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very positive in regards to using Facebook in their library’s 
operations. They do not see any immediate problems with doing 
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Inledning 
 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till val av ämne för uppsatsen och viktiga 
begrepp. Därefter följer problemställningen, syftet och frågeställningarna samt de 
avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
 
Inom ramen för en tidigare kurs på min utbildning fick jag möjligheten att göra en 
pilotstudie som delvis legat till grund för min uppsatsidé. Jag fick då vistas på det 
bibliotek som jag nu studerat och fick veta att delar av personalen på biblioteket skulle 
inleda ett arbete med sociala medier. Efter att ha medverkat vid det inledande mötet blev 
jag intresserad av hur en process med att införa sociala medier på ett folkbibliotek kan 
se ut och bestämde mig för att genomföra en fallstudie på detta bibliotek för att se hur 
de resonerade och gick till väga när de beslutade sig för att börja arbeta med Facebook. 

1.1.1 Begrepp 
 
Här presenteras ett par begrepp som kan vara av värde att känna till vid läsning av 
denna uppsats. 

1.1.1.1 Sociala medier 
 
I den engelskspråkiga litteraturen används ofta termen social software, det vill säga 
social mjukvara. I min text har jag valt att översätta denna term med sociala medier 
eftersom detta är en vanligare term som används på svenska för att benämna sådana 
tjänster som enligt Meredith Farkas definition möjliggör för människor att 
kommunicera, samarbeta och bygga en gemenskap på Internet (2007, s. 1). Exempel på 
sociala medier är Facebook, Twitter, MySpace och bloggar.  

1.1.1.2 Facebook 
 
Facebook är, enligt ODLIS, en social nätgemenskap som grundades 2003 av 
Harvardstudenten Mark Zuckerberg. På webbplatsen kan användare skapa och 
uppdatera en personlig profil där de också har en lista med vänner som de kan 
kommunicera med på olika sätt. Användarna kan också gå med i olika nätverk utifrån 
exempelvis hemstad, skola eller arbetsplats. (Reitz 2010). Facebook är just nu den 
största nätgemenskapen med cirka 400 miljoner aktiva medlemmar (Facebook Factsheet 
2010). 
 
När bibliotek vill skapa sig en närvaro på Facebook finns det tre vägar att gå. Det 
vanligaste är att man gör det genom en så kallad sida. Användarna kan bli fans av sidan 
och biblioteket kan kommunicera med sina fans genom att publicera bilder, 
meddelanden och information på sidans logg. Facebook tillhandahåller detaljerad 
statistik för sidorna. Administratörerna kan, förutom att se hur aktiva dess fans är bland 
annat se inom vilka ålderskategorier och geografiska områden som deras fans befinner 
sig. En sida kan besökas även om man inte har ett eget Facebookkonto. 
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Detta är dock inte möjligt om biblioteket istället väljer att använda sig av en profil. 
Egentligen är en profil enbart till för enskilda Facebookanvändare, men flera bibliotek 
har valt den formen för sin Facebooknärvaro. Det som publiceras på profilen syns 
också, precis som vid användningen av en sida i användarnas nyhetsflöde.  
 
Den minst vanliga möjligheten är att det skapas en Facebookgrupp för biblioteket. Inom 
grupper kan det föras diskussioner och skapas events, precis som på sidor och profiler. 
Den stora skillnaden här är dock att det som publiceras inom en grupp inte syns i 
gruppmedlemmarnas nyhetsflöden. 

1.2 Problemformulering 
 
Folkbibliotek har en lång tradition av att arbeta uppsökande och erbjuda sina tjänster där 
användarna finns, till exempel genom bokbussar och filialbibliotek. Detta gäller numera 
även de digitala folkbiblioteken. Många folkbibliotek nöjer sig inte längre med att bara 
ha en hemsida utan skapar sig även en närvaro på andra webbplatser där deras 
användare samlas.  
 
Sociala medier och Facebook är ämnen som det pratas mycket om i biblioteksvärlden 
just nu. Det skrivs artiklar i fackpress, bloggas och diskuteras på olika sätt av 
praktikerna på fältet, bland annat finns det en relativt nystartat grupp inom ett 
professionellt nätverk på Internet där olika bibliotekarier diskuterar Facebookrelaterade 
frågor och delar med sig av sina erfarenheter (Bibliotek på Facebook) . Däremot finns 
det inte särskilt mycket forskning kring bibliotekens användning av Facebook i Sverige, 
kanske på grund av att det är ett relativt nytt fenomen som först på senare tid fått 
ordentligt genomslag i biblioteksvärlden i allmänhet och folkbiblioteksvärlden i 
synnerhet. Forskning på särskilda funktioner och användning av dessa blir också, som 
Marshall Breeding påpekar i sin artikel, snabbt inaktuell eftersom Facebook ständigt 
uppdaterar och förändrar utseende och tillämpningar på sina tjänster (2007, s. 31). 
Enligt Mark-Shane Scale blev Facebook ett forskningstema inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 2007 då termen blev ett ämnesord i databasen Library Literature 
& Information Science (2008, s. 543). Mina informationssökningar visar också att det 
runt 2007-2008 skrevs mycket om ämnet i olika tidskrifter i den engelskspråkiga 
biblioteks- och biblioteks- och informationsvetenskapliga världen. 
 
De studier som tidigare gjorts på ämnet Facebook i bibliotekskontext har framför allt 
fokuserat på dess användning i akademiska bibliotek, vilket har sin naturliga förklaring i 
att Facebook från början enbart var till för universitetsstudenter och därmed var av 
störst intresse för akademiska bibliotek.  
 
För bibliotek som vill etablera sig på Facebook och andra sociala medier finns det flera 
faktorer som måste beaktas. För vilket syfte gör man det? Hur gör man det? Finns det 
resurser? Dessa är bara några av de frågor som kan uppstå. Processen för att införa 
Facebook i verksamheten kan se ut på många olika sätt. 
 
Denna uppsats berör ett aktuellt ämne och jag anser att den kan vara av intresse för de 
som vill implementera Facebook och andra sociala medier både på folkbibliotek och 
annan offentlig verksamhet. Eftersom det hittills inte gjorts några andra studier på 
implementering av Facebook på svenska folkbibliotek kan den också vara av 
vetenskapligt intresse. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att beskriva och analysera ett folkbiblioteks införande av 
Facebook i sin verksamhet. 

1.3.1 Frågeställningar: 
 

• Varför vill det undersökta folkbiblioteket börja använda sig av Facebook? 
• Hur ser processen för införandet och användningen av Facebook på det     
 undersökta folkbiblioteket ut? 
• Vilka svårigheter och hinder kan den ansvariga personalen se för   
 införandet av Facebook på det undersökta folkbiblioteket? 

1.4 Avgränsningar 
 
I denna uppsats avgränsar jag mig till att undersöka ett folkbibliotek i en mindre stad i 
Sverige. Jag vill studera den process som ett enskilt bibliotek genomgår. Eftersom jag är 
intresserad av att undersöka just införandet av och det inledande arbetet med Facebook i 
verksamheten avgränsar jag mig också till att följa processen från det första mötet med 
arbetsgruppen tills det att sidan publicerats. Jag kommer även att studera denna sida 
under två veckor efter att den publicerats för att se hur den utvecklas under denna tid, 
framför allt i förhållande till hur många fans sidan får och hur aktiva både biblioteket 
och fansen är på sidan. 

2 Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel redogörs för den litteratur som skrivits och de tidigare studier som gjorts 
om Facebook och andra sociala medier i bibliotekskontext. Kapitlet är tematiserat 
utifrån uppsatsens frågeställningar. 
 
Som tidigare nämnts har den forskning som gjorts om Facebook främst fokuserat på 
akademiska bibliotek. Det finns ett glapp i forskningen angående folkbiblioteks 
användning av Facebook. Även om det finns vissa paralleller mellan högskolebibliotek 
och folkbibliotek som gör att det är intressant att ta upp resultaten från de studier som 
gjorts på högskolebiblioteks användning av Facebook är det viktigt att komma ihåg att 
högskolebibliotek och folkbibliotek har stora skillnader när det gäller användargrupper 
och målen med respektive verksamhet. Det saknas också forskning på de svenska 
förhållandena när det gäller bibliotek och Facebookanvändning. Den forskning som 
hittills gjorts är fokuserad på den engelskspråkiga världen, främst USA. Därför kan det 
vara svårt att veta hur detta kan överföras på svenska förhållanden och hur mycket av 
resultaten som blir desamma om studierna genomförts på svenska bibliotek istället. 

2.1 Varför sociala medier? 
 
Här presenteras de tre viktigaste orsakerna som framkommit i litteraturen till att olika 
bibliotek velat använda sig av sociala medier. 
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2.1.1 För att nå och kommunicera med användarna 
 
Det som är gemensamt för de flesta studier som gjorts om Facebook och dess 
biblioteksanvändning är att syftet som biblioteken har med att etablera sig på Facebook 
är att nå och kommunicera med både nya och befintliga användare. Meredith Farkas 
som är distansbibliotekarie vid Norwich University i Northfield, Vermont, USA, skriver 
i sin idébok om sociala medier att bibliotekarier ofta talar om att finnas där deras 
potentiella och befintliga användare samlas och om den platsen finns på Internet så är 
det en bra idé att även skapa sig en närvaro där. Hon tror att detta kan göra biblioteket 
mer relevant för de människor som tycker att de kan få all sin information via Internet. 
(2007, s. 8) 
 
I sin magisteruppsats från 2008 skriver Madeleine Andersson och Irina Moilanen om 
folkbiblioteks användning av bloggar och MySpace. De har gjort en kvalitativ 
intervjustudie av åtta folkbibliotekarier. Den främsta anledningen till att biblioteken i 
Andersson och Moilanens studie valt att satsa på MySpace var att synliggöra sitt 
bibliotek och dess tjänster för de användare som befinner sig på webben. Man såg det 
främst som en marknadsföringsplats och länkade det man publicerade där till 
bibliotekets webbplats eller katalog. (2008, s. 67) En annan viktig anledning till att 
biblioteken ville finnas på MySpace var för att kunna kommunicera med både gamla 
och nya användare och andra kulturorganisationer (ibid., s. 68). Sociala medier fungerar 
som nya redskap för att skapa dialog med användarna (ibid., s. 31).  
 
Z. David Xia studerar på Kelley Business School vid Indiana University och har gjort 
en studie av Facebookgrupper vid två universitetsbibliotek i USA för att se hur dessa 
fungerar som marknadsföring av biblioteken och dess resurser (2009). Han skriver i sin 
artikel att Facebookgrupper kan ha en liknande funktion som annan uppsökande 
verksamhet, men på ett mer informellt och modernt sätt. Han anser också att Facebook 
kan vara ett lätt och hanterbart sätt att förbättra bibliotekens service. (2009, s.477) 
 
Louise L. Rutherford är utbildad bibliotekarie vid Victoria University i Wellington, Nya 
Zeeland och arbetar som forskningsanalytiker. Hon har genomfört ett forskningsprojekt 
av folkbiblioteks användning av sociala medier som hon presenterar i två artiklar. Den 
ena artikeln fokuserar på vilka sociala medier som folkbibliotek använder sig av och 
vilka frågor som kan uppstå vid implementeringen av sociala medier på folkbibliotek 
och den andra fokuserar på vilken effekt som införandet av sociala medier i 
folkbiblioteksverksamhet har fått (2008a, 2008b). Rutherford, som gjorde sin studie 
relativt tidigt, innan Facebook helt slagit igenom för användare utanför högskolorna, vill 
med denna fylla det glapp som hon anser finns i forskningen kring sociala medier. Hon 
tror att anledningen till att så få folkbibliotek börjat använda sig av sociala medier vid 
den tidpunkt då hon gör sin studie är att det inte finns några djupgående utvärderingar 
av vilken nytta sociala medier kan ha för bibliotekarier på folkbibliotek (2008b, s. 412). 
 
Viktigt för alla Rutherfords respondenter var att använda sociala medier för att förbättra 
användarnas alternativ till att kommunicera med biblioteket (2008a, s. 185). De ansåg 
att sociala medier kunde hjälpa dem leverera vad användarna ville ha (ibid., s. 191). Att 
bättre kunna tillfredställa användarnas behov var också en stor motivationsfaktor för att 
utveckla och förbättra användningen av sociala medier. Ett viktigt mål med 
användningen av sociala medier bland Rutherfords respondenter var att ge användarna 
större kontroll över hur de kan använda sig av biblioteket. (ibid., s. 197) 
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Respondenterna ansåg att biblioteksverksamhet skulle vara öppen och inbjuda till 
deltagande (ibid., s. 190). 
 
Genom sin studie identifierar Rutherford ett antal teman kring betydelsen av sociala 
medier för folkbibliotek. Sociala medier kan hjälpa biblioteken att stärka lokalsamhället 
genom att exempelvis uppfylla sina mål och visioner att fungera som en mötesplats 
(2008b, s. 417). En annan viktig betydelse av sociala medier som Rutherfords 
respondenter nämnt är att nå användarna där de är och att även de användare som 
befinner sig fysiskt långt borta från biblioteket kan vara en del av 
biblioteksgemenskapen. Genom sociala medier kan man nå användare utan att tvinga 
dem att komma till det fysiska biblioteket. Detta att kunna nå personer utanför det 
fysiska biblioteket gör också att man kan använda sociala medier för att nå nya 
potentiella användare. En viktig fördel med att använda sociala medier på folkbibliotek 
som Rutherford presenterar är den förbättrade kommunikationen mellan användare och 
bibliotekspersonal. (ibid., s. 418) Detta kan, enligt en av Rutherfords respondenter, ge 
användarna en större känsla av att de själva bidrar till att förbättra biblioteket och på så 
sätt få en känsla av ägande av biblioteket. På så vis, skriver Rutherford, kan sociala 
medier bidra till att jämna ut maktförhållandet mellan bibliotekarier och användarna. 
Användarna får känna att de har större makt att forma biblioteket. (ibid., s. 419) 
Dessutom har användarna möjlighet att interagera med biblioteket i sin egen 
bekvämlighetszon istället för att komma till bibliotekariernas. En av Rutherfords 
respondenter har dock också påpekat att en del bibliotekarier kan ha svårt att acceptera 
att de skulle ge upp en del av den traditionella makt som de har genom att vara de som 
kontrollerar kunskap. (ibid., s. 420) 
 
Ruth Sara Connell, bibliotekarie för elektroniska tjänster vid Valparaiso University, har 
genom en enkätundersökning studerat förstaårsstudenter vid sitt universitet och deras 
attityder till att bibliotek är närvarande på sociala nätverksidor och att de använder detta 
medium till att kontakta studenterna (2009, s. 25). Även om akademiska bibliotek och 
folkbibliotek har relativt olika förhållande till sina användare ser jag det som relevant att 
nämna denna studie eftersom den är en av de få som fokuserar på användarnas syn på 
fenomenet. Connell konstaterar i sin studie att det mest effektiva sättet att nå användare 
är genom nyhetsflödesfunktionen, men poängterar samtidigt att hennes studie visat att 
vissa studenter ser detta som ett intrång i deras privata sfär (ibid., s. 33). Hon skriver att 
det är viktigt att inte irritera studenterna utan låta dem komma till biblioteket på sina 
egna villkor. Av samma anledning avråder Connell från massvänförfrågningar från 
bibliotek, som studenterna i undersökningen ställt sig negativa till. (ibid., s. 34) 

2.1.2 För att utforska mediet 
 
Eftersom Facebook och andra sociala medier fortfarande är en relativt ny del av 
bibliotekens verksamhet verkar det enligt litteraturen vara så att många fortfarande ger 
sig in på arenan av experimentella skäl. 
 
Melanie Chu och Yvonne Nalani Meulemans som båda är bibliotekarier vid California 
State University i San Marcos, har genom en enkätundersökning och 
fokusgruppsintervjuer undersökt hur högskolestudenter använder sig av och 
kommunicerar med hjälp av sociala nätverk på Internet, samt hur denna teknologi kan 
användas av bibliotek och bibliotekarier (2008). De skriver att man som bibliotek bör 
möta studenter via den teknologi som de själva väljer, och detta är i regel inte 
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bibliotekens hemsidor (2008, s. 70). Vidare påpekar författarna att det innebär en 
betydligt mindre risk och ansträngning för studenter att kontakta en bibliotekarie genom 
MySpace eller Facebook istället för att fråga om hjälp vid referensdisken (ibid., s. 81). 
De skriver att man på biblioteken kan se Facebook som en förlängning av hemsidan, 
som ytterligare en väg att komma åt informationen. Dessutom ser författarna Facebook 
som en viktig marknadsföringsplats eftersom den både är billig och informationen blir 
riktad direkt till dem det rör. (ibid., s. 82) Chu och Meulemans skriver också i sin artikel 
att genom att skapa en närvaro på Facebook får bibliotekarierna en bättre förståelse för 
hur sidan fungerar och detta kan även ge en bättre förståelse för studenterna som 
biblioteket stöder (ibid., s. 84). 
 
Laurie Charnigo och Paula Barnett-Ellis är båda bibliotekarier vid Houston Cole 
Library i Jacksonville State University i Alabama, USA. Under hösten 2005 märkte de 
att användningen av bibliotekets datorer och scanners ökat betydligt. Detta visade sig 
bero på att studenterna börjat använda sig av Facebook på olika sätt (2007, s. 23). De 
bestämde sig då för att göra en undersökning över hur det såg ut på andra bibliotek 
runtom i USA. De skickade ut enkäter till 244 forskningsbibliotek runtom i USA där de 
ställde frågor om bibliotekariernas medvetenhet om Facebook, vilken praktisk påverkan 
sajten haft på biblioteksservicen samt bibliotekariernas perspektiv och attityder 
gentemot Facebook och andra sociala nätverkssajter. Undersökningen gjordes i början 
av 2006 och vid denna tidpunkt kände de flesta av de tillfrågade bibliotekarierna till 
Facebook. (ibid., s. 27) När det gäller den praktiska påverkan som användarnas 
användning av Facebook på biblioteket fått svarade de tillfrågade att denna var minimal 
(ibid., s. 28). De tillfrågade bibliotekarierna i undersökningen var varken överdrivet 
positiva eller negativa i sina attityder mot Facebook. Det verkade vid den här tidpunkten 
inte vara något som bibliotekarierna skänkt någon större tanke. (ibid., s. 29) 
 
I de enstaka kommentarerna framkom dock några intressanta synpunkter. Vissa 
bibliotekarier tyckte att Facebook kunde fungera som ett sätt för studenter som inte 
fysiskt befinner sig på campus att kommunicera med andra studenter vid deras 
institutioner som har liknande akademiska och sociala intressen. Ytterligare några 
trodde att Facebook kunde användas för att marknadsföra deras tjänster samt olika 
evenemang och skapa studiecirklar och bokklubbar online. Motpolen uttrycktes dock 
också. Flera av de tillfrågade ansåg att Facebook var en plats för enbart studenterna och 
att det inte var lämpligt för biblioteken att verka på den arenan. (2007, s. 30) Författarna 
drar slutsatsen att bibliotekarierna var väl medvetna och relativt kunniga om Facebook. 
Graden av medvetande och kunnighet varierade dock kraftigt. Författarna konstaterar att 
linjen mellan akademiska- och fritidsaktiviteter suddas ut mer och mer i biblioteken och 
det blir mindre och mindre viktigt att klart avgränsa mellan de båda. (ibid., s.31) 

2.1.3 För att uppfylla mål 
 
Bibliotek har, precis som de flesta andra organisationer mål med sin verksamhet och när 
man ska införa nya redskap i denna är det viktigt att man relaterar dessa till målen. 
 
En viktig faktor i beslutsprocessen att börja använda sig av sociala medier för 
Rutherfords respondenter var att de såg användningen som ett sätt att utöka 
uppfyllandet av bibliotekens uppdrag online. Rutherford skriver att det alltid har varit en 
viktig del av folkbibliotekens underliggande filosofi att vara lyhörda till 
användargruppens informationsbehov och man ser sociala medier som en teknologisk 
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utökning av den traditionella biblioteksverksamheten och de traditionella målen. 
(2008a, s. 191) 
 
Enligt Rutherford bygger folkbibliotekens mål på deltagande, integration och utveckling 
av samhällen, vilket sociala medier kan bidra till eftersom de inte bara kan erbjuda 
innehåll utan även uppmuntrar till att användarna själva ska bidra med innehåll, 
utveckla gemenskaper och dela sin kunskap med biblioteksgemenskapen (2008b, s. 
411). Hon skriver vidare att själva konceptet att erbjuda onlinetjänster som är mer 
användarcentrerade och bygger på samarbete och gemenskap är lockande för 
folkbibliotek eftersom många bibliotekarier ser sådana tjänster som en naturlig 
förlängning av traditionell biblioteksverksamhet (ibid., s. 412). En av slutsatserna som 
Rutherford drar av sin studie är att hennes respondenter trodde att användning av sociala 
medier i biblioteksverksamheten kunde bidra till att uppfylla deras uppdrag och mål för 
biblioteksservicen. Dessa mål var att erbjuda en tjänst som var relevant för 
lokalsamhället, möta användarnas behov av information och förströelse, bygga 
gemenskaper kring biblioteket och hålla biblioteket relevant i användarnas liv. 
Respondenterna såg inte sociala medier som något som radikalt skulle förändra det de 
redan gjorde på biblioteken utan snarare som en fortsättning av de nuvarande tjänster 
som erbjöds och som något som var ett nytt sätt att uppfylla bekanta mål. (ibid., s. 421) 
 
Den främsta slutsatsen som Rutherford drar från sin studie är att det är användarna som 
ses som de viktigaste när ett folkbibliotek ska börja använda sig av sociala medier. 
Folkbibliotekarierna i Rutherfords studie har alla nämnt att det gemensamma målet som 
alla folkbibliotek delar är att erbjuda tjänster som motsvarar användarnas behov. Ett 
viktigt användningsområde för sociala medier i folkbibliotekskontexten är möjligheten 
för användarna att på ett enkelt sätt komma med feedback till biblioteket, vilket leder till 
förbättrad service. (2008b, s. 422) 
 
Andersson och Moilanen anser dock, i motsats till Rutherford, att en anledning till att 
bibliotekens tjänster inte får så mycket interaktion från användarna som de skulle vilja 
ha är att biblioteken inte har så tydligt formulerade mål och målgrupper (2008, s. 69). 

2.2 Implementering av sociala medier 
 
Farkas skriver att man som bibliotek inte bara ska skaffa ett Facebookkonto utan att 
tänka igenom det. Som hon påpekar är det en stor skillnad mellan att finnas där 
användarna finns och vara till nytta för användarna där de finns. Hon anser att en profil 
ska erbjuda användarna något som gör att de vill komma tillbaka till den. Exempel på 
användningsområden som Farkas ger är möjlighet att ge feedback till biblioteket, 
erbjuda nyheter och information eller att erbjuda en portal till bibliotekstjänster. (2007, 
s. 122) 
 
Rutherford skriver att innan ett bibliotek kan börja använda sig av sociala medier 
behöver de tänka igenom ett antal frågor, såsom vilken form av sociala medier som är 
bäst att börja med, vad som har fungerat för andra folkbibliotek, och vad som fungerat 
mindre bra och vilka implementeringsproblem som kan uppstå (2008a, s. 184). Hon 
skriver vidare att det är viktigt att införandet av sociala medier i verksamheten är 
försvarligt i förhållande till kostnad, tekniken skall dessutom vara lätt att lära sig 
använda och införandet skall ha stöd av ledningen (ibid., s. 184). 
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Respondenterna i Andersson och Moilanens undersökning uppgav att processerna för 
uppstartandet och användningen av tjänsterna var korta och snabba. En av 
respondenterna berättade att man gått igenom en längre beslutsprocess innan man startat 
upp sin blogg och att man skapat en processbeskrivning. Även för en av 
MySpaceanvändarna hade det varit en längre process innan man börjat använda sig av 
tjänsten, vilket i det fallet berott på att det fanns ett visst motstånd från IT-avdelningen 
mot att gå utanför kommunens webbplats eftersom man var rädd för att inte kunna 
kontrollera vilka budskap som sändes i kommunens namn. (2008, s. 32) 

2.2.1 Marknadsföring 
 
Farkas skriver att för att användningen av sociala medier ska vara framgångsrik måste 
biblioteken marknadsföra tjänsterna (2007, s. 233). 
 
Även Rutherfords respondenter ansåg att marknadsföring var en viktig faktor för att 
implementeringen av sociala medier skulle vara framgångsrik. För att kunna använda 
sig av en tjänst måste användarna först känna till att den finns. (2008a, s. 198) För att 
lyckas med marknadsföringen ansåg de att man måste identifiera en målgrupp, 
marknadsföra tjänsten och tillhandahålla information och stöd till användarna av den 
(ibid., s. 197). Även Andersson och Moilanens respondenter ansåg att marknadsföring 
av tjänsterna var viktigt och att de skulle vilja marknadsföra mer (2008, s. 48). 

2.3 Problem och hinder för användning av sociala 
medier 

 
I detta avsnitt beskrivs de fem främsta problem och hinder som litteraturen beskrivit kan 
uppstå vid implementering och användning av sociala medier på bibliotek. 

2.3.1 Förhållande personligt/institutionellt 
 
Respondenterna i Andersson och Moilanens studie sade att även om bloggarna och 
MySpacesidorna skulle representera biblioteket så blev inläggen personliga eftersom det 
var olika personer som skrev. Det poängterades dock att det personliga inte fick övergå i 
det privata. En respondent ansåg att det som skrevs på bloggen inte var någon skillnad 
mot det som bibliotekarierna kommunicerade i det fysiska biblioteket, där de också kan 
föra fram personliga åsikter. Det sågs också som något positivt att man på blogg och 
MySpace kunde ha en mer personlig ton för att försöka komma ifrån den institutionella 
bild som många har av biblioteket. (2008, s. 38) 

2.3.2 Personalmotsättningar 
 
Som Farkas skriver är det viktigt att personalen är med både i planeringen och också i 
införandet av de nya verktygen för att arbetet ska vara framgångsrikt (2007, s. 233). 
Hon skriver att det är en mycket viktig faktor för att lyckas med att börja använda 
sociala medier att personalen är entusiastisk. Det är troligare att de blir det om de fått 
vara med i planeringsprocessen istället för att bara bli tillsagda att börja använda sig av 
ett nytt verktyg. (ibid., s. 251) 
 
Rutherfords respondenter nämnde en del kulturella faktorer som kunde motverka 
införandet av sociala medier i verksamheten. Det kunde vara att personalen var tveksam 
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eller ovillig att lära sig att använda de nya medierna eller att problem i förhållandet med 
den myndighet som ansvarade för finansiering och styrande över verksamheten uppstod. 
(2008a, s. 192) En viktig förutsättning för att implementeringen av sociala medier ska 
vara framgångsrik är, som respondenterna i Rutherfords studie påpekar, stöd från 
personal och ledning. Det bibliotek som har haft svårigheter med införandet av sociala 
medier i sin verksamhet uppgav att de haft det för att personalen och ledningen inte fullt 
ut stödde projektet. (ibid., s. 193) För att införandet skulle vara framgångsrikt ansåg 
man att personalen behövde veta hur man använde mediet, vilja använda sig av det och 
vara positivt inställda till det. Hos de respondenter som upplevde problem med den här 
delen av införandet verkade problemet ofta snarare vara att personalen hade en ovilja 
mot att lära sig det nya mediet än att det skulle vara för svårt för dem. Respondenterna 
framhöll också att en negativ inställning från personalens sida kunde överföras till 
användarna. En av respondenterna uppgav att det på dennes bibliotek fanns vissa i 
personalen som såg sociala medier som något trendigt och att detta var enda 
anledningen till att det införts på biblioteket. (ibid., s. 194) 
 
I Storbritannien genomfördes 2007 ett projekt vid namn LASSIE på olika bibliotek. 
Projektet som bekostades av University of London Centre for Distance Education 
Teaching and Research Awards skulle undersöka hur sociala medier kunde användas för 
att förbättra biblioteksanvändningen för distansstuderande. En del av detta projekt var 
en fallstudie av biblioteks användning av Facebook som ett redskap.  Resultatet kan 
man läsa om i en rapport samt en artikel av Jane Secker (2008a, 2008b). Syftena med 
fallstudien var att undersöka värdet av Facebook som professionell nätverksgemenskap 
för bibliotekarier, att undersöka utbudet och det potentiella värdet av 
biblioteksrelaterade applikationer på Facebook samt att göra rekommendationer om hur 
bibliotek kan använda sig av Facebook (Secker 2008a, s. 2). I sin artikel skriver Secker 
att det är oroväckande att vissa bibliotekarier fortfarande ser Bibliotek 2.0 som något 
hotfullt istället för att se det som nya redskap och teknologi som kan förbättra deras 
nuvarande kunskaper och professionella aktiviteter (2008b, s. 222). Hon skriver också i 
sin rapport att ett av problemen som kan uppstå när man använder Facebook på 
bibliotek är att det ses som något roligt och aktuellt, vilket kan stå i motsats till något att 
använda professionellt (2008a, s. 3). 

2.3.3 Tid och resurser 
 
När det gäller kostnader och finansiering av användningen av sociala medier såg inte 
Rutherfords respondenter några stora kostnader eller problem med finansiering. 
Däremot nämnde några av dem att det kunde uppstå dolda kostnader för underhåll och 
utbildning av personal och att det kunde vara svårt att motivera dessa kostnader i en 
folkbibliotekskontext där budgeten ofta är liten (2008a, s. 192). Det kunde vara så att 
även om det inte var dyrt att rent tekniskt börja använda sig av sociala medier kunde 
andra kostnader uppstå såsom tid, utbildning, marknadsföring och design av hemsidan, 
vilket gjorde att implementering av sociala medier ibland blev dyrare än man först trott 
(ibid., s. 193). Oftast var dock just den låga kostnaden ett viktigt argument för att 
faktiskt börja använda sig av sociala medier (ibid., s. 192).  
 
Även Andersson och Moilanens respondenter framhöll att en viktig faktor för att börja 
använda sig av sociala medier var att kostnaden var låg. Det har varit en viktig 
förutsättning för att biblioteken har kunnat skapa bloggar och MySpacekonton att 
tjänsterna är gratis. (Andersson & Moilanen 2008, s. 31) 
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Några av respondenterna i Rutherfords studie upplevde att det kunde vara svårt att hitta 
tid till planering, bevakning och underhåll av tjänsterna. För att medierna ska vara 
dynamiska och interaktiva måste de uppdateras av bibliotekarierna regelbundet, vilket 
tar viss tid i anspråk. (2008a, s. 195) Detta nämner även Secker som ett problem (2008a, 
s. 3). 
 
Även Andersson och Moilanens respondenter tyckte att det kunde vara svårt att finna tid 
till att arbeta med bloggar och MySpace eftersom detta arbete inte var schemalagt utan 
fick ske i mån av tid utöver de ordinarie uppgifterna som bibliotekarierna hade (2008, s. 
45).  

2.3.4 Missbruk 
 
En del av folkbiblioteken i Rutherfords studie hade problem med att vissa av 
kommentarerna behövde arbetas om för att vara lämpliga (2008a, s. 195). De ville 
därför godkänna alla kommentarer innan de publicerades på bloggen. Dessa bibliotek 
hade också haft problem med spam som de inte ville bli förknippade med. (ibid., s. 196) 

2.3.5 Tekniska hinder 
 
Farkas skriver att det är viktigt att inkludera IT-avdelningen i arbetet med införandet av 
sociala medier i verksamheten. På så sätt kan de ta upp viktiga tekniska frågor och 
säkerhetsfrågor tidigt i processen. (2007, s. 252) 
 
Vissa bibliotek i Rutherfords studie upplevde tekniska hinder med sin användning av 
sociala medier. Det rörde sig oftast om att paraplyorganisationen hade olika 
säkerhetsspärrar såsom brandväggar som hindrade användningen. (2008a, s. 195) 

3 Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsen teoretiska ramverk och analysram. 
 
Mitt empiriska material analyseras utifrån Everett Rogers teori som han presenterar i sin 
bok Diffusion of Innovation (2003).  Denna teori presenterade Rogers för första gången 
1962 och sedan dess har han uppdaterat den kontinuerligt genom åren. Den senaste, 
femte upplagan av hans bok kom ut 2003. Detta gör den till en väl beprövad och 
samtidigt modern teori. Rogers var professor vid Department of Communication and 
Journalism vid University of New Mexico där han undervisade och forskade om 
spridning av innovationer. Hans bok ses som en klassiker och har tilldelats ett flertal 
utmärkelser. (Rogers 2003, s. 551) Rogers teori har använts inom många olika fält, allt 
från lantbruksvetenskap till biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Diffusion eller spridning är, enligt Rogers, den process med vilken en innovation 
kommuniceras genom olika kanaler över tid bland medlemmar i ett socialt system 
(Rogers 2003, s. 5). Kommunikation definierar Rogers som den process genom vilken 
medlemmar skapar och delar information med varandra för att komma fram till en 
gemensam förståelse (ibid., s. 5). Diffusion blir, enligt Rogers, en särskild typ av 
kommunikation eftersom meddelandena handlar om en ny idé. Detta gör att det råder ett 
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visst mått av osäkerhet när det gäller denna typ av kommunikation. Osäkerheten innebär 
att det inte går att förutsäga resultaten av diffusionen. Det går att råda bot på 
osäkerheten till viss del genom information. Rogers ser diffusion som en slags social 
förändring. När nya idéer uppfinns, sprids och antas eller avvisas så leder detta till 
social förändring. I Rogers beskrivning av diffusion innefattas både planerade och 
oplanerade idéer. (ibid., s. 6). 
 
En innovation är en idé, en praxis eller ett objekt som uppfattas som nytt av en individ 
eller beslutsfattande enhet. Det har egentligen ingen betydelse om en idé egentligen är 
ny utan det beror på om den uppfattas som ny av de inblandade. (ibid., s. 12)  
 
Rogers teori rör individer eller beslutsfattande enheter. I denna uppsats tänker jag mig 
att arbetsgruppen för sociala medier på det undersökta biblioteket är en enhet. Rogers 
skriver att medlemmarna eller enheterna i ett socialt system kan vara individer, 
informella grupper, organisationer och/eller undersystem (ibid., s. 23). Jag väljer alltså 
att se det bibliotek som jag har undersökt som en enhet av det sociala systemet svenska 
folkbibliotek. Alla medlemmarna i systemet samarbetar, enligt Rogers, så till vida att de 
vill lösa ett gemensamt problem för att nå ett gemensamt mål (ibid., s. 23). De svenska 
folkbiblioteken har liknande uppdrag och mål för sin verksamhet. 
 
Innovationsbeslutsprocessen är, enligt Rogers, den process genom vilken en individ 
eller annan beslutsfattande enhet går från att få reda på initial kunskap om en innovation 
till att bekräfta sitt beslut att implementera innovationen. Denna process består av en rad 
olika val och handlingar över tid, genom vilka individen eller enheten utvärderar en ny 
idé och beslutar sig för om innovationen ska implementeras i rådande praxis. Att 
innovationen uppfattas som något nytt och att detta leder till en viss osäkerhet är det 
som, enligt Rogers, skiljer innovationsbeslut från övrigt beslutsfattande. (ibid., s. 168) 
 
Beslutet att implementera en ny innovation är inte något som händer över en natt. 
Istället kan det vara en långtgående process. Enligt Rogers har denna process fem steg: 
 

1. Kunskap (Knowledge): individen eller den beslutsfattande enheten får reda på 
att innovationen existerar och får en förståelse för hur den fungerar. 

2. Övertygelse (Persuasion): detta steg uppstår när en individ eller beslutsfattande 
enhet skapar sig en fördelaktig eller ofördelaktig övertygelse gentemot 
innovationen. 

3. Beslut (Decision): individen eller den beslutsfattande enheten använder olika 
aktiviteter som leder till att den väljer att anta eller förkasta innovationen. 

4. Implementering (Implementation): när individen eller den beslutsfattande 
enheten sätter innovationen i bruk. 

5. Bekräftelse (Confirmation): när individen eller den beslutsfattande enheten tar 
det slutgiltiga beslutet att implementera innovationen till fullo eller att förkasta 
den.  

 
(Rogers 2003, s. 169) 
 
Under övertygelsesteget blir individen eller enheten mer och mer psykiskt involverad 
med innovationen. Personen söker aktivt information om innovationen och avgör vilka 
budskap som är trovärdiga. (ibid., s. 175) De vanligaste frågorna som en användare 
ställer om nya idéer är, enligt Rogers följande: Vad är det? Hur fungerar det? Varför 
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fungerar det? Vad får det för konsekvenser? Vilka blir fördelarna och nackdelarna i min 
situation? (ibid., s. 175f) 
 
Förutom att söka svar på dessa frågor bedömer individerna eller de beslutsfattande 
enheterna, enligt Rogers, innovationer utifrån olika kriterier. Hur snabbt en innovation 
antas beror på hur den uppfattas i förhållande till fem olika bedömningsgrunder.  
 

1. Relativ fördel (Relative advantage): I hur hög grad som innovationen uppfattas 
som bättre än dess föregångare. Det kan till exempel röra sig om ekonomiska 
fördelar, social status, bekvämlighet eller tillfredställelse. 

2. Kompatibilitet (Compatibility): I hur hög grad en innovation uppfattas som 
kompatibel med de värderingar, tidigare erfarenheter, och behov som finns i det 
sociala systemet där innovationen ska antas. 

3. Komplexitet (Complexity): I hur hög grad en innovation uppfattas som svår att 
förstå och använda. 

4. Provmöjlighet (Trialability): I hur hög grad en innovation kan experimenteras 
med. Innovationer som kan experimenteras med, även i liten skala, antas ofta 
snabbare. 

5. Observerbarhet (Observability): I hur hög grad resultaten av en innovation är 
synliga för andra. Ju lättare det är för andra att se resultaten av innovationen, 
desto troligare är det att innovationen antas. 

(Rogers 2003, s. 15f) 
  
En av de aktiviteter som individerna eller enheterna kan använda sig av under 
beslutssteget för att ta beslut om att anta eller förkasta innovationen kan vara att prova 
den i liten skala eller att prova enbart en del av innovationen för att se vilken 
användbarhet den kan ha. Det kan också vara så att en individ tittar på hur en annan 
motsvarande individ som har provat innovationen har upplevt den. (ibid., s. 177)  
 
Implementeringssteget uppstår när en individ börjar använda sig av en innovation. Fram 
till detta steg har processen enbart bestått av tankeverksamhet och beslutsfattande men 
nu sätts idéerna i praktik. De frågor som kan uppstå under detta steg är till exempel hur 
innovationen används, vilka problem man som användare kan stöta på och hur dessa 
löses. Om det är en organisation som ska implementera en innovation blir ofta detta steg 
mer komplicerat än om det rör sig om enskilda individer eftersom implementerarna ofta 
är andra personer är beslutsfattarna. (ibid., s. 179) Hos det undersökta biblioteket i 
denna uppsats är dock beslutsfattarna och implementerarna samma enhet. Detta steg kan 
pågå under en lång tidsperiod beroende på vilken typ av innovation det rör sig om. Till 
slut når man en punkt där innovationen blir institutionaliserad som en ordinarie del av 
verksamheten. Då ses inte innovationen längre som en ny idé. När detta händer kan man 
se det som att implementeringsprocessen är fullständig. Det femte steget, ”bekräftelse” 
kan dock, enligt Rogers, också uppstå i vissa fall. (ibid., s. 180) 
 
Rogers påpekar att personer som går igenom innovationsbeslutsprocessen inte 
nödvändigtvis själva upplever att de genomgår olika steg. Det är inte heller så att man 
alltid som forskare lätt kan se klara distinktioner mellan de olika stegen. (ibid., s. 195) 
 
Rogers skriver att personer som han kallar för ”champions” ofta har stor betydelse för 
hur innovationer tas emot i organisationer. Champions är karismatiska personer som 
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ställer sig bakom innovationer, vilket kan verka för att överkomma motstånd som kan 
finnas mot innovationen inom organisationen. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara 
personer i chefspositioner. (ibid., s. 414f) 
 
Jag använder mig av Rogers modell av innovationsbeslutsprocessen för att dela in den 
process som den inblandade personalen på mitt undersökta bibliotek går igenom i 
modellens olika steg och på så sätt beskriva processen på ett överskådligt vis. Dessutom 
använder jag modellens bedömningskriterier för att beskriva hur de uppfattar Facebook. 

4 Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för uppsatsens metodval samt hur jag gått tillväga vid 
insamlingen och bearbetningen av empirin. 

4.1 Fallstudie 
 
Eftersom jag ville få en fördjupad kunskap och förståelse för hur och varför ett enskilt 
folkbibliotek implementerar Facebook i sin verksamhet valde jag att använda mig av en 
kvalitativ fallstudie. En fallstudie är, enligt Sharan B Merriam, en undersökning av ett 
avgränsat system, till exempel ett program, en händelse, ett skeende eller en social 
grupp (1994, s. 24).  
 
Inom fallstudien använde jag mig av intervjuer och dokumentstudier. Jag intervjuade 
bibliotekschefen och den bibliotekarie som arbetar med Facebooksidan. Jag genomförde 
också en dokumentstudie där jag studerade de styrdokument som biblioteket har att rätta 
sig efter, samt interna dokument med riktlinjer både från kommunen och sådana som 
skapats av bibliotekets personal i syfte att styra och strukturera sitt arbete. Förutom 
dessa båda huvudmetoder har jag även medverkat vid två möten som arbetsgruppen på 
biblioteket har haft och har då på ett mer informellt sätt kunnat lyssna och ställa frågor. 
Detta för att få en så rik bild som möjligt av mitt fall.  
 
Merriam skriver att fokus för en fallstudie ligger på en analysenhet. Inom denna enhet 
kan det sedan finnas en mängd olika händelser, deltagare eller steg i en process. När 
man har valt det fall man ska studera måste man, som Merriam skriver, göra ett urval 
inom fallet och bestämma vad som är relevant att studera utifrån den 
problemformulering man har gjort. (ibid., s. 60). Eftersom jag i det här fallet inte gör 
några anspråk på generaliserbara resultat gjorde jag vad Merriam kallar för ett icke-
sannolikhetsurval. Det innebär alltså att jag inte kan beräkna någon sannolikhet för att 
varje element inom problemet kommer med i det urval som jag gör (ibid., s. 61). Jag 
studerade de dokument som är relevanta för arbetet med Facebook och andra sociala 
medier och valde att intervjua de personer som arbetar med Facebook på biblioteket 
eftersom jag tror att det är dessa som har mest att säga om ämnet. Det finns dock även 
andra vägar att gå. Jag skulle till exempel kunnat välja att bara intervjua de personer 
som inte direkt är inblandade i arbetet för att få veta mer om deras tankar kring det hela. 
Jag skulle också kunnat välja att observera mer informella samtal kring arbetet såsom 
fikapauser och liknande eftersom det då kan uppstå många intressanta diskussioner, men 
detta skulle inte vara praktiskt möjligt under den tid som jag har till mitt förfogande. 
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Eftersom intresset för att genomföra denna studie uppstod då jag fick medverka vid 
uppstarten av användningen av Facebook på ett folkbibliotek har min process blivit 
omvänd den som Merriam beskriver i sin bok såtillvida att jag inte först fått intresse för 
ett problem och sedan valt ett fall att studera utifrån detta. För mig uppstod 
forskningsproblemet och själva fallet tillsammans.  

4.2 Intervjuer 
 
Huvudmetoden i min studie är intervju. Jag har intervjuat två personer som arbetar på 
det studerade biblioteket. Merriam skriver att när man väljer intervjupersoner till den 
här typen av studie är det viktiga att man intervjuar de personer som kan bidra med 
insikt och förståelse till studiens frågeställningar (1994, s. 91). De personer jag har 
intervjuat är bibliotekschefen samt den bibliotekarie som främst är ansvarig för arbetet 
med sociala medier. Till dessa båda intervjuer har jag använt mig av i stort sett samma 
intervjuguide, men intervjun med bibliotekschefen fokuserade mer på dennes 
synpunkter ur ett ledarperspektiv. Eftersom intervjun med bibliotekarien gjordes innan 
intervjun med bibliotekschefen fick även några frågor av praktisk karaktär som jag 
redan fått svar på falla bort i intervjun med bibliotekschefen (se Bilaga 1 och 2). 
 
Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer eftersom jag, som Merriam skriver, 
ville få reda på viss information och ha vissa frågor formulerade på förhand. Jag ville 
inte vara bunden till att ställa frågorna i en viss ordning, utan försökte få ett så naturligt 
samtal som möjligt och var flexibel till hur intervjun utvecklas (1994, s. 88). 
Halvstrukturerade intervjuer kan ha mer eller mindre noggrant utformade intervjuguider 
och som Karin Widerberg påpekar blir intervjuerna unika eftersom de uppstår i det 
unika möte som sker mellan forskare och intervjuperson i varje intervju (2002, s. 16). I 
mitt fall har jag i förväg formulerat frågor men har låtit ordningen på frågorna 
bestämmas av hur samtalet utvecklades. Jag har också ställt följdfrågor utifrån vad 
intervjupersonerna tagit upp.  
 
Jag valde att spela in intervjuerna. Jag förde dock också enklare anteckningar om det 
skulle vara så att tekniken krånglade och för att kunna snegla på dessa om jag skulle 
glömma bort vad som kommit upp tidigare under intervjun. Direkt efter intervjuerna 
sammanfattade jag mina intryck av intervjuerna och skrev även ner sådant som 
kommunicerats icke-verbalt som kunde vara av intresse. Jag transkriberade inte 
intervjuerna helt och hållet utan valde istället att skriva en loggbok över intervjuerna på 
så vis som Merriam beskriver i sin bok. Det innebär att jag lyssnade igenom 
intervjuerna och skrev ner de punkter och idéer som tas upp. Jag skrev ut vissa direkta 
citat om det framkommit några särskilt intressanta sådana och då noterade jag även 
tidpunkt för dessa på inspelningen för att kunna gå tillbaka och kontrollyssna på dessa 
innan jag citerade i uppsatsen. (Merriam 1994, s. 98f). 

4.3 Dokumentstudie 
 
Dokument kan, som Merriam skriver, vara bra att studera eftersom de inte påverkas av 
att bli studerade på det vis som människor gör. Dokumenten är i regel inte skapade i 
forskningssyfte. (1994, s. 117) Detta kan dock också vara en svårighet med att studera 
dokument då de exempelvis kan bygga på andra definitioner av begrepp än de som 
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används i forskningssammanhang. Det är också viktigt att tänka på att dokumenten ofta 
kan vara färgade av dess författare och i vilket syfte de är skrivna. Det är viktigt att 
kunna förhålla sig källkritiskt till dokumenten. (ibid., s. 119) 
 
Merriam skriver att man ska tänka över vilka dokument man väljer med hänsyn till om 
de innehåller den information man behöver utifrån sina frågeställningar (1994, s. 118). 
Jag studerar de styrdokument som finns formulerade för biblioteket och även de planer 
som personalen formulerar för just detta arbete samt dokument innehållande riktlinjer 
från kommunen. I dessa dokument söker jag efter vad som lyfts fram som särskilt 
viktigt och vilka mål som relaterar till sociala medier. 

4.4 Analys 
 
Redan innan den regelrätta analysen av empirin inleddes tematiserade jag det som 
framkommit under intervjuerna utifrån mina frågeställningar. Detta för att strukturera 
upp materialet och presentera det på ett mer läsvänligt vis.  
 
Jag har analyserat min empiri med hjälp av Rogers teori och genom att jämföra mina 
resultat med den tidigare forskning som gjorts i ämnet. Rogers teori har främst varit 
behjälplig vid analysen av materialet rörande den andra frågeställningen, där jag delat in 
beslutsprocessen i de steg som Rogers beskriver i sin teori. Hans bedömningskriterier 
har även till viss del varit behjälpliga för att besvara frågan varför den inblandade 
personalen på biblioteket vill börja använda sig av Facebook. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Något som kvalitativa studier ofta kritiseras för är att det i jämförelse med kvantitativa 
metoder finns svårigheter när det gäller validitet och reliabilitet. Det går inte att med 
kvalitativa metoder uppfylla samma krav på validitet och reliabilitet som inom den 
kvantitativa forskningstraditionen. Det finns dock andra sätt att se på problematiken och 
lösa densamma. Dalen skriver att dessa båda termer måste definieras annorlunda när de 
syftar på kvalitativ forskning (2008, s. 113). Angående reliabilitet skriver Dalen att man 
inom kvalitativ forskning klart måste tydliggöra forskningsprocessen steg för steg. Hur 
intervjuerna gått till, vilka förhållanden som uppstått mellan forskare och 
intervjupersonerna och hur materialet har analyserats. Detta för att en annan forskare 
ska kunna genomföra en liknande undersökning med samma ”glasögon” även om det 
aldrig går att exakt upprepa en kvalitativ forskningsundersökning. (ibid., s. 114) Detta 
har jag i denna studie försökt eftersträva i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Som Widerberg skriver gör inte kvalitativ forskning samma anspråk på reliabilitet och 
validitet som kvantitativ forskning, även om också kvalitativ forskning måste vara 
saklig och tillförlitlig (2002, s. 18). Med andra ord är kvalitativ forskning inte 
generaliserbar, men kunskapen som mynnar ur den kan sägas gälla även i andra 
liknande situationer. Kunskapen som min undersökning ger kan till stor del även gälla 
för andra liknande bibliotek och deras arbete. Samtidigt är, som Merriam skriver, en av 
anledningarna till att man som forskare väljer fallstudiemetoden att man vill studera ett 
särskilt fall på djupet istället för att sträva efter generaliserbarhet (1994, s. 184). 
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När man bedriver kvalitativ forskning talar man ofta om inre validitet. Detta bygger 
enligt Merriam på en bedömning av huruvida resultaten överrensstämmer med 
verkligheten och om forskaren verkligen mäter det hon tror sig mäta (1994, s. 177). 
Samtidigt måste man komma ihåg att det man kommer fram till inte nödvändigtvis är en 
bild av den absolut sanna verkligheten, utan den bild av den verklighet som konstrueras 
av både de studerade och den studerande (Merriam 1994, s. 178). Jag har under hela 
processen med denna uppsats varit medveten om att det jag studerar och de slutsatser 
jag drar filtreras genom mina egna upplevelser som den studerande. Även om jag 
genom att redovisa mitt tillvägagångssätt och tolkningsförfarande gör det möjligt för en 
annan forskare att göra om min undersökning kan en sådan undersökning omöjligt bli 
likadan som min. Detta både för att förhållandena ändras och också för att denna studie 
är gjord med mina ”glasögon”. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Jag kommer att behandla de uppgifter jag får genom de olika empiriinsamlingarna 
konfidentiellt. Biblioteket som studeras och de personer som jag observerat och 
intervjuat kommer att beskrivas under fingerade namn. Däremot är det så att personerna 
som jobbar på biblioteket i fråga är medvetna om att jag studerar deras bibliotek. De 
personerna på det biblioteket som läser min uppsats kommer att känna till vilka 
personerna är som jag beskriver och citerar. Detta är dock de omnämnda personerna 
införstådda med och har godkänt. Eftersom det rör sig om ett relativt litet bibliotek och 
det är så få personer inblandade i just det fallet som jag undersöker är det svårt att kunna 
ge personerna i fråga fullständig konfidentialitet. En ytterligare svårighet ligger i att de 
flesta dokument som jag studerat är allmänna handlingar som finns tillgängliga via 
Internet. Detta gör att genom att citera direkt ur dessa kan jag röja bibliotekets identitet. 
Jag har därför i stor utsträckning undvikit att återge direktcitat ur de dokument jag 
studerar. 

5 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från dokumentstudien och 
intervjuerna. 
 
Biblioteket som jag studerade ligger i en kommun i södra Sverige med cirka 26 000 
invånare. Biblioteksenheten består av ett huvudbibliotek och tre filialer. På det här 
biblioteket har man en webbplats som är knuten till och utformad efter kommunens 
hemsida. På biblioteksenheten arbetar femton bibliotekarier och biblioteksassistenter. 
Den arbetsgrupp som arbetar på Facebook på biblioteket består av tre personer, varav 
jag har intervjuat två. 
 
Jag studerade biblioteket under knappt två månaders tid och gör sammanlagt fyra besök 
på biblioteket under den här tiden. Det första mötet där man tar beslutet att börja 
använda sig av Facebook hålls 2010-03-10. Två veckor senare har arbetsgruppen sitt 
andra möte och publicerar Facebooksidan. Med hjälp av intervjuerna och dokumenten 
har jag även fått en bild av hur processen sett ut innan, mellan och efter dessa möten.  
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5.1 Styrdokument 
 
I detta kapitel redogörs för innehållet i de styrdokument som reglerar arbetet med 
Facebook på det studerade biblioteket. 

5.1.1 Mål 
 
I de styrdokument som biblioteket har att rätta sig efter finns ett antal mål som 
Facebook och andra sociala medier kan användas för att uppfylla. Biblioteket har 
förutom Bibliotekslagen framför allt tre styrdokument, det kultur- och fritidspolitiska 
programmet, biblioteksplanen och verksamhetsplanen. 
 
I dessa tre dokument finns det framför allt tre mål som kan relateras till användning av 
Facebook och andra sociala medier i verksamheten. I det kultur- och fritidspolitiska 
programmet för 2007-2010 står det att biblioteket ska utveckla formerna för 
marknadsföring av sina olika verksamheter, vilket i verksamhetsplanen för 2010 
preciseras till marknadsföringen av bibliotekets e-tjänster (s. 8). Bibliotekets vision som 
formulerats i både verksamhetsplanen och biblioteksplanen är att man vill fungera som 
en mötesplats för kommunens invånare, både fysiskt och virtuellt. Slutligen är ett av 
bibliotekets mål för det närmsta året, enligt verksamhetsplanen, att utveckla ”24-
timmarsbiblioteket”. 

5.1.2 Kommunala riktlinjer 
 
IT-avdelningen i kommunen har formulerat ett dokument med riktlinjer som gäller för 
alla kommunens verksamheter när de vill använda sig av sociala medier, som författaren 
av detta dokument definierar som de aktiviteter som kombinerar teknik, interaktion och 
användargenererat innehåll. Författaren skriver att man idag använder sig av sociala 
medier inom kommunen främst i de verksamheter som arbetar med ungdomar och att 
den användningen för närvarande innefattar bloggar, Facebook, MSN och SMS. (s. 1) 
 
Författaren skriver att sociala medier inom kommunen betraktas som vilket annat dator- 
och Internetrelaterat verktyg som helst och att kommunens policydokument är 
applicerbara även när det gäller sociala medier. Policyns huvudpunkt är att verktygen 
får användas ”om man behöver det som stöd i sitt tjänsteutövande och då endast utifrån 
uppdraget”. (s. 1) 
 
Innan man börjar använda sig av sociala medier bör man, enligt dokumentet, tänka 
igenom följande tre punkter: 
 

• Vilket är syftet?  
I dokumentet står skrivet att det är viktigt med ett klart och tydligt syfte både för 
medarbetare och kunder så att alla tydligt vet hur forumet ska användas. ”Endast ett 
tydligt syfte legitimerar användningen av sociala medier”. 
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• Vilka resurser finns?  
Det ska finnas en person som är ansvarig för arbetet. Man ska också tänka igenom vilka 
resurser som krävs för att genomföra arbetet. Detta främst eftersom det, enligt 
dokumentet, ofta finns förväntningar på att sociala medier används mycket aktivt. 
 

• Vilka arbetssätt krävs? 
Arbetssätten som krävs ska vara väl genomtänkta och all hantering gällande diarieföring 
ska vara klargjorda.  Man bör tänka igenom frågor angående sekretess och integritet. 
(s.2) 

5.1.3 Handlingsplan 
 
Arbetsgruppen har en handlingsplan för hur arbetet med Facebook och andra sociala 
medier ska utföras. Denna är författad av bibliotekarien som har detta arbete som en del 
av sin tjänst.  
 
Syftet för bibliotekets arbete med sociala medier är, enligt handlingsplanen, att använda 
sociala medier som en naturlig kanal för att möta användarna mot bakgrund av 
biblioteksplanen, bibliotekets vision och folkbiblioteks allmänna uppdrag att vara till för 
alla. Som sekundärt syfte nämner man också att uppnå ”positiva spin-off effekter” som 
exempelvis att nå nya användare och att kommunicera på ett sätt ”som ligger i linje med 
hur samtidens användare brukar den moderna informations- och 
kommunikationstekniken.” (s. 1) 
 
Målgruppen för verksamheten är alla som är intresserade av vad som händer på 
biblioteken i kommunen. De verktyg man valt är Facebook, som också är kopplat till 
Twitter. (s. 1) 
 
I handlingsplanen står även preciserat vem som främst är ansvarig för arbetet. 
Huvudansvarig administratör är bibliotekschefen, men det är en av bibliotekarierna som 
kommer att ha arbetet med sociala medier som en del av sin tjänst. (s. 1) Författaren 
skriver dock också att man vill att hela personalstyrkan ska vara engagerad och 
bidragande till arbetet även om det också påpekas att personalgruppens färdigheter i, 
entusiasm för och tid till verktygen varierar kraftigt. Tanken är att arbetsgruppen ska 
träffas regelbundet under året för att utvärdera och diskutera verksamheten. (s. 2) 
 
I handlingsplanen står att läsa att man räknar med vissa ”barnsjukdomar” i början av 
arbetet, vilket kan innebära att arbetsinsatsen då blir något större än vad man räknar 
med att den kommer att bli senare. Samtidigt skriver författaren att man ser det som en 
dynamisk process där man strävar efter att ständigt förbättras och utvecklas. Man vill 
också lägga en viss arbetsinsats på att marknadsföra tjänsterna både externt och internt. 
(s. 2) 
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5.1.4 Sammanfattning 
 
Precis som det ofta ser ut i biblioteksverksamhet finns det styrdokument på flera olika 
nivåer för det studerade biblioteket och deras arbete med Facebook. I de övergripande 
styrdokumenten är det främst tre mål som relaterar till detta arbete. Att utveckla nya 
marknadsföringsformer, att verka för att vara en virtuell mötesplats och att utveckla 
”24-timmarsbiblioteket”. Från kommunens sida har man formulerat vissa riktlinjer. Den 
viktigaste är att man enbart ska använda sig av sociala medier i de olika kommunala 
verksamheterna om det är relevant för deras uppdrag. Vidare bör syftet med 
användningen, resursåtgången och arbetssätten tänkas igenom. Handlingsplanen som 
formuleras av bibliotekets arbetsgrupp bygger på alla dessa fyra dokument. Förutom att 
beskriva hur arbetet ska gå tillväga relateras arbetet med Facebook och andra sociala 
medier till målen i de övriga styrdokumenten och vikten läggs på möjligheterna att 
kommunicera med nya och gamla användare. 
 

5.2 Resultat av intervjuerna 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de båda intervjuerna. 

5.2.1 Intervjupersonerna 
 
Den bibliotekarie som främst kommer att vara ansvarig för arbetet med sociala medier 
har arbetat som bibliotekarie under åtta år. På detta bibliotek har han arbetat i tre 
månader. Intresset för sociala medier är, som han säger, något som har växt fram och 
blivit en naturlig del i hur han kommunicerar både privat och professionellt. Han 
använder sig av flera olika typer av sociala medier privat såsom Facebook, bloggar, 
Twitter och olika professionella nätverk. På sin förra arbetsplats arbetade bibliotekarien 
som bloggredaktör och han hade då också ansvar för det bibliotekets Facebookgrupp. 
 
Bibliotekschefen har arbetat som bibliotekarie sedan 1998 och som bibliotekschef sedan 
2008 då hon började på detta bibliotek. Privat använder även hon sig av flera olika 
sociala medier närmare bestämt olika Ning-nätverk, LinkedIn, Twitter och Facebook, 
som hon använt i cirka två år. I början använde hon enbart Facebook privat, men det har 
mer och mer övergått till att bli ett professionellt verktyg. Hon använder det exempelvis 
som ytterligare en kommunikationskanal för att kommunicera med kollegor. 

5.2.2 Varför Facebook? 
 
Bibliotekschefen ser tre huvudsakliga skäl till varför de ville börja använda sig av 
Facebook på biblioteket. De vill nå fler målgrupper. Många av de användare och 
framför allt icke-användare som de vill nå finns i det åldersspann som de tror befinner 
sig på Facebook. De ville också under lite friare former få ut bilder och text som inte är 
lika styrt som det är på en hemsida. Dessutom var interaktionen med användarna en 
viktig faktor. När sidan har varit publicerad i en månad så har det dock inte varit så 
mycket interaktion på sidan. Däremot har biblioteket fått närmare 200 fans, vilket de är 
väldigt nöjda med. Ytterligare en viktig anledning till att personalen på biblioteket vill 
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arbeta med Facebook och andra sociala medier, menar bibliotekarien, är att ”det är så 
folk kommunicerar idag.” Även om han också säger att detta kanske inte är sant för alla 
anser han att e-postanvändandet börjar gå tillbaka till förmån för ”nätverkandet”. 
 
Bibliotekschefen tycker att hemsidan ska användas mer för information medan hon 
hoppas att Facebook ska kunna användas mer för kommunikation, att kunna 
kommunicera mer med bibliotekets användare och även presumtiva användare. Hon 
säger att det självklart går att lägga ut bilder på hemsidan, men att det där trots allt är 
mer ”stelbent och uppstyrt”. Dessutom tycker hon att de kan vara lite friare både i 
ordval och också i vilken typ av material som de väljer att lägga ut på Facebook. Det är 
viktigt för arbetsgruppen att man inte bara ska publicera ren information på 
Facebooksidan utan även sådant som är ”lustfyllt” såsom boktips och nyförvärv och då 
även länka till katalogen. 
 
Skälet till att det blir just Facebook som biblioteket väljer att arbeta med är att det 
inbjuder mer till kommunikation och kommentarer från användarna, samt för att det inte 
är samma krav på biblioteket att skriva längre texter. Dessutom tycker arbetsgruppen att 
det finns fler möjligheter och större bredd på Facebook än en blogg. Det är en stor 
fördel att användare kan komma med kommentarer och tycka till och visa att de gillar 
något. Bibliotekschefen säger att det på ett sätt blir ett kvitto på att de är på rätt spår. 
Samtidigt påpekar hon att man inte får lägga för stor vikt vid det, utan ”man får ta det 
för vad det är”. Märker de att det inte blir någon tvåvägskommunikation, vilket är det de 
vill uppnå istället för envägskommunikation, eller om det visar sig att det tar väldigt 
mycket tid i anspråk utan att ge så mycket, så får man ompröva och se om man 
verkligen ska fortsätta att jobba på det sättet. Men hon framhåller dock att det 
tankesättet gäller mycket annat i biblioteksverksamheten också och det är inte något 
som är specifikt för sociala medier. Arbetsgruppen tycker att det är bra att Facebook och 
Twitter är gratis och att man kan testa att använda sig av det. Fungerar det inte så är det 
bara att avsluta det. 
 
I samband med att bibliotekarien skulle börja arbeta på biblioteket talade 
bibliotekschefen redan på anställningsintervjun om att sociala medier skulle bli något 
som han arbetade med. Bibliotekarien tror att det redan fanns en plan att sjösätta ett 
arbete med sociala medier. Det fanns latent att de skulle arbeta med det, men det 
behövdes någon som kunde ansvara för det. 
 
En annan viktig faktor som bibliotekarien nämner är att bibliotekschefen är otroligt 
duktig och drivande i frågan, vilket han tror betyder mycket. 

5.2.3 Implementering av Facebook 
 
Under den tid som jag studerade biblioteket hölls två möten med arbetsgruppen för 
sociala medier. Det första mötet var främst ett brainstormingmöte och under det andra 
mötet publicerades Facebooksidan och diskuterades det som gjorts sedan det förra 
mötet. Innan det första mötet på biblioteket, som jag även närvarade vid, så hade de, 
som bibliotekschefen berättar, mer ”i en bisats” eller i lunchrummet pratat om att man 
kanske skulle börja arbeta med sociala medier. De hade tänkt en del kring detta och att 
man ville strukturera upp det lite. 
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Processen för införandet av Facebook är, som bibliotekschefen säger, dynamisk och hon 
påpekar att de inte vet hur det kommer att gå. De ville inte skapa en Facebooksida ”bara 
för att”, utan de har tillsatt en arbetsgrupp och de har tagit fram en handlingsplan för hur 
de ska jobba med Facebook. Detta tyckte hon kändes viktigt även om man inte kan styra 
upp det ”in absurdum”. En viktig anledning till att de valde att styra upp det så här var 
att den person som primärt ska jobba med Facebook måste få utrymme för det i sin 
tjänst. Den bibliotekarie som ska arbeta med det kommer att göra det på delar av sin 
arbetstid. Det får inte bli något som görs bara ”med lillfingret”, anser bibliotekschefen, 
utan nu när beslutet har tagit att jobba med Facebook så måste det göras legitimt att 
verkligen arbeta med det. Bibliotekschefen tycker särskilt att detta är viktigt utifrån ett 
chefsperspektiv.  
 
Arbetsgruppen har skapat en handlingsplan för sitt arbete med Facebook och andra 
sociala medier. Denna är integrerad med biblioteksplanen. Bibliotekschefen hänvisar 
också till styrdokumenten och visionen att vara en mötesplats både fysiskt och virtuellt 
och att Facebook kan fungera som en del av det de vill uppnå. Man vill inte bara 
fokusera på det fysiska biblioteket. Arbetsgruppen ville, som bibliotekarien säger i 
intervjun, ”inte bara hoppa på och köra vilda västern”, utan det var viktigt att det fanns 
en koppling till befintliga styrdokument. En viktig anledning till att man på biblioteket 
skapar en handlingsplan för arbetet är att det som publiceras på sidan representerar 
biblioteket och inte de enskilda personerna. De vill också att det som är personliga 
åsikter från personerna som publicerar tydligt märks ut som sådana. 
 
Förutom att arbeta mot de mål som finns preciserade i styrdokument har man inga 
direkta mål ännu. Bibliotekarien säger i intervjun att man har som mål att ha 
intresseväckande inlägg, men i övrigt väntar man och ser hur aktiva fansen är och vad 
de verkar vara intresserade av. Bibliotekschefen berättar att man har diskuterat mål för 
arbetet, men dessa har inte kommit med i handlingsplanen ännu. Det viktiga när man 
sätter upp mål är att de är mätbara och Facebook tillhandahåller väldigt bra statistik för 
sidor. Sidadministratörerna får veckorapporter och statistiken är åldersuppdelad och 
uppdelad efter geografiskt läge. Man kan se inom vilka åldersspann personer befinner 
sig som har kommenterat och som är fans med mera. Arbetsgruppen tänker därför sätta 
ett mål för hur många fans sidan ska få, även om bibliotekschefen är medveten om att 
detta egentligen inte säger så mycket. Hon har sett att de har många fans som hon vet är 
andra bibliotek och bibliotekarier och till och med människor i USA som inte talar 
svenska. Hon tänker sig också att man kan bryta ner det målet till hur många man vill ha 
från den egna kommunen. Hon säger att även om hon tycker det är väldigt roligt att 
annat biblioteksfolk följer dem på Facebook så är den primära målgruppen personer 
som bor i kommunen. Det är de man, i kombination med det digitala biblioteket, vill ska 
komma till biblioteket rent fysiskt också. Hon säger att man ska sätta sig med 
arbetsgruppen och formulera några mål och se till att dessa är mätbara. Detta ska göras 
vid nästa möte med arbetsgruppen. 
 
Marknadsföringen av arbetet med Facebook är viktigt för arbetsgruppen både vad gäller 
intern och extern marknadsföring. Bibliotekarien berättar att de via intranätet skickade 
ut information om att man sjösatt arbetet. Webbredaktören la också upp information om 
det både på bibliotekets hemsida och på kommunens. ”Korridorssnack” framhävs även 
av bibliotekarien som en viktig kanal för att marknadsföra arbetet internt. Dessutom har 
man skickat information till Kulturskolan och liknande närliggande organisationer. 
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När det gäller den externa marknadsföringen görs detta bland annat via bibliotekets 
hemsida där man länkar till Facebooksidan. Man har också låtit länsbiblioteket 
informera om sidan både på sin hemsida och på sin egen Facebooksida. 
 
Vad gäller arbetsinsatsen för arbetet med Facebooksidan är tanken, ”så liten arbetsinsats 
som möjligt och så maximal effekt som möjligt”. Det här ses som en ny del av det 
vanliga biblioteksarbetet. Bibliotekarien tror att det kommer att bli en bra balans och att 
det inte kommer att bli så att någon del i arbetet tar över mer än något annat. ”Det är 
som med allt annat, att i perioder kan man behöva lägga mer krut på det här och andra 
gånger mindre.” 
 
Det finns egentligen inga direkta planer för hur arbetsgruppen ska gå vidare med 
arbetet, men många tankar på hur man skulle kunna gå vidare och utöka det hela. 
Bibliotekarien nämner till exempel att man skulle kunna skapa ett Delicious-konto med 
länktips. ”Det finns ganska mycket att göra”. Men han påpekar också att det här arbetet 
måste ses som en helhet med resten av verksamheten. ”Det får inte sticka iväg och leva 
sitt egna liv.” 
 

5.2.4 Problem och hinder för Facebookanvändandet 
 
Bibliotekarien betonar under intervjun att de ansvariga ”är väldigt glada och stolta över 
det här [arbetet med Facebook]” och att de inte har sett så stora problem eller 
svårigheter med det. Han har dock ett par möjliga nackdelar som han kan se. 
 
Han påpekar att sociala medier är precis som samhället i stort på så vis att det går att 
missbruka med hot och liknande. Han säger att det gäller att kontrollera inläggen 
eftersom det kan komma påhopp och liknande. Dessutom poängterar han att man måste 
tänka över vilka inbjudningar som man tackar ja till eftersom det finns mycket 
”tveksamt”. 
 
En annan nackdel, som bibliotekarien kan se, kan vara svårigheten att skilja på privat 
och offentligt. Han har själv en hel del RSS-prenumerationer via Google Reader och 
dessa har han delat upp i biblioteksrelaterat och exempelvis sport och här gör han en 
distinktion att han bara läser de biblioteksrelaterade på arbetet och sporten privat. Den 
distinktionen kan dock vara svår i andra fall, såsom Facebook till exempel. När han 
loggar in där kan det ibland vara svårt att skilja på om han är inloggad som privatperson 
eller som tjänsteman. 
 
Ett annat hinder, som han inte ser som så särskilt stort egentligen, är att långt ifrån alla i 
personalgruppen är vana vid sociala medier. Han tycker det är viktigt att förankra det 
hos samtliga även om de inte använder det så att alla förstår varför det används och så 
att de inte ”står som en fågelholk” om en användare kommer till biblioteket och säger 
att de har sett inlägget på Facebook till exempel. ”Att få med alla”. Det kan också, som 
bibliotekarien säger, finnas ett visst motstånd eftersom en del ser sociala medier som 
något nytt och häftigt och inte inser nyttan med det. Han tror att de kanske tänker mer 
traditionellt att det ska vara hemsidan som är informationskällan. 
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Bibliotekarien berättar också att det tidigare fanns en missuppfattning om att det från 
kommunens sida skulle vara förbjudet att använda sig av Facebook på arbetstid. 
Personalen har sedan varit på ett upptaktsmöte på förvaltningen i kommunen och då fick 
man veta att kommunens policy inte alls var sådan utan att det istället gällde att använda 
med omdöme. 
 
Bibliotekschefen kan egentligen inte se några nackdelar med att använda sig av 
Facebook på biblioteket, åtminstone inte som hon har upptäckt ännu. Hon säger dock att 
hon kan se en potentiell risk att människor kommenterar eller lägger upp saker som 
kanske inte är önskvärda från bibliotekets sida. Men hon ser inte detta som något 
annorlunda mot att det händer att de får in personer i bibliotekslokalen som uppför sig 
på ett otrevligt sätt eller som är störande mot de andra besökarna. ”Det är bara ett annat 
forum, men problemen är de samma”. Men överlag kan hon inte se några klara och 
uppenbara nackdelar med att använda sig av Facebook. 
 

6 Analys 
 
Precis som Rogers skriver i sin bok följer inte alla beslutsprocesser alla de steg som han 
beskriver. Det bibliotek som jag har studerat frångår Rogers process på en del punkter. 
Flera av stegen går samman delvis eller fullständigt. 

6.1 Kunskap 
 
Det här steget faller till stor del utanför min studie. Informanterna har känt till att 
Facebook existerar relativt länge och har även använt sig av tjänsten både privat och 
professionellt under flera år. 
 

6.2 Övertygelse 
 
Under detta steg skapar sig alltså den beslutsfattande enheten, enligt Rogers, 
fördelaktiga eller ofördelaktiga uppfattningar om innovationen. I det här fallet rör det 
sig nästan uteslutande om fördelaktiga uppfattningar. 

6.2.1 Relativ fördel 
 
Eftersom Facebook inte ersätter något annat i verksamheten kan är det svårt att se det 
som något bättre än en föregångare. Det är ett nytt sätt att arbeta på. Däremot fungerar 
Facebook på biblioteket som ett komplement till hemsidan. En stor fördel som de 
inblandade på biblioteket hoppades uppnå genom att börja använda sig av Facebook är 
att följa med i tiden och nå och kommunicera med nya användare på ett mer informellt 
vis genom mediet. Båda informanterna beskriver under intervjuerna övriga digitala 
kommunikationskanaler som används, såsom e-post och hemsidan, som mer formella 
och opersonliga. 
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6.2.2 Kompatibilitet 
 
Detta kriterium är särskilt viktigt i det här fallet eftersom det är en förutsättning för att 
det skulle vara möjligt att börja använda sig av Facebook i verksamheten. I de 
kommunala riktlinjerna står det tydligt angivet att det endast är legitimt att använda sig 
av sociala medier om det är relevant för verksamheten.  
 
En av de faktorer som talar för en fördelaktig uppfattning om att börja använda sig av 
Facebook var att bibliotekschefen och bibliotekarien ansåg att det kunde vara ett sätt att 
arbeta mot de mål som de har för verksamheten. I styrdokumenten står att man ska 
utveckla nya sätt att marknadsföra verksamheten, att biblioteken ska vara mötesplatser 
både fysiskt och virtuellt och att 24-timmarsbiblioteket ska utvecklas. 

6.2.3 Komplexitet 
 
Eftersom den inblandade personalen på biblioteket är vana användare av Facebook och 
andra sociala medier har detta kriterium uppfyllts flerfaldigt. Detta har troligen till stor 
del varit en förutsättning för att idén att börja arbeta på detta sätt uppstått, även om detta 
inte direkt framgått under intervjuerna. Hade det inte funnits personer som är kunniga 
och intresserade i ämnet på biblioteket så hade man mest troligt inte heller kommit på 
tanken att börja arbeta med det.  
 
En person som har fungerat som vad Rogers benämner som champion och påverkat de 
övriga inom enheten till att skapa sig en fördelaktig uppfattning av Facebook är 
bibliotekschefen. Bibliotekarien poängterar i intervjun att han tror att det har stor 
betydelse att hon har varit drivande i frågan.  

6.2.4 Provmöjlighet 
 
Facebook är ett medium som låter sig experimenteras med relativt enkelt. Att starta ett 
konto går på några minuter. 
 
Ett av de test som Rogers beskriver att enheter kan göra för att se vilken användbarhet 
en innovation kan ha inför det slutgiltiga beslutet att implementera innovationen gjordes 
av den inblandade personalen på biblioteket då de använde olika sociala medier, 
däribland Facebook, både privat och professionellt innan de beslutade att implementera 
det i den egna verksamheten. De valde också att titta på hur bibliotekarier på andra 
bibliotek använt sig av Facebook och utformat sin Facebooknärvaro. 

6.2.5 Observerbarhet 
 
Resultaten av att Facebook har implementerats i bibliotekets verksamhet är svåra att se 
så här tidigt i processen. Det resultat som dock redan nu går att se är att skaran fans har 
vuxit fort, vilket kan ses som ett positivt resultat. Detta är något som är synligt för alla 
intresserade. Att delar av dessa, som bibliotekschefen nämner i intervjun är andra 
bibliotekarier och liknande visar också att det finns ett intresse för det som görs på det 
undersökta biblioteket i biblioteksvärlden och att det som publiceras på Facebooksidan 
syns bland dessa. 
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6.3 Beslut  
 
Detta steg faller till stor del samman med det föregående. 
 
Som bibliotekarien nämner i intervjun upplevde han att det redan fanns ett beslut innan 
han började arbeta på biblioteket att man skulle börja arbeta med någon form av sociala 
medier. Bibliotekschefen berättade också hon att man pratat om det innan men att det 
slutgiltiga beslutet togs på det första mötet med arbetsgruppen. Det var då man 
beslutade att det var just Facebook man skulle använda sig av istället för exempelvis en 
blogg. 

6.4 Implementering 
 
Det tillvägagångssätt som man inom arbetsgruppen väljer för att implementera 
Facebook i verksamheten följer till stor del de riktlinjer som har formulerats från 
kommunens sida. Man tänker igenom syftet med att börja använda sig av mediet, 
tillsätter ansvariga personer för arbetet och tänker igenom arbetssätt. Detta formuleras 
sedan i handlingsplanen. I samband med att man skapade handlingsplanen och startade 
implementeringen av Facebook i verksamheten började man även diskutera mål för 
 
arbetet även om dessa inte ännu officiellt har presenterats. I handlingsplanen formuleras 
främst hur och varför man börjar använda sig av Facebook på biblioteket.  

6.5 Bekräftelse 
 
Som Rogers påpekar faller detta steg i innovationsbeslutsprocessen ofta bort. När 
innovationen väl har implementerats i verksamheten är beslutet oftast redan taget fullt 
ut. 
 
Bibliotekschefen påpekar dock vid flera tillfällen under intervjun att hon ser processen 
med att införa Facebook i verksamheten som en dynamisk sådan. Just nu befinner de sig 
i implementeringsstadiet, men de utvärderar och bekräftar samtidigt det beslut som har 
tagits för att se om de uppnår det de vill uppnå med det. Såhär tidigt i användandet är 
det till stor del en prövoperiod. Skulle det visa sig att närvaron på Facebook inte ger det 
man hoppats på så kommer beslutet att omprövas. Det är alltså delvis fortfarande 
osäkert om detta steg kommer att uppstå eller inte. 

7 Diskussion och slutsatser 
 
I följande kapitel diskuteras resultaten och slutsatserna presenteras. 

7.1 Varför vill det undersökta folkbiblioteket börja 
använda sig av Facebook? 

 
Precis som även framkommit i den tidigare forskningen var den viktigaste anledningen 
till att man ville börja använda sig av sociala medier och Facebook på det här 
biblioteket, att förbättra servicen för och kommunikationen med användarna. Det är där 
fokus ligger både för mitt undersökta bibliotek och för de olika studerade biblioteken i 
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den tidigare forskningen. Det understryks gång på gång både i dokumenten och under 
intervjuerna att de vill börja arbeta med Facebook för att kunna nå både nya och 
befintliga användare på ett nytt sätt. Eftersom kommunikation, interaktion och 
användargenererat innehåll är grundbultarna för både sociala medier och Facebook är 
detta inte någon större överraskning. Mina informanter poängterar vid flera tillfällen att 
det är just kommunikationen som är det viktigaste, särskilt i motsats eller som 
komplement till informationen som exempelvis delges via hemsidan. 
 
Den andra stora anledningen till att de inblandade på mitt studerade bibliotek vill börja 
använda sig av Facebook är att de ser det som ytterligare ett sätt att uppfylla de mål som 
finns för deras verksamhet. De tror att Facebook kan fungera som en virtuell mötesplats, 
vilket är en del både av målen och bibliotekets övergripande vision. Vidare kan de båda 
målen att utveckla marknadsföringen av e-tjänster och att utveckla ”24-
timmarsbiblioteket” nås med hjälp av Facebook. Då främst genom att det på olika sätt 
länkas till bibliotekets hemsida och katalog. Precis som Rutherfords informanter ser de 
inblandade på detta bibliotek Facebook som ett nytt sätt att uppfylla redan existerande 
mål. 
 
Att mina informanter, till skillnad från de tidigare undersökta inte uppgett att de vill 
finnas på Facebook för att utforska mediet skulle jag tro främst beror på att de gjort 
detta i stor utsträckning innan de beslutat sig för att börja använda sig av Facebook i 
verksamheten. De inblandade är flitiga användare av olika sociala medier, däribland 
Facebook, både privat och professionellt och är därmed kunniga i hur de fungerar. 
Dessutom är Facebook betydligt mer etablerat och känt idag än det var när de tidigare 
studierna gjordes. 

7.2 Hur ser processen för införandet och användningen 
av Facebook på det undersökta folkbiblioteket ut? 

 
Man kan konstatera att processen för implementeringen av Facebook i verksamheten till 
viss del följer de steg som Rogers formulerat. En del faller dock utanför. I det här fallet 
är innovationsbeslutsprocessen relativt kort. Officiellt är den bara två veckor lång från 
det att det första mötet hålls till att sidan publiceras och Facebook implementeras i 
verksamheten. Däremot står stora delar av innovationsbeslutsprocessen, så som den 
beskrivs av Rogers, utanför dessa två veckor, vilket också framkommit till viss del 
under intervjuerna. Dessutom kan man konstatera att processen såsom Rogers beskriver 
den är komplex på ett sätt som jag inte upplever att den var hos mitt undersökta 
bibliotek. Troligen beror detta på den stora entusiasm och positiva attityd som de 
inblandade har till Facebook och andra sociala medier. De ser det inte som något 
problematiskt och därför blir heller inte implementeringen av redskapet i verksamheten 
något problematiskt. 
 
Något som framhålls som viktigt både under intervjuerna och på de möten som jag 
närvarat vid är att arbetsgruppen velat skapa en handlingsplan för att legitimera arbetet 
med Facebook. Man vill inte att det ska ses som något trendigt och övergående utan 
som en del av den ordinarie verksamheten. Som framgår av handlingsplanen har man 
utsett en ansvarig bibliotekarie. Det finns ett tydligt syfte med användningen av 
Facebook. Dessutom har man en målgrupp, även om denna är väldigt bred, alla som är 
intresserade av vad som händer på biblioteken i kommunen. Att det finns en formulerad 
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plan för arbetet gör att det alltid finns något att gå tillbaka till och något som ser till att 
arbetet inte tappar fokus. 
 
För att kontinuerligt följa upp och se hur arbetet fortskrider planerar man att hålla möten 
med jämna mellanrum. På så vis undviker man också att falla in i rutiner och tappa 
fokus för arbetet. Under den tid som jag studerade hölls alltså två möten och ett nytt 
planeras strax efter denna uppsats avslutande. Att man håller kontinuerliga möten med 
arbetsgruppen är också en förutsättning för att man ska kunna ha en sådan dynamisk 
process som det vid flera tillfällen uttryckts att man eftersträvar. Det ska inte vara 
skrivet i sten att handlingsplanen ska se ut som den gör nu för all framtid, utan man vill 
ständigt ompröva sättet som man arbetar på om det visar sig att man inte uppfyller det 
man vill eller om arbetet kräver onödigt mycket resurser. 
 
Som bibliotekarien påpekar i intervjun har bibliotekschefen spelat en viktig roll i hur 
processen har sett ut. Hon är, som bibliotekarien säger, drivande i frågan. 
 
Att marknadsföring är viktig för att användarna över huvud taget ska hitta till 
Facebooksidan påpekas gång på gång i litteraturen. När man på det studerade 
biblioteket inleder arbetet sprids detta via flera olika kanaler för att försäkra sig om att 
de som var intresserade ska veta om att biblioteket finns representerat på Facebook. Att 
antalet fans stiger så fort som det gör kan vara ett kvitto på att marknadsföringen varit 
effektiv. Bibliotekarien nämner även den interna marknadsföringen som viktig. De 
försöker sprida information om det nya arbetsverktyget internt både inom 
personalstyrkan och inom kommunen i stort. 
 
Det är med all säkerhet så att processen för införande av Facebook i 
folkbiblioteksverksamhet kan se ut på lika många olika sätt som det finns folkbibliotek. 
Jag tror dock att det folkbibliotek som jag har undersökt på många sätt kan fungera som 
en inspirationskälla och en förebild för andra folkbibliotek som vill implementera 
Facebook och andra sociala medier i sin verksamhet. De har gått systematiskt tillväga 
och grundat sina beslut och tillvägagångssätt i befintliga styrdokument. Detta 
underlättar för att både för de som arbetar med det och övrig personal ska se Facebook 
som en legitim del av biblioteksarbetet. För tillfället har man inga mål med 
verksamheten utöver att arbeta mot de redan befintliga, men det planerar man att 
formulera. 
 

7.3 Vilka svårigheter och hinder kan den ansvariga 
personalen se för införandet av Facebook på det 
undersökta folkbiblioteket? 

 
Det som är mest framträdande från min undersökning är att informanterna på det 
undersökta biblioteket inte ser så stora svårigheter eller hinder för införandet och 
användningen av Facebook i verksamheten. De har tänkt på några problem som kan 
uppstå, men är inte särskilt oroade för att dessa skall uppstå. Det kan vara så att detta 
beror just på att de precis har börjat arbeta med Facebook. Både bibliotekarien och 
bibliotekschefen är entusiastiska och framför allt tror de mycket på att börja arbeta med 
detta nya verktyg. Det kan vara svårt för dem att uppleva svårigheter såhär i början. 
Bibliotekschefen säger också lite skämtsamt under intervjun att jag ska fråga henne om 
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några månader. I jämförelse med informanterna i litteraturen, där de flesta dock inte 
arbetat med Facebook specifikt utan med andra sociala medier är det intressant att se att 
dessa till skillnad mot mitt studerade bibliotek kunde se ett flertal olika problem och 
hinder för sitt arbete.  
 
Det som båda informanterna tar upp som möjliga problem som kan uppstå när man 
använder sig av Facebook i bibliotekskontext är olika former av missbruk. De nämner 
att det till exempel kan röra sig om användare som publicerar saker på bibliotekets 
Facebooksida som biblioteket inte vill förknippas med. Precis som bibliotekschefen 
påpekar är detta något som kan uppstå inom i stort sett alla delar av biblioteksarbetet 
och det är inget som egentligen går att förebygga. Det framkommer även i litteraturen 
att några få av de studerade biblioteken haft sådana problem, men det verkar inte vara 
särskilt vanligt. 
 
Under det första mötet som arbetsgruppen har på biblioteket pratar man om vikten av att 
det som publiceras på Facebooksidan måste representera biblioteket och inte enskilda ur 
personalen. Bibliotekarien nämner också under intervjun att det är viktigt att skilja på 
privat och offentligt. I den tidigare forskningen verkar detta dock inte vara något större 
problem och motiveras med att det egentligen inte är någon skillnad utifrån hur det ser 
ut i det fysiska biblioteket. 
 
Ett problem som verkar vara framträdande hos de i litteraturen studerade biblioteken är 
att olika former av personalmotsättningar kan försvåra arbetet. Det konstateras att det 
kan finnas ovilja mot nya arbetssätt och att det kan vara svårt att få alla att se arbetet 
med Facebook som en del av ordinarie verksamhet. Både i handlingsplanen och under 
intervjuerna understryks det att arbetet med Facebook på mitt undersökta bibliotek ska 
ses som en del av ordinarie biblioteksarbete och den ansvariga bibliotekarien har 
utrymme i sin tjänst att arbeta med det. Däremot har det inte någonstans uttryckts att det 
skulle finnas några motsättningar från övrig personal mot arbetet. Bibliotekarien nämner 
dock i intervjun att han kan se det som ett eventuellt problem att flera av den övriga 
personalen inte är vana vid att använda sig av Facebook. Men eftersom det främst, 
åtminstone till en början, är han och de övriga i arbetsgruppen som ska arbeta med 
mediet så är detta inte något större problem. 
 
I de tidigare studier som gjorts nämns det att det kan finnas motstånd eller tekniska 
hinder från kommunens håll mot att använda sociala medier. Som bibliotekarien berättar 
fanns det tidigare en missuppfattning om att det skulle finnas ett visst motstånd i det här 
fallet från kommunens sida. Men som framgår av de kommunala riktlinjer som jag har 
tagit del av är detta inte fallet. Så länge användningen är relevant för verksamheten och 
de övriga riktlinjerna följs finns det inget som från kommunens sida hindrar 
användningen. 
 
Precis som för tidigare studerade bibliotek är det för detta bibliotek en förutsättning för 
att de har kunnat börja använda sig av Facebook att det är en gratistjänst som är lätt att 
starta upp och lätt att sluta använda om det inte skulle fungera som man hoppats. Det 
var ett viktigt argument inför att den inblandade personalen tog beslutet att börja 
använda sig av tjänsten. Att det, som nämns i den tidigare forskningen skulle uppstå 
dolda kostnader verkar inte vara något som man reflekterat över. Den stora anledningen 
till det är antagligen att det här biblioteket har gett bibliotekarien visst utrymme för 
arbetet i sin tjänst. Dessutom ser arbetsgruppen inte detta som något särskilt 
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tidskrävande arbete även om det påpekas i handlingsplanen att det periodvis kan ta mer 
tid i anspråk. 
 

7.4 Vidare forskning 
 
Att processen på mitt undersökta bibliotek gått så problemfritt som den har, åtminstone 
under den period som jag har studerat, gör att det vore intressant att undersöka hur 
implementeringsprocessen ser ut på andra bibliotek, både andra folkbibliotek och andra 
typer av bibliotek. Det vore även intressant att fortsätta denna studie på det här 
folkbiblioteket för att se om attityderna till och arbetet med Facebook ändras och 
utvecklas under resans gång.  
 
Eftersom Facebook i bibliotekssammanhang i allmänhet är något som det forskats 
mycket lite på i Sverige finns det mycket som skulle kunna göras. Att undersöka 
fenomenet från ett användarperspektiv är något som jag skulle tycka var intressant. Vad 
tycker användarna om att biblioteken finns på Facebook? Attraherar bibliotekens 
närvaro på Facebook verkligen användare som annars inte använder sig av biblioteket? 
Möjligheterna är oändliga. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera ett folkbiblioteks införande 
av Facebook i sin verksamhet. Detta görs utifrån följande frågeställningar: 
 

• Varför vill det undersökta folkbiblioteket börja använda sig av Facebook? 
• Hur ser processen för införandet och användningen av Facebook på det     
 undersökta folkbiblioteket ut? 
• Vilka svårigheter och hinder kan den ansvariga personalen se för   
 införandet av Facebook på det undersökta folkbiblioteket? 

 
För att belysa detta har jag gjort en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer samt 
dokumentstudier. Jag har gjort två intervjuer med de inblandade på biblioteket, närmare 
bestämt en ansvarig bibliotekarie samt bibliotekschefen och även studerat de 
styrdokument som finns för arbetet på det studerade biblioteket. 
 
Empirin har analyserats utifrån Everett M. Rogers teori om innovationers spridning, där 
han beskriver de steg som beslutsfattande enheter genomgår under 
innovationsbeslutsprocessen samt de bedömningskriterier som avgör hur snabbt en 
innovation antas. 
 
Det är kommunikation med användarna som är den viktigaste anledningen till att 
biblioteket vill börja använda sig av Facebook. Dessutom ser man det som ett nytt sätt 
att arbeta mot de mål som finns för verksamheten. 
 
Processen för införande av Facebook i bibliotekets verksamhet är relativt kort och 
problemfri. Det skapas en handlingsplan för arbetet för att förankra det i organisationen 
och för att legitimera detta arbete i förhållande till övrigt biblioteksarbete. Processen ses 
som dynamisk av informanterna. Arbetssätten kommer kontinuerligt att utvärderas och 
omarbetas. 
 
Över lag är den inblandade personalen på biblioteket mycket positiv till Facebook och 
dess användning på biblioteket. Man ser inga stora svårigheter eller hinder för arbetet. 
Det som nämns som ett möjligt problem som skulle kunna uppstå är missbruk, men 
detta ses inte som något specifikt för Facebookanvändning utan som ett problem för 
biblioteksarbete i allmänhet. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide bibliotekarie 
 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
 
Hur länge har du arbetat på detta bibliotek? 
 
Vad har du för erfarenhet av sociala medier privat? Hur använder du dig av sociala 
medier privat? 
 
Hur använde du dig av sociala medier i ditt yrkesliv innan ni började den pågående 
processen med att börja arbeta med det på det här biblioteket? 
 
Vad var det som gjorde att ni började tänka på att börja arbeta med sociala medier på 
biblioteket?  
 
Vad hade ni gjort innan det första mötet med arbetsgruppen som jag medverkade vid? 
Hur hade ni kommit fram till den punkten när ni tog beslutet att börja arbeta med 
sociala medier? 
 
Vilka för- och nackdelar kan du se med att använda sig av sociala medier på det här 
biblioteket? 
 
Har du upplevt några hinder för arbetet eller stött på några problem med arbetet så här 
långt? 
 
Kan du se några möjliga problem och hinder som kan komma att uppstå i arbetet? 
 
Har ni några mål för arbetet med sociala medier? 
 
Hur kommer ni att marknadsföra/ informera om arbetet med sociala medier internt? 
 
Hur prioriterar du det här arbetet? Kommer du tvingas att prioritera bort något annat 
arbete på grund av detta? 
 
Hur tänker ni gå vidare med arbetet den närmsta tiden? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide bibliotekschef 
 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie/bibliotekschef? 
 
Hur länge har du arbetat på detta bibliotek? 
 
Vad har du för erfarenhet av sociala medier privat? Hur använder du dig av sociala 
medier privat? 
 
Hur använde du dig av sociala medier i ditt yrkesliv innan ni började den pågående 
processen med att börja arbeta med det på biblioteket? 
 
Vilka för- och nackdelar kan du se med att använda sig av sociala medier på det här 
biblioteket? 
 
Vad var det som gjorde att ni började tänka på att börja arbeta med sociala medier på 
biblioteket? 
 
Kan du se några möjliga problem och hinder som kan komma att uppstå i arbetet? 
 
Har ni några mål för arbetet med sociala medier? 
 
 
 
 
 
 


