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Abstract: This thesis discusses how the identity connected to 

the City Library of Gothenburg youth section 

Dynamo is presented through their Instagram 

account. By applying a qualitative content analysis 

on all Instagram posts Dynamo posted during one 

year we aim to determine what defines Dynamos 

organisational identity. What aspects of the library 

youth section are highlighted on Instagram? By 

using Jochumsen et al.’s (2012) four space model we 

have tried to identify what kind of place Dynamo is 

presented as on Instagram. By using Ørom (1993) 

and Schreibers (2006) classification of different 

librarian identities we also examine what 

professional roles are featured on their Instagram 

account. This thesis also aims to outline what values 

are connected to Dynamos organisational identity. 

Our findings show that Dynamo mainly is presented 

as an inspiration space, when using the concepts 

described in the four space model. When it comes to 

how the librarian role is represented we have found 

that it can be described as a mediator of different 

experiences but also as social worker identity. The 

values connected to Dynamo are “the library 

services should be free”, an easy going attitude 

towards participation - the user shouldn’t feel 

performance anxiety” and “young culture should be 

promoted”. 
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1 Inledning 

Folkbibliotekets identitet har varit ämne för många diskussioner, både inom och 

utanför professionen, under en längre tid (Hedemark, 2009; Hansson, 2010). För att 

behålla sin relevans i det samhälle som de senaste decennierna präglats av en snabb 

utveckling av ny informationsteknik samt den hårda konkurrensen om människors tid 

och uppmärksamhet blir det extra viktigt för folkbiblioteket att det anpassar sin 

verksamhet och tydligt kommunicerar sin funktion och roll i samhället.  
 

För att folkbiblioteket ska behålla sin relevans i samhället är kontakten med 

användarna av avgörande betydelse (Einasto, 2015). Att folkbiblioteken finns där 

användarna är och använder sig av samma kommunikationskanaler som användarna 

använder sig av blir då centralt (Hansson, 2010, s. 74). Detta relationsbyggande 

mellan folkbibliotek och användare sker i dag inte enbart i folkbibliotekets fysiska 

lokaler utan även på internet - numera ofta via de sociala medier som folkbiblioteket 

använder (Phillips, 2015; Shiri & Rathi, 2013). 
 

För bibliotekarierna har genomslaget av sociala medier även inneburit ett välkommet 

tillskott av en ny plattform för att marknadsföra biblioteket och dess tjänster (Shontz, 

Parker & Parker, R, 2004; Canty, 2012; Phillips, 2015). Genom denna utåtriktade 

kommunikation i sociala medier kan biblioteket bygga upp sitt varumärke och 

kommunicera bibliotekets identitet (Gupta, Koontz & Massisimo, 2013. s. 58-59 & 

64).  
 

Forskning visar också att biblioteken, genom att använda sociala medier, särskilt 

hoppas fånga ungdomarnas uppmärksamhet och engagera dem till att delta i 

bibliotekets verksamhet (Garoufallou, Siatri, Zafeiriou, & Balampanidou, 2013; 

Phillips, 2015). Ungdomar pekas också ut i bibliotekslagen som en grupp som 

folkbiblioteken bör ägna särskild uppmärksamhet (SFS: 2013:801) samtidigt som de 

unga, för biblioteken, visat sig vara en svår grupp att nå (Hedemark, 2018). 
 

Att söka en fördjupad förståelse för hur folkbibliotekens ungdomsavdelningar 

kommunicerar sin verksamhet och hur deras identitet presenteras genom deras 

sociala mediekanaler är därför målet med den här studien. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Internetstiftelsens årliga undersökning, Svenskarna och internet (2018) 

använde 83 procent av svenskarna sociala medier. Men det är inte enbart 

privatpersoner som använder sig av de digitala sociala nätverken. Med sin stora 

användarbas har digitala plattformar som Facebook och Instagram lockat de svenska 

folkbiblioteken att starta egna konton. I en enkätundersökning gjord av 

Regionbibliotek Stockholm (2016) svarade 86 procent av de tillfrågade 

folkbiblioteken att de finns på sociala medier, varav de två vanligaste plattformarna 

var Facebook och Instagram. 
 

Den snabbast växande digitala tjänsten inom sociala medier är Instagram 

(Internetstiftelsen, 2018). Instagram, som startades 2010, bygger främst på visuell 

fotodelning. Appen tillåter användare att ta bilder eller lägga upp korta videoklipp 

(Frommer, 2010). Instagrams användare kan följa andra och själva ha följare. 

Bilderna och videorna som delas blir synliga som uppdateringar i ett flöde och som 
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användare kan man även gilla eller kommentera dessa bilder och videor (Instagram, 

2019).  

Instagram är populärt bland ungdomar, 2018 använde hela 87 procent av Sveriges 

ungdomar mellan 16-25 år tjänsten (Internetstiftelsen, 2018).  
 

Instagram har även blivit ett populärt verktyg för biblioteken att använda i sin 

marknadsföring (Canty, 2012; Techavanich, 2015). Biblioteken använder Instagram 

för att lyfta fram sin roll som informationsförmedlare men även för att marknadsföra 

sina aktiviteter och resurser samt för att locka följare att besöka det fysiska 

biblioteket (Techavanich, 2015). När det gäller folkbibliotekens användning av 

Instagram är det inte ovanligt att folkbiblioteken har flera olika specialinriktade 

konton. Ett folkbibliotek kan till exempel ha både ett huvudkonto som ska spegla 

hela verksamheten men även ett eller flera riktade konton som vänder sig till en 

specifik användargrupp. Det finns bland annat flera exempel på Instagramkonton 

som fokuserar på folkbibliotekets ungdomsavdelningar. Några exempel är 

punkt127biblioteket som drivs av Bredängs folkbibliotek, mostermagenta som drivs 

av Jönköpings stadsbibliotek, ungbibblo som drivs av ungdomsbibliotekarierna på 

Östersund folkbibliotek och Göteborgs stadsbiblioteks Instagramkonto 

stadsbiblioteketgbg_dynamo som drivs av ungdomsavdelningen Dynamo. 
 

Göteborgs stadsbiblioteks ungdomsavdelning Dynamo har en särställning bland de 

olika Instagramkonton som nämns ovan då kontot har funnits länge (sedan 2013) och 

i jämförelse med de andra biblioteken framstår Dynamo som mer aktiva i sitt 

användande av Instagram (ibland postar de nya inlägg flera gånger om dagen). 
 

Dynamo som verksamhet startade 2009 och Dynamo vill, förutom att erbjuda mer 

traditionell biblioteksverksamhet, fungera som en mötesplats och som en katalysator 

för ungdomars kreativitet (Olsson, 2014). I en rapport redogör biblioteksforskaren 

Kerstin Keller-Loibl för att trenden går mot att folkbibliotekens ungdomsavdelningar 

allt oftare riktar sin verksamhet och sitt utbud mot ett åldersspann mellan 12-25 år 

(Keller-Loibl, 2011). Detta stämmer också för Dynamos ungdomsavdelning som 

riktar sig till unga mellan 13-25 år (Olsson, 2014). Dynamo beskriver sig själva som 

“alla unga göteborgares egen plats” (Olsson, 2014) och på Stadsbibliotekets hemsida 

presenteras tre underavdelningar av Dynamos verksamhet: Dynamo Game, Dynamo 

Läs och Creative Corner. Här kan användarna till exempel spela sällskapsspel och tv-

spel, läsa ungdomsböcker och delta i olika skapandeaktiviteter (Göteborgs stad, u.å). 

1.2 Problemformulering 

För att folkbiblioteket ska behålla sin relevans i vårt föränderliga samhälle krävs det, 

förutom att biblioteken erbjuder den service som användarna efterfrågar, även att 

biblioteket tydligt kommunicerar sin funktion och roll i samhället. Ett folkbibliotek 

som brister i att relatera till och misslyckas med att visa sin plats i samhället kan, 

enligt Shaffer (2018), inte sägas utgöra en långsiktigt hållbar organisation. Ett 

liknande resonemang förs också i rapporten Bibliotekarien och professionen (Kåring 

Wagman, 2008) där vikten av att bibliotekarierna själva hävdar sin verksamhet 

genom att visa bibliotekets funktion på ett lättillgängligt sätt särskilt poängteras.  
 

En kanal som biblioteket och bibliotekarierna kan använda för att kommunicera sin 

plats och roll i samhället är sociala medier. Fler och fler folkbibliotek använder sig 

också av sociala medier som en marknadsföringskanal (Canty, 2012). När det gäller 

folkbibliotekens användning av till exempel Instagram är det inte ovanligt att dessa 
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har flera olika specialinriktade konton, i dessa fall handlar det ofta om att 

folkbiblioteken har särskilda Instagramkonton som fokuserar på just folkbibliotekets 

ungdomsavdelningar.  
 

Att folkbiblioteken ägnar ungdomar särskild uppmärksamhet kan också ses som en 

följd av att ungdomar lyfts fram som en viktig användargrupp i bibliotekslagen (SFS: 

2013:801). Att biblioteken försöker nå ut till ungdomarna via Instagram faller sig 

naturligt då tonåringars sociala medie-användning i stor utsträckning sker på denna 

plattform (Internetstiftelsen, 2018; Statens medieråd, 2017, s. 48). 
 

I ljuset av detta blir det intressant att undersöka vilken bild folkbibliotekets 

ungdomsavdelning presenterar av sig själva på Instagram. Vilka delar av sin 

verksamhet lyfter de fram, på vilket sätt beskrivs ungdomsavdelningen som plats, 

vilka värderingar kommuniceras och vilken bild ger bibliotekspersonalen av sig 

själva i sin yrkesroll? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är nå en djupare kunskap om hur ungdomsavdelningen på ett 

folkbibliotek framställer sin verksamhet för målgruppen ungdomar genom Instagram.  
 

Våra frågeställningar är: 
 

1. Hur beskrivs Dynamo som plats genom posterna på deras Instagramkonto? 

2. Vilka bilder förmedlas av Dynamos bibliotekspersonal, hur framställs deras 

yrkesroller och kompetenser på deras Instagramkonto? 

3. Hur kan Dynamos identitet förstås med hjälp av ovanstående perspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

I den här undersökningen har vi valt att studera ett folkbiblioteks Instagramkonto 

riktat till ungdomar, nämligen Göteborgs stadsbibliotek ungdomsavdelning Dynamos 

Instagram. Anledningen till vi valt att studera just Dynamos Instagramkonto är att det 

har funnits under en längre tid (sedan 2013) samt att det är ett aktivt konto vars 

innehåll uppdateras flera gånger i veckan, ibland flera gånger dagligen. Många andra 

ungdomsinriktade folkbiblioteks Instagramkonton har bara funnits i något enstaka år 

och/eller präglas ofta av en mindre frekvent aktivitet. Till exempel postade 

Jönköpings stadsbiblioteks mostermagenta sju gånger på sitt Instagramkonto under 

det andra halvåret 2018 (Jönköpings stadsbibliotek, 2018). 
 

Vi har valt att utgå från Stadsbiblioteket Dynamos ordinarie Instagramposter. Den 

kommunikation som sker via Instagrams Stories-funktion har vi på grund av dess 

inneboende tidsbegränsning (denna typ av poster kännetecknas av att de är tillfälliga 

och försvinner efter 24 timmar) inte haft möjlighet att inkludera i vår studie då vår 

datainsamlingsmetod förhindrar detta. 
 

I vår studie har vi valt att inte inkludera eventuell kommunikation som skett mellan 

bibliotekspersonal och användare i kommentarsfälten under huvudposten. Denna 

kommunikation skulle visserligen även den kunna analyseras i relation till den bild 

Dynamo försöker förmedla av sig själv och ungdomsavdelningen som plats, men då 

omfånget på studien skulle bli för stort om detta inkluderats har vi valt att enbart 

fokusera på huvudpostens innehåll. 
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I det empiriska materialet förekommer även ett frekvent användande av så kallade 

emojis (en slags små tecknade bilder - piktogram - som ofta förmedlar 

känslouttryck). Dessa har i många fall varit svåra att tolka, varför vi har uteslutit 

emoji-bilderna från vår analys. 
 

Vår studie är inriktad på vilken bild en ungdomsavdelning på ett folkbibliotek 

förmedlar av sig själva via Instagram, vilken sorts interaktivitet som postandet på 

Dynamos konto resulterar i, ligger utanför denna studies område. Vi kommer alltså 

exempelvis inte undersöka vilka typer av poster som ger upphov till mest respons 

eller gillande från Dynamos följare. 
 

Vår studie syftar till att nå djupare kunskap om Dynamos identitet såsom den 

förmedlas via deras Instagram. Identitet i sig är ett föränderligt koncept, som är i 

ständig transformation (Heggen, 2008). Eftersom vår analys enbart inbegriper 

material från ett års tid (mars 2018 - mars 2019) av Dynamos Instagramposter landar 

vår analys snarare i en sorts ögonblicksbild av den identitet som Dynamo förmedlade 

av sig själva under just det året. För att kunna avläsa en eventuell identitetsförändring 

av Dynamo, via deras Instagramkonto, hade man behövt inkludera ett tidsmässigt 

bredare urval av Dynamos Instagramposter än vad vi har gjort i vår studie.  

1.5 Definitioner 

I detta avsnitt tar vi upp och beskriver två centrala begrepp för vår uppsats: identitet 

och sociala medier. 

Identitet 

Identitet är ett begrepp med en lika lång historia som det har betydelser. För många 

är kanske identitet något som främst kopplas ihop med enskilda individer men 

begreppet är också relevant i relation till grupper, företag eller organisationer. Då 

fokus för vår studie är att beskriva hur en ungdomsavdelning på ett folkbibliotek 

visar sin identitet på sitt Instagramkonto faller det sig naturligt att här diskutera 

identitetsbegreppet utifrån ett organisationsperspektiv. 
 

Organisationsidentitet innefattar, enligt Albert och Whetten (1985, s.263-295), de 

essentiella egenskaperna av en organisation. Utifrån tre punkter söker Albert och 

Whetten (1985) beskriva organisationsidentitet närmare. Det handlar om vad de som 

arbetar på organisationen anser vara centralt för att beskriva den, vad som skiljer 

organisationen från andra organisationer och vad som anses vara organisationens, 

över tid, bestående egenskaper. För oss är det främst den första punkten, om vad de 

som arbetar på organisationen anser vara centralt för att beskriva den, som är 

relevant i relation till vår undersökning.  
 

Att organisationer kan ha flera olika identiteter beskrivs också av Whetten och 

Godfrey (1998, s.21), som menar att en organisation på grund av sin komplexa natur 

samtidigt kan innefatta multipla identiteter. Vi menar att denna beskrivning passar 

väl in på hur vi tänker kring folkbiblioteket som en organisation med flera potentiellt 

olika identiteter. Detta tar sig till exempel uttryck genom bibliotekets olika 

avdelningar, som alla bär på en egen särpräglad identitet. Vidare beskriver Whetten 

och Godfrey (1998, s.21-22) hur en organisation, till skillnad från en individ, på 

grund av dess komplexa uppbyggnad lättare kan uppvisa olika identiteter i 

förhållande till olika målgrupper. Till skillnad från hur en enskild individs identitet 
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kan beskrivas utifrån egenskaper som till exempel kön eller klass så handlar 

organisationers identiteter istället om dess grundvärderingar och hur de tillämpar 

dessa, men även om deras produkter och tjänster. När det gäller värderingar som 

kopplas samman med bibliotek förklarar Michael Gorman (2015, s. 35-37) att dessa 

kan beskrivas på många sätt, men inkluderar en särskild lista över vad som kan 

betraktas som bibliotekets kärnvärderingar. Här återfinns principer som ett jämlikt 

tillgängliggörande av kunskap och information, intellektuell frihet, fokus på 

litteracitet och lärande, professionalitet i bemötandet och att genom bibliotekets 

policy och handlingar eftersträva ett gott, demokratiskt samhälle för alla. 
 

I denna uppsats menar vi, när vi beskriver identitet, specifikt identitet kopplat till 

organisation. I vårt fall handlar det om den eller de identiteter som presenteras på 

Dynamos Instagramkonto. Kopplat till detta är bland annat de grundvärderingar som 

Dynamo ger uttryck för och hur dessa tillämpas i praktiken. När det gäller Whetten 

och Godfreys (1998) beskrivning av hur en organisations produkter och tjänster är 

tätt sammanknippade med dess identitet menar vi att det går att översätta till 

folkbiblioteket, även om produkter i det fallet kanske snarare ska förstås som 

bibliotekets mediebestånd som bibliotekets användare kan låna och att tjänsterna kan 

vara till exempel en workshop eller kurs som biblioteket erbjuder.  
 

Värt att poängtera i relation till detta, är att identitet inte är något statiskt utan istället 

något i ständig förändring. Men trots detta kan det ändå finnas något som gör att en 

identitet kan kännas igen vid flera olika tillfällen. Albert och Whetten (1985 s.263-

295) tar också upp detta fenomen när de i sina tre punkter bland annat beskriver hur 

organisationer har någon form av identitet, som känns igen, även över tid. Detta kan i 

fallet med folkbiblioteken sammankopplas med hur de stabila och starka värderingar, 

som Gorman (2015) lyfter, lägger en sorts grund för verksamheten som präglar dess 

identitet, även under en längre tidsperiod. 

Sociala medier 

Den definition av sociala medier som vi har använt oss av i denna uppsats beskrivs 

av Kaplan och Haenlein (2010) som en grupp internetbaserade applikationer som 

bygger på det ideologiska och teknologiska ramverket kring Webb 2.0 och som 

tillåter användaren att skapa och utbyta användargenererat material. Webb 2.0 i sin 

tur består av den grupp teknologier som bygger på att alla ska kunna bidra till att 

skapa, modifiera och underhålla det innehåll de också tar del av (Kaplan & Haenlein, 

2010; Anderson, 2007). Exempel på några stora plattformar för sociala medier är 

Facebook, YouTube, Snapchat, Twitter och Instagram. På dessa digitala plattformar 

kan användarna dela med sig av till exempel bilder, texter och filmer till sina nätverk 

(Gustafsson & Höglund, 2011). Användarna av tjänsterna kan även kommentera 

varandras delningar. Det är just denna interaktiva deltagarkultur som ofta anses vara 

själva kärnan i Webb 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2010; Anderson, 2007).  

2 Tidigare forskning 

I följande kapitel ges en redovisning av tidigare forskning som är relevant för vår 

uppsats. För att göra det mer överskådligt har vi delat in forskningen i tre teman som 

knyter an till våra frågeställningar: Sociala medier och folkbiblioteken, 

Folkbibliotekets ungdomsavdelning samt Bibliotekariers profession. Under temat 

Sociala medier och folkbiblioteken ligger fokus på hur folkbiblioteken arbetar med 
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sociala medier och hur bibliotekarierna uppfattar detta arbete. Även om vår studie 

undersöker Instagram specifikt har vi valt att lyfta in tidigare forskning som även 

undersöker andra plattformar inom sociala medier, då vi menar att den forskningen, 

genom att den är så pass närliggande, ändå är relevant. 

2.1 Sociala medier och folkbiblioteken 

I förhållande till våra frågeställningar är det den forskning som undersöker vad 

folkbiblioteket använder sociala medier till som är mest relevant för oss. Det finns 

både internationella studier, framförallt amerikanska, som undersökt detta, men 

också ett antal svenska studentuppsatser. I relation till våra frågeställningar har det 

varit intressant att titta på vad forskningen säger om bibliotekens motiv för att 

använda sig av sociala medier, hur de använder sig av dessa samt på vilket sätt de gör 

det?  
 

Forskningen visar att många bibliotek använder sociala medier som ett 

marknadsföringsverktyg särskilt lämpat för att nå ut till och engagera ungdomar 

(Phillips, 2105; Sundahl & Sundling, 2016; Lindkvist & Magnusson, 2010; 

Níelsdóttirs, 2017). Forskningen visar också att detta tar sig uttryck bland annat 

genom att bibliotekarierna, via sociala medier, särskilt försöker lyfta fram de 

aktiviteter på biblioteket som är riktade till ungdomar (Phillips, 2015; Lindkvist och 

Magnusson, 2010). 
 

Att biblioteken använder sociala medier för att göra reklam för bibliotekets 

aktiviteter är också något som framkommer i flera andra studier, två exempel är 

David Stuarts (2010) undersökning av 433 internationella biblioteks användning av 

Twitter och Noa Aharonys (2012) studie av tio amerikanska folkbiblioteks 

Facebooksidor. Bland de Twitterposter som Stuart (2010) analyserade var det nära 

hälften, 44 procent, som marknadsförde bibliotekets olika aktiviteter och 

arrangemang. Aharony (2012) har kommit fram till ett liknande resultat där 49.05 

procent av Facebookposterna handlade om bibliotekets programaktiviteter. 

Forskningen pekar alltså på att biblioteken lägger stort fokus på sina 

programaktiviteter på sina sociala medie-kanaler.  
 

Även om marknadsföringen av bibliotekets aktiviteter har en framskjuten plats på 

bibliotekens sociala medie-konton visar också forskningen att många folkbibliotek 

även använder sociala medier för att lyfta fram och visa sitt bestånd (Stuart, 2010; 

Aharony, 2012; Lindkvist & Magnusson, 2010; Phillips, 2015; Alsuhaibani, 2018). I 

Phillips (2015) enkätundersökning svarade till exempel 88 procent av respondenterna 

att exponering av beståndet var en sådan sak som sociala medier var väl lämpat för. 

Ett sätt som biblioteken använder för att visa upp sitt bestånd är olika former av 

boktips. Detta är också något som Lindkvist och Magnusson (2010) fann var väldigt 

populärt bland de folkbibliotek de studerade, deras studie visade att samtliga 

bibliotek använde sig av någon form av litteraturtips via sina sociala medie-kanaler. 
 

Ett annat spår som framhålls i forskningen är att biblioteken använder sig av olika 

slags tilltal i sin utåtriktade kommunikation via sociala medier. Här förekommer 

både exempel på när bibliotekspersonalen intar ett mer institutionellt förhållningssätt 

i sin kommunikation men också hur tilltalet kännetecknas av ett personifierat, 

avslappnat och humoristiskt uttryck. I Stuarts (2010) undersökning av biblioteks 

Twitteranvändning framkommer att bibliotekens kommunikation på 

mikrobloggstjänsten präglas av ett institutionellt uttryck, vilket i studien 
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kännetecknas av en envägskommunikation bestående av information och nyheter om 

det egna biblioteket. De twittrande bibliotekarierna använder sig alltså sällan av ett 

mer personligt tilltal. Detta är något som Stuart menar är till bibliotekens nackdel, då 

ett framgångsrikt användande av sociala medier bygger på att man använder ett 

personligt tilltal samt bygger relationer och interagerar med andra användare. Men 

bland forskningen återfinns som sagt också andra bilder av bibliotekens sätt att 

uttrycka sig på sociala medier. I Sundahl och Sundlings kandidatuppsats (2016), där 

de har intervjuat bibliotekarier om deras arbete med Instagram, pekar flera av 

bibliotekarierna på att de genom Instagram kan visa upp en roligare, mer avslappnad 

och öppen sida av biblioteksverksamheten. Att bibliotekarierna försöker använda sig 

av sociala medier på ett mer humoristiskt sätt beskrivs även av Katrín Níelsdóttir 

(2017). I hennes masteruppsats Are we social enough for social media: a study of 

social media use within Icelandic public libraries beskriver de intervjuade isländska 

bibliotekarierna hur de använder sig av skämtsamma bilder och humoristiska citat 

från böcker i sina poster på olika sociala medie-plattformar. De intervjuade 

bibliotekarierna beskriver också hur de aktivt försöker att använda sig av ett 

personligt tilltal och tona ner det institutionella. Detta är intressant i relation till 

Stuarts (2010) studie som visade på raka motsatsen, där bibliotekens kommunikation 

på sociala medier framstod som väldigt institutionellt präglad. Det verkar helt enkelt 

som att det finns en variation i bibliotekens kommunikativa strategier när det gäller 

tilltalet specifikt. 
 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att biblioteken framförallt verkar 

använda sociala medier för att marknadsföra eller informera om de aktiviteter som 

äger rum på biblioteket och för att visa upp bibliotekets bestånd. Biblioteken verkar 

också använda sociala medier för att nå ungdomar specifikt. När det gäller tilltalet på 

sociala medier visar forskningen en varierad bild, där både de isländska 

bibliotekarierna i Níelsdóttirs (2017) studie och de svenska bibliotekarierna i 

Sundahl och Sundlings (2016) undersökning menar att de använder sig av ett 

personligt tilltal, samtidigt som en större internationell studie visar att bibliotekens 

kommunikation i sociala medier snarare var institutionell till sin karaktär (Stuart, 

2010). Samtidigt har de olika studierna fokuserat på olika sociala medie-tjänster och 

det kan möjligtvis förklara skillnaden i resultaten.  

2.2 Folkbibliotekets ungdomsavdelning 

Syftet med vår studie är att beskriva ungdomsavdelningen Dynamos identitet på 

Instagram, detta gör vi delvis genom att analysera hur Dynamo framställs som plats 

genom posterna på deras Instagramkonto. Det finns förhållandevis lite tidigare 

forskning som specifikt undersöker vad som karaktäriserar en ungdomsavdelnings 

identitet. Det finns dock en magisteruppsats av Karin Axelsson och Tina Hallendal 

(2005) som har detta som fokus. Axelsson och Hallendal har i sin uppsats Identitet: 

sökes Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en väg ur folkbibliotekens 

identitetskris jämfört hur tre olika aktörer - politiker, bibliotekarier och användare - 

resonerar kring hur det traditionella folkbibliotekets samt ett ungdomsinriktat 

biblioteks - PUNKTmedis - olika identiteter ser ut. Resultaten av studien visar att 

synen på PUNKTmedis identitet definieras av att ungdomsbiblioteket fungerar som 

en mötesplats eller ett vardagsrum och att bibliotekets sociala roll är central. Det 

finns också ett starkt fokus på bibliotekets programverksamhet där användarna 

själva, genom sin delaktighet i olika referensgrupper, har fått vara med och 

bestämma både kring utformningen av biblioteket samt bibliotekets utbud. 
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Axelsson och Hallendal (2005) använder sig av Andersson och Skot-Hansens modell 

(1994) som visualiserar folkbibliotekets fyra potentiella roller (socialt center, 

kulturcenter, informationscenter och kunskapscenter) för att identifiera var i denna 

modell som det ungdomsinriktade biblioteket PUNKTmedis passar in och utifrån 

detta beskriva PUNKTmedis identitet. Axelsson och Hallendal visar i sin 

undersökning att PUNKTmedis är tydligt förankrat i två av de roller som Andersson 

och Skot-Hansen (1994) beskriver i sin modell, nämligen rollen som ett socialt 

center, vilket beskrivs som en avslappnad plats för umgänge och att läsa böcker på, 

och som ett kulturcenter, vilket beskrivs som en plats där man kan ta del av kulturella 

arrangemang såsom författarsamtal och sagoläsning men även där man kan låna olika 

medier (Axelsson & Hallendal, 2005). 
 

Det finns också tidigare forskning som särskilt undersöker vad folkbiblioteket 

betyder för ungdomar. Denna typ av forskning anser vi relevant att ta upp då den rör 

sig frågor som anknyter till vårt fält och ger en inblick i vad ett bibliotek kan betyda 

för ungdomar. Ett exempel på detta är Åse Hedemarks (2018) rapport Unga berättar 

- en studie av ungas syn på läsning och bibliotek. I denna rapport intervjuar 

Hedemark ungdomar om deras förhållningssätt till biblioteken. Majoriteten av de 

unga informanterna i Hedemarks (2018) studie berättar att de besöker biblioteket för 

att träffa vänner, låna böcker och studera. Att ungdomar använder eller vill använda 

biblioteksrummet som en social plats framkommer också i flera andra studier 

(Linderson, 2006; Andersson & Nore, 2002; Agosto, 2007 & Åberg, 2000).  
 

Ett annat spår som framkommer i forskningen handlar om att ungdomar vill ha en 

plats som bara är till för dem. Ungdomarna i Hedemarks (2018) studie vill gärna att 

det ska finnas en trivsam hörna särskilt avsedd för ungdomar, som är skild från de 

mindre barnens avdelning. Här ska man få umgås med sina kompisar ifred, samtidigt 

som det inte får bli för stökigt. Att ungdomar vill att folkbiblioteket fungerar som en 

trygg tillflyktsort framkommer också i en amerikansk studie gjord av Denise Agosto 

(2007). Att biblioteket kan vara en tillflyktsort för ungdomar, fristående från skolan 

och hemmet beskrivs både av Hedemark (2018) och Åberg (2000) vars respondenter 

beskriver hur de vill ha en plats där man inte behöver prestera utan att de istället helt 

kravlöst kan uttrycka sig själva. 
 

En annan viktig aspekt som lyfts fram i forskningen kring vad ungdomar eftersöker 

på sin ungdomsavdelning handlar om kontakten med bibliotekarierna. Att ha bra 

kontakt med en eller flera bibliotekarier poängteras till exempel som viktigt av flera 

av de intervjuade ungdomarna i Hedemarks (2018) studie. I relation till detta 

understryker ungdomarna också vikten av att personalen på biblioteket har en genuin 

kunskap om ungdomskultur och vet vad ungdomarna efterfrågar. 
 

Sammanfattningsvis kan man beskriva ungdomarnas förväntningar och önskemål 

kring folkbibliotekets och ungdomsavdelningen som plats med att det är en social 

plats där möten kan ske, att biblioteket kan fungera som en trygg och trivsam 

tillflyktsort för ungdomarna, att ungdomarna har sin egen plats i biblioteket och att 

den är skild från de mindre barnens plats samt att biblioteken inte är en plats där man 

måste prestera utan att man istället kan uttrycka sig på ett mer kravlöst sätt. 

2.3 Bibliotekariers profession 

En viktig person inom professionsforskningen i en bibliotekskontext är Anders Ørom 

som har formulerat en klassificering över bibliotekariers yrkesidentiteter (1993) och 
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hur dessa har utvecklats över tid. Denna klassificering presenteras mer utförligt i 

kapitlet 3.2 Bibliotekariers yrkesidentitet i denna uppsats, men redan här vill vi 

särskilt lyfta fram Øroms resonemang kring en av de identiteter som han menar har 

vuxit fram under 1970-talet där bibliotekariens uppdrag och roll genomgick en stor 

förändring. Ørom menar att istället för att som tidigare, lyfta fram det bibliotekarien 

själv ansåg vara god litteratur, skulle bibliotekarien istället vara inkännande för 

användargruppens egna värderingar och i samarbete med dem formulera vad som är 

relevant kunskap och kultur. Denna bibliotekarieidentitet kallar Ørom för 

socialarbetaridentitet. Att bibliotekarierna har tagit sig an en yrkesroll som 

framhåller de sociala delarna och menar att bibliotekets verksamhet måste anpassas 

efter vad användargruppen efterfrågar framkommer också i Karin Hultqvists (2012) 

magisteruppsats Sagotant eller socialarbetare? En undersökning av barn- och 

ungdomsbibliotekariens identitet och bemötande av sociala problem. Bland de 

bibliotekarier som Hultqvist intervjuat är det flera som beskriver att de inte vill 

framstå som auktoriteter i relation till användarna. Samspelet med användarna ska i 

stället präglas av förstående och jämbördighet och den sociala kontakten med 

användarna är viktig för bibliotekarierna i Hultqvists studie. För att kunna vara på 

jämlik fot med användarna blir det också i allra högst grad viktigt att bibliotekarierna 

har god kännedom om användarnas kulturvanor. Detta är också något som Hultqvists 

informanter tar fasta på, de lyfter särskilt vikten av att som bibliotekarie ha god 

kännedom om samt brinna för ungdomslitteratur. Liknande beskrivningar av hur 

bibliotekarierollen har kommit att handla mer om att stå på jämlik fot med 

användaren framkommer i Joacim Hanssons bok Libraries and identity: the role of 

institutional self-image and identity in the emergence of new types of libraries 

(2010). Hansson beskriver hur bibliotekarien i sin yrkesroll har gått från att vara en 

förespråkare och tillhandahållare av “god smak” och “god litteratur” till att istället 

fungera som en deltagande medarbetare i förhållande till biblioteksanvändarna (s.89-

90). 
 

Med tanke på att en av våra frågeställningar handlar om hur Dynamos 

bibliotekspersonals yrkesroller och kompetenser framställs via en specifik social 

medie-kanal är det intressant att titta närmare på vad den tidigare forskningen på 

området kommit fram till. I en enkätstudie av Phillips (2015) undersöks bland annat 

vilka yrkesroller och ansvarsområden bibliotekarier anser att de kan uppvisa via 

sociala medier. Resultatet visade att bibliotekarierna ansåg att rollen som 

‘organisatör av de aktiviteter som sker på biblioteket’ var en yrkesroll som kunde 

lyftas fram i sociala medier. En annan professionell roll som beskrevs av de 

tillfrågade var ‘bibliotekarien som arbetar med litteracitet och läsfrämjande’. 
 

En tredje komponent för att beskriva bibliotekarierollen, utöver yrkesroll och 

kompetens, kan vara vilka kvalifikationer i form av personliga egenskaper som en 

bibliotekarie bör ha. Att dessa personliga egenskaper också är viktiga i samspelet 

med bibliotekets användare framgår tydligt i en studie av Hurtig och Johansson 

(2002) om folkbibliotekariers syn på sin egen profession. De personliga 

egenskaperna som särskilt framhålls som viktiga av de intervjuade är social 

kompetens, en utåtriktad läggning samt att man är trevlig och modig som person. En 

av respondenterna lyfter också fram vikten av att man har intressen som liknar 

användargruppens då det skapar en gemensam kontaktyta bibliotekarie och 

användare emellan.  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att folkbibliotekariens yrkesroll har gått från att 

förmedla god kultur och god smak till att vara en deltagande medarbetare i relation 
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till bibliotekets användare (Hansson, 2010). Denna roll kan beskrivas som 

socialarbetaridentiteten, enligt Øroms klassificering av olika bibliotekarieroller. I 

denna roll ingår att vara inkännande för användargruppens egna värderingar och 

gemensamt artikulera vad som är relevant kultur och kunskap (Ørom, 1993). I denna 

identitet ingår att bibliotekarien har god kännedom om användarnas kulturvanor. När 

det gäller hur bibliotekarierollen kan beskrivas via sociala medier verkar det dock 

främst handla om att man kan visa upp bibliotekarien som en organisatör av 

bibliotekets aktiviteter eller visa upp bibliotekarien som någon som arbetar med 

läsfrämjande och litteracitet (Phillips, 2015). Slutligen beskriver den tidigare 

forskningen att en bibliotekaries personliga egenskaper är viktiga, bland de 

egenskaper som lyfts fram i en studie av Hurtig och Johansson (2002) återfinner man 

social kompetens, utåtriktad läggning samt att man har intressen som liknar 

användargruppens. Dessa egenskaper ser vi också som centrala komponenter i det 

Ørom (1993) beskriver som en socialarbetaridentitet. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera Dynamo utifrån ett rumsligt perspektiv har vi använt oss av 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens Four spaces-modell (2012). 

Detta för att modellen möjliggör en komplex analys och diskussion kring 

ungdomsbiblioteket som plats. Anders Øroms (1993) och Trine Schreibers (2006) 

klassificering av bibliotekariers yrkesidentiteter har vi applicerat på den del av vår 

analys som fokuserar på bibliotekspersonalens yrkesidentiteter och kompetenser som 

speglas i de Instagramposter som utgör det empiriska materialet. Båda dessa 

teoretiska redskap beskrivs i detta kapitel. 

3.1 The four spaces 

I en tid då många röster hördes döma ut folkbibliotekens roll i det senmoderna 

samhället (Jochumsen et al., 2012) utvecklade forskarna Henrik Jochumsen, Casper 

Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012) en modell för att visualisera 

den mångfasetterade potential som de såg i folkbiblioteken. Enligt deras modell bör 

fyra visionära mål bära folkbibliotekets verksamhet framåt: upplevelse, deltagande, 

egenmakt och innovation. Att som folkbibliotek tillhandahålla medel för egenmakt 

och innovation för användarna ses av Jochumsen et al. som gynnsamt för ett 

understödjande av större samhälleliga mål medan målen som syftar till upplevelser 

och deltagande mer knyter an till individens eget sökande efter en mening och 

identitet. Modellens namn, The Four Spaces Model, härrör ur de fyra ”platser” som 

folkbiblioteken, i bästa fall, kan utgöra för användarna: ett rum för inspiration, ett för 

lärande, ett för möten och ett rum för performativitet (se figur 1.) 
 

Med ett rum för performativitet menas här att folkbiblioteket kan fungera som en 

plattform för att stödja olika kreativa uttryck hos användarna, främja samarbete med 

andra i skapandeprocesser och tillhandahålla olika verktyg för att underlätta kreativa 

aktiviteter. Rummet för inspiration ska ge biblioteksanvändarna chansen att ta del av 

nya typer av upplevelser, vidga användarnas vyer bortom det välbekanta. Detta 

kopplas av Jochumsen et al. (2012) till utvecklingen mot ett upplevelsesamhälle, där 

konsumtionen av upplevelser tar mer och mer plats i människors liv och härigenom 

uppkommer en konkurrenssituation där folkbiblioteken finns med som ett alternativ 

att välja bland.  
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Rummet för lärande beskrivs som en plats för frivilligt upptäckande och 

kompetensutveckling i en informell miljö. Lärandet ska präglas av en dialog mellan 

användarna och folkbiblioteket och det blir därför viktigt att vara lyhörd för 

användarnas idéer kring hur de vill ta del av ny kunskap. Att folkbiblioteket fungerar 

som en plats för möten illustreras av tanken på ett “tredje rum”, som inte är hemmet 

eller arbetet. Här samlas människor med olika bakgrund och värderingar under 

samma tak, vilket kan ge upphov till oväntade, oplanerade möten men folkbiblioteket 

kan också tillhandahålla mer organiserade möjligheter till samtal kring olika teman, i 

form av till exempel diskussionskvällar eller i bibliotekets sociala mediekanaler. 
 

De fyra rummen ska inte ses som separerade från varandra utan fungerar ofta 

överlappande och sinsemellan förstärkande. De utgörs därför heller inte av rent 

fysiska rum utan snarare som tänkta platser som fungerar möjliggörande för 

folkbibliotekets användare och i förlängningen samhället i stort. Optimalt ska tanken 

på dessa rum, enligt Jochumsen et al., finnas med i planeringen för de olika delarna 

av en folkbiblioteksverksamhet, såsom program, service och val av 

samarbetspartners. Att på detta vis implementera modellens grundtankar kan säkra 

folkbibliotekens ställning samt stärka deras konkurrenskraft i en upplevelseekonomi, 

menar forskarna bakom modellen. 
 

 
 

Figur 1. The four spaces model. Hämtad från “The four spaces - a new model for the public library” 

skriven av Jochumsen, H., Rasmussen, C. & Skot-Hansen, D (2012). Bilden är använd med 

medgivande från Henrik Jochumsen via e-post 2019-05-07.  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av modellen för att kunna diskutera och 

analysera hur Dynamo framställs som plats i de Instagramposter som utgör studiens 

empiri. Med hjälp av modellen kan vi på ett flerdimensionellt och komplext sätt 

synliggöra den rumsliga aspekten av Dynamo så som den presenteras på Instagram. 
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3.2 Bibliotekariens yrkesidentitet 

I vår studie ska vi analysera hur bibliotekspersonalen presenteras via Dynamos 

Instagramkonto. För att göra detta har vi delvis använt oss av en klassificering 

skapad av Anders Ørom (1993) och vidareutvecklad av Trine Schreiber (2006) som 

söker beskriva bibliotekariers skiftande yrkesidentiteter och kompetenser.  
 

Bibliotekariers yrkesidentitet kan förstås och beskrivas på många olika sätt. Både 

Ørom (1993) och Schreiber (2006) menar att bibliotekarieidentiteten är ett uttryck för 

bibliotekarieprofessionens självförståelse. Schreiber (2006) utvecklar resonemanget 

genom att slå fast att identitetsbegreppet i detta fall innebär det särskilda sätt som 

man individuellt och kollektivt förstår sig själv och sitt sätt att arbeta på. 

Bibliotekarieidentiteten kan såklart rymma flera identiteter och sammanblandningar 

av dessa. Nedan presenteras Øroms klassificering som består av sex olika 

yrkesidentiteter för bibliotekarier: 
 

Kulturförmedlaridentiteten innebär både att värdera och förmedla ‘god’ litteratur 

och andra uttryck. Kulturförmedlaridentiteten inriktar sig på den allmänbildande 

läsningen främst i direktförmedling till låntagaren (Ørom, 1993). 
 

Ämnesreferentidentiteten, som handlar om kvalificerad kunskapsförmedling. Detta 

handlar mer om en specialiserad kunskap och inriktar sig på vetenskap och 

facklitteratur (Ørom, 1993). 
 

Dokumentalistidentiteten, handlar om förmedlandet av kunskaper om system och 

metoder för registrering och referensarbete. Denna identitet hänger samman med 

katalogisering, klassifikation, referensarbete och bibliografi (Ørom, 1993). 
 

Socialarbetaridentiteten, denna yrkesidentitet handlar om att hitta de kulturella och 

sociala behov som särskilda samhällsgrupper har, till exempel barn, kvinnor och 

arbetarklass. Uppsökande verksamhet är ofta centralt för denna identitetstyp. 

Väsentligt för socialarbetaridentiteten i förmedlandet av ett material är hur väl 

materialet uppfyller användarens behov. Användaren och dess behov står helt enkelt 

i fokus (Ørom, 1993). 
 

Informationsorganisatörsidentiteten, denna yrkesidentitet handlar om att kunna 

organisera information. Det är inte en roll som vanligtvis förknippas med 

folkbibliotekarien utan snarare med en bibliotekarie som jobbar på andra 

organisationer och verksamheter som inte har kulturförmedling som sin uppgift. Det 

kan till exempel vara ett större företag (Ørom, 1993). 
 

Informationsförmedlaridentiteten, detta är en tekniskt orienterad yrkesidentitet 

vars fokus ligger på att bland annat kunna designa informationssystem men också ha 

teknisk kunskap (Ørom, 1993). Vi tänker att denna identitet idag också kan inbegripa 

allmän teknisk kunnighet, till exempel bibliotekarien som kan ordna en workshop i 

programmering eller kurs i sociala medier för seniorer. 
 

Ørom beskrev dessa sex identiteter 1993 och sedan dess har folkbiblioteken i Sverige 

gått igenom flera stora förändringar i takt med att samhället har förändrats. Detta har 

i sin tur påverkat vilka tjänster biblioteken erbjuder och vilken roll biblioteken spelar 

för sina användare i dag. Detta är något som den danska forskaren Trine Schreiber 

(2006) tog fasta på när hon byggde vidare på Øroms klassificering genom att lägga 

till ytterligare en yrkesidentitet som hon kallar upplevelseförmedlande identitet. 
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Denna identitet kan beskrivas som den yrkesroll som förmedlar upplevelser oavsett 

innehåll. Den upplevelseförmedlande identiteten konkurrerar med andra 

medietjänster om allmänhetens uppmärksamhet och kan kopplas samman med 

framväxten av ett upplevelsesamhälle. Relaterat till vår undersökning kan Schreibers 

nya kategori exemplifieras med bibliotekarien som organiserar en tevespelsturnering 

eller arrangerar en spökvandring på biblioteket.  
 

I vår studie har vi varit intresserade av hur bibliotekspersonalen på Dynamo 

framställs i sin yrkesidentitet på Instagram och vilka arbetsuppgifter och 

kompetenser som lyfts fram bland de som arbetar på ungdomsavdelningen Dynamo. 

I denna grupp - såsom de presenteras i det material vi analyserat - återfinns förutom 

bibliotekarier även pedagoger. Även om Ørom och Schreibers kategorier söker 

kartlägga yrkesidentiteter inom just bibliotekarieprofessionen menar vi att den ändå 

är användbar och relevant för oss i vår studie då den kan ringa in olika roller och 

kompetenser som man förväntar sig finna bland personalen på ett folkbiblioteks 

ungdomsavdelning. 

4 Metod 

Vår studie grundar sig på data som utgörs av insamlade Instagramposter från 

Göteborgs stadsbiblioteks ungdomsavdelning Dynamos Instagramkonto. Vi har 

genomfört en induktiv kvalitativ innehållsanalys på såväl det text- som bild- och 

videomaterial som dessa Instagramposter består av. I detta kapitel introducerar vi 

först kvalitativ innehållsanalys, därefter hur ett vidgat textbegrepp fått betydelse för 

vår studie, sedan följer ett avsnitt om hur datainsamling och urval gått till samt vilka 

etiska överväganden vi har gjort. Sist i kapitlet avhandlas analysförfarandets olika 

aspekter. 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys som metod i vår 

undersökning. Innehållsanalysen tog form som en vetenskaplig metod i början av 

1900-talet, då som ett sätt att kvantitativt analysera texter, framförallt nyhetsartiklar 

(Sumpter, 2001). Den kvantitativa innehållsanalysen kan beskrivas som en 

forskningsteknik för att ta fram objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivningar av det ‘manifesta innehållet’ i ett kommunikativt material (Berelson, 

1952, s.18). Med manifest innehåll menas det som tydligt kan utläsas ur det 

studerade materialet, till exempel förekomsten av ett specifikt ord i en större mängd 

text. Den kvantitativa innehållsanalysen befattar sig alltså med det mätbara och söker 

kvantifiera detta utifrån ett specifikt forskningssyfte (Bergström & Boréus, 2012, s. 

50). 
 

Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen rör sig den kvalitativa 

innehållsanalysen bortom analysen av det manifesta innehållet och söker istället att 

härleda mening och insikt på ett mer holistiskt sätt ur ett undersökt material 

(Kracauer, 1952). Fokus ligger på att blottlägga de underliggande - eller latenta - 

intentionerna i materialet samt att göra mer komplicerade tolkningar (Berelson, 

1952). Detta analysperspektiv passar vår undersökning väl då vi är intresserade av att 

kartlägga och nå en djupare kunskap om hur ungdomsavdelningen på ett 

folkbibliotek framställer sig självt på sociala medier samt söka utläsa eventuella 

inneboende värderingar i materialet. Samtidigt är gränsen mellan kvantitativ och 
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kvalitativ innehållsanalys inte alldeles knivskarp. Krippendorff (2019, s. 21) 

beskriver till exempel hur all läsning av en text i grunden är kvalitativ även om man 

som forskare senare kvantifierar sina slutsatser. 
 

Det finns olika ingångar till en kvalitativ innehållsanalys. Vi har valt att utgå från den 

variant som Philipp Mayring (2000; 2014) beskriver som induktiv kvalitativ 

innehållsanalys och vars praktiska tillämpning illustreras i figur 2. 
 

 
 

Figur 2. Step model of inductive category development (Mayring, 2000, fig. 1). Hämtad från 

“Qualitative Content Analysis” skriven av Mayring, P. (2000). Bilden har använts här i enlighet med 

Creative Commons: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 

 

Enligt denna metod utgår forskaren från de frågeställningar som formulerats för 

undersökningen eller från de teorier som forskaren tänkt använda sig av för att 

bestämma vilken abstraktionsnivå som kategorierna som inhämtas i materialet ska 

befinna sig på eller vilka områden som är speciellt intressanta att titta på. Mayring 

understryker att de kategorier som induktivt hämtas från empirin ska ligga så nära 

materialet som möjligt, det vill säga att forskaren gärna ska använda sig av samma 

vokabulär och formuleringar som återfinns i det undersökta materialet. Därefter går 

forskaren noggrant igenom materialet och antecknar observerade kategorier. Dessa 

anteckningar resulterar i ett mer och mer utbyggt kodningsschema. Proceduren 

upprepas flera gånger, detta är nödvändigt för att säkerställa reliabiliteten, det är 

detta som kallas formative check of reliability i modellen. Kodningsschemat kan 

komma att behöva revideras under studiens gång och därför måste hela 

kodningsprocessen göras om. Vissa kategorier kan också efterhand visa sig vara 

irrelevanta för studiens inriktning, andra kan visa sig vara synonyma med andra 

begrepp eller fenomen. 
 

Till sist sammanställs och sorteras de härledda kategorierna och ses över så att de 

verkligen kan kopplas till studiens mål, det är detta som benämns summative check of 

reliability i Mayrings modell. Efter en sista genomgång med det slutgiltiga 

kodningsschemat kan aspekter av materialet även kvantifieras om detta har relevans 
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för studiens frågeställningar, detta benämns av Mayring (2014, s. 83) som en 

frekvensanalys. I kapitel 4.5 Analysförfarande beskriver vi mer ingående hur vi har 

gått tillväga i vår analys. 

4.3 Datainsamling och urval 

Insamlingen av datamaterialet som ligger till grund för studien har skett genom vi har 

laddat ner alla enskilda poster på Dynamos Instagramkonto och sedan infogat dem i 

ett större Worddokument där varje bild- eller videopost med eventuell tillhörande 

text lyfts in för att möjliggöra en kodningsprocess. Insamlingen skedde under tre 

dygn mellan 2019-03-27 och 2019-03-29. Det insamlade materialet utgörs i sig av 

Dynamos Instagramposter under ett års tid (publicerade mellan 2018-03-20 och 

2019-03-20) och det är sammanlagt 136 poster som har analyserats. Varje 

Instagrampost kan bestå av ett flertal bilder och/eller videoklipp då Instagrams 

funktionalitet medger att användarna konstruerar sina poster i form av till exempel 

bildserier. Räknar man i stället varje enskild bild och video i vårt insamlade material 

rör det sig om totalt 246 bilder och videor. En närmare beskrivning av hur vi har gått 

tillväga när det gäller att analysera materialet i relation till att Instagramposterna 

ibland kan bestå av flera bilder eller videos återfinns under rubriken 4.5 

Analysförfarande. 
 

Genom att titta på specifikt ett års samlade Instagramposter hoppas vi fånga upp både 

de poster som speglar den dagliga verksamheten, såväl som årligt återkommande 

arrangemang som äger rum i biblioteket. Vi har valt att studera det senaste årets 

Instagramposter utifrån ett resonemang om att ett “färskare” material kan ge en mer 

aktuell bild av Dynamos identitet i dag än ett äldre urval.  

4.4 Etiskt övervägande 

Posterna på Dynamos Instagramkonto är öppna för vem som helst att ta del av. 

Därför har vi inte sett det som problematiskt att använda oss av dessa som vårt 

empiriska material utan att fråga om samtycke från Dynamos personal. I Social 

Media Research: A Guide to Ethics (2016) resonerar forskarna Leanne Townsend 

och Claire Wallace kring sociala medie-konton vars mål är att nå så många som 

möjligt (som Dynamos Instagramkonto) och konkluderar att dessa, utifrån ett 

etikpersperspektiv, är betydligt mindre problematiska att undersöka än exempelvis 

slutna online-grupper. Däremot förekommer ofta namnen på de personer som ingår i 

bibliotekspersonalen i Dynamos Instagramposter. I vår studie har vi valt att 

anonymisera bibliotekspersonalens namn i de fall de förekommer i såväl det 

empiriska materialet som i uppsatstexten. Detta har vi gjort genom att ersätta 

personernas verkliga namn med alias, med hänsyn till de enskilda individernas 

integritet. 

4.5 Analysförfarande 

Detta avsnitt inleds med ett resonemang om ett vidgat textbegrepp. Därefter beskrivs 

hur kodningsprocessen har gått till samt hur vi resonerat kring genomförandet av de 

kvantifierande moment som ingår i studien under rubriken 4.5.3 Frekvensanalys och 

tolkning. 
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4.5.1 Det vidgade textbegreppet 

Instagramposterna som vi har analyserat består av flera visuella element, bild och 

text och ibland även video. Det får konsekvenser för vår analysmetod, då en 

traditionell textanalys inte är direkt tillämpbar för oss. För att ta oss an materialet har 

vi istället utgått från det vidgade textbegreppet såsom det beskrivs av Bergström och 

Boréus (2018, kap. 9, s. 355-399). Detta mer omfattande textbegrepp benämns också 

visuell text och inkluderar, förutom skrift (i sig även det ett visuellt element), olika 

typer av bildmaterial och illustrationer. Det är i en innehållsanalys av ett material 

bestående av olika visuella element viktigt att studera samspelet och kompositionen 

mellan de olika elementen och ställa frågor som: vad betyder bilden i kombination 

med texten? Det är också centralt att komma ihåg att ett material kan tolkas olika av 

olika personer, med Bergström och Boréus ord (2018) beskrivs det som att en visuell 

text kan ha flera betydelsepotentialer. Ur de olika enskilda beståndsdelarna i 

studiematerialet kan också olika saker utläsas. En skrift kan exempelvis vara 

utformad eller placerad på ett sätt för en särskild avsedd effekt. En bild kan till 

exempel analyseras utifrån identitetsmarkörer för att berätta något om en speciell 

grupp människor.  
 

Att bredda textbegreppet har varit avgörande för oss i vår analys då vårt empiriska 

material består av både bild, video och text. Genom det vidgade textbegreppet har vi 

kunnat ta analysera de olika komponenterna som Instagramposterna består av och ta 

hänsyn till samspelet dem emellan.  

4.5.2 Kodningsförfarande 

Vi har, som ovan beskrivits, använt oss av en induktiv kvalitativ innehållsanalys, 

enligt en modell framtagen av Philipp Mayring (2000). Vi har från början av studien 

inte haft några hypoteser eller färdiga kategorier att utgå ifrån utan kategorierna 

härrör direkt från det empiriska materialet, det vill säga de insamlade 

Instagramposterna. Det vi har med oss i kodningsarbetet är våra, på förhand 

formulerade, forskningsfrågor som till viss del styr vår blick på materialet. 
 

Till att börja med utfördes en pilotkodning på de tio första Instagramposterna i vårt 

empiriska material. På var sitt håll noterade vi alla fenomen och aspekter, det vill 

säga kategorier, som vi kunde utläsa ur huvudposternas bild- och textinnehåll. 

Därefter jämförde vi våra kodningsresultat med varandra. Det visade sig finnas en 

stor samstämmighet i kodningen även om vokabulären för de enskilda kategorierna 

ibland skilde sig åt, i form av synonyma begrepp. Efter pilotkodningen började vi 

koda gemensamt, kategorierna skrevs ned i anslutning till varje Instagrampost i 

Word-dokumentet som samlade det empiriska materialet. Detta förfaringssätt 

beskrivs även av Barbara Wildemuth (2009, s. 310-312). Vid sidan av kodningen 

förde vi en diskussion utifrån observationer rörande tendenser som började framträda 

i materialet. Dessa tankar nedtecknades parallellt under kodningsprocessen. 
 

Efter att den första kodningsomgången var genomförd sållade vi bland kategorierna 

och konstruerade ett kodningsschema bestående av de kategorier som kunde vara av 

betydelse för vårt forskningsproblem. Med hjälp av detta schema gick igenom 

materialet ytterligare en gång. Detta steg var viktigt för att analysera 

Instagramposterna utifrån kategorier som tillkommit under en senare del av den 
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första kodningsomgången, alltså kategorier som vi kan ha missat tidigare i processen. 

Denna process upprepades tills vi hade ett slutgiltigt kodningsschema. När vi 

konstaterat att enbart de kategorier som bedömdes klart relevanta i relation till vårt 

forskningsproblem ingick i schemat utfördes en sista kodning.  

 

För att tydligare kunna diskutera vissa av de aspekter och teman, såsom 

bibliotekariers yrkesidentiteter och framlyftandet av Dynamos bokbestånd, som vi 

kunde observera i materialet valde vi att kvantifiera förekomsten av dessa genom en 

frekvensanalys. Nedan följer en närmare redogörelse för hur detta gick till. 

4.5.3 Frekvensanalys och tolkning 

Bland de 136 Instagramposter vi har analyserat förekommer det ibland att en 

Instagrampost består av flera bilder eller videor i en serie då Instagrams 

funktionalitet möjliggör detta. Räknar man varje enskild bild och video i vårt 

insamlade material rör dig sig då om totalt 246 bilder och videor. Beroende på vilken 

aspekt vi har analyserat har vi utgått antingen från att se på varje enskild 

Instagrampost som en sammanhängande enhet oavsett om den innehåller en bild eller 

en serie av bilder eller videos, eller varje bild och text som en egen enhet (en 

Instagrampost bestående av fyra bilder och en text analyseras då som fem enskilda 

enheter). Nedan följer en genomgång av hur vi gått tillväga. 
 

I de kvantifierande delarna av undersökningen har vi valt att i samtliga fall, förutom i 

en del som behandlar belysandet av bibliotekets bokbestånd, bedöma varje 

Instagrampost som en sammanhängande enhet. Detta på grund av att vissa teman i 

materialet oftare tenderar att illustreras i form av flerbildsposter. Det gäller bland 

annat poster som behandlar pysselaktiviteter, Club Dynamo och boktips. Dessutom 

förekommer ofta flerbildsposter som beskriver samma fenomen med bara små 

variationer mellan de olika bilderna. Om vi hade räknat varje bild för sig hade vi 

alltså riskerat en viss snedvridning av resultatet.  
 

Undantaget från att se på varje Instagrampost som en sammanhängande enhet gäller 

det moment då vi har sett närmare på vilka litterära genrer som lyfts fram i det 

empiriska materialet. I denna del av analysen ämnar vi alltså beskriva hur de 

presenterade böckerna i det empiriska materialet fördelar sig genremässigt. Här har 

vi i stället räknat varje enskild boktitels respektive genretillhörighet varje gång den 

syns i en bild eller i ett videoklipp. I de fall då samma bok figurerar flera gånger på 

olika bilder i en och samma Instagrampost har vi dock inte räknat den ännu en gång. 

För att undvika statistisk snedvridning kan varje enskild bok alltså maximalt räknas 

en gång per post. Genom att göra på detta sätt får vi en rättvisande bild av de böcker 

som förekommer i Dynamos Instagramflöde under den tidsperiod vi analyserar. När 

vi har bestämt genretillhörighet har vi konsulterat Göteborgs folkbiblioteks katalog 

Gotlib. De genrebeteckningar som vi har använt när vi delat in de framvisade 

böckerna är skönlitteratur, facklitteratur och serier. 
 

För att närmare undersöka hur Dynamo beskrivs som plats har vi tagit hjälp av The 

Four Spaces-modellen som lanserades av Jochumsen et al. (2012). Vi har utifrån de 

enskilda Instagramposterna utläst vilket av modellens fyra rum som varje respektive 

post ger uttryck för. Jochumsen et al. beskriver att rummen många gånger överlappar 

varandra men i vår analys har vi sökt tolka innehållet i varje enskild Instagrampost 

utifrån vilket av modellens rum som vi har bedömt vara det mest framträdande. Som 

exempel kan nämnas en Instagrampost som berättar om den återkommande 
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aktiviteten Club Dynamo. Biblioteksanvändare som deltar i Club Dynamo kan, enligt 

Instagramposterna, välja mellan ett antal olika aktiviteter. Under Club Dynamo-

kvällarna håller bibliotekspersonalen i quiz på olika teman men användarna kan 

också ägna sig åt olika former av pyssel eller delta i tv-spelsturneringar. När vi 

analyserat poster som handlar om Club Dynamo har vi valt att konsekvent 

kategorisera dessa som ett uttryck för att Dynamo här utgör ett rum för möten, på 

grund av den övergripande sociala karaktär som Club Dynamo-aktiviteterna 

sammantaget kännetecknas av. Här finns visserligen också inslag som gör att 

Dynamo vid dessa tillfällen skulle kunna klassas som ett rum för performativitet, på 

grund av den, vid de här tillfällena, vanligt förekommande pysselverksamheten men 

vi anser här att det övergripande större temat för de Instagramposter som skildrar 

Club Dynamo är att ungdomar kan samlas i ett rum och delta i aktiviteter som 

möjliggör möten. Genom att göra på det här sättet menar vi att vi får fram en 

tydligare och mer rättvis bild av Dynamo som plats. 
 

När det gäller vår analys av bibliotekspersonalens kompetenser som presenteras 

under rubriken 5.2 Yrkesidentitet, kompetens och tilltal, har vi valt att enbart titta på 

den del av empirin där bibliotekspersonalen tydligt förekommer i bild eller tydligt 

refereras till i text. Vi har valt att göra så här då vi menar att det är då som 

bibliotekspersonalen explicit presenteras för följarna och att det är där som hens 

kompetenser tydligt kommuniceras. 

 

Slutligen är det värt att notera att i vissa fall av vår frekvensanalys överstiger den 

totala procentsumman 100 procent, detta beror på att vi har avrundat till närmaste hel 

procent. 

5 Resultat och analys 

För att presentera vilken kunskap vår studie har resulterat i har vi satt upp tre 

huvudrubriker utifrån våra forskningsfrågor. Först redovisas de analysresultat som 

kretsar kring Dynamo ur ett rumsligt perspektiv, under rubriken 5.1 Dynamo som 

upplevelsecentrum. Det är i denna del som vi vill ge svar på vår forskningsfråga om 

vad Dynamo är för plats. Här spelar Jochumsen et al.:s The Four spaces-modell 

(2012) en viktig roll. Därefter följer nästa tematiska del, 5.2 Yrkesidentitet, 

kompetens och tilltal, som fokuserar på vad vi kunnat utläsa om 

bibliotekspersonalens yrkesroller och kompetenser i de Instagramposter som utgör 

vår empiri. Här tar vi även upp på vilket sätt bibliotekspersonalen tilltalar följarna 

genom Instagramposterna. Det är under denna rubrik som vi kopplar an till Ørom 

(1993) och Schreibers (2006) olika bibliotekarieidentiteter. Härnäst, under rubriken 

5.3 Dynamos identitet och värderingar, handlar det dels om vilka värderingar som 

framträder i det empiriska materialet och som kan kopplas samman med Dynamo, 

men också om vad som kännetecknar Dynamos identitet som organisation på 

Instagram. 
 

För att underlätta referensapparaten har vi när vi citerar enskilda Instagramposter för 

att ge exempel på beskrivna fenomen valt att systematiskt märka citaten med det 

datum då posten publicerades på Instagram. 
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5.1 Dynamo som upplevelsecentrum 

Sammantaget var det rum som Jochumsen et al. (2012) kallar inspiration space eller 

i vår översättning ett rum för inspiration det rum som karaktäriserade flest 

Instagramposter, i 49 procent (motsvarande 66 poster) av vårt empiriska material var 

detta det mest dominerande. Detta rum karaktäriseras av att biblioteksanvändarna 

vara med om saker som förändrar deras perception. Rummet för inspiration ska 

erbjuda nya perspektiv och bidra med erfarenheter som får biblioteksanvändarens 

värld att bli större. Här ska användaren kunna ta del av en bred palett av upplevelser 

bortom det välbekanta. Rummet för inspiration är tydligt kopplat till framväxten av 

ett samhälle där allt fler upplevelser av skilda slag efterfrågas och erbjuds. Här blir 

folkbiblioteket till viss del en konkurrent på en marknad där många andra aktörer 

tillhandahåller sina upplevelsebaserade tjänster. 
 

Jochumsen et al. (2012) beskriver att det som karaktäriserar ett rum för inspiration är 

att folkbiblioteket här erbjuder en stor variation av upplevelser. Det kan ta sig uttryck 

i form av att användaren exponeras för traditionellt biblioteksförknippade medier, 

såsom böcker, men också genom mer oväntade kulturella inslag och aktiviteter. I de 

Instagramposter som beskriver Dynamo som ett rum för inspiration kan därför en 

post som syftar till att ge regelrätta boktips, en post som berättar om en ny 

fotoutställning, att ett nytt avsnitt av Dynamos podcast har laddats upp eller att en 

hiphopkonsert kommer äga rum vara exempel på olika uttryck som kan sägas passa 

in i det rummet. 
 

Näst mest förekommande är de 15 procent av de analyserade Instagramposterna som 

tar plats i kategorin ett rum för möten. Att detta rum återfinns i Dynamo innebär att 

ungdomsavdelningen erbjuder publika platser som möjliggör möten mellan 

människor med exempelvis olika bakgrund och åsikter. Hit räknar vi de poster med 

innehåll som beskriver de återkommande och aktivitetsvarierade programpunkterna 

Club Dynamo men även poster som informerar om bokcirklar om ungdomslitteratur. 

Här finner vi paralleller till Axelsson och Hallendals studie (2005) om 

ungdomsbiblioteket PUNKTmedis i Stockholm. De visade att PUNKTmedis två 

viktigaste roller var att fungera som en mötesplats och som en plats där man kan ta 

del av olika arrangemang och medier. 
 

13 procent av de resterande posterna hamnar i kategorin ett rum för performativitet, 

detsamma gäller för de poster som kännetecknas som ett rum för lärande. I ett rum 

för performativitet är biblioteksanvändarnas kreativa sidor i fokus. Här ska de få 

möjlighet att uttrycka sig på nya sätt och gärna också få chans att dela med sig av 

resultatet av sitt skapande på olika sätt. Instagramposter som skildrar skrivarcirklar 

och olika former av pyssel, där Dynamos användare till exempel designar egna 

tygpåsar eller skapar bilder med hjälp av skrapkartong, är alla exempel på det. En 

annan egenskap som nämns av Jochumsen et al. (2012)  i beskrivningen av ett rum 

för performativitet är att biblioteksanvändarna här ska få möjlighet att hålla i egna 

arrangemang. Denna möjlighet påtalas flera gånger i Dynamos Instagramposter 

genom att följarna uppmanas att komma med förslag på idéer som de vill förverkliga 

med hjälp av Dynamo. I ett rum för lärande kan biblioteksanvändarna ta del av en 

bred flora av kunskap och erhålla stöd för ett fritt utvecklande av kompetenser på sätt 

som de själva ser som relevanta och spännande. I det undersökta materialet från 

Dynamos Instagramkonto finner man uttryck för det lärande rummet i poster som 

berättar om workshops fokuserande på vitt skilda ämnesområden. Det handlar bland 

annat om workshops i serietecknande, filmskapande, dragsminkning och bokbinderi. 



 

 

 

20 

På Dynamos Instagramkonto skildras lärotillfällena som lustfyllda, kravlösa och 

roliga. En filmskaparworkshop marknadförs till exempel med orden “Enkelt och 

kul!” (Dynamo, 2018-06-08) och till en workshop i serietecknande bjuds intresserade 

in med budskapet: “Välkommen oavsett om du är nybörjare eller serieproffs” 

(Dynamo, 2018-12-19). Att man som ungdom ska kunna komma till Dynamo och 

delta i aktiviteter utan att ha några förkunskaper är ett frekvent återkommande 

budskap i Dynamos Instagramposter. Det ställs heller inga krav på hur aktiva de 

deltagande ungdomar ska vara. Ett kravlöst förhållningssätt till deltagande i 

aktiviteterna som arrangeras av Dynamo är alltså något som är tydligt att 

bibliotekspersonalen är noga med att understryka. Ett exempel på detta är en post om 

en bokcirkel som ska sätta igång och där texten lyder: 
 

“Missa inte vår bokcirkel nu under vårterminen! Vi ses och fikar och pratar lite om 

en bok som är aktuell just nu. Du kan prata hur mycket eller hur lite du vill, och du 

kan vara med en gång eller flera.” (Dynamo, 2019-01-29) 

 

Ett annat tydligt exempel finner man i en Instagrampost som informerar om en 

kommande skrivarpicknick som ungdomar kan anmäla sig till: 
 

“Lekfull skrivuppgift + god picknickfika. Passar dig som är 13-25 år. Mysigt, 

kravlöst och roligt!” (Dynamo, 2018-05-14) 

 

De femton kvarvarande Instagramposterna (motsvarande 11 procent av posterna) ger 

inte uttryck för att passa in i något av rummen i Four spaces-modellen. Det handlar 

ofta om poster där en ny personal presenteras eller någon från bibliotekspersonalen 

klär ut sig utan att det kan kopplas till någon annan aktivitet på Dynamo. Här bör 

påpekas att på grund av avrundning av procentsatserna blir den sammanräknade 

summan i den här delen av analysen 101 procent. 
 

Dynamo som det representeras på Instagram är starkt knutet till den fysiska 

ungdomsavdelningen och biblioteket som lokal. Det är väldigt sällan som fysiska 

platser utanför bibliotekets förekommer i bild eller nämns i text. Det är till exempel 

enbart i tio poster av hela vårt analyserade material på 136 poster som en fysisk plats 

utanför biblioteksrummet gestaltas eller beskrivs. Av detta kan man utläsa att 

Dynamo såsom det representeras via Instagram är starkt kopplat till 

biblioteksrummet. Dynamo framställs också i Instagramposterna som en 

välkomnande och uppmuntrande plats. På alla hjärtans dag inbjuds ungdomar att 

“...pyssla alla hjärtans dagmysigt och gå på mysbio…” (Dynamo, 2019-02-07) och i 

en post uppmanas besökarna att komma och krama Dynamos nya stora mjukisdjur 

Totoro (Dynamo, 2018-11-07). I materialet uttalas budskapet också genom att det 

ofta förekommer uppskattande uttryck för ungdomarnas deltagande i olika 

arrangemang. I en post om en nyligen genomförd skrivarcirkel står det till exempel: 
 

 “Idag var det skrivarpicknick i Vasaparken med detta goa gäng och jadå, fantastiska 

texter skapades.” (Dynamo, 2018-05-21) 

 

Ett annat exempel finner man i en post om resultaten av Dynamo-användarnas 

kreativitet en pysselkväll i halloween-tider: 
 

“Hur grymma är inte våra besökare på att göra halloweenkort och skriva läskiga 

sjukjournaler?? Så grymma!” (Dynamo, 2018-10-31) 
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Om man ser på vilka delar av Dynamos verksamhet som lyfts fram i de 

Instagramposter som utgör vårt empiriska material så är de poster som beskriver 

någon typ av aktivitet i klar majoritet, det motsvarar 59 procent av posterna. De 

vanligaste formerna av de aktiviteter som representeras är workshops, Club Dynamo 

och olika former av pysselverksamhet men även tv-spelsturnéringar och 

författarsamtal förekommer i ett antal poster vardera. På andra plats, med 22 procent 

av det totala antalet studerade poster, hamnar den del av materialet som syftar till att 

sätta fokus på Dynamos bestånd, främst i form av böcker men också tv-spel och 

brädspel. Det kvarvarande materialet utgörs till stor del av poster som antingen 

fokuserar på Dynamos egen podcast Dynamopodden eller presentationer av 

personalen i grupp eller som enskilda individer.  
 

Att information om ungdomsavdelningens aktiviteter är det dominerande temat bland 

det som Dynamo visar upp på sitt Instagramkonto ligger i linje med vad andra 

forskare kommit fram till (Stuart, 2010; Aharony, 2012). Att beståndet vid sidan om 

aktiviteterna är fokus för en betydande andel av Dynamos Instagramposter stödjer 

även det vad den tidigare forskningen har visat i fråga om vad biblioteken lyfter fram 

via sina sociala medie-kanaler (Stuart, 2010; Aharony, 2012; Lindkvist & 

Magnusson, 2010; Phillips, 2015; Alsuhaibani, 2018). Många aktiviteter på Dynamo 

utgår också från böcker, till exempel författarsamtal, bokcirklar och workshops. 

Detta väcker i sin tur också frågor om vad som karaktäriserar detta mediebestånd, då 

detta blir en viktig nyckel till hur vi kan förstå Dynamo som plats, såsom det 

beskrivs på deras Instagramkonto. Därför har vi valt att studera beståndet, såsom det 

representeras på Dynamos Instagramkonto, närmare. De resultat vi funnit beskrivs i 

kapitel 5.1.1 Boken i fokus.   
 

Så här långt har vår studie kunnat visa att Dynamo, med hjälp av The four spaces-

modellen, till störst del karaktäriseras som ett rum för inspiration. Här kan 

användarna ta del av ett brett urval av uttryck och upplevelser som vidgar deras 

perspektiv. I fallet Dynamo handlar det bland annat om möjligheterna att delta i tv-

spelsturneringar, lyssna på poesiuppläsningar, gå på filmvisningar, konserter och att 

låna med sig den senaste ungdomsboken. Analysen visar också att Dynamo 

tillhandahåller möjligheter för att möten mellan människor ska ske, främst genom att 

arrangera bokcirklar och den återkommande programpunkten Club Dynamo. 

Dynamo visar via sitt Instagramkonto också upp ett rum där användarna får chans att 

utforska sin kreativitet och till viss del även visa upp resultatet av det skapandet. Här 

kan användarna också utveckla nya kompetenser, genom att delta i workshops. Den 

lärande verksamheten präglas av ett lustfyllt och kravlöst förhållningssätt. Den 

största delen av det som skildras på Dynamos Instagramkonto handlar om olika 

sorters aktiviteter. Även poster som lyfter fram beståndet är en frekvent 

återkommande kategori. Dynamos verksamhet är starkt knuten till den fysiska 

ungdomsavdelningen och beskrivs som en inkluderande och välkomnande plats. 

5.1.2 Boken i fokus 

Att just boken har en särställning i Dynamos Instagramflöde märks tydligt. Till 

exempel förekommer böcker på bild i drygt 41 procent (eller 56 poster) av alla 

Instagramposter vi har analyserat. Då räknar vi inte med bokhyllor eller böcker som 

syns i bakgrunden. Andra typer av medier, såsom tv-spel, brädspel och filmer 

förekommer inte alls i lika hög grad i materialet. 
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Böckerna lyfts fram på olika sätt i Instagramposterna. Ett vanligt förekommande 

inslag är boktips som utgör 26 procent av dessa poster. Ett sådant boktips består 

ibland av en bild på bokens framsida och en lite längre, mer redaktionell, text som 

beskriver bokens handling, men oftare är dessa boktips mer personliga i sitt språk 

och består av en mindre textmängd, till exempel: 
 

“Gör som oss på Dynamo: carpa lugnt, rota fram några fjädrar - alternativt en läcker 

ögonmask - och läs ett riktigt bra seriealbum.” (Dynamo, 2018-12-09) 

 

“Var du en av alla som älskade John Greens Förr eller senare exploderar jag? Skynda 

fynda! Här bjuds på kärlek och sjukhussängar. Plus i kanten är att boken precis 

filmatiserats.” (Dynamo, 2019-03-20). 
  
Böcker lyfts också fram i de Instagramposter som visar olika tematiserade 

bokskyltningar (19 procent) där några exempel på teman som lyfts fram är feminism, 

zombies och epidemier, eller superhjältar och serier.  
 

I 13 procent av posterna som innehåller bilder på böcker används böckerna dock mer 

som en slags illustrationer. Ofta illustrerar då boken ett helt annat arrangemang som 

ska hända på Dynamo och kopplingen mellan bok och arrangemang är enbart 

tematisk. Ett exempel på detta är en Instagrampost där en bild på en bok med titeln 

Love Hurts Deluxe (Dynamo, 2019-02-14) får illustrera att Dynamo firar Alla 

hjärtans dag med att ha flera olika aktiviteter i biblioteksrummet som knyter an till 

kärlekstemat. Boken nämns i dessa fall aldrig i texten utan förekommer enbart på 

bild.  
 

En mindre del av posterna där böcker förekommer på bild handlar om poster där 

Dynamo har hängt på trender på Instagram som går under hashtags som #bookface 

eller #förlikt (8 procent). Bland resterande poster där böcker förekommer på bild 

fördelar det sig som följande: bokpyssel (6 procent), bokcirklar (6 procent), 

nyförvärv (6 procent), författarsamtal (4 procent), bokutdelning (4 procent) och 

övrigt (11 procent). Här blir den sammanlagda procentsumman 103 procent på grund 

av avrundning. 
 

Att boken så tydligt är fokus på Dynamos Instagramkonto väcker också frågor om 

vilka sorters böcker som Dynamo lyfter fram på Instagram. För att ta redan på detta 

har vi genrebestämt alla böcker som figurerar i bild, i de 246 bilder och videor som 

de 136 Instagramposterna i vårt material innefattar.   
 

Vår analys visade att en klar majoritet (76,5 procent) av titlarna är skönlitterära. 

Även om vi inte har kvantifierat hur stor den exakta andelen av de presenterade 

böckerna som klassas som ungdomslitteratur framstår det i vår överblick av 

materialet som att det är en majoritet av titlarna. De skönlitterära böckerna 

förekommer bland annat i Instagramposter som syftar till att ge rena boktips, som 

litterärt fokus för bokcirklar och i poster där beståndet framhävs genom 

temabokskyltningar. 
 

Värt att nämnas är också att serier i bokform har en framträdande roll på Dynamos 

Instagramkonto. I 43 procent av bilderna där böcker figurerar finns serier 

representerade, antingen som enskilda boktips, som en del i temaskyltningar eller för 

att fungera som en illustration för något som kommer hända eller redan har ägt rum 

på Dynamo. Detta fokus på serier avspeglar sig även i Dynamos programaktiviteter, 
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under den studerade perioden bjuds det vid tre tillfällen in till workshops i olika 

former av serietecknande.  
 

I vårt empiriska material förekommer sällan hänvisningar till facklitteratur. 

Undantagen är fyra poster som berättar om två författarsamtal som utgår från 

fackböcker om feminism och gaming, en post där en bok om spelet Pokémon visas 

upp av en användare som vunnit den i en speltävling på Dynamo samt de fackböcker 

som ingår som delar av några tematiska bokskyltningar. Vid ett tillfälle får också två 

fackböcker illustrera en pysselaktivitet. Som enskilt boktips förekommer det enbart 

en facklitterär bok (en bok om skräckkultur) bland de Instagramposter som vi har 

analyserat. Fackböcker verkar alltså ha en undanträngd position när det gäller det 

bokbestånd Dynamo visar upp på sitt Instagramkonto. 
 

En annan aspekt av hur bokbeståndet skildras på Dynamos Instagramkonto är att 

böcker på ett annat språk än svenska och engelska lyser med sin frånvaro. Det är 

enbart en gång som en bok på ett annat språk syns på bild eller refereras till i text, då 

handlar det om en engelsk ungdomsbok översatt till danska.  
 

Våra resultat visar också att Dynamos fokus på böcker nästan alltid går hand i hand 

med vad man kan kalla för lustfylld läsning. Böckerna beskrivs i Instagramposterna 

som “hjärtvärmande”, “lättlästa”, “upplyftande” och “spännande”. Att Dynamo 

medvetet eller omedvetet försöker positionera sig långt ifrån den sortens läsning man 

till exempel kan förknippa med studier är en slutsats som vi drar. I relation till detta 

framgår det också tydligt att den syn på böcker och läsning som framkommer på 

Dynamos Instagramkonto stämmer väl överens med hur Dynamo som plats, utifrån 

de olika aktiviteterna som lyfts fram via Instagram, beskrivs. I båda fallen handlar 

det om lustfylldhet, kravlöshet och att besökarna ska ha roligt. Litteraturvetaren 

Magnus Persson framhåller i boken Varför läsa litteratur? (2007, s. 262-264) att det 

inte finns ett hierarkiskt förhållande mellan en uppslukande (jfr. lustfylld) läsning i 

jämförelse med en mer kritisk läsning, båda formerna av läsning är lika 

betydelsefulla för att till exempel skapa förståelse för andra människors 

livssituationer. Genom detta synsätt skulle den lustfyllda läsning som uppmuntras via 

Dynamos Instagramposter kunna ses som ett viktigt komplement till den mer styrda 

och kritiska läsning som sker i exempelvis skolan. 
 

Sammanfattningsvis visar vårt material att böckerna har en framskjuten plats på 

Dynamos Instagram. Dynamo framhåller framförallt den skönlitterära läsningen med 

ett särskilt fokus på ungdomsböcker och serier. Fackböckerna har en perifer plats när 

det gäller presentationen av bokbeståndet på Instagram. Böcker på andra språk än 

svenska och engelska förekommer enbart en gång i de poster vi analyserat. 

Läsningen, så som den presenteras i Instagramposterna, karaktäriseras av läslust och 

böckerna beskrivs som lättlästa, spännande och upplyftande.  

5.2 Yrkesidentitet, kompetens och tilltal 

I våra frågeställningar ingick att beskriva hur bibliotekspersonalens yrkesroller och 

kompetenser framställs på Dynamos Instagramkonto. Detta skulle vi göra bland 

annat genom att använda oss av Ørom (1993) och Schreibers (2006) klassificering av 

bibliotekariers yrkesidentiteter. I vår analys av det empiriska materialet framkom det 

relativt snabbt för oss att bibliotekspersonalen, som förvisso befinner sig på många 

olika platser på Dynamos ungdomsavdelning, väldigt sällan syns stå i 

informationsdisken eller visas arbeta med mer traditionella bibliotekssysslor som 
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beståndshantering, informationssökning eller kunskapsförmedling. Det är till 

exempel enbart i tre Instagramposter som personalen syns stå i infodisken. Flertalet 

av de mer traditionella folkbibliotekarierollerna som dokumentalistidentiteten eller 

ämnesreferentidentiteten som de beskrivs i Øroms (1993) klassificering är helt enkelt 

inte särskilt synliga i Dynamos Instagramflöde. Istället är det två specifika 

bibliotekarieidentiteter som dominerar vårt analyserade material, den 

upplevelseförmedlande identiteten (Schreiber, 2006) och socialarbetaridentiteten 

(Ørom, 1993). Den förstnämnda kan beskrivas som en yrkesroll som just förmedlar 

upplevelser oavsett vilket innehåll de har. Denna identitet kan sägas vara i ständig 

konkurrens om allmänhetens uppmärksamhet jämte alla andra aktörer som 

tillhandahåller upplevelser. Denna identitet är förhållandevis bred i sitt uttryck, då en 

upplevelse kan yttra sig på en mängd olika vis. Vi menar att vi ser uttryck för denna 

identitet i de Instagramposter där olika aktiviteter beskrivs, då dessa kan förstås som 

just upplevelser som erbjuds Dynamos besökare. Det kan handla om workshops, 

konserter, författarsamtal men också Instagramposter som uppmanar besökaren att 

komma till Dynamo för att testa olika saker. Ett exempel är en Instagrampost där 

följarna uppmanas komma till Dynamo och hitta sina inre dragqueen och texten 

lyder: 
 

“Kom till Dynamo och testa peruker, paljettklänningar, lösfransar och lyxiga 

sminkpaletter. Regnbågssommar hela sommaren!” (Dynamo, 2018-07-21) 

 

En sorts Instagramposter som också är tydligt sammankopplade med den 

upplevelseförmedlande identiteten är de som handlar om Club Dynamo. Här 

uppmanas ofta besökaren att komma till Dynamo följt av en uppräkning av de många 

olika upplevelser som kvällen ska bjuda på:  
 

“Ikväll blir det riktigt creepyyy på Dynamo! Kom och delta [sic!] quiz, 

smyckesworkshop och testa att fota dig med Slenderman, den creepygaste creaturen 

av dem alla” (Dynamo 2018-04-13) 

 

“PÅ FREDAG kl 18 ÄR DET ÄNTLIGEN #clubdynamo IGEN! Denna gång blir det 

svängigt musik-tema! Vi bjuder på quiz med inspiration från musica.ly, diy-station 

och härliga dans och musik tv-spel! Allt är gratis och passar bäst för dig som är 13-

25 år”(Dynamo, 2018-05-23) 

 

Av alla analyserade Instagramposter är det 63 procent som ger uttryck för den 

upplevelseförmedlande identiteten. Med tanke på det tidigare analysresultatet som 

visade att Dynamo som plats, med hjälp av Four spaces-modellen, i stor utsträckning 

skildras som ett rum för inspiration som kännetecknas just av ett stort och brett utbud 

av upplevelser är detta konstaterande inte så förvånande. Det blir härigenom tydligt 

att Dynamo tagit ett kliv in i ett samhälle som i hög grad präglas av ett 

tillgängliggörande av en stor variation av upplevelser. 
 

Den andra yrkesidentiteten som är flitigt representerad är socialarbetaridentiteten 

som kan utläsas i 26 procent av Instagramposterna. Den aspekt av denna 

identitetskategori som kan utläsas allra tydligast ur det empiriska materialet är ett 

starkt fokus på en engagerad och insatt förmedling av medier som riktar sig mot 

ungdomsgruppen. Det är mycket viktigt för den här yrkesidentiteten att ha sin 

målgrupps specifika kulturella och sociala behov och efterfrågan i åtanke i sin 

yrkesutövning (Ørom, 1993). Detta visas i Dynamos Instagramposter bland annat 

genom att framlyftandet av ungdomslitteratur, serier och populära tv-spel får ta stor 

plats. 
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Anders Øroms (1993) definition betonar också att uppsökande verksamhet är 

utmärkande för socialarbetaridentiteten. I Instagramposterna som är denna studies 

fokus representeras denna aspekt av de poster som skildrar projektet ”Värsta boken”, 

där Dynamos personal ställer sig på gatan och delar ut gratis böcker till ungdomar. 

Annars är den uppsökande verksamheten inte så framträdande i materialet då 

posterna till så stor del berättar om händelser knutna till Dynamo i form av fysisk 

biblioteksavdelning.  
 

Den yrkesidentitet i Øroms klassificering som kanske ligger närmast 

socialarbetaridentiteten är kulturförmedlaridentiteten men denna kategori lyser med 

sin frånvaro på Dynamos Instagramkonto. Även om både socialarbetaridentiteten och 

kulturförmedlaridentiteten ofta förknippas med förmedling av olika sorters medier, 

till exempel böcker så finns det en markant skillnad. Den förmedling som 

kulturförmedlaridentiteten ägnar sig åt är av typen ‘god’ och ‘allmänbildande’ 

litteratur. Socialarbetaridentiteten har istället fokus på vad dess målgrupp, i detta fall 

ungdomar, själva vill ta del av för kultur (Ørom, 1993). Detta går även i linje med 

Hanssons (2010) spaning om hur bibliotekarier och användare står på mer jämlik fot 

på dagens bibliotek. 
 

Med de dominerande yrkesidentiteterna som Dynamos Instagramkonto ger uttryck 

för i åtanke är det inte så märkligt att bibliotekspersonalens kompetenser som 

skildras bland de studerade posterna är många och diversifierade. Till stor del verkar 

ju arbetet för Dynamos personal bestå i att vara med och arrangera och förmedla 

upplevelser av många olika varianter, om man ser till innehållet i Instagramposterna. 

Vi har kartlagt vilken typ av kompetenser som ges exempel på i Instagramposterna 

genom att observera vilka sorts arbetsuppgifter som personalen ses utföra. På så sätt 

kan det slås fast att arbetsuppgifter och kompetenser som traditionellt förknippas 

med bibliotekspersonal sällan skildras. I de få exempel där mer traditionella 

arbetsuppgifter visas så är dock själva arbetsuppgiften ofta underordnad det budskap 

som vi tolkar att Instagramposten främst förmedlar. Ett exempel på detta är en bild 

där en ur personalen står vid datorn i infodisken, utklädd i en slags cirkuskostym 

bärandes stora gröna skämtglasögon samtidigt som hon scrollar i bibliotekssystemet 

Sierra. I texten står det: 
 

“Varmt ute? Kom in å spela eller testa en ny outfit.” (Dynamo, 2018-09-01) 

 

Här menar vi att Instagramposten främst syftar till att bjuda in följaren på Instagram 

till Dynamo (som är ett roligt ställe där man kan ägna sig åt olika lekfulla aktiviteter 

och personalen är utklädd) och i andra hand att bilden visar upp en arbetsuppgift som 

personalen sysslar med (i det här fallet arbetar i bibliotekssystemet Sierra). När 

bibliotekspersonalens kompetenser lyfts fram tydligt handlar det ofta om 

kompetenser som också kan tänkas spegla målgruppens intressen. Ett sådant exempel 

är en Instagrampost där bilden föreställer en medarbetare som sitter vid en större 

skärm i tv-spelshörnan på Dynamo och texten lyder: 
 

“Jonna har jobbat i Dynamo i två och en halv månad redan. Hon är grym på tv-spel, 

brädspel och fantasy. Här är hon med dagens fiskiga skärmsläckare!” (Dynamo, 

2019-03-13)   
 

De kompetenser som vi sett exempel på i de poster där bibliotekspersonalen 

förekommer i bild eller refereras till i text handlar alltså om en ganska brokig 

blandning. Personalen DJ:ar, föreläser om zombies, utnämns till ‘Dynamos sexolog’, 
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agerar fotografer, tipsar om ungdomsböcker, beskrivs som ‘kattiga quizmasters’, 

fungerar som samtalsledare i författarsamtal, flossar och producerar poddar. Dessa 

exempel på uppvisade kompetenser kan knytas till både den upplevelseförmedlande 

yrkesidentiteten såväl som socialarbetaridentiteten, då personalen både deltar i och 

arrangerar aktiviteter som på olika sätt utgår från ungdomars intressen. 
 

En aspekt som är vi också menar är central för förståelsen av den bild som förmedlas 

av Dynamos bibliotekspersonal är med vilken typ av röst de tilltalar följarna av 

Instagramkontot. Det är ju bibliotekspersonalen som är avsändarna för 

Instagramposterna. Några av de tidigare studier av biblioteks sociala medier-

användning som redogjordes för i kapitel 2.1 Sociala medier och folkbiblioteken 

visar också att det finns en stor spännvidd mellan hur olika bibliotek kommunicerar 

på sina sociala medier-konton, när det kommer till tilltal. I ena änden av spektrat var 

tilltalet mer personligt och ibland skämtsamt (Níelsdóttir, 2017; Sundahl & Sundling, 

2016) och i den andra änden kännetecknades bibliotekens ton snarare av en 

institutionell karaktär (Stuart, 2010). Tilltalet som används i kommunikationen 

genom Dynamos Instagramposter karaktäriseras av entusiasm, humor och 

användning av ett ungdomligt språk. Det finns knappt några spår av ett institutionellt 

uttryck. Nedan följer några exempel på detta personliga och lediga tilltal:  
 

“Dynamo om [sic!] the road again! Vi delar ut gratis böcker till alla unga mellan 13-

25 år. Kom till Kungsgatan och haffa en god läsbit att chilla med på stranden.” 

(Dynamo, 2018-07-17) 

 

“WAWAWEEEWAAAA! Nytt avsnitt av Dynamopodden y'all! Skoj! Boktips! 

Örongodis! Avsnitt nr 7 heter: Pojken som levde med strutsar. ENJOY (Länk i bio!)” 

(Dynamo, 2018-08-19) 

 

“Kattens hypnos går ej att motstå...nu måste ni låna denna bok på bibblan...och delta 

i sommarens härligaste bokcirkel för unga 13-25år...låna boken på bibblan...låna den 

nuuuuuuuu…” (Dynamo, 2018-06-11). 
 

Det personliga tilltalet förstärks också av den familjaritet som Dynamos personal ofta 

försöker ge uttryck för genom att presentera sig själva med förnamn i 

Instagramposterna. I 22 poster av totalt 40 poster där bibliotekspersonalen tydligt 

förekommer i bild eller text presenteras bibliotekspersonalen med just med sitt 

förnamn. Detta kan tolkas som att Dynamos användare ska känna sig bekanta med 

personalen som arbetar på Dynamo och att de följaktligen kan känna sig trygga och 

välkomna på ungdomsavdelningen.  
 

I den här delen av analysresultaten har vi funnit att Dynamos bibliotekspersonal, så 

som de skildras på deras Instagramkonto, ger uttryck den upplevelseförmedlande 

identiteten och socialarbetaridentiteten i Øroms (1993) och Schreibers (2006) 

klassificering av bibliotekariers yrkesidentiteter. Detta hänger till exempel samman 

med Dynamos fokus på att arrangera många olika aktiviteter för sina användare samt 

med att den kultur som på olika sätt lyfts fram på ungdomsavdelningens 

Instagramkonto utgår från ungdomars intressen. De arbetsuppgifter som skildras på 

de Instagramposter som vi har studerat ger en bild av en stor variation av 

kompetenser som Dynamos personal ger uttryck för. Dessa arbetsuppgifter och 

kompetenser som framhålls här handlar sällan om sådana som kan sägas vara 

traditionellt sammankopplade med bibliotekspersonal. Vi har också visat att 

bibliotekspersonalen använder sig av ett personligt och skämtsamt tilltal och försöker 

skapa en familjär stämning genom att presentera sig själva med sina förnamn.  
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5.3 Dynamos identitet och värderingar 

Att beskriva hur Dynamos identitet uttrycks på deras Instagramkonto har varit ett av 

våra syften med denna uppsats. I denna studie har vi undersökt ett urval av Dynamos 

Instagramposter utifrån en rad olika perspektiv för att få syn på hur Dynamos 

identitet kan förstås genom deras kommunikation på sitt Instagramkonto. Albert och 

Whetten (1985) menar att en organisations identitet bland annat kan sägas bestå i vad 

de som arbetar på organisationen anser vara centralt för att beskriva den. I denna 

föreliggande studie tolkar vi det som att detta motsvaras av vad Dynamos personal 

väljer att kommunicera på sitt Instagramkonto. Instagramposterna blir alltså enligt 

denna tolkning ett sätt för Dynamopersonalen att visa fram Dynamos 

organisationsidentitet. 
 

För oss har utläsandet av ungdomsavdelningens identitet på Instagram dels handlat 

om hur Dynamo beskrivs som plats och dels hur de som arbetar på Dynamo kan 

sägas representera Dynamo. Dessa två aspekter beskrivs i närmare detalj i 

föregående kapitel och redovisas inte noggrant ännu en gång i detta kapitel. I stället 

har vi fokuserat på att beskriva vilka värderingar som Dynamo lyfter fram via sitt 

Instagramkonto och som har betydelse för den förmedlade identiteten. Dessutom 

försöker vi redogöra för de sätt som beskrivningarna av platsen och personalen 

hänger samman i kommunikationen av Dynamos identitet på Instagram. 
 

Tätt förknippat med en organisations identitet är dess grundvärderingar, vilka kan 

sägas utgöra en sorts ryggrad för identiteten (Van Rekom, Van Riel & Wierenga, 

2006). I denna studies empiriska material har vi både kunnat utläsa värderingar som 

återkommer och som tydligt kopplar an till biblioteksverksamheten, vilket vi 

identifierar som Dynamos grundvärderingar, men även värderingar som Dynamo ger 

uttryck för vid ett mindre antal tillfällen. Vissa principiella hållpunkter har redan 

diskuterats tidigare i texten, såsom betoningen av att deltagande i Dynamos 

aktiviteter är förbundet med en ofta uttalad kravlöshet. Detta menar vi är en sorts 

grundvärdering som det ofta ges uttryck för. 
 

En annan värdering som vi observerat hänger samman med att Dynamo på flera sätt 

lyfter fram ung kultur i sina Instagramposter. Förutom att det genomgående är 

ungdomskultur som står i centrum så är de personer som kommer in utifrån för att 

antingen leda eller stå i fokus för olika programaktiviteter ofta unga. Till exempel 

lyfter Dynamo fram Female Legends som är ett ungt spelcommunity för tjejer i flera 

olika Instagramposter. Dessutom uppmuntras ungdomar att komma med egna förslag 

på vad de vill ska hända på Dynamo. Så här uttrycks det till exempel i en post: 
 

“Idag har en Dynamobesökare ordnat en spelturnering i Pokèmon hos oss! Här är 

vinnaren med sitt pris Är du mellan 13 och 25 och och vill arrangera någonting i 

Dynamo? Kom in och snacka med oss!” (Dynamo, 2018-11-04) 

 

Genomförandet av kreativa projekt ordnade av ungdomar syns också i posterna, till 

exempel olika konstutställningar som får ta plats i biblioteksrummet. Sammantaget 

ger dessa tendenser en bild av att Dynamo ser det som sitt uppdrag att synliggöra och 

facilitera kulturella uttryck skapade av unga. Man kan säga att en av Dynamos 

grundvärderingar är att ung kultur bör lyftas fram. 
 

Principen att folkbibliotekens tjänster i regel ska vara gratis är ytterligare en 

värdering som Dynamo understryker regelbundet på sitt Instagramkonto, ofta i 

relation till boklån. Som exempel kan en konsumtionskritisk vinkling på 
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shoppingeventet Black Friday som uppvisas i en post med en bild av en skyltning 

bestående av svarta böcker och texten “Black Dynamo Friday. Allt som krävs är ett 

lånekort! Kostar inget!” (Dynamo, 2018-11-23) nämnas.  
 

När det gäller de värderingar som Dynamo ger uttryck vid fåtal tillfällen och som 

inte är lika tydligt kopplade till biblioteksverksamheten kan uppmärksammandet av 

hbtq-frågor och feminism nämnas. Främst uttrycks framlyftandet av hbtq-frågor 

genom poster som skildrar aktiviteter kopplade till drag-kultur. Ett exempel på detta 

är en före-och-efter-bild som förekommer i en Instagrampost där en ur personalen 

blir sminkad till dragqueen (2018-07-27). Ett annat sätt hbtq-frågor lyfts fram är 

bland annat genom en post om en filmvisning om transidentitet som marknadsförs på 

Dynamos Instagramkonto med uppmaningen: “Kom och se denna viktiga film om 

kön, identitet och nördkultur!” (Dynamo, 2018-10-23). Ytterligare ett exempel är en 

skrivarpicknick som presenteras med orden “Regnbågsspecial: En klassiska [sic!] 

queersaga” (Dynamo, 2018-05-21). Så som vi förstår denna värdering handlar det om 

Dynamo anser att det är viktigt att lyfta fram hbtq-rörelsen och att de vill att Dynamo 

ska kunna fungera som en plattform för aktiviteter som utgår från ett hbtq-perspektiv. 
 

Ett annat tema som flera poster centreras kring är frågor om jämlikhet, ofta uttryckt 

som feminism. En temadag om gaming fokuserar särskilt på tjejer som spelar tv-spel 

och skildras i flera poster. Ett författarsamtal utgår från boken Mot framtiden - en 

simpel guide till att krossa patriarkatet omtalas i fyra poster. Internationella 

kvinnodagen uppmärksammas också med en temaskyltning. Den värdering som vi 

ser kopplat till detta tema handlar om Dynamo vill verka för ett jämlikt samhälle 

genom att lyfta fram kvinnliga förebilder och feministiska perspektiv. 
 

Förutom de värderingar som Dynamo ger uttryck för via sitt Instagramkonto 

kommuniceras verksamhetens identitet genom de sätt på vilka platsen och 

bibliotekspersonalen framställs. Som tidigare nämnts i uppsatsen så beskrivs sällan 

Dynamopersonalen med yrkestitlar i de Instagramposter som är i fokus här, trots att 

det både arbetar ungdomsbibliotekarier och pedagoger på ungdomsavdelningen. 

Detta kan förstås som att samtliga individer i personalen, oavsett titel, genom sin 

närvaro i Instagramposterna, kan ses som jämbördiga representanter för Dynamos 

verksamhet. På detta sätt knyts platsen och personalen ofrånkomligen samman i vad 

som kan sägas utgöra en central del av verksamheten Dynamos identitet. Dynamos 

personal deltar ofta aktivt i, arrangerar och leder de aktiviteter som visas upp på 

Dynamos Instagramkonto. Eftersom olika sorters aktiviteter, som exempelvis 

workshops eller pyssel, genom vår analys visat sig vara det dominerande temat för 

hur Dynamo beskrivs som plats på Instagram blir detta också något som förstärker 

sammankopplingen mellan personalen och platsen. Vidare har vi i kapitel 5.2 

Yrkesidentitet, kompetens och tilltal, med hjälp av Øroms (1993) och Schreibers 

(2006) klassificering av yrkesidentiteter, kunnat konstatera att Dynamos personal till 

stor del arbetar som förmedlare av ett brett utbud av upplevelser, vilket är själva 

kärnan i det som utgör Four spaces-konceptet ett rum för inspiration. 
 

Genom att se på materialet med stöd av de teorier som vi valt har det blivit tydligt att 

bilderna av personalen och platsen på många sätt speglas i varandra, som i exemplen 

ovan. Genom observationer i det empiriska materialet samt med inspiration från 

tidigare studier kunde vi lyfta fram ytterligare aspekter av personalen och platsen 

som vi inkluderat i vår studie för att få en ännu bredare bild av Dynamos förmedlade 

identitet. Hit hör tilltalet i Instagramposterna, vilka kompetenser som personalen 

visar prov på, och den framskjutna plats som litteraturen har på Dynamos Instagram. 
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De olika delresultaten av analysen bidrar med beståndsdelar till det som tillsammans 

kan sägas utgöra Dynamos identitet som den kommuniceras via Instagram. 
 

I den här delen av resultatet har vi redovisat de värderingar som har kunnat 

identifieras i Instagramposterna. Vi har kategoriserat dessa i grundvärderingar, vilka 

på ett tydligt sätt hör samman med biblioteksverksamheten, och uttryck för 

värderingar som inte är lika uppenbart kopplade till biblioteksverksamheten. De 

grundvärderingar som identifierats är en uttalad kravlöshet i relation till delaktighet i 

Dynamos aktiviteter, den gratisprincip som karaktäriserar folkbiblioteket samt vikten 

av att framhålla och understödja uttryck för ung kultur. De övriga värderingar vi 

kunnat hitta exempel på handlar om en vilja från Dynamos sida att lyfta hbtq-frågor 

och att verka för jämlikhet. Samtliga av dessa uttalade värderingar har betydelse för 

den bild av Dynamos identitet som kommuniceras utåt. De andra två avgörande 

beståndsdelarna i Dynamos identitet som vi fokuserat på är vilka bilder av Dynamo 

ur ett rumsligt perspektiv som kan urskiljas samt hur personalens olika roller och 

kompetenser presenteras på Instagramkontot. Genom analysresultaten utifrån dessa 

perspektiv har vi kunnat se att platsen Dynamo och dess personal är tätt 

sammankopplade. Om man skulle kort sammanfatta Dynamos identitet skulle det då 

kanske vara att det är en plats för upplevelser och möten, där ungdomskulturen 

frodas och aktivt lyfts fram av personalen. Kravlöshet och lustfylldhet präglar 

Dynamos aktiviteter. Personalen uttrycker familjaritet och besitter en brokig mängd 

kompetenser. Det fysiska biblioteksrummet är viktigt och bokbeståndet som finns 

däri har också en central plats i Dynamos identitetsskapande.  

6 Diskussion och slutsatser 

Vår undersökning bland annat visar att Dynamo främst lyfter fram de olika 

aktiviteter som pågår på ungdomsavdelningen. Detta resultat är i samklang med 

tidigare forskning som visar att biblioteken ofta använder sig av sociala medier för 

att lyfta fram aktiviteter riktade till just ungdomar (Phillips, 2015; Lindkvist och 

Magnusson, 2010). När det gäller aktiviteterna så beskrivs de ofta i termer som kan 

förknippas med kravlöshet. Deltagarna behöver inte prestera något utan glädje och 

nyfikenhet ska vara den främsta drivkraften. På detta sätt matchar Dynamo de 

önskemål som ungdomsrespondenterna i Hedemarks intervjustudie (2018) uttryckte, 

att platsen för ungdomar på ett folkbibliotek, till skillnad från skolans mer 

prestationsinriktade verksamhet, ska vara präglad av kravlöshet. Ur detta perspektiv 

kan Dynamo sägas representera konceptet av ett tredje rum, en plats för möten och 

aktiviteter som är oavhängig andra sfärer, som arbete eller skola. Dynamo framställs 

också ofta som en mysig och välkomnande plats och tidigare undersökningar har 

också konstaterat att ungdomar efterfrågar just en trygg och mysig fysisk plats på 

folkbiblioteket (Agosto, 2010; Hedemark, 2018). Så som Dynamo porträtteras på 

Instagram är ungdomsavdelningen dessutom starkt knuten till sina fysiska lokaler. 

Det är inte ofta som personalen bedriver aktiviteter utanför bibliotekets väggar. Men 

i detta biblioteksrum så organiserar Dynamopersonalen verksamheten så att den får 

karaktär av ett rum för inspiration, enligt Four spaces-modellen (Jochumsen et al., 

2012), genom att erbjuda en bred samling aktiviteter och arrangemang. Men också 

ett rum som möjliggör möten, ger ungdomar en chans att vara kreativa samt att 

kravlöst och lustfyllt lära sig nya saker. 
 

Bibliotekspersonalen är entusiastiska framhållare av ung kultur, vilket på olika sätt 

visas i Instagramposterna. Detta överensstämmer med vad bibliotekarierna i 



 

 

 

30 

Hultqvists (2012) studie betonar, att det är viktigt att man som bibliotekspersonal har 

god kännedom om ungdomars kultur samt brinner för ungdomslitteratur.  
 

När det gäller personalen som arbetar på Dynamo har vi utifrån Ørom (1993) och 

Schreiber (2006) klassificeringar av yrkesidentiteter visat att det är den 

upplevelseförmedlande identiteten och socialarbetaridentiteten som vårt material 

främst ger uttryck för. Traditionella bibliotekarieidentiteter lyser med sin frånvaro på 

Dynamos Instagram. Detta resultat hänger också samman med det fokus på 

aktiviteter och ungdomskultur som Dynamos Instagramkonto ofta lyfter fram. Vidare 

är det en brokig blandning av kompetenser som Dynamos personal ger uttryck för. 

Personalen DJ:ar, håller i quiz och producerar poddar och ses sällan utföra några mer 

‘traditionella’ bibliotekariesysslor. Detta visar hur Dynamos personal på Instagram 

tydligt kan anses brinna för ungdomskultur och faktiskt förmedlar de kulturella 

uttryck som ungdomar efterfrågar, samtidigt finns det kanske en risk att 

bibliotekspersonalen skulle kunna komma att uppfattas mer som fritidsledare än som 

bibliotekarier. Detta skulle i förlängningen också kunna ge upphov till frågor kring 

vad som är skillnaden är mellan ett biblioteks ungdomsavdelning och en fritidsgård. 

Kanske ligger svaret i bokbeståndet. För utöver aktiviteter lyfter Dynamo också fram 

sitt bokbestånd med stark emfas. Böcker förekommer på bild i 41 procent av alla de 

Instagramposter vi analyserat. Böckerna som lyfts fram på Dynamos Instagramkonto 

är i stor majoritet är skönlitterära och på Dynamos Instagram beskrivs läsningen i sig 

som lustfylld och långt från den sortens läsning som man kan förknippa med skolan. 

Kanske kan det vara så att det är genom detta fokus på boken som Dynamo också 

befäster sin tydliga koppling till folkbiblioteket. En intressant aspekt är att det väldigt 

sällan förekommer att böcker på andra språk än svenska och engelska lyfts fram på 

Dynamos Instagram. Med tanke på vi lever i ett mångkulturellt samhälle menar vi att 

det hade varit positivt om Dynamo också hade visat upp ett mediabestånd som 

skildrar detta. Vi tror att många ungdomar som har ett annat modersmål än svenska 

skulle kunna känna sig mer inkluderade om böcker på deras hemspråk också lyftes 

fram via Dynamos Instagram.   
 

I vår undersökning har vi försökt att kartlägga olika delar av Dynamos identitet 

såsom den representeras via deras Instagramkonto. Det kan vara så att Instagram, 

både som medium, men också med sin särskilda användarkultur, påverkar vad 

Dynamo postar. Att Instagram till exempel är en bildbaserad plattform kan påverka 

vilka delar av verksamheten som de som sköter Dynamos Instagramkonto väljer att 

posta om. Vissa delar av Dynamos verksamhet och bibliotekspersonalens 

arbetsuppgifter kan helt enkelt vara mer tacksamma att posta om då de ‘gör sig bättre 

på bild’ medan andra delar kan vara svårare att bildsätta och därför inte skildras på 

Instagramkontot. Med tanke på våra frågeställningar och syftet med vår studie spelar 

detta en viss roll, då våra resultat måste sättas i relation till det faktum att Instagram 

med sina funktioner, gränssnitt och användarkultur också påverkar hur användaren 

kommer att använda tjänsten. Samtidigt har målet med vår studie specifikt varit att 

undersöka hur Dynamos identitet kan beskrivas utifrån deras Instagramkonto, inte 

huruvida den bilden stämmer överens eller skiljer sig från en annan 

identitetsbeskrivning av Dynamo utifrån ett annat tänkbart perspektiv. Oavsett om de 

136 poster som vi har analyserat kan sägas vara påverkade av Instagram som 

medium är det ju fortfarande den bild som sänds ut. 
 

Att inkludera flera olika ungdomsavdelningars Instagramkonton i vår studie hade 

möjligtvis kunnat ge en mer generaliserbar bild av hur svenska folkbiblioteks 
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ungdomsavdelningar presenteras på Instagram. Samtidigt har generaliserbarhet inte 

varit vår målsättning, utan studiens fokus har istället legat på att nå ny kunskap. 
 

När det gäller vår analys av bibliotekspersonalens kompetenser som presenteras 

under rubrik 5.2 Yrkesidentitet, kompetens och tilltal har vi valt att enbart titta på den 

del av empirin där bibliotekspersonalen tydligt förekommer i bild eller tydligt 

refereras till i text då vi menar att det är där bibliotekspersonalen aktivt presenteras 

och deras kompetenser tydligt synliggörs och blir ‘förknippade’ med personalen. Om 

man istället hade valt att se på alla poster som en manifestation av 

bibliotekspersonalens kompetenser och inkluderat dessa i analysen hade man 

eventuellt fått fram ett annat resultat. Samtidigt visar vår analys av Dynamo som 

plats att det kan beskrivas som ett rum för inspiration eller som ett rum för möten 

och då bibliotekspersonalen är så tätt sammanknuten med platsen är det troligt att 

resultatet av en analys av alla poster trots allt ändå hade landat på någon av de två 

identiteter som det mindre antalet poster gav uttryck för.  
 

Att söka beskriva hur en ungdomsavdelnings identitet kommuniceras ger en 

förståelse för komplexiteten i hur en sådan bild av en verksamhet ser ut. Det finns 

säkerligen fler perspektiv, metoder och teorier gällande organisationers 

identitetsförmedlande som skulle kunna ha adderats till undersökningen. Men genom 

de teorier och modeller som vi tillämpat har vi fått resultat som till stor del visat sig 

spegla varandra. Detta konstaterande, tillsammans med det faktum att flera tidigare 

studier nått slutsatser som pekar i en liknande riktning, kan sägas ha stärkt våra 

resultats trovärdighet. 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att titta djupare på hur Instagram, med sitt särskilda gränssnitt, 

fokus på bilder och särskilda kultur, påverkar hur bibliotekarierna som arbetar med 

plattformen också förhåller sig till dessa ’ramar’? Vad innebär det till exempel 

Instagrams fokus på bilder för vilka delar av verksamheten som bibliotekarierna 

lyfter fram? En annan aspekt som är värd att undersöka vidare är hur bibliotekarierna 

arbetar med att få igång en kommunikation med sin målgrupp via Instagram. Vilka 

strategier använder sig bibliotekarierna av för att få igång ett samtal med målgruppen 

via sina Instagram konton? Hur ser detta eventuella samtal ut? Vidare vore det då 

också intressant att titta på hur biblioteket arbetar med att främja delaktighet och 

använda sig av den deltagarkultur som webb 2.0 och framförallt sociala medier 

faktiskt bygger på? Är bibliotekens användare också inbjudna till att dela, bygga 

vidare på och skapa ett gemensamt innehåll på bibliotekens sociala medie-konton?  

 

Inom uppsatsens ramar fanns det också en del spår som inte kunde utforskas utifrån 

de teoretiska modeller vi använt oss av, men som vi ändå såg tecken på i vårt 

empiriska material. En sådan sak var hur genus representerades på Dynamos 

Instagramkonto. Att anlägga ett genusperspektiv hade således kunnat vara intressant. 

 

Att studera ett material bestående av Instagramposter från en längre tidsperiod hade 

också kunnat möjliggöra en analys av Dynamos eventuella identitetsförändringar. 
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