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Abstract 
 

“Facebook has become as natural as having a phone” 

The use of social media in three libraries in the Umeå region – an 

evaluation 

Social media has come to be an integral part of people’s everyday life, as well as the 

business world in terms of communication and marketing. More and more libraries 

also embark in the use of social media, and the purpose of this study is to evaluate the 

use of social media in three libraries in the Umeå region. The libraries all use 

Facebook as their current, primary social media. Thus this study focuses partly on the 

analysis of the content on each library’s Facebook page, and partly on the experiences 

of the responsible librarians.  

The evaluation is based on a mix of existing tools in evaluating social media that are 

relevant in a library context. The posts on the Facebook pages are analyzed in three 

levels: activity, type of content and themes. This result is complemented with 

qualitative interviews with librarians who are working with social media at each 

library.  

One thing that is made clear in the study is the importance of having a plan for your 

use of social media as a library. The study also shows that posts that contain pictures 

are more likely to be “liked” or commented on than posts that consist of exclusively 

text or links to the library website. The most popular content, in regards to activity on 

the Facebook page, can also be categorized as “behind the scenes” material, such as 

posts about weather conditions.        

Keywords: Social media, library, Facebook, sociala medier, bibliotek  



  2 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................... 4 

Syfte, frågeställningar och bedömningskriterier .................................... 5 

Metod och urval ......................................................................................... 6 

Metoddiskussion och etiska överväganden ............................................ 7 

Presentation av studieobjekten .............................................................. 7 

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning .......................................... 10 

Utvärdering av sociala medier ............................................................... 11 

Sociala medier som forskningsfält ....................................................... 13 

Två punkt noll ................................................................................... 14 

Digitala klyftor................................................................................... 15 

Bibliotekarien i det nätverkande biblioteket ..................................... 16 

Resultat .................................................................................................... 19 

Hur ser aktiviteten ut? .......................................................................... 19 

Vad innehåller inläggen? ...................................................................... 20 

Vad handlar inläggen om? .................................................................... 21 

Analys av intervjuer .............................................................................. 23 

Innehållet .......................................................................................... 24 

Policy och strategi ............................................................................. 25 



  3 

 

Slutsatser och rekommendationer .......................................................... 28 

Utvärderingsmodell........................................................................... 30 

Förslag till vidare forskning ................................................................. 31 

Källförteckning ........................................................................................ 33 

 



  4 

 

Inledning 

Enligt en studie som genomfördes av Library Journal i slutet av 2012 svarade 86 % 

av 471 tillfrågade bibliotek att de använder sociala medier för marknadsföring och 

kommunikation (Library Journal 2012). ”Libraries are posting, but is anyone 

listening?”, skrev Nancy Dowd för samma tidskrift i maj 2013 (Dowd 2013), och satte 

därmed fingret på en aktuell problematik när det gäller biblioteks användning av 

sociala medier.  

Det sociala nätverkandet har kommit, om inte för att stanna, så i alla fall för att för 

närvarande vara en integrerad del i människors vardag, såväl som ett verktyg för allt 

från kommersiella aktörer till traditionell nyhetsmedia. I en marknadsföringskontext 

omtalas också sociala medier som regelsättande i ett nytt sätt att arbeta med PR 

(Scott 2010). I ett bredare affärsmässigt perspektiv har också begreppet 

”socialnomics” kommit att myntas, som syftar på hur sociala medier påverkar 

affärsvärlden i stort (Qualman 2013).  

I skrivande stund har Arga bibliotekstanten1 2 050 följare på Twitter. 

Facebookgruppen Märkliga bibliotekshistorier2 har 574 medlemmar och en 

sidsökning på ”Bibliotek” på just Facebook ger ett hundratal resultat med sidor för 

bibliotek i alla storlekar och varianter. Även bibliotek har alltså kommit att göra sig 

en plats i den här världen, och den här utvärderingen tar sin utgångspunkt i en 

övergripande frågeställning om hur bibliotekens användande av sociala medier ser ut 

och fungerar. Huvudfokus ligger på den kommunikativa aspekten och 

marknadsföring i ett perspektiv som är relevant i en bibliotekskontext. Studien 

fokuserar på tre bibliotek i Umeå kommun som alla använder Facebook, och 

utvärderingen utförs dels genom intervjuer med berörda bibliotekarier och dels en 

analys av innehållet på respektive facebooksida.  

                                                   

1 https://twitter.com/argabibtanten 

2 https://www.facebook.com/groups/286018369253/?fref=ts 
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Syfte, frågeställningar och bedömningskriterier  

Syftet med den här studien är att utvärdera hur tre bibliotek i Umeå kommun 

använder sig av sociala medier. Studien tar sin utgångspunkt i följande 

frågeställningar:  

– På vilket sätt används sociala medier inom de studerade biblioteken?  

– Hur upplever berörda bibliotekarier sitt arbete med sociala medier? 

– Har biblioteken någon uttalad policy och/eller strategi för närvaro i sociala medier? 

– Vilken typ av innehåll generar mest aktivitet, i form av sådant som likes, delningar 

och kommentarer?  

Kriterierna för den här utvärderingen utgörs dels av intervjuade bibliotekariers 

upplevelser av sitt arbete med sociala medier, och dels det mätbara deltagandet på de 

undersökta bibliotekens sociala mediesatsningar.  
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Metod och urval  

Det material som ligger till grund för analysen inhämtas genom två vägar: kvalitativa 

intervjuer med relevanta personer vid de studerade biblioteken, samt det innehåll 

som publiceras på respektive facebooksida. Att intervjua de personer som har 

ansvaret för, eller är på annat sätt involverade i bibliotekens användning av sociala 

medier kan ge information kring dessa personers upplevelser av arbetet, såväl som de 

riktlinjer och målsättningar de arbetar efter. Att sedan studera det faktiska innehållet 

ger möjlighet att kvalitativt analysera hur väl intervjupersonernas upplevelser 

stämmer överens med ett mer övergripande intryck av hur användningen av sociala 

medier fungerat, vilket sker på basis av särskilda analysverktyg för sociala medier 

som presenteras under kapitlet ”Teoretiska perspektiv och tidigare forskning”.  

Intervjuerna genomförs enligt Jan Trosts principer för kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod (Trost 2010). Därmed utgår studien också från Trosts definition av 

begreppen ”standardisering” och ”strukturering” (Trost 2010, s.39-40). De intervjuer 

som genomförs med bibliotekarierna är strukturerade till sin karaktär, i den 

meningen att de är fokuserade på ett enskilt område, det vill säga i det här fallet 

användning av sociala medier i en bibliotekskontext. Intervjuerna har låg grad av 

standardisering, vilket enligt Trosts definition innebär att intervjun följer en på 

förhand utarbetad intervjuguide, men intervjuns ordning bestäms utifrån hur 

intervjun fortlöper genom intervjupersonens svar och andra faktorer, vilket öppnar 

för en mer situationsbaserad intervjuordning (Trost 2010).    

I en bilaga till utvärderingen presenteras en preliminär guide för de kvalitativa 

intervjuerna. Guiden anpassas efter varje intervjusituation, både sett till frågornas 

ordning och till rent språkliga aspekter. Även om ordningen till stor del bestäms 

utifrån hur saker kommer upp naturligt under intervjun finns en grundläggande 

disposition där frågorna går från att vara mer allmänna och rent faktainriktade till att 

gå mer på djupet och fokusera mer på intervjupersonens känslor och upplevelser.   
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Metoddiskussion och etiska överväganden   

Genom dels kvalitativa intervjuer med berörda bibliotekarier och dels en mer 

kvantitativ analys av innehållet i de respektive studerade sociala mediesatsningarna 

avspeglar studiens resultat den information som är möjlig att utvinna genom sådana 

metoder. Något annat som bör beaktas är att intervjun som form för 

informationsinsamling är till sin karaktär subjektiv, i och med att det är den 

tillfrågades perspektiv som är i centrum. Detta kan medföra problem i behandlingen 

av materialet, eftersom den intervjuade kan ha som avsikt att framställa situationer i 

mer positiva, eller negativa, ordalag beroende på situation. För att söka kringgå den 

typen av problem ställs krav på dels formuleringen av intervjufrågor och dels en 

medvetenhet i analysen.  

Jan Trost framhäver också vikten av att sätta etiska frågor i fokus vid forskning, och 

att sådant som integritet och värdighet för intervjupersonerna ska skyddas väl (Trost 

2010). Således ges de intervjuade anonymitet i redovisningen av materialet. En 

annan aspekt av utvärderingen där ett etiskt ställningstagande har gjorts är gällande 

de policydokument som i vissa fall tillhandahålls av biblioteken. Eftersom en av 

utvärderingens frågeställningar handlar om just policy och strategi för bibliotekens 

arbete med sociala medier aktualiseras frågan om publicering av information från 

dessa dokument. I och med att  det rör sig om mer eller mindre interna dokument 

görsv avvägningen att endast den mest relevanta informationen presenteras, och utan 

direkta citat ur texten.  

Där sådant material som kommentarer och dylikt från användare analyseras och 

eventuellt citeras anonymiseras också postaren. Detta eftersom den som postat 

inlägget inte ges någon möjlighet att välja om hen vill delta eller ej, samt för att 

postarens identitet är irrelevant för studien.    

Presentation av studieobjekten  

I studien utvärderas satsningar på sociala medier vid tre bibliotek i Umeå kommun. 

Vid dessa bibliotek sker kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som är involverade i 

arbetet med sociala medier, och resultatet av intervjuerna kompletteras med en mer 

kvantitativ analys av innehållet i satsningarna. De tre biblioteken, som presenteras 



  8 

 

nedan, är valda utifrån att de dels representerar olika typer av bibliotek, och dels att 

de kan ses som exempel på olika typer av strategier för närvaro i sociala medier. Ett 

annat skäl till att de är intressanta som objekt för studien är att de alla använder 

samma sociala medium, det vill säga Facebook, vilket öppnar för en intressant 

jämförande analys dem emellan. De tre facebooksidorna analyseras genom insamling 

av data från ett urval av inlägg postade av biblioteken. För att dels ge ett material som 

är tillräckligt omfattande för att kunna urskilja mönster och dels göra insamlandet så 

rättvist som möjligt bestäms urvalet till de 50 senaste inläggen på respektive 

facebooksida, med utgångspunkt från den 1 december 2013. Datan från inläggen förs 

sedan in i kronologiskt ordnade tabeller för att organisera informationen och för att 

göra arbetet med att analysera datan mer överskådligt. För varje inlägg insamlas data 

i tre steg. I första hand kvantifieras inläggets aktivitet, vilket innebär att antal likes, 

kommentarer och delningar räknas. Den andra delen handlar om inläggens innehåll, 

i form av bilder och länkar till den egna webbplatsen. Slutligen görs en analys av vad 

inlägget handlar om och delas in i en eller flera av följande kategorier: ”Information 

om resurser”, ”Information om evenemang”, ”Bakom kulisserna”, ”Litteratur och 

boktips” samt ”Service och allmän information”. Dessa fem kategorier är framtagna 

dels genom en snabb överblick av de olika facebooksidorna, och dels löpande under 

insamlandet av datan. Kategorierna förklaras närmare i kapitlet ”Resultat”. Nedan 

följer en presentation av de tre bibliotek i Umeå kommun som är föremål för 

utvärderingen.   

Umeå universitetsbibliotek 

Umeå universitetsbibliotek (UB) är Norrlands största vetenskapliga bibliotek, och 

består förutom universitetsbiblioteket av Medicinska biblioteket, UB konstnärligt 

campus och UB Örnsköldsvik (UB 2013). Umeå universitetsbibliotek har en egen 

webbplats (www.ub.umu.se), men i sociala medier har biblioteket tidigare tillhört 

Umeå universitets facebooksida. Efter en utredning om bibliotekets vara eller icke 

vara i sociala medier startades en enskild facebooksida för biblioteket den 11 januari 

2011. Bibliotekets sida har 368 gillare, eller följare. I samband med detta 

formulerades också ett generellt policydokument för hur biblioteket ska arbeta med 

sociala medier. Vid universitetsbiblioteket finns en kommunikationsgrupp där alla 
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medlemmar är administratörer för facebooksidan, och där bland annat en informatör 

ingår. I nuläget är det primärt en bibliotekarie, anställd vid Medicinska biblioteket, 

som arbetar med att uppdatera facebooksidan.  

Umeå stadsbibliotek  

Umeå stadsbibliotek hör, likt samtliga folkbibliotek i Umeåregionen, till den 

övergripande bibliotekswebben www.minabibliotek.se, som också har en egen 

facebooksida. Umeå stadsbibliotek har emellertid haft en egen facebooksatsning 

sedan den 15 mars 2011, och den har nu 519 följare. Biblioteket ligger under 

kommunal organisation och därmed också under Umeå kommuns policy och 

riktlinjer för arbete med sociala medier. I den nuvarande organisationen arbetar fyra 

administratörer med uppdatering av facebooksidan.   

Bokbussen i Umeå kommun 

Facebooksidan för Umeå kommuns bokbuss startades den 14 mars 2011 och har 274 

följare. Bokbussen har totalt fem anställda, som alla har möjlighet att göra inlägg på 

sidan. I likhet med Umeå stadsbibliotek hör Bokbussen också till den övergripande 

webbplatsen, och bör således arbeta med sociala medier enligt Umeå kommuns 

riktlinjer.   
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Teoretiska perspektiv och tidigare forskning  

Sociala medier är ett fält där förändring sker snabbt. Tjänster utvecklas och 

omvandlas ständigt, och den tjänst som är mest populär idag kan ha ersatts av en helt 

ny nästa år. Bara under perioden då det här skrivs sker betydande förändringar; 

Twitter förändrar hur bilder visas i flödet, och Google genomför stora förändringar i 

Youtubes kommentarsfunktion (Shih 2013; Dredge 2013). Detta medför att forskning 

kring specifika sociala medietjänster snabbt blir inaktuell, vilket problematiseras 

vidare senare i kapitlet. Vid sidan av forskning kring specifika sociala medieverktyg 

och deras tillämpning finns också en rad olika teorier som behandlar sådant som 

vidrör socialt nätverkande på olika sätt och som kan fungera som ramverk för 

analysen.  

Även om den här studien inte har ett primärt tekniskt fokus är det relevant att ha i 

åtanke att sociala medier i grund och botten är att betrakta som en teknisk och social 

helhet. ”The technological, cultural, and social aspects of the Internet cannot be dealt 

with in isolation from each other”, skriver Simon Lindgren (2013) och det är ur det 

perspektivet intressant att undersöka de intervjuade bibliotekariernas upplevelser av 

både de tekniska och sociala aspekterna av att arbeta med sociala medier. Något som 

också brukar omtalas i relation till dels sociala medier, men också förändringar i hur 

vi använder Internet i stort, är deltagarkultur. Detta är också något som Lindgren 

vidrör i sin bok New noise (2013). Digitala plattformar, såsom sociala medier, kan 

användas för att skapa starka ”communities”, grupperingar av människor med 

gemensamma idéer och intressen. Detta kan sedan föda vad som kan kallas en digital 

aktivism som kan påverka rådande maktstrukturer; exempel på detta är hur sociala 

medier användes under den arabiska våren, samt diskussionen under #WikiLeaks 

som en väg för mobilisering (Lindgren 2013). Detta gäller emellertid inte bara ur en 

politisk synpunkt; på samma sätt kan låntagare, eller andra intresserade, som följer 

eller gillar ett bibliotek på exempelvis Facebook sägas skapa liknande ”communities”, 

som i sin tur kan leda till påverkan av bibliotekets verksamhet. 

I relation till diskussionen kring deltagarkultur finns också frågan om 

ägarkoncentration (Jenkins & Sjöden 2008). Förändringar i mediebranschen överlag 
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påverkar maktrelationer och i sin tur makten över informationsflödet (Jenkins & 

Sjöden 2008). I detta ligger också resonemanget om det som brukar kallas 

konvergenskultur. Med konvergens avses kollisionen mellan nya och gamla medier, 

vilket inte minst medför förändringar i relationen mellan de som är producenter och 

de som är konsumenter av medier, och det handlar till stor del om flöden mellan 

olika plattformar (Jenkins & Sjöden 2008). I boken Konvergenskulturen från 2008 

skriver Henry Jenkins, MIT-professor och författare av böcker om främst media och 

populärkultur, om ett fenomen han kallar ”Illusionen om den Svarta lådan”. 

Illusionen, som han ser det, handlar om att konvergensen kommer att leda till att vi 

kommer konsumera all media från en enda ”låda”. Jenkins menar, utifrån ett eget 

perspektiv där han själv ser dessa lådor bli allt fler i hans vardagsrum, att idén om en 

enda ”svart låda” är just en illusion. Vid sidan av vardagsrumsexemplet för han 

samma resonemang gällande ett mobilt scenario:  

 Och flera av mina studenter på MIT släpar runt på en rad olika små 
 svarta lådor – bärbara datorer, mobiltelefoner, iPods, GameBoys, 
 Blackberries osv (Jenkins & Sjöden 2008) 

Bara ett fåtal år senare ser vi hur utvecklingen, om än inte fullt ut, ändå gått mer åt 

att uppfylla illusionen om den svarta lådan. De smarta telefonernas genomslag har 

inneburit att behovet av att bära med sig externa musikspelare, spelkonsoler och till 

viss del även datorer har minskat. Detta fungerar dels som ett exempel på hur snabbt 

forskning på dessa områden blir inaktuell, och dels på svårigheten att sia om var den 

tekniska utvecklingen kommer att ta oss i framtiden. Det är därför relevant att en 

utvärdering av sociala medier på bibliotek har ett visst tekniskt perspektiv. Det är inte 

bara intressant att undersöka på vilket sätt de sociala nätverken används; det är 

också intressant att se till vilka tekniska verktyg som används, exempelvis om 

bibliotekarierna använder datorer eller mobiltelefoner för att posta inlägg på 

Facebook.  

Utvärdering av sociala medier 

I studiet av sociala medier finns inget givet system för att bedöma kvalitet. Det är 

möjligt att kvantifiera sådant som antal likes, retweets och kommentarer, men detta 

är i sig självt inte tillräckligt för att utvärdera huruvida ett företags eller en 

institutions sociala medier-användande kan sägas vara lyckat eller ej. Å andra sidan 
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finns också svårigheten att bedöma responsen på sådana inlägg som inte genererar 

någon form av aktivitet, eftersom det inte nödvändigtvis betyder att den typen 

information inte är intressant och kan uppskattas även om det inte får någon att 

exempelvis klicka på ”gilla”.  

Däremot finns olika teorier och etablerade verktyg för att genomföra olika former av  

utvärdering av sociala mediesatsningar, och här nedan presenteras de principer som 

ligger till grund för den här utvärderingen av facebooksidorna vid de studerade 

biblioteken. En grundläggande del i studiet av sociala medier är att se till bibliotekens 

respektive målsättning med sin närvaro i de sociala nätverken.  Vikten av att gå in i 

arbetet med sociala medier med en tydlig bild av vad man vill få ut av det framhålls i 

handboken Doing social media so it matters: a librarians guide av Laura Solomon 

(2011). Solomon tar upp problematiken kring mätande av framgång när det gäller 

just bibliotek och sociala medier, eftersom det inte handlar om att sälja in produkter 

(Solomon 2011). Där presenteras emellertid också en rad verktyg som kan användas 

för att närma sig en kvalitetsbedömning av sociala medier i en bibliotekskontext. 

Dessa kan sammanfattas i tre punkter:  

- Mål och medvetenhet: en analys av användning av sociala medier måste utgå 

från med vilka ambitioner ett sådant arbete har startats och hur ett önskat resultat 

ser ut, men också hur valet av medium motiverats och vilka kunskaper som finns om 

det aktuella mediet.  

- Spridning och räckvidd: att utvärdera om en satsning på arbete med sociala 

medier varit lyckad eller ej handlar till stor del om att mäta aktivitet och deltagande, 

vilket innebär att kvantifiera exempelvis följare, delningar och konversationer, men 

också att undersöka hur många som hittar till bibliotekets övriga webbtjänster via de 

sociala nätverken.   

- Känsloanalys: ett kvantitativt räknande av exempelvis antalet likes kan sedan 

kombineras med ett mer känsloförankrat förhållningssätt, för att bedöma huruvida 

den feedback biblioteket får är av positiv eller negativ karaktär, och för att kunna 

bedöma interaktionen som helhet.   
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Detta kan sedan med fördel kombineras med de verktyg som Qualman presenterar i 

den tidigare presenterade boken Socialnomics. Att lyckas i sociala medier handlar 

enligt Qualman (2013) om att kunna använda det som sägs där till sin fördel och 

därigenom  även förutspå framtida kundbeteende. För att åstadkomma detta är att 

lyssna på vad som faktiskt sägs steg ett. Som ett verktyg för att lyssna rätt ställer 

Qualman upp fem ”w”: who, what, where, when och why, där det sista, frågan varför, 

är att betrakta som det viktigaste. Att veta varför en publik eller användargrupp 

agerar som den gör är av vikt för att kunna stärka bandet mellan företaget och 

kunderna, vilket i en bibliotekskontext kan översättas till relationen mellan bibliotek 

och låntagare (Qualman 2013). Något som Qualman också tar upp i frågan om 

användning av sociala medier i marknadsföringssyfte är frågan om postande av 

länkar till den egna webbplatsen. Qualman menar att företag som placerar länkar och 

dylikt som skickar användaren bort från den aktuella sociala mediesidan gör både sig 

själva och användarna en otjänst (Qualman 2013). Felet som dessa företag gör, enligt 

Qualman, är att de tror att de måste få användarna att gå till företagets egna sidor:  

 Now and in the future, marketers need to adjust their way of thinking, 
 because it’s no longer about building out the existing database. 
 Instead, you could be in communication with fans and consumers 
 on someone else’s database (Qualman 2013). 

I och med att Qualman fokuserar på marknadsföringsprinciper för kommersiella 

företag är resonemanget möjligen inte direkt överförbart till en bibliotekskontext. Det 

är emellertid intressant för den här utvärderingen att undersöka om biblioteken 

använder Facebook som en egen instans frånkopplad från webbplatsen, eller om de 

istället ser Facebook som en förlängning, eller ”utbyggnad” av den egna webbplatsen. 

Detta kan sedan i förlängningen leda till en frågeställning om huruvida biblioteken 

ska använda sociala medier för att locka användare till det fysiska biblioteket eller till 

bibliotekswebben.   

Sociala medier som forskningsfält 

Eftersom sociala medier är ett område där utveckling sker snabbt är det viktigt att 

studien baseras på aktuell forskning. Som tidigare berörts kan en tjänst för socialt 

nätverkande genomgå radikala förändringar på bara ett fåtal år. När det gäller 

forskning som handlar om specifika sociala medietjänster ligger högsta prioritet 
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således på forskning publicerad under det senaste året. Förutom forskning kring 

konkreta sociala medietjänster och implementering av dessa i ett biblioteksperspektiv 

vidrörs även mer generella webbrelaterade begrepp och tendenser, för att förankra 

studien i aktuell forskning.  

Två punkt noll 

En stor del av den forskning som publiceras inom området tar sin utgångspunkt i ett 

resonemang kring begreppen ”Web 2.0” eller det mer nischade ”Library 2.0”. 

Definitionerna av Web 2.0 är ungefär lika många som de som använder begreppet, 

men en grundläggande uppfattning tycks vara den att det med Web 2.0 avses de stora 

förändringar som webben genomgått och vad dessa inneburit för samhället 

(Courtney 2007). Begreppet library 2.0 har använts sedan det först myntades av 

Michael Casey 2005 och används ofta synonymt med web 2.0, men för att göra en 

mer direkt koppling mellan bibliotekens verksamhet och de egenskaper som tillskrivs 

web 2.0 (Courtney 2007). Det är också web 2.0 i ett bibliotekssammanhang som är 

intressant i den här kontexten, och därför görs här ingen djupdykning i 

forskningsfältet kring web 2.0.   

En egenskap hos web 2.0-tjänster som framhålls som central är 

användarperspektivet. Däri ligger att data genereras av användare, som sedan samlas 

in genom web 2.0-tjänsten som sedan kan använda datan för att förbättra 

verksamheten (Courtney 2007). En sådan tjänst kan vara ett socialt nätverk av något 

slag, vilket i den här kontexten kan relateras till hur bibliotek kan använda datan som 

genereras i sociala medier för att förbättra exempelvis kommunikationen med 

användarna.    

Något som också ofta kommer upp i diskussionen kring web 2.0 och 

informationsteknik i stort är frågan om generationsskillnader. Courtney (2007) 

menar att det sociala nätverkandet är naturligt för den generation som växt upp med 

Internet, medan det för äldre generationer kan ses som en större kulturell förändring.  

Användandet av Internet för nätverkande och utbyte av data förändrar också 

förväntningarna på hur webben ska användas, och för den grupp som brukar kallas 

”digital natives” (digitala infödingar, det vill säga den generation som vuxit upp med 

Internet) handlar web 2.0 således mer om förväntning än förändring (Courtney 
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2007). Bibliotekens roll handlar i den meningen om att möta den förväntningen, och 

detta särskilt om målet är att nå just ”digital natives”. Kritiker till begreppet library 

2.0 menar att begreppet som sådant är onödigt. Courtney (2007) tar upp T. Scott 

Plutchak som anser att förändringen snarare är av evolutionär art än att det skulle 

vara fråga om något radikalt. Plutchak menar att det ligger i själva bibliotekarierollen 

att ständigt hålla sig ajour med ny teknologi: 

 When librarians embrace the changes in technology and society to find 
 new and more effective ways to serve their patrons, they are not acting in 
 brand-new 2.0 ways, they are simply being good librarians (Courtney 
 2007).  

En annan form av kritik i frågan om web 2.0-tjänster och bibliotek handlar mer om 

själva utförandet. I boken Do you web 2.0? – Public libraries and social networking 

diskuterar Berube (2011) risken att bibliotek i sin vilja att snabbt ge sig in arbetet 

med nya verktyg såsom bloggar, microbloggar och podcasts lätt fastnar i en passiv 

form av envägskommunikation som bara sprider information och inte utnyttjar 

teknologins fulla syfte. Berube tar också upp hur web 2.0 inneburit att bibliotek 

”tvingats” in i en helt ny typ av konkurrens; biblioteken har inte tidigare haft hela 

arenan av informationsförsörjare online att interagera med och mot (Berube 2011).  

Att sociala medier fungerar som en ny arena för interaktion bibliotek emellan är 

relevant för den här utvärderingen i två avseenden: det är dels intressant att 

undersöka hur den interaktionen ser ut för de berörda biblioteken, och dels huruvida 

andra biblioteks användning av sociala medier spelat in i uppstarten och 

utvecklandet av de aktuella satsningarna.  

Digitala klyftor 

En annan aspekt att beakta i användandet av digitala tjänster som sociala medier är 

den tänkta användarkretsen och huruvida den överensstämmer med den faktiska 

publik som ens tjänst når. Nyare forskning omkring det som brukar kallas ”digital 

divide”, det vill säga klyftan mellan de som har tillgång till exempelvis internet och de 

som inte har det, visar att genom att allt fler får grundläggande tillgång till 

informationsteknologiska tjänster så uppstår nya klyftor i användandet av dessa.  
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En sådan klyfta handlar om produktion; personer med högre utbildning har visat sig 

vara mer benägna att producera innehåll online, enligt en amerikansk studie 

(Schradie 2011). Samma studie hänvisar till ett bourdieuskt synsätt på hur sådant 

som bakgrund kan påverka ens attityd gentemot digital teknologi, och menar vidare 

att ju mer begränsad ens internettillgång är desto mindre kreativt och lekfullt 

tenderar man att använda dylika tjänster, och i desto högre grad är användandet mer 

fokuserat till att utföra det mest nödvändiga (Schradie 2011).  

Flera utvärderingar har gjorts kring olika biblioteks satsningar på sociala medier, inte 

minst i ett globalt perspektiv. En sådan studie som tar upp både resonemang kring 

web 2.0 och digitala klyftor är en pakistansk fallstudie publicerad 2011.  Genom att 

undersöka attityder gentemot biblioteks användning av sociala medier vid två 

bibliotek i Pakistan framkom att sociala medier där utgör en väsentlig del i 

marknadsföringen av biblioteken (Shakeel Ahmad Khan & Rubina Bhatti 2012). Det 

som framhålls som vinsterna i att arbeta med sociala medier handlar främst om 

kontakten med användarna och möjlighet att lyfta fram sådant som rör bibliotekens 

olika resurser och evenemang. 

Utifrån detta resonemang föds också nya frågeställningar som är relevanta för den 

här studien. Utifrån att biblioteken genom sin närvaro i sociala medier söker kontakt 

med sina användare är det intressant att söka utröna huruvida det finns någon form 

av medvetenhet om digitala klyftor och om det i sådana fall påverkar arbetet. I studiet 

av sociala medier är det relevant att undersöka hur den kontakten kan se ut, och 

huruvida de som faktiskt nås motsvarar den tänkta målgruppen.  

Bibliotekarien i det nätverkande biblioteket 

Vid sidan av de framhållna fördelarna med sociala medier finns också ett etiskt 

perspektiv. Wasike (2013) lyfter fram vikten av att bibliotek utvecklar tydliga policies 

för sitt arbete med sociala medier. Detta främst i den meningen att sociala medier per 

definition är just sociala, och att de till sin karaktär innebär ett fritt spridande av 

information. Wasike (2013) tar också ett grepp om begreppet library 2.0, och för över 

det till vad som beskrivs som en ny bibliotekarieroll: librarian 2.0. En bibliotekarie 

2.0 bör ha särskilda kompetenser inom området sociala medier, och uppmuntrar 

också till användargenererat innehåll (Wasike 2013). Däri ligger också frågan om 
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integritet; i ett flöde av fri information genererad till stor del av privatpersoner, och 

där de sociala verktygen drivs av en tredje part som har kontroll över hur 

informationen hanteras, bör bibliotekarier föra diskussioner kring de etiska 

aspekterna av sitt nätverkande och vara medvetna om hur informations sprids 

(Wasike 2013). 

De olika aspekterna kring sociala medieanvändande i stort kan möjligen göra att 

bibliotek ifrågasätter huruvida de ska ge sig in i ett sådant arbete eller ej. En som 

gjort en sådan utredning är Susan Jennings, som i en artikel från 2012 ställer frågan 

”to tweet, or not to tweet?” för att undersöka hur Twitter fungerar för 

kommunikation i akademiska bibliotek. Jennings är själv ansvarig för twittrandet vid 

sitt bibliotek i North Carolina, USA, och hennes upplevelser stämmer till stor del 

överens med de handböcker och forskningsartiklar som nämnts tidigare, angående 

vikten av planering av sitt arbete med sociala medier: 

 What is my advice to those academic libraries contemplating a venture 
 into Twitter? Do not ’tweet’ blindly and without ’a plan’ (Jennings 
 2012)  

En sådan plan, enligt Jennings, handlar främst om att avgöra vad biblioteket ska 

twittra om; det kan handla om frågor kring huruvida innehållet bara ska spegla vad 

som händer på biblioteket, eller om händelser i omgivningen ska tas med (i det här 

fallet sådant som händer på campus). Jennings menar vidare att hon i sitt twittrande 

för biblioteket utgår till stor del från sig själv, för att få ett mer personligt tilltal, och 

även sådant som ligger utanför själva biblioteket men som har relevans för 

besökarna, såsom väderförhållanden (Jennings 2012). Både i frågan om de etiska 

aspekterna och resonemanget kring web 2.0, och till viss del även när man diskuterar 

digitala klyftor, framgår att det inte bara är en fråga om att bibliotek som 

institutioner ger sig in i ett användande av sociala medier; i centrum finns en 

bibliotekarieroll i förändring. Att exempelvis tala om generationsskillnader, som i 

diskussionen kring web 2.0, handlar inte bara om skillnader bland användarna. Även 

bland bibliotekarier finns de som är ”digital natives” och de som inte är det.   

Att röster inom web 2.0-fältet talar om förändringar som evolutionära och därmed 

naturligt framdrivna betyder inte nödvändigtvis att alla bibliotekarier har vilja 



  18 

 

och/eller kunskap för att genomgå samma förändring. Därmed är det också viktigt att 

framhålla att de bibliotekarier som deltar i den här studien inte är att betrakta som 

annat än individer med individuella upplevelser, och studien gör inte anspråk på att  

presentera åsikter som är representativa för ett helt bibliotekariekollektiv.  

Det är emellertid av intresse för studien att närma sig frågan om hur dessa 

bibliotekarier ser på sin bibliotekarieroll och om den har förändrats sedan de började 

arbeta med sociala medier. Hur kan den nya form av kontakt mellan bibliotek och 

användare som sociala medier innebär påverka arbetet på biblioteket i stort? En 

annan intressant frågeställning är huruvida det är viktigt eller ej att det är just 

bibliotekarier som arbetar med sociala medier vid biblioteken, eller om det skulle 

kunna finnas fördelar med att låta det arbetet skötas av exempelvis utomstående 

sociala medieexperter, såsom inte är ovanligt vid andra typer av företag. Vikten av att 

hitta rätt person för uppgiften framhålls av Solomon (2011): 

 It takes a certain mind-set and a certain type of expertise to do social 
 media well. It’s important to remember that the best person in your 
 library for the job may not be the one you would normally assign to do 
 something like this. (…) it’s about what will work best for your library 
 (Solomon 2011).  

Vem som bör arbeta med bibliotekets sociala medier kan i den meningen sägas 

handla mer om personlig lämplighet än om kompetens hörande till någon specifik 

yrkesroll. Det är därför intressant att lyfta frågan om dels hur det kommer sig att just 

de bibliotekarier som intervjuas är de som arbetar med sociala medier vid respektive 

bibliotek, och dels om de upplever att det är viktigt att det är just bibliotekarier som 

gör det.  
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Resultat  

Presentationen av utvärderingens resultat är indelad i två avsnitt, som följer av hur 

utvärderingen genomförts genom dels kvalitativa intervjuer med bibliotekarier och 

dels en mer kvantitativ insamling och analys av material från respektive 

facebooksida. Resultatet av det senare presenteras först, så att det kvantifierade 

materialet följs av en analys av bibliotekariernas upplevelser. Detta första avsnitt 

kommer primärt att kunna besvara den fjärde av utvärderingens frågeställningar:   

– Vilken typ av innehåll genererar mest aktivitet, i form av sådant som likes, 

kommentarer och delningar?  

För att kunna använda det material som samlats in genom studiet av respektive 

biblioteks facebooksidor för att utröna vilken typ av inlägg som genererar mest 

aktivitet ställs, som tidigare presenterat, tre delfrågor till materialet. I den första 

delen undersöks hur aktiviteten ser ut, det vill säga hur många som gillat, 

kommenterat och delat inläggen. I den andra delen undersöks inläggens innehåll, det 

vill säga hur många av inläggen som innehåller sådant som bilder och länkar. I den 

tredje delen undersöks sedan vad inläggen handlar om genom tematisk indelning i 

olika kategorier. Detta följs sedan av redovisningen av resultatet från de kvalitativa 

intervjuerna med de bibliotekarier som arbetar med sociala medier vid Umeå 

universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket och Bokbussen.  

Hur ser aktiviteten ut? 

Figur 1 nedan visar fördelningen av de tre typer av aktivitet som kan förekomma på 

facebookinlägg - likes, kommentarer och delningar - för de olika biblioteken. Det är 

alltså det totala antalet över de tre kategorierna för de 50 inlägg som analyserats för 

respektive bibliotek. Det första som kan sägas om resultatet är att den vanligaste 

formen av aktivitet för samtliga bibliotek är likes, medan delningar förekommer 

betydligt mer sällan. Delningar är också den enda kategori där biblioteken är relativt 

jämna, även om det låga antalet i sig gör det svårt att dra några relevanta slutsatser 

om just delningen som aktivitetsform. Därför kommer analysen av aktiviteten 

primärt fokuseras på likes och kommentarer.  
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Figur 1. 

  

En jämförelse mellan biblioteken visar att det bibliotek som haft mest aktivitet i form 

av likes och kommentarer på sina inlägg är Bokbussen. I båda fallen handlar det om 

minst det dubbla gentemot det bibliotek som har näst mest aktivitet, vilket är Umeå 

universitetsbibliotek. Siffrorna i Figur 1 visar således på skillnader i det totala antalet, 

men det går också att se skillnader i enskilda inlägg. Stadsbibliotekets mest gillade 

inlägg är tre stycken som fått åtta likes vardera. Umeå universitetsbiblioteks mest 

gillade inlägg har fått 27 likes, medan det hos Bokbussen finns ett inlägg som fått 55 

likes. Gällande kommentarer är fördelningen en, fyra respektive åtta kommentarer på 

de mest kommenterade inläggen för Umeå universitetsbiblioteket, Stadsbiblioteket 

och Bokbussen.  

Vad innehåller inläggen? 

Nästa steg i utvärderingen av bibliotekens facebooksidor är att undersöka vilket 

innehåll inläggen har. I det analyserade materialet förekommer tre typer av inlägg: 

poster med enbart text, poster med bilder och poster med länkar. Det som redovisas 

här är dels hur många bilder biblioteken postar, och dels hur ofta man länkar till den 

egna webbplatsen för att undersöka hur ofta biblioteken hänvisar till material 

publicerat på bibliotekets webbplats.  
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Figur 2. 

  

När det gäller antal bilder är Bokbussen i klar majoritet, medan de postar betydligt 

färre länkar än både Universitetsbiblioteket och Stadsbiblioteket som i det fallet är 

relativt jämna. Den här sammanställningen av inläggens aktivitet och innehåll visar 

alltså på en viss skillnad i facebooksidornas karaktär, där Bokbussen är mest 

urskiljande från de andra. För att få ytterligare förståelse för vad det är som skiljer 

biblioteken åt och vilken typ av inlägg som genererar mest aktivitet behövs emellertid 

en mer tematisk analys av det faktiska innehållet på facebooksidorna.  

Vad handlar inläggen om? 

För att undersöka vad biblioteken faktiskt skriver om på sina facebooksidor sorteras 

inläggen in i tematiska kategorier. Detta visar på dels vilket huvudfokus biblioteken 

har och dels på vilken spridning som finns mellan olika teman vid varje bibliotek. 

Som framgår i Figur 3 är den typ av information som både Universitetsbiblioteket 

och Stadsbiblioteket oftast postar sådan som rör evenemang av olika slag, medan 

denna kategori helt saknas för Bokbussen. Bokbussens vanligast förekommande 

innehåll är istället sådant som faller inom kategorin ”Bakom kulisserna”, vilket 

innefattar sådant som inte nödvändigtvis hör till bibliotekets ordinarie, officiella 

verksamhet. I Bokbussens fall handlar det till stor del om väder- och 

trafikförhållanden kopplat till bussens turer, men också om annat personalen möter 

under sina turer, såsom djur och natur. Av Bokbussens totalt 38 inlägg som sorteras 
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under ”Bakom kulisserna”  innehåller samtliga bilder, och Bokbussens mest gillade 

inlägg är också ett ”Bakom kulisserna”-inlägg. Det inlägget, som fick 55 likes, 

postades i maj 2013 och föreställer en låntagare som fikar vid hållplatsen. Det inlägg 

som genererat näst högst aktivitet på Bokbussens facebooksida postades en vecka 

efter det nyss nämnda har fått 41 likes och föreställer en av Bokbussens personal som 

vilar utanför bussen under lunchtid.  

Figur 3. 

 

Det av biblioteken som har mest spridning mellan olika teman är Umeå 

universitetsbibliotek. I likhet med Stadsbiblioteket dominerar inlägg rörande 

evenemang, men det är också det bibliotek som skriver mest om service och allmän 

information. Hit räknas sådant som information om öppettider, information om 

webbtjänster och annan information som rör användning av biblioteket. Kategorin 

”Service och allmän information” sammanfaller ibland med ”Information om 

resurser”, en kategori som Universitetsbiblioteket också är ensamma om att 

representera. Bokbussen och Stadsbiblioteket kan sägas likna varandra i det att de 

båda oftast postar inlägg tillhörande en dominerande kategori och mer sällan i två 

andra, som är gemensamma för båda: ”Litteratur och boktips” samt ”Service och 

allmän information”. När det gäller ”Litteratur och boktips” har Stadsbiblioteket flest 

inlägg av biblioteken, med elva stycken mot Bokbussens ett. Skillnaderna mellan 
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biblioteken, som kunde påvisas redan efter redovisningen av aktivitet och typ av 

innehåll på facebooksidorna, blir således tydligare efter den tematiska genomgången 

av innehållet. Detta inte minst när det gäller Bokbussen, som skiljer ut sig i såväl 

antal likes och kommentarer som i antal bilder respektive länkar; sett till typ av 

innehåll är Bokbussens facebooksida av en annan karaktär än Umeå 

universitetsbibliotek och Stadsbiblioteket, som i det avseendet är tämligen lika.  

Analys av intervjuer 

Innehållet på bibliotekens facebooksidor har inte uppkommit av sig självt, och 

således kan inte resultatet förstås skiljt från de personer som står bakom sidorna. Här 

följer presentationen av resultatet från intervjuerna med bibliotekarier som har 

ansvar för sociala medier vid de studerade biblioteken. Intervjuerna har genomförts 

med en bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek, en vid Bokbussen i Umeå 

kommun och tre vid Stadsbiblioteket. De tre bibliotekarierna vid Stadsbiblioteket 

intervjuades vid ett och samma tillfälle, och samtliga intervjuer utgick från en 

intervjuguide (se bilaga). Först presenteras det resultat som relaterar till den 

kvantitativa analysen av facebooksidorna. Detta följs sedan av en redovisning av de 

delar av intervjuerna som belyser utvärderingens övriga frågeställningar: 

– På vilket sätt används sociala medier inom de studerade biblioteken?  

– Hur upplever berörda bibliotekarier sitt arbete med sociala medier? 

– Har biblioteken någon uttalad policy och/eller strategi för närvaro i sociala 

medier? 

Den frågeställning som rör bibliotekariernas upplevelser kommer emellertid inte att 

besvaras enskilt, eftersom det är något som genomsyrar resultatet i sin helhet. 

Eftersom de intervjuade bibliotekarierna hanteras anonymt kommer endast namnen 

på biblioteken att användas. Det är därför viktigt att poängtera att Bokbussen, 

Stadsbiblioteket och Umeå universitetsbiblioteket i följande avsnitt hänvisar till de 

personer som arbetar med respektive bibliotekets facebooksidor, och inte biblioteken 

som objektiva institutioner.  
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Innehållet 

En betydande skillnad mellan biblioteken som framkommer genom den kvantitativa 

genomgången är hanteringen av bilder på facebooksidorna. Som Figur 2 visar utgör 

bildmaterial en betydligt större del av facebookuppdateringen hos Bokbussen än hos 

de övriga. Både Umeå universitetsbibliotek och Stadsbiblioteket uppger att de gärna 

skulle se mer uppdateringar med bilder på sina facebooksidor, men att det ser ut som 

det gör på grund av tidsbrist och praktiska skäl. Bokbussen motiverar sitt val att ofta 

posta bilder med att de velat komma bort från det man kallar ”tråkiga”, rent 

informativa inlägg, exempelvis sådana som handlar om vilka turer bussen kör för 

dagen. ”Så det är väl därför som vi har förfallit till att lägga upp mer foton”, menar 

Bokbussen.  Umeå universitetsbibliotek ser bilder som en utmaning: 

 Att bara skriva en text är ganska trist, men att lägga till en bild blir ju 
 förstås mer visuellt, det blir roligare. Men då ska man ha en bild att 
 använda också, vilket man kanske inte alltid har. Eller så kanske man 
 måste gå ut och fota, och man ska hinna med det också (Umeå 
 universitetsbibliotek 2013). 

 Stadsbiblioteket, som till största delen postar inlägg som handlar om evenemang av 

olika slag, resonerar kring att de skulle kunna utveckla sin bildpublicering i relation 

till just det. Genom att fokus där ligger så mycket på att informera om evenemang 

menar Stadsbiblioteket att de skulle kunna utveckla det till att också posta bilder efter 

evenemangen, för att visa vad som hänt. Det föder emellertid en annan problematik, 

av mer etisk karaktär:  

 Det är ju det där att man vill ju inte fota folk hur som helst heller. Det blir 
 mycket ryggar och bakhuvuden (Stadsbiblioteket 2013).  

Just frågan om evenemang, och i det fallet bristen på just evenemang, lyfts också av 

Bokbussen som ett skäl till att de kommit att ha ett annat fokus och posta mer 

bildmaterial. I diskussionen kring bilder lyfts också resonemang kring avsändare och 

relationen mellan biblioteket och dess användare. För Stadsbiblioteket har valet av 

facebooksidans profilbild kommit att ha betydelse för inläggens karaktär; genom att 

Stadsbibliotekets representation på Facebook utgörs av en bild på själva byggnadens 

fasad är det just ”huset” som blir avsändaren. Detta påverkar i sin tur hur 

Stadsbiblioteket tänker kring publicering av inlägg på Facebook. Det ledde till en 
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diskussion då en bibliotekarie på Stadsbiblioteket lade upp en bild där hen satt 

utanför biblioteket och läste en bok. Den typen av inlägg ansågs då problematiskt 

eftersom bibliotekets representation i sociala medier ska vara just ”huset”. I 

Bokbussens fall finns inte den begränsningen på samma sätt i och med att sidans 

avsändare är just en buss, som till sin karaktär är mer dynamisk än en statisk 

byggnad. Genom att bussen till sin karaktär är mer fri och rörlig kan också inläggen 

som postas med Bokbussen som avsändare ha ett friare förhållningssätt: 

 Det kanske blir så att vi känner oss lite friare än Stadsbiblioteket. Det är 
 det här bokbussfenomenet att man är liksom en liten egen del 
 (Bokbussen 2013). 

En annan aspekt som skiljer biblioteken från varandra är storleken. Både 

Stadsbiblioteket och Umeå universitetsbibliotek resonerar kring vilka problem som 

kan uppstå när man arbetar med sociala medier för så omfattande  organisationer. 

Stadsbiblioteket resonerar kring hur ett stort bibliotek kan framstå som mer anonymt 

än ett mindre, vilket i sin tur försvårar etablerandet av en mer personlig relation med 

användarna. Umeå universitetsbibliotek lyfter både för- och nackdelar med att vara 

ett fåtal personer som arbetar med sociala medier för en stor organisation. Dels 

öppnar det för en både språklig och innehållsmässig enhetlighet, men dels finns risk 

att information missas.  

Policy och strategi 

En annan följd av att använda sociala medier på en organisation är att verktygen kan 

få en inte bara extern, utan också intern betydelse. Så är fallet för Umeå 

universitetsbibliotek, där facebooksidan kommit att fungera som en 

informationskanal även för de anställda. Detta gäller även för bibliotekets 

youtubekonto, som hittills bara använts som internt arkiv. Bakom beslutet att börja 

använda sociala medier låg en omfattande utredning, och Umeå universitetsbibliotek 

upplever att de var ”sist på bollen” med att skapa en facebooksida. Det visar sig dock 

att de var före både Stadsbibliotek och Bokbussen. Att de alla tre startade sina sidor 

under en koncentrerad tidsperiod, det vill säga under början av 2011, kan också säga 

något om när det började bli vanligt att bibliotek startade facebooksidor, eftersom 

alla tre bibliotek sagt att en av anledningarna till att de började med Facebook var att 

många bibliotek redan var med. Det primära skälet som de alla framhåller är 
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emellertid Facebooks popularitet. Valet av socialt medium har således motiverats 

mer av att anpassa sig efter var användarna finns än särskilda mål och strategier med 

satsningen. Gällande för alla bibliotek är också att resultatet av facebooksatsningen 

inte motsvarat deras förväntningar. För Umeå universitetsbibliotek och 

Stadsbiblioteket var deltagandet lägre än förväntat, medan det för Bokbussen var 

högre. Stadsbiblioteket hade också förväntat sig mer opassande innehåll som skulle 

behöva modereras.       

Det finns också rent organisatoriska skillnader mellan bibliotekens arbete med 

sociala medier. För Umeå universitetsbibliotek framhålls webbplatsen som den 

viktigaste kanalen utöver personalen, och genom att den kanalen bör ha en mer 

officiell betoning fungerar Facebook som ett komplement där kommunikation kan 

vara av mer personlig karaktär. Vid Umeå universitetsbibliotek genomfördes som 

tidigare berörts en utredning för huruvida biblioteket skulle arbeta med sociala 

medier eller ej, vilket resulterade i en skriven policy med ett tydligt formulerat mål. I 

den målsättningen ligger att bibliotekets närvaro i sociala medier ska leda till 

relationsbyggande, kommunikation med användare och stärkande av Umeå 

universitetsbibliotek som varumärke, enligt policydokumentet.  

 I Stadsbibliotekets fall har man istället fått anpassa sig efter de riktlinjer för sociala 

medier som lagts fram av Umeå kommun. Kommunens riktlinjer gäller på samma 

sätt för Bokbussen, eftersom det är just Umeå kommuns bokbuss, men där säger man 

sig kunna ha ett lite friare förhållningssätt gentemot det. För Stadsbiblioteket 

framhålls det som viktigt att ha i åtanke att avsändaren i grund och botten alltid är 

Umeå kommun, medan det hos Bokbussen är något som hålls i bakhuvudet men inte 

arbetas aktivt enligt. Utöver det allmänna dokumentet för sociala medier för Umeå 

kommun har dock Stadsbiblioteket, till skillnad från Bokbussen, ett eget dokument 

som innehåller ett bestämt syfte för just Stadsbibliotekets närvaro på Facebook. Där 

framgår att Facebook ska fungera som en ytterligare kanal för att marknadsföra 

bibliotekets programverksamhet.  

En annan aspekt som kan relateras både till organisation och strategi är de rent 

tekniska förutsättningarna. På Bokbussen används mobiltelefoner i stor utsträckning, 

medan det på Stadsbiblioteket framkommer att endast en av de tre berörda 
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bibliotekarierna har arbetstelefoner, vilket innebär att de som inte har det endast 

postar på Facebook via sina datorer. Detta är också ett skäl till att Bokbussen enklare 

kan posta bilder än Stadsbiblioteket, som istället måste låna kameror av den 

webbredaktion som arbetar med minabibliotek.se. Även om Bokbussen kan stöta på 

problem med täckning under sina turer kan de alltså sägas ha bättre tekniska 

förutsättningar för att ha mer flexibilitet i sin facebookuppdatering. Umeå 

universietsbibliotek använder å sin sida både dator, mobiltelefon och iPad för sitt 

arbete med sociala medier, där surfplattan framhålls som favoritverktyg. Detta både 

för att den dels erbjuder mer flexibilitet än datorn och dels upplevs mindre begränsad 

än telefonen, men också för att telefonen i likhet med för Stadsbiblioteket är 

bibliotekariens privata.    

Trots skillnaderna dem emellan är samtliga bibliotek överens om att bibliotek kan ha 

nytta av att använda sociala medier. Umeå universitetsbibliotek menar att det kan 

vara ett sätt att skapa en positiv bild av biblioteket, medan Stadsbiblioteket betonar 

vikten av att finnas i det flöde där många hämtar sin huvudsakliga information, och 

talar också om Facebook som ”lika självklart som att ha telefon”. Bokbussen tar upp 

möjligheten att kommunicera med andra bokbussar via Facebook som en rolig, men 

oväntad, aspekt av genomslaget.  

En annan aspekt som är gemensam för de tre biblioteken är att de inte ser det som 

självklart att arbetet ska utföras av just bibliotekarier. Både Umeå 

universitetsbibliotek och Stadsbiblioteket lyfter närhet till, och kunskap om, 

verksamheten som det viktiga, och inte någon specifik kompetens förknippad med 

bibliotekarieyrket. Samtidigt menar Umeå universitetsbibliotek att innehållet till stor 

del påverkas av den som postar det och vad personer arbetar med i övrigt, vilket kan 

göra det problematiskt om personen således har för nära koppling till verksamheten. 

Detta inte minst om det som i fallet med Umeå universitetsbibliotek är fråga om en 

stor organisation där olika verksamhetsområden är vitt spridda från varandra. För 

Bokbussen har arbetet med Facebook fördelats på ett helt annat sätt. Samtliga 

anställda vid Bokbussen; bibliotekarier, biblioteksasssistenter och chaufförer, har 

möjlighet att posta inlägg på facebooksidan.  
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Slutsatser och rekommendationer 

Här presenteras den slutliga analysen av utvärderingens resultat. Av detta följer 

också ett antal rekommendationer som kan användas av både de utvärderade 

biblioteken och andra bibliotek som är intresserade av att börja använda sociala 

medier eller som vill utveckla sin sociala medieverksamhet. Ett av den här 

utvärderingens huvudfokus handlar om aktivitet på facebooksidan och vilken typ av 

innehåll som är populärast sett till antal likes och kommentarer. Där talar alla 

bibliotek om hur den respons och kommunikation med användare som 

facebooksidan lett till inte motsvarat det förväntade. Frågan om förväntningar kan 

relateras till exempelvis Solomons (2011) resonemang kring vikten av att gå in i 

arbetet med sociala medier med en tydlig strategi, inte minst för att själva kunna 

utvärdera hur satsningen har lyckats.  

Den kvantitativa analysen av facebooksidorna visar att om målet är att skapa mycket 

aktivitet, i form av kommentarer och likes, så är det Bokbussen som lyckats bäst av de 

tre utvärderade biblioteken. Detta trots att det är det bibliotek som har färst följare 

(274 stycken, jämfört med Umeå universitetsbiblioteks 519 och Stadsbibliotekets 

368). Framgången kan delvis förklaras av det direkta sambandet mellan antal inlägg 

som innehåller bilder och antal likes och kommentarer, samt hur biblioteket skiljer 

sig i tematiskt fokus. Det senare kan relateras till Jennings (2012) resonemang kring 

huruvida bibliotek ska posta innehåll som bara kretsar kring det faktiska biblioteket 

eller inkludera sådant som också rör dess omgivning. Bokbussen har där gjort valet 

att ta med sådant som exempelvis väder-, djur- och naturteman, och de bilder som 

fått mest likes är också sådana som har människor i fokus. Bokbussens bildrika inlägg 

möjliggörs också av gynnsamma tekniska förhållanden, genom att de har tillgång till 

mobiltelefoner med möjlighet till facebookuppdatering. Stadsbiblioteket å sin sida 

känner sig däremot begränsade av att avsändaren ska vara det fysiska huset, vilket 

påverkar vilken typ av inlägg de postar. Där finns också ett tydligt, uttalat syfte som 

säger att Stadsbibliotekets facebooksida ska vara en kanal för att marknadsföra 

programverksamheten på biblioteket. Detta, tillsammans med tekniska 

förutsättningar och etiska frågeställningar när det gäller att fotografera människor, 
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bidrar också till att Stadsbibliotekets facebooksida är av en annan karaktär än 

Bokbussen.  

I det avseendet är Stadsbiblioteket och Umeå universitetsbibliotek mer lika varandra. 

För båda biblioteken gäller att majoriteten av inläggen handlar om information om 

evenemang av olika slag, och de postar länkar till den egna webbplatsen i ungefär 

samma omfattning. Just när det gäller att länka till den egna bibliotekswebben blir 

det hela en fråga om strategi, som kan relateras till båda Qualmans (2013) och 

Solomons (2011) resonemang kring utvärdering av sociala medier. Qualman menar 

att det rent marknadsföringsmässigt är otaktiskt att förflytta användaren från 

exempelvis facebooksidan, medan Solomon räknar det till hur man beräknar 

bibliotekets spridning och räckvidd. Den strategiska frågan handlar därigenom om 

huruvida syftet med facebooksidan ska vara att locka användarna till det fysiska 

biblioteket eller till bibliotekets webbplats; ur ett marknadsföringsperspektiv kan det 

finnas en poäng i att renodla vad som är varumärket och vad det är man vill stärka 

genom sin sociala mediesatsning.  

Solomon (2011) talar också om medvetenhet när det gäller val av medium. 

Gemensamt för de utvärderade biblioteken är att valet av just Facebook motiveras 

som tämligen självklart, utifrån att det är där de flesta användare finns, det var det 

medium man kände till mest och det var där många bibliotek redan fanns. Detta är i 

sig goda argument om målet med satsningen är att upprätta en 

kommunikationskanal med användarna och kanske även kommunicera med andra 

bibliotek, men det är samtidigt viktigt att vara medveten om sociala mediers snabba 

utveckling och föränderlighet. Utvärderingens resultat visar emellertid att sociala 

medier är på god väg att utgöra en lika självklar del av ett biblioteks kommunikation 

som telefonen.  

Sammanfattande rekommendationer till biblioteken 

Studien visar att innehållet på ett biblioteks facebooksida är ett resultat av dels 

respketive biblioteks strategi, och dels bibliotekens tekniska förutsättningar. Annat 

som spelar in är val av teman för inläggen och hur arbetsfördelningen ser ut vid 

biblioteken. Facebooksidornas olika karaktär påverkar i sin tur hur aktiviteten, i form 
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av likes och kommentarer, ser ut. Nedan presenteras de aspekter som framkommit av 

utvärderingen som relevanta att beakta för bibliotekens arbete med sociala medier:  

- Samtliga av de utvärderde biblioteken upplever att deras förväntningar på 

aktiviteten inte motsvarats. Detta visar på vikten av att arbeta utifrån tydliga 

strategier, inte minst för att underlätta egna utvärderingar av sitt arbete.  

- Inlägg som innehåller bilder genererar mer aktivitet än innehåll som består av 

länkar eller endast text. 

- Inlägg som handlar om sådant som inte nödvändigtvis hör till den ordinarie 

biblioteksverksamheten, som kan kategoriseras som ”bakom kulisserna”-material, 

genererar också hög aktivitet.  

- De inlägg som fått överlägset mest likes innehåller bilder som föreställer människor; 

både låntagare och anställda är populära motiv. 

- Valet av Facebook som medium motiveras av de studerade biblioteken primärt 

utifrån att det är där de flesta av låntagarna finns. Detta är i sig rimligt om 

ambitionen är att nå så stor publik som möjligt, men det ställer också krav på att vara 

beredd att flytta med användarna när andra medier blir aktuella.  

- Det kan finnas en poäng i att renodla vem/vad som ska stå som avsändare för 

bibliotekets representation i sociala medier. Studien visar att hur man förhåller sig 

till bibliotekets representation påverkar innehållet på facebooksidorna, och det kan 

också skapa en begränsning om man exempelvis i hög grad ser avsändaren som den 

faktiska biblioteksbyggnaden.  

- Studien visar också att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan hög 

aktivitet på sidan och ett stort antal följare.  

 Utvärderingsmodell 

Inget av biblioteken har i nuläget genomfört någon egen utvärdering av sitt arbete 

med sociala medier. Den modell som utvecklats och tillämpats för den här 

utvärderingen kan med fördel användas av bibliotek som vill få en överblick över sitt 

arbete med sociala medier och se vilka mönster som finns över exempelvis tematiskt 
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innehåll och aktivitet.  Den programvara som använts för den här utvärderingen är 

Google Spredsheet, men valfritt kalkylprogram kan tillämpas. Sedan skapades ett 

kalkylblad för varje bibliotek, där kolumnerna gavs rubriker efter den data som 

insamlas från inläggen (se exempel nedan). 

 

Förslag till vidare forskning 

Det kanske mest centrala i att en satsning på sociala medier ska lyckas är att det finns 

en publik. Att ett bibliotek över huvud taget ska kunna nå ut med den information de 

postar är beroende av att människor gör det aktiva valet att gilla, eller följa, deras 

sida. Den här utvärderingen har lagt fokus på de som arbetar med sociala medier vid 

biblioteken och hur deras upplevelser av arbetet förhåller sig till det faktiska 

innehållet, men det vore också intressant att göra en liknande utvärdering ur ett 

användarperspektiv. Den här studien svarar på vilken typ av innehåll som genererar 

mest aktivitet; en mer användarcentrerad studie skulle kunna svara på varför det ser 

ut så. Hur kommer det sig att det är just bilder på människor som får mest likes? 

Relaterat till ett användarperspektiv är också frågan om spridning: hur långt tar sig 

egentligen den information som postas av biblioteken? Vem läser det, och vad leder 

informationen till?  

Utifrån det resonemang kring avsändare som lyfts i utvärderingen skulle det också 

vara intressant att undersöka vilken bild av biblioteket som faktiskt skapas i sociala 

medier. En sådan studie skulle exempelvis kunna undersöka om det finns några 

generella koder eller normer för hur bibliotek utrycker sig i sociala medier, och gå 

ännu djupare in på frågan om representation och avsändare. Vem är egentligen 

”biblioteket” på exempelvis Facebook? 
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Bilaga  

Intervjuguide  

Tema 1: Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på biblioteket?  
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Tema 2: Arbetet 

3. Hur länge har biblioteket arbetat med sociala medier? 

4. Hur många är ni som arbetar med sociala medier på biblioteket? 

5. Har biblioteket någon policy för arbetet med sociala medier? 
6. Hur gick det till när den togs fram? 
7. Hur väl upplever du att den uppfylls? 

8. Hur kom det sig att du började arbeta med sociala medier? 

9. Hur ser ditt arbete med sociala medier ut? 
10. Hur mycket tid lägger du på det arbetet? 
11. Hur tänker du när du postar saker?   

Tema 3: Resultatet 

12. Hur arbetar man för att visa att satsningen finns, i biblioteket och på webben?  

13. Hur ser responsen ut från användarna? 
14. När upplever du att responsen/deltagandet är starkast?  
15. Hur använder du den kunskapen?  

16. Vilken relation tycker du skapas mellan biblioteket och användarna?  

17. Vad gör ni för att utvärdera ert arbete? 

Tema 4: Framtiden 

18. Just nu arbetar ni med Facebook, hur kom det sig att det blev just det?  
19. Finns tankar på andra medier? 

20. Är ni nöjda med det genomslag som blivit? 
21. Hur skulle du vilja arbeta vidare med satsningen? 

22. Vilken typ av problem kan du stöta på i ditt arbete? 

23. Varför ska bibliotek arbeta med sociala medier, tycker du?  

24. Är det viktigt att det är just bibliotekarier som gör det? 
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