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Abstract

”The modern library in the network society” 

A study of cultural politicians and librarians opinions about libraries' use of social 

media 

Social media is becoming more and more interacted in our daily lives and Carlsson (2013) argues 

that today's libraries have undergone major challenges in the digital information technology's entry 

in the library arena. The new technology has led to sum up in one question: how a library should 

relate to the digital information technology, the issue has applied in particular the social 

communications media, such as Facebook, Twitter and more. The purpose of this paper is to 

examine the culture of politicians and librarians 'perceptions of public libraries' use of social media 

linked to the libraries and their democracy promotion efforts. This is analyzed from Castells 

theories about the network society and the digital divide.

In summary, the study concluded that the majority of the culture politicians and librarians believe 

that social media is a part of the future of the library. But they have different views on how to get 

there, cultural politicians describe the ideas for the library and the use of social media more 

visionary, while the librarians descriptions are more closely with the business. The possibility of 

dual communication instead of one-way communication took many respondents as an important 

part of the library's presence on social media. The importance of the library's democracy promotion 

efforts to reach out to everyone even those as defined by or at risk of falling into the digital divide is

also discussed in the study.

Keywords: Social media, library, Facebook, social media, libraries 
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1. Inledning 

Unescos folkbiblioteksmanifest (2006) visar på inriktningen för folkbiblioteken av att vara lokala 

kunskapscentrum i allmänhetens ägo, tillgängliga för alla, där låntagaren själv kan låna utan 

kostnad och ta till sig samhällsinformation. Kommunikationsvetaren Hanna Carlsson (2013:49) 

visar på det tydliga band som under 1900-talet fanns mellan folkbiblioteksverksamheten och dess 

roll av att vara leverantör av tryckta medier, främst böcker. Detta band har under 1900-talet varit 

med och format folkbibliotekens demokratifrämjande och folkbildande uppdrag. Carlsson (2013:12)

menar dock att under de senaste 15-20 åren har flertalet utmaningar för folkbiblioteket dykt upp, 

som sett ur biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt svensk och internationell 

biblioteksdebatt, kan sammanfattas med frågan om hur folkbiblioteket ska förhålla sig till den allt 

mer snabba utvecklingen inom området informationsteknik och i förlängningen det digitala 

informationssamhället. Mer specifikt har frågan på senare tid gällt de sociala 

kommunikationsmedierna, som Facebook, Twitter med mera. 

Kanske rör frågan helt enkelt vid framtiden, inom vilka arenor ska folkbiblioteken verka i 

framtiden, för att fortsättningsvis vara allmännyttiga och tillgängliga för alla. Carlsson (2013:12) 

menar att de stora tekniska utmaningarna som folkbiblioteken stått inför under de senaste 

årtiondena, i synnerhet det sista, skapat nya arenor för folkbiblioteken. Dessa nya arenor som förut 

var fysiska platser, dvs de fysika folkbiblioteken, är nu nya arenor i varje persons dator, I-pad eller 

smartphone som någon exempelvis använder på tunnelbanan. I detta brus skall folkbiblioteken 

finnas. Överallt. Kommer folkbibliotekens demokratifrämjande uppdrag att öka när det även 

innefattar sociala medier, eller kanske ändra form är frågor som bör ställas. Möjligtvis är tiden för  

folkbiblioteken som en passiv mottagare, dit den aktive låntagaren vandrar ett minne blott. 

Denna uppsats undersöker kulturpolitikers och bibliotekariers uppfattningar om folkbibliotekens 

användande av sociala medier. En avgränsning kommer att göras till att enbart studera 

folkbibliotekens användande av Facebook som socialt media, eftersom alla de valda 

forskningsobjekten enbart använder sig av en Facebooksida för att kommunicera med sina 

användare. 

5



2. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka kulturpolitikers och bibliotekariers uppfattningar om 

folkbibliotekens användande av sociala medier kopplat till bibliotekens tillgänglighet och deras 

demokratifrämjande arbete.

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka uppfattningar finns bland kulturpolitiker och bibliotekarier av folkbibliotekens 

användande av sociala medier?

• Finns det politiska beslut som påverkat bibliotekarierna till att deras bibliotek finns på 

sociala medier?

• På bibliotek som använder sociala medier, hur påverkas deras demokratifrämjande uppdrag 

av att sociala medier används? 

• Vilka eventuella problem kan finnas för bibliotekarier kopplat till processen att starta, 

underhålla och driva ett biblioteks användning av sociala medier?

• Hur används sociala medier av enskilda bibliotek för att nå ut till sina låntagare/användare?.1

1Frågan enbart ställd till bibliotekarier.
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3. Begreppsdefinitioner 

I detta kapitel förklaras centrala begrepp som används i uppsatsen kring folkbibliotekens 

demokratifrämjande uppdrag, Internet, Web 1.0, Web 2.0, Bibliotek 2.0 samt sociala medier.

3.1. Folkbibliotekens demokratifrämjande uppdrag

Inledningsvis åsyftas folkbibliotek när ordet bibliotek används i uppsatsens text framöver. Carlsson 

(2013:53) visar på tre huvuddrag som alla bidragit till att forma bibliotekens uppdrag till vad det är 

idag. Dessa tre är: modernitetens upplysningsideal och folkbildningstanke, välfärdsstatens 

kollektivism och boken som artefakt och privilegierat bildningsmedia. Dessa tre har på olika sätt 

utmanas och ifrågasätts under senare delen av 1900-talet. Carlsson (2013:45) nämner också den 

starka koppling som finns, framförallt i Skandinavien, mellan det uppdrag som biblioteken har och 

det socialdemokratiska välfärdsbygget av folkhemmet som dominerade stora delar av 1900-talets 

svenska inrikespolitik. De två författarna till förordet före Unesco folkbiblioteksmanifestet (2006), 

dåvarande utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky samt skolminister Ibrahim Baylan, 

beskriver det som en nödvändighet att tillgången till bibliotek återfinns i en demokrati. Här känns 

dragen igen av det Carlsson (2013:45) menar med kopplingen mellan bibliotekens uppdrag och den 

socialdemokratiska folkhemstanken. Bibliotekets roll i det demokratiska samhället bärs enligt 

Unesco (2006) av idén att varje bibliotek fyller en nödvändig funktion av att vara lokala 

kunskapscentrum. Där den lokala demokratin möjliggörs för alla oavsett ålder, ras, kön, religion, 

nationalitet, språk eller samhällsklass att själva utforska litteraturens värld och dess upplevelser 

samt själva söka information och kunskap. Unesco (ibid.) ser det som viktigt att dessa lokala  

kunskapscentrum får vara offentliga och självklara mötesplatser för allmänheten där man i grupp, 

eller själv kan ta del av bibliotekens visioner om ett livslångt lärande, ett självständigt 

ställningstagande och en kulturell utveckling.

3.2. Internet 

Nationalencyklopedin (2014) beskriver Internet i termer av ett världsomspännande datornät som 

fick sitt stora genombrott, både publikt och kommersiellt under mitten av 1990-talet. Genombrottet 

möjliggjordes enligt NE (ibid.) av fyra grundförutsättningar. Den första, Wold Wide Web, eller  

WWW introduceras 1990. Den andra är genombrottet för ett gemensamt protokoll och adressystem 

för samtliga uppkopplade nät. Den tredje är den amerikanska kongressens beslut 1992 om att öppna 

nätet för kommersiellt utnyttjande. Slutligen den fjärde är introduktionen av webbläsare, 
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exempelvis Netscape Navigator. Möjligheten till att själv använda webbläsaren som kom 1994 och 

senare sökmotorerna, t.ex. AltaVista och Lycos, gjorde att tillgängligheten för allmänheten ökade 

markant för informationssökning på internet.

3.3. Web 1.0, Web 2.0 & Bibliotek 2.0

Merparten av webbplatserna på internet före 2004 bestod enbart av bilder och text som var avsedda 

att läsas som exempelvis en bok, i avsikt att enbart förmedla information till sina läsare. O'Reilly 

(2005) menar att detta visar på hur hans begrepp Web 1.0 i korta termer kan beskrivas genom att det

gav användaren en väldigt begränsad möjlighet att påverka innehållet på webbplatsen i jämförelse 

med hans senare begrepp Web 2.0. Envägskommunikationen var satt som standard för användarna 

av webbplatserna, exempelvis genom att ingen kommunikation kunde förmedlas mellan användaren

och webbplatsen om användaren ville fråga något. 

2004 kom dock att bli en vändpunkt när O'Reilly (2005) publicerade sina teorier om Web 2.0. 

Carlsson (2013:88) skriver att ”Webb 2.0 syftar till att beskriva en process där betydelsen och 

användningen av interaktiva webbtjänster och tekniker, som sociala nätverkstjänster och bloggar, 

ökar”.  Den uppdateringen av webben från Web 1.0 till Web 2.0 som O'Reilly (2005) pekar på i sina

teorier om Web 2.0 handlar i stora drag om ett ökat användarperspektiv, där användaren ges ett 

utökat förtroende i utformningen av webbplatsen. Wikipedia och Facebook är exempel på 

webbplatser som överlåter stora delar av makten över sina webbplatser till sina medlemmar som 

tillsammans kan bidra till webbplatsernas helhet. Carlsson (2013:89) menar att med Web 2.0 har 

internet förändrats mot att vara mer medbestämmande och delaktigt för internetanvändarna. De har 

fått mer att säga till om, men det har också blivit lättare att interagera och kommunicera med andra 

över internet. 

Sett ur en bibliotekskontext har O'Reillys (2005) teorier om Web 2.0 bidragit till ett ökat 

användarperspektiv på bibliotekets webbplats. Exempelvis genom att låta användarna själva få 

personifiera innehållet på sin egen sida av bibliotekets webbplats, där användaren kan bidra med 

bokrecensioner, föreslå egna ämnesord till böcker och framför allt tipsa om böcker till andra 

låntagare. Carlsson (2013:89) avslutar med att beskriva utvecklingen ”som en maktförskjutning från

expert till amatör, som i förlängningen antas medföra en demokratiserande effekt och ett vidgat 

deltagande i såväl medieproduktion som i det offentliga samtalet”. O'Reillys (2005) teorier om Web 

2.0 fick även konsekvenser för biblioteksfältet. Bibliotekarien Michael Casey (2006) gjorde 
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kopplingen mellan hur biblioteken kan utvecklas och uppdateras med hjälp av teorierna om Web 

2.0. Dessa nya teorier om hur biblioteken kan utvecklas och uppdateras för att hänga med in i 2000-

talet har fått namnet Library 2.0 på engelska och bibliotek 2.0 på svenska, som hädanefter kommer 

att användas. Inledningsvis beskriver Casey (2006) att ”biblioteken håller på att förändras” och 

målar upp en bild av sina teorier kring bibliotek 2.0, där interaktivitet, användarvänlighet, flexibelt 

och öppenhet för ständig förändring är viktiga hörnstenar i arbetet med bibliotek 2.0. Som en del av 

arbetet att prova på ny teknik ligger stort fokus på användandet av sociala medier för biblioteken. 

Enligt Carlsson (2013:13) ligger dessa nyss uppräknade termer till stor grund för den uppdatering 

som det gamla folkbiblioteket i mitten av 00-talet befinner sig i. Frågan om Caseys (2006) teorier 

om bibliotek 2.0 väcker samtidigt stor uppmärksamhet både i svensk och internationell 

biblioteksdebatt i mitten av 00-talet. Carlsson (2013:13) menar att ”Föreställningar om det flexibla 

och användarstyrda bibliotek 2.0 kan ses som en förlängning av de visioner om ett ”nytt” användar- 

eller kundorienterat bibliotek som influerat bibliotekens verksamhet från 1980-talet och framåt”. 

3.4. Sociala medier

Heide, Johansson och Simonsson (2012:224) skriver att ”tekniskt sätt är sociala medier en evolution

– en utveckling av tidigare tekniker, men de sociala och kulturella effekterna kan snarast ses som en

revolution”. Sociala medier är ett samlingsnamn för olika former av medier och 

kommunikationskanaler som har det gemensamma att det tillåter användare interagera med 

varandra genom olika tekniska plattformer genom att använda text, bild, video eller ljud. Exempel 

på några stora aktörer inom fältet av sociala medier är: Facebook - social nätverkswebbplats och 

mobilapp, Instagram - mobilapp för att dela bilder med andra, Youtube – webbplats & mobilapp för 

att dela videor med andra samt Twitter – Mikroblogg med korta inlägg. Särskilt kännetecknade för 

sociala medier är tankegångarna om interaktivitet, tvåvägskommunikation och direktkontakt med 

avsändaren av budskapet. Sociala medier framhålls också skapa möjligheter för ett ökat deltagande, 

öppenhet, dialog och gemenskap mellan människor. Heide, Johansson och Simonsson (2012:225) 

menar att det aldrig tidigare har varit så lätt för människan att kunna kommunicera med andra, hitta 

information och utbyta erfarenheter med varandra. Vilket också ses som en stor fördel ur en 

demokratisynpunkt eftersom det underlättar kontakten med mellan användare och mottagare. 
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4. Tidigare forskning 

Som Sandström (2013:13) påpekar är det av vikt att forskning inom området för biblioteket och 

sociala medier, som verkar inom ett område där den tekniska utvecklingen kan förändra 

forskningsobjekten väldigt snabbt, bygger i möjligaste mån på aktuell forskning. Därför ligger 

fokus på avhandlingarna från Carlsson (2013) och Kronqvist-Berg (2014) som återges i detta kapitel

av tidigare forskning av uppsatsen. 

4.1. Malmö stadsbibliotek & sociala medier

Hanna Carlssons (2013) doktorsavhandling om Malmö stadsbiblioteks förändringsarbete har valts 

eftersom den tydligt visar på hur Malmö stadsbibliotek efter sin omorganisation möjliggjort plats i 

verksamheten för arbetet med sociala medier. Vilket visar på en relevans av vikten att infoga arbetet

med sociala medier som en egen del och inte som ett komplement till den övriga 

biblioteksverksamheten. Exempel på detta arbete är att Malmö stadsbibliotek utformat en speciell 

grupp inom enheten Digitala biblioteket med särskilt ansvar för webbplats och sociala medier. Där  

det digitala bibliotekets verksamhet framträder som prioriterat och avdelningens roll i verksamheten

som betydelsefull. Vidare har Malmö stadsbibliotek flyttat om resurser som möjliggjort ett fortsatt 

arbete med att bli framtidens bibliotek (Carlsson, 2013:86-87).

En viktig del i detta arbete är den digitala närvaron, där webbplatsen och närvaron på sociala medier

utgör en central roll. Carlsson (2013:88) nämner att samtidigt som stadsbiblioteket i Malmö inleder 

sitt förnyelsearbete får tankegångarna kring O'Reilly (2005) teorier om Web 2.0 stort genomslag, 

både i och utanför bibliotekssektorn, vilket är en av anledningarna till varför stadsbiblioteket vill 

storsatsa på denna nya teknik. Personalen vid det digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek blir 

ofta inbjuda till konferenser för att prata om bibliotek och sociala medier samt har många 

studiebesök från andra bibliotek. Intresset från andra bibliotekariekollegor ökade till den grad att de 

digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek till slut startar ett twitterkonto där andra 

bibliotekariekollegor kan följa deras arbete med sociala medier. Avslutningsvis menar Carlsson 

(2013:88) att stadsbibliotekets utveckling kan sammankopplas med bibliotekariernas egna 

personliga utveckling. Nedan följer några exempel på hur Malmö stadsbibliotek använder sig av sin

webbplats och sina sociala medier för att kommunicera ut sitt budskap från stadsbiblioteket till sina 

användare. 
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I första exemplet tar Carlsson (2013:87) upp hur arbetet på enheten ”digitala biblioteket” fungerar, 

här är det fullt upp med arbetet med att marknadsföra stadsbibliotekets olika arrangemang, allt från 

sagostunder, författarsamtal till föredrag. Alla arrangemang ska göras synliga på webbplatsen eller i

de sociala medierna. Vilket kan handla om att göra ett inlägg på Facebook, eller skapa en film eller 

en ljudinspelning för de digitala kanalerna. Arbetsdagarna fylls på med aktiviteter som alla har  

gemensamt att de ska förmedla digitala gestaltningar, samt bjuda in till dialog, kring de 

kulturupplevelser som Stadsbiblioteket erbjuder. 

I det andra exemplet tar Carlsson (2013:93) upp bibliotekets arbete med att skapa en del på sin 

webbplats där låntagare kan beskriva vad man gör idag på stadsbiblioteket, samtidigt som de tipsar 

om deras favoritplats eller något annat roligt tips. Stadsbibliotek vill på detta sätt lyfta fram själva 

låntagaren samtidigt som de olika samlingarna i stadsbibliotek kommer fram i ljuset. 

Tredje exemplet visar på hur en korslänkning mellan webbplatsen och sociala medier kan fungera. 

Carlsson (2013:108) menar att först skapar stadsbiblioteket en sida på webbplatsen om vilka böcker 

som är mest reserverade just nu, genom att man vet att intresset för detta är stort. Kopplingen görs 

direkt till bibliotekskatalogen och sedan när sidan är färdig läggs en länk till sidan på 

stadsbibliotekets twitterkonto i marknadsföringssyfte för att få mer besök på den valda sida. 

I fjärde och sista exemplet pratar Carlsson (2013:122) om stadsbibliotekets tidiga arbete med 

storytelling i sociala medier. Idén går ut på att hitta en berättelse med koppling till stadsbiblioteket 

som kan fungera som en central punkt i de nät av olika kommunikationskanaler som 

stadsbiblioteket använder sig av. Carlsson menar att man minns berättelser mycket bättre och det 

fungerar väldigt bra om avsikten är att skapa en relations mellan i det här fallet stadsbibliotek och 

besökaren. 

4.2. Folkbiblioteket i Finland & sociala medier

Kronqvist-Bergs (2014) doktorsavhandling om folkbiblioteket i Finland & sociala medier visar på 

en relevans av hur bibliotekarier använder sociala medier rent statistiskt vilket bedöms intressant att

ha med sig inför arbetet med de kvalitativa intervjuerna, finns det jämförelser mellan de två 

länderna Sverige och Finland som kan göras. Kronqvist-Berg har valt att studera interaktionen 

mellan folkbibliotek i Finland, sociala medier och dess användare fungerar med avgränsning på 

informationsaktiviteter. Hur uppfattas samverkan mellan bibliotekspersonal och 
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biblioteksanvändare kopplat till biblioteken och sociala medier. Teoretiskt sett har Kronqvist-Berg 

(2014) byggt sin forskning på antaganden inom disciplinerna informationsbeteende, 

informationspraktiker och informationsaktiviteter. Det empiriska materialet kommer från enkäter 

som bibliotekspersonal och biblioteksanvändare i Finland fyllt i samt en innehållsanalys av några 

Finländska bibliotekens Facebooksidor.

Exempel ett på resultat som Kronqvist-Berg (2014:105) belyser rör frågan om vilka sociala medier 

som bibliotekspersonalen använder sig av i sitt arbete. Här redovisas topp tre: På första plats ligger 

wikis med 70.1 %, på andra plats sociala nätverkssidor med 68.0 %, och på tredjeplats ligger 

bloggar med 40.2 %. Kronqvist-Berg (2014:106) visar i sin forskning att en klar majoritet av de 

intervjuade biblioteken, hela 82,3 % planerar att införa eller har redan infört sociala medietjänster 

på biblioteket. Enligt Kronqvist-Berg (ibid.) är det vanligaste sociala mediet Facebook för 

biblioteken att nå ut, 57 respondenter svarade att de har en Facebooksida för biblioteket. Övriga 

tjänster som nämns är bloggar, mikrobloggar, chatt och wikis. 

I exempel två bad Kronqvist-Berg (ibid.) respondenterna uppskatta hur mycket tid som de lägger 

ner med att arbeta med bibliotek 2.0-tjänster. Svaret blev att 46 av respondenterna angav svar med 

väldigt varierande tidsomfattning, allt från 15 minuter till 15 timmar av en arbetsvecka. Det 

vanligaste svaret var dock att ungefär en timme användes för att hantera bibliotekets  sociala 

medietjänster. Vidare lämnades frågan obesvarad av 33 respondenter samt 19 gav svaret att de 

använde inget av deras arbetstid för att hantera bibliotek 2.0 tjänster. 

I exempel tre fokuseras på vad som beskrivs som främsta anledning till att införa sociala medier / 

bibliotek 2.0 tjänster på biblioteket enligt Kronqvist-Bergs (2014:107) forskning är svaren i 

ordningsföljd: ett, utveckla biblioteket, två,  marknadsföra biblioteket och tre, hålla biblioteket 

relevant. Enligt Kronqvist-Bergs (ibid.) forskning om vilka de vanligaste nämnda hindren för att 

inte skaffa sociala medier / bibliotek 2.0 tjänster är de: ett, brist på tid, två, ej tillräcklig kompetens 

bland personalen för att införa sociala medier.  Men enligt Kronqvist-Bergs (2014:110) svarade hela

87,4% av bibliotekarierna ja på frågan om bibliotek 2.0 kan ha en bidragande orsak till att locka nya

användare till biblioteket.
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5. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel beskrivs sociologen och kommunikationsforskaren Manuel Castells teorier om 

informations- och nätverkssamhället som ligger till grund för uppsatsens teoretiska perspektiv. 

Utgångspunkten för Castells (2001) teorier grundar sig på att en helt ny samhällsordning håller på 

att efterträda industrisamhället, en samhällsordning där industrisamhällets maskiner fått ge plats för 

nätverket och Internet som grundstenar i den samhälleliga strukturen. Vidare genomsyras Castells 

(2001:519) teorier om nätverkssamhället av grundtanken att alla i samhället är sammankopplade i 

olika nätverk och att dessa nätverk binder ihop samhällets alla områden. Castells (ibid.) menar att 

”Det är en historisk tendens i informationsåldern att dominerande funktioner och processer 

organiseras som nätverk. Nätverken är våra samhällens nya sociala morfologi, och nätverkslogikens

utbredning påverkar i hög grad funktionssätt och resultat för produktionsprocesser, erfarenheter, 

makt och kultur.”  

Castells tankar är relevanta för uppsatsen då de behandlar kopplingen mellan hans teorier om 

informations- och nätverkssamhället och den allt mer ökade användningen av sociala medier i 

samhället. Speciellt tanken om användningen av de sociala nätverken som exempelvis Facebook där

likheten finns med Castells (ibid.) teorier om att alla i samhället är sammankopplade i olika nätverk 

och att dessa nätverk binder ihop samhällets alla områden. Tilläggas bör att Facebook knyter inte 

ihop alla samhällets områden, men de är på god väg. Sedan kommer även fokus att läggas på 

Castells teorier om den digitala klyftan för att se hur biblioteken arbetar mot det målet.    

5.1. Castells syn på den digitala klyftan

Castells (2002:251) menar att internet har kommit att bli en central del inom många delar av det 

sociala, ekonomiska och politiska livet. Detta riskerar att skapa ett digitalt utanförskap för de 

människor som inte har kunskap om och tillgången till den informationsteknik som numera krävs 

för att kunna använda delar av samhällets service och tjänster i det allt mer digitaliserade samhället. 

Denna digitala klyfta som Castells (2002:252) pratar om kommer dock inte att bli löst bara genom 

att möjliggöra internettillgång till alla, men det är en grundförutsättning för att jämna ut 

skillnaderna i ett samhälle som går mot allt bli allt mer digitaliserat. Castells (2002:252-255) 

nämner ett par faktorer som har inverkan på vilka som hamnar i den "digitala klyftan", dessa är: 

inkomstnivå, utbildning, ålder, familjestatus (om du är gift eller ogift), funktionshinder och 

geografiskt läge. En intressant reflektion är att kön inte verkar spelar sådan stor roll, men bristande 
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språkkunskaper kan vara ett hinder för att använda ny teknik. På senare tid har också en ny form av 

digital klyfta dykt upp, där skillnaden ligger i om du har ett snabbt internet via fiberbredband eller 

ett lite mer långsamt via telefonjacket och ADSL. Vilket speglar hur den digitala klyftan likt en 

egen livscykel utvecklas i spiralrörelse, problematiken i början av 1990-talet var tillgången till 

internet, medan nu är det mer att nå ut med kunskapen om internet, den tekniska utvecklingen och 

dess implementeringar. Castells (2002:253-254) menar att kunskaper om informationsteknik inte 

behöver vara en självklarhet för någon som växer upp i ett hem som är digitaliserat. Skillnader i 

klass, ekonomiska förutsättningar och etnicitet spelar in och har avgörande faktorer. Ett barn som 

växer upp i ett hem som inte har tillgång till informationsteknik och heller inte har några kompisar 

som kan visa dem, blir därmed beroende av att skolan ska ta sig an den uppgiften och enligt Castells

(ibid.) är det en väldig variation mellan om skolorna kan leva upp till det målet. Skolor i 

socioekonomiskt svaga områden har ofta en sämre ekonomi och därmed ofta en sämre tillgång på 

informationsteknik och lärare som har sämre kunskap i informationsteknik. Castells (ibid.) menar 

att barn som har tillgång till informationsteknik i hemmet samt föräldrar som besitter kunskapen om

informationstekniken har lättare att ta till sig den nya tekniken när de växer upp än barn som inte 

har möjligheten till att använda informationsteknik hemma. 

5.2. Den digitala klyftans tre underdimensioner

Castells (2002:263) delar in den digitala klyftan i tre underdimensioner, varav den tredje och sista 

av underdimensionerna om den digitala klyftan och kunskapsklyftan har störst fokus på denna 

uppsats syfte och frågeställningar. Den första dimensionen belyser den globala klyftan, här talas om 

vikten av Internet och den digitala klyftan som ett led av IT-revolutionen, den nya ekonomins 

framväxt, spridningen av internet, en kraftig ökning av inkomstskillnaderna världen över, 

polarisation, fattigdom och social utestängning. Den andra dimensionen är den tekniska klyftan och 

Castells (2002:259) menar här att det i den snabba teknikutvecklingen alltid uppstår en ny teknisk 

klyfta. Byte av hastigheten av internetuppkoppling, eller andra tekniska lösningar. Den tredje och 

sista dimensionen beskriver kunskapsklyftan som har sitt fokus på att utbildning och livslångt 

lärande är viktiga resurser för att nå bra arbetsprestationer och personlig utveckling. Ett steg att nå 

det redan i skolan är att använda sig av internet som ett pedagogiskt verktyg i skolundervisningen. 

Men ett internetbaserat lärande handlar inte bara om att vara tekniskt kunnig, det handlar om att 

omvandla information till kunskap och kunskap till handling. Castells (2002:262) menar dock att 

skolor i USA och övriga världen är dåliga på att efterleva denna modell av internetlärande. 
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6. Metod

Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen har insamlats via semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer med kulturpolitiker och bibliotekarier. Vilket enligt Trost (2013:71) bygger på 

att intervjun följer en intervjuguide där olika grupperingar av frågor och underfrågor ställs till 

respondenterna så alla får samma frågor. En stor fördel med semi-strukturerade intervjuer enligt 

Trost (ibid.) är möjligheten att ändra på ordningen av frågorna till olika intervjupersoner samt även 

ställa följdfrågor som känns relevanta för stunden. 

6.1. Urval och begränsningar 

Inför arbetet med intervjuerna hade begränsningar för uppsatsen satts upp gällande geografisk 

spridning på respondenterna till en vald norrländsk region samt att bara undersöka hur biblioteken 

använder sig av det sociala mediet Facebook. Därav undersöks skillnader genom valet att undersöka

tre bibliotek som har en Facebooksida och ett fjärde bibliotek som funderar på att starta en 

Facebooksida, men som i nuläget (november, 2014) inte har någon Facebooksida publicerad för 

biblioteket. Förfrågningar till kulturpolitikerna och bibliotekarierna skickades ut via e-post. 

Målsättningen var från början att hitta ett jämt antal av både kulturpolitiker och bibliotekarier, det 

vill säga tre av varje. Då sex intervjuer totalt till antalet bedömdes som en relevant mängd att basera

analysen utifrån. Responsen på förfrågningen att ställa upp på intervju från kulturpolitikerna och 

bibliotekarierna varierade, det första svaret från en kulturpolitiker kom nästan på en gång med ett ja 

svar. Sedan inkom ett två bibliotekarier som svarade ja inom några dagar. Efter en första påminnelse

så hade ytterligare en kulturpolitiker och två bibliotekarier sagt ja. I samråd med handledaren så 

bedömdes att målsättningen om att ha tre intervjuer var av kulturpolitiker och bibliotekarier kunde 

revideras då det bedömdes som svårt att få tag på fler kulturpolitiker på grund av skifte efter 

kommunvalet den 14 september 2014. Därmed blev urvalet till slut två kulturpolitiker och fyra 

bibliotekarier, vilket sett till den geografiska spridningen av bibliotekarierespondenter blev väldigt 

god med respondenter från centralorten, utanför centralorten samt från angränsade kommuner till 

centralorten. Kulturpolitikerna kommer enbart från centralorten. Av de sex respondenterna är fyra 

bibliotekarier med erfarenhet från arbetet som bibliotekarie från nyanställd till 10 års erfarenhet, 

medan två av dem är kulturpolitiker och har varit det inom en radie av åtta till tjugo år. 
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6.1.1. Förtydligande gällande kulturpolitiker och kulturnämnden 

Eftersom syftet och frågeställningen med uppsatsen, delvis är att undersöka kulturpolitikers och 

bibliotekariers uppfattningar om folkbibliotekens användande av sociala medier, tar detta stycke 

upp kopplingen mellan kulturpolitikerna och kulturnämndens funktion samt deras maktförhållande 

till biblioteket. Med kulturnämnd menas den kommunpolitiskt tillsatta samling av politiker, i denna 

uppsats benämnda som kulturpolitiker, som har det övergripande kommunala ansvaret för sin 

kommuns bibliotek. Sett till en maktstruktur har kulturnämnden och de politiker som sitter där 

teoretisk möjlighet till att lägga fram förslag, förordningar och regler för biblioteken i sin kommun 

som biblioteken i den kommunen måste följa då kulturnämnden är den högsta beslutade organet för 

de kommunala biblioteken.  Eftersom två av de intervjuade bibliotekarierna i denna uppsats 

kommer från andra kommuner än centralorten i den region som valts att undersökas, har frågan lyfts

om detta kommer att medföra svårigheter att analysera svar som har koppling till bibliotekspolitk på

kommunnivå. Uppsatsens har dock bedöms genomförbar eftersom fokus ligger på 

kommunövergripande frågor för biblioteken och inte på detaljnivå vad kommunen tycker.  

6.2. Etik 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, med fokus på individskyddskravet har tillämpas i denna uppsats. De fyra huvudkrav som 

individskyddskravet kan delas upp i är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet

samt nyttjandekravet. Inledningsvis så ställdes frågan i början av varje intervju om det gick bra att 

spela in intervjun och att det endast kommer vara intervjuaren och hans handledare som kommer ha 

tillgång till inspelningen, samt när arbetet är klart kommer inspelningen att raderas. Alla 

respondenter godkände att intervjuerna spelades in och delgavs information om att endast 

information om ditt kön, din ålder och om du är bibliotekarie eller kulturpolitiker kommer att 

användas i den färdiga uppsatsen. Sett ur en etisk aspekt ska tilläggs att viss kännedom finns mellan

kulturpolitikerna från kulturnämnden och intervjuaren eftersom tidigare engagemang funnits hos 

intervjuaren i samma nämnd. 

6.3. Förberedelse och genomförande av intervjuerna

Före intervjuerna hade en intervjuguide gjorts (se bilaga 1, i slutet av uppsatsen) baserat på 

uppsatsens frågeställningar. Några dagar innan varje intervju skickades ett informationsbrev ut till 

varje respondenten där intervjuns fem frågeområden presenterades samt syftet med uppsatsen. 

Informationsbrevet ställde också frågan om det gick bra att spela in intervjun och upplyste att det 
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endast kommer vara intervjuaren och hans handledare som kommer ha tillgång till inspelningen, 

samt när arbetet är klart kommer inspelningen att raderas. Vidare stod att endast information om ditt

kön, din ålder och om du är bibliotekarie eller kulturpolitiker kommer att användas i den färdiga 

uppsatsen och att intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Samt att respondenten får avbryta intervjun 

närsomhelst om det känns nödvändigt och möjligheten att ringa efteråt, ifall respondenten har några

frågor kring examinationsarbetet infogas. Avslutningsvis fanns en definition av sociala medier 

enligt Heide, Johansson och Simonsson bifogat. Allt detta för att skapa en så trygg intervjusituation 

som möjligt från början. Intervju ett, två och fyra gjordes i ett lugnt och tyst rum som för tillfället 

hade hyrts. Intervju tre, fem och sex gjordes på plats i respektive biblioteks personalrum, som för 

tillfällen var lugnt och i rummet fanns enbart intervjuaren och respondenten. De sex intervjuerna 

blev mellan 50-90 minuter långa. 

6.4. Tillvägagångssätt för analysarbetet

Efter intervjuerna gjorts, transkriberades samtliga intervjuer, vilket skapade ett material av ca 10 

sidor text från varje intervju. Därefter analyserades intervjuerna med hjälp av innehållsanalys, vilket

enligt Kronqvist-Berg (2013:87) följer en process i vilken man först väljer material, sedan sätter 

man sig in i det, väljer koder och sist kategorier. Tanken ska hela tiden vara att en annan forskare 

ska kunna göra samma undersökning och komma fram till samma analys. Innehållsanalysen har 

gjorts med dataprogrammet, Open Code2, ett program utformat av Umeå Universitet för att 

analysera kvalitativa intervjuer, kortfattat beskrivet i termer av att man tilldelar olika rader av det 

transkriberade intervjuerna koder och sedan grupperar man dessa koder till teman. Efter ett tag 

visade det sig att kodningsarbetet blev till en del av den analytiska processen, genom att man i 

arbetet med att ge olika rader, olika koder så framkom den övergripande innebörden av vad som 

sagt. Mer djupgående så kan innehållsanalysen beskrivas i steg med att steg ett bestod av en första 

genomläsning av alla sex transkriberade intervjuerna, vilket här skapade ett samband mellan de 

olika intervjuerna där frågeområden berör varandra. Steg två var att lägga in intervjuerna i 

dataprogrammet Open code och göra ytterligare en genomläsning av intervjuerna samtidigt som 

intervjuerna kodades med orden: politiska visioner, marknadsföring, arbetsbörda, arbete vävs ihop 

med fritid, medborgardialog, digitala klyftan, generationsfråga, läsförståelse, komplement, digitala 

mötesplatser, virtuell anslagstavla, digital delaktighet, integrerad del av vardagen, policy, ej tydlig 

arbetsbeskrivning, interaktion. Steg tre baseras på att välja ut teman utifrån de valda kodorden och 

därmed matcha ihop alla kodorden till fem kategorier avslutningsvis. Vilka blev: 

Värderingar/Visioner, Arbetsbörda, Marknadsföring, Demokrati och Digitala klyftan.  
2http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/forskning/open-code/ [2014-12-20] 
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7. Resultat & analys

Inledningsvis kommer bakgrundsinformation om respondenterna som efterfrågades i början av varje

intervju att beskrivas för att ge en lite inledning till resultat och analysdelen. Sedan beskrivs hur 

biblioteken rent konkret använder sociala medier varav därefter påbörjas den riktiga resultat och 

analysdelen med utgångspunkt från de fem kategorierna som framkommit i den innehållsanalysen 

som gjorts på de transkriberade materialet från intervjuerna. Dessa fem kategorierna är Värderingar

och visioner, Arbetsbörda, Marknadsföring, Demokrati och Digitala klyftan. Presentationen i denna 

del följer i möjligaste mån intervjuguidens upplägg av frågor. Sist i resultat och analysdelen ges en 

sammanfattning och svar på uppsatsens frågeställningar. 

7.1. Analys av bakgrundsinformationen av respondenterna

Kunskapen och användandet av sociala medier hos respondenterna var relativ hög, dock fanns det 

en tydlig skillnad i nyttjandegraden hos respondenterna, från respondenter som bara använde ett 

socialt media till respondenter som var delaktiga på upp till åtta sociala medier samtidigt. En tydlig  

koppling kan också göras till ålder där de respondenter som var delaktighet på fler sociala medier 

var yngre än de som använde färre sociala medier. Vidare lägger fem av sex respondenter 

personligen ner mer en timme per dag på användande av sociala medier. Så övergripande för alla 

respondenterna är att de har ett mer eller mindre personligt intresse för användande av sociala 

medier. Något som sett till analysarbetet och intervjuerna i sin helhet med kulturpolitikerna och 

bibliotekarierna visar på ett tydligt samband mellan bibliotekariernas personliga engagemang för 

sociala medier och att få till en levande Facebooksida för biblioteken. Ett annat tydligt samband var 

det att respondenternas egna personliga användande av sociala medier hade ökat genom att de 

använder sociala medier i tjänsten och fyra av sex respondenter sa att de troligtvis inte hade använt 

sociala medier alls om de inte behövt använda dem i tjänsten. En tydlig överlappning från att 

använda sociala medier i tjänsten till ett privatsyfte kunde ses, vilket skapar en viss utsuddning av 

skillnaden mellan privatliv och arbetssyfte. Mer om det kan läsas i 7.4. arbetsbördan.

7.2. Bibliotekens användande av sociala medier 

Ser man till resultaten och analysen av intervjuerna med bibliotekarierna om hur biblioteken 

använder sig av Facebook för att nå ut till användarna framkommer två alternativ på utformning av 

bibliotekets Facebooksida. Det ena alternativet är att vara kreativ och därmed också ha en mer 

utökad plan för kommunikation och dialog. Exempelvis lägger biblioteket ut mer personliga bilder, 

18



länkar och kommentarer samt anordnar tävlingar och andra sociala aktiviteter. Alternativ två är att 

man mest puffar för arrangemang eller något annat som man vill lyfta fram och därmed används 

sidan ganska sparsmakat, mer likt en virtuell anslagstavla. Båda bygger mycket på ett personligt 

intresse hos den som är ansvarig och huvudfokus ligger ändå på att sprida information i 

marknadsföringssyfte. På frågan vilka sociala medier som används av biblioteken är svaret 

uteslutande Facebook. Dock har det efterfrågats på vissa bibliotek att börja använda Instagram. Men

några andra sociala medier har inte efterfrågats. Avslutningsvis på frågan hur väljer man vanligtvis  

ut vad som ska läggas upp på Facebooksidan svarar bibliotekarierna att eftersom det ofta är i 

marknadsföringssyfte något läggs upp styrs det efter vad som finns i programbladet samt boktips. 

Vissa respondenter har tankar om att man kan använda det till att visa upp nya böcker, tidskrifter 

eller bilder från arrangemang också.

7.3. Värderingar och visioner

Ser man till resultaten och analysen av intervjuerna med både bibliotekarierna och kulturpolitikerna 

i sin helhet ser man en likhet i att både grupperna har ett stort intresse och engagemang för 

biblioteken. Skillnaden märks i att kulturpolitikerna ofta pratar i termer om visioner för biblioteken. 

Exempelvis nämns fördelen med den ökade möjligheten att nå ut till människor, genom diskussion 

och förhoppningsvis en ökad läsning av böcker, men även att underlätta för en ökad 

medborgardialog. Kulturpolitikernas politiska visioner kommer fram när frågan om bibliotekets 

framtida demokratifrämjande uppdrag lyfts. Kulturpolitikerna anser att den största 

demokratifrämjande uppgiften för biblioteken nu och framåt i tiden är att återuppväcka lusten att 

läsa böcker hos medborgarna. De menar att här behöver biblioteken och skolan kraftsamla 

tillsammans för att nå resultat eftersom läsandet har går ner drastiskt. En kulturpolitiker menade att 

det här följer gamla ingrodda klasstrukturer, att det konkret är arbetarklassungdomar som läser 

mindre än barn till högutbildade föräldrar, vilket är oerhört skadligt för demokratin. 

Kan sociala medier underlätta tillgången på litteratur för dessa målgrupper är det bara att köra igång. 

(Kulturpolitiker)

Bibliotekarierna till skillnaden från kulturpolitikerna har en mer verksamhetsnära vision om 

biblioteken. Exempelvis nämner de som fördel att sociala medier är ett billigt, snabbt och enkelt sätt

för biblioteken att nå ut. Vilket lätt skapar ett mervärde för besökarna genom att lägga ut tips om 

arrangemang och nyinköpta böcker, men även en större möjlighet till personlig interaktion med 
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låntagarna eller allmänheten jämfört med vanlig affischering. Flertalet bibliotekarier nämner som 

fördel att sociala medier öppnar upp för möjligheten till dubbelkommunikation istället för 

envägskommunikation. En bibliotekarie tog även om fördelen med att det rent tekniskt är en fördel 

att ha en Facebooksida för biblioteket då man dyker upp i användarnas Facebookflöde och de inte 

faktiskt behöver gå in på bibliotekets webbplats för att nås av informationen. Vidare menade en 

bibliotekarie i likhet med kulturpolitikerna att biblioteken bör utöka sitt samarbete med skolan, där 

ett större fokus på den pedagogiska delen är viktigt. Avslutningsvis på frågan om vad 

bibliotekarierna tänker kring bibliotekens framtida demokratifrämjande uppdrag så lyfts visionen 

om biblioteken som en plats fri från krav där alla kan delta och man får och kan vara sig själv en 

stund. En bibliotekarie lyfter frågan vidare mot ett mer politiskt håll genom åsikten av att belysa 

vikten av att behålla biblioteket fritt från vinstintresse för att möjliggöra detta. 

Biblioteket är ett helt kravlöst rum på ett sätt som inte finns kvar någonstans. Jag kan inte komma och tänka på 

något annat, som är öppet så mycket och som ligger centralt och gratis och du får komma in oavsett vem du är 

så länge du håller dig till allmän hyfs och ordning och reda så är du välkommen. Jag blir väldigt stolt över att 

arbeta på ett sådant ställe. (Bibliotekarie) 

7.3.1. Två olika synvinklar

Som tidigare nämndes under rubriken ”Bibliotekens användande av sociala medier” kan två olika 

synvinklar på hur biblioteken använder Facebooksidor utläsas. Den ena synsättet är att biblioteken 

använder sin Facebooksida likt en virtuell anslagstavla där information postades om när biblioteket 

är öppet, information om olika arrangemang, författarbesök, osv. Det andra synsättet innefattar att 

biblioteket har en mer kreativ Facebooksida, där bilder publiceras från olika arrangemang, tävlingar

anordnas och en mer sociala miljö skapas för besökarna. Enligt analysarbetet framgår det tydligt att 

det är bibliotekariernas egna intresse för att använda sociala medier som varit styrande för den 

kreativa utformningen. På frågan om vilket socialt media som bibliotekarierna tänker skulle passa 

bäst för framtidens bibliotek svarade merparten Facebook, för att det är ett allsidigt media med 

möjlighet att infoga både text, ljud och bild. 
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7.3.2 Är sociala medier i någon form en del av framtidens bibliotek 

På frågan om vad kulturpolitikerna och bibliotekarierna anser om sociala medier i någon form 

kommer att vara en del av framtidens bibliotek svarar alla respondenter till en början ja. 

Kulturpolitikernas syn på frågan om sociala medier i någon form kommer att vara en del av 

framtidens bibliotek ligger mer i svaret om att det ger biblioteken en utökad digital delaktighet och 

en möjlighet till en ny digital mötesplats för biblioteken. Flertalet bibliotekarier ser istället 

kopplingen mellan biblioteket och sociala medier som ett komplement för biblioteket att nå ut med 

information till användarna. Skillnaden hänger mycket på vilken inställning bibliotekarien har med 

sig från början. Finns ett eget personligt intresse så kan Facebooksidan och den kreativa aktiviteten 

där bli hög, men finns inget intresse tenderar Facebooksidan att bli mer av en virtuell anslagstavla.  

Jag ser ju biblioteken som en knutpunkt för skapade kultur och allting. Då tycker jag att sociala medier är en 

självklar del, eftersom sociala medier kan ju vara en knutpunkt för det gör ju att många användare kan 

använda sig av tjänsterna fastän man inte är på fysiskt plats. (Bibliotekarie)

En bibliotekarie lyfter frågan vidare och menar att sociala medier har för många, men inte för alla, 

blivit en så pass interagerad del av vår vardag genom att vi bär med oss dem hela tiden i exempelvis

mobilen. Men bibliotekarien reflekterar samtidigt över att biblioteken måste betänka på att alla inte 

har tillgång till en smartphone och sociala medier. Frågan om den digitala klyftan är viktig att ha i 

åtanke här i bibliotekens arbete med sociala medier. 

7.3.3 Klubb för inbördesbeundran 

Vidare upplevde en bibliotekarie att en stor andel av de följare, dvs. de som valt att följa en viss 

Facebooksida, till de olika bibliotekens Facebooksidor mest bestod av bibliotekspersonalen själva. 

Vilket gjorde bibliotekens olika Facebooksidor till mer av en klubb för inbördes beundran än till 

användning för allmänheten. Något som flertalet av de andra bibliotekarierna menade inte behövde 

vara något negativt, utan att man kunde se det som en sorts inspirationskälla till det egna 

biblioteket. Men att de olika bibliotekens Facebooksidor i dagsläget kanske var mer av ett intranät 

än ett nät för allmänheten höll bibliotekarierna med om till viss mån. En bibliotekarie menade att 

det föll sig rätt naturligt att de som är intresserade också är de som väljer att följa exempelvis ett 

visst bibliotekets Facebooksida.
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7.4. Arbetsbörda 

En återkommande fråga bland respondenterna var den om arbetsbördan kring att biblioteket skaffar 

eller har en Facebooksida. Kulturpolitikerna belyser att det är viktigt att man stöttar den personal 

som vill engagera sig och vara delaktig i arbetet med bibliotekens satsning på Facebook. 

 

Det är en förutsättning att personalen ska tycka att det är viktig del i deras arbete...//...Då är det ju poänglöst för

att skulle man starta en Facebooksida och uppdatera och sedan bli less efter två veckor för det är ingen som 

följer den, eller ingen som svarar på ens frågor eller någonting. Man kanske måste hålla ut i ett halvår, du 

kanske måste hålla ut ett år innan det börjar trilla in. (Kulturpolitiker) 

Bibliotekariernas åsikt var delade i frågan om arbetsbördan med att biblioteket skaffar/har en 

Facebooksida. Alltifrån att det inte skulle ta så länge till mer exakta angivelser av att arbetet med att

uppdatera bibliotekets tilltänkta Facebooksida inte skulle behöva ta mer än 15 minuter per vecka. 

Vidare påpekades också vikten av att lägga det hela på en lagom nivå och inte ta på sig för mycket 

ansvar på en gång. Att användandet av bibliotekets Facebooksidan ska ses som ett komplement där 

man infogar saker som man gjort för ett annat ändamål också, dvs. något som inte primärt är gjort 

för enbart att läggas ut på Facebooksidan. En bibliotekarie menade dock att det genererade ändå en 

hel del arbete om man väl började arbeta mer kreativt med Facebooksidan. Efter ett tag ökade 

andelen inskickade meddelanden till bibliotekets Facebooksida markant vilket gjorde att det helt 

enkelt inte fanns tid för att besvara alla meddelanden, kommentarer och annat som kom in. 

Bibliotekarien menade att när det händer så är det lätt att glömma bort att arbetstiden tagit slut och 

att man är inne på övertid. 

Den utsuddade gränsen mellan arbete och privatliv var en återkommande synpunkt från alla tre av 

bibliotekarierna med ansvar för uppdateringen av bibliotekets Facebooksida. Det som upplevdes 

som en av de största anledningarna till denna utsuddade gräns mellan arbete och privatliv var, 

situationen när man använder internet i privatsyfte, dvs. hemma och inte på arbetstid och hittar en 

intressant länk eller något annat som upplevs skulle passa bra på bibliotekets Facebooksida. Då 

loggade alla tre bibliotekarierna in och lade upp det på bibliotekets Facebooksida fastän de inte var 

på arbetet, anledningen var densamma för alla tre bibliotekarierna, för att inte glömma bort att göra 

det imorgon på arbetstid och det tar bara några minuter. Ingen av bibliotekarierna påpekade att detta

medförde att de arbetade gratis utanför ordinarie arbetstid. Utom en bibliotekarie som reflekterade 

över saken att arbeta gratis ur ett ytterligare perspektiv, hon menade att som barn och 
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ungdomsbibliotekarie så arbetar man redan gratis till en viss del genom att man läser mycket barn 

och ungdomslitteratur på sin fritid. En annan anledning som kan tänkas är att alla bibliotekarierna 

har kopplat sitt privata Facebookkonto till bibliotekets Facebooksida vilket väldigt lätt gör att arbete

och fritid flyter ihop. I jämförelse med Malmö stadsbiblioteks arbete med sociala medier som 

beskrivs i kapitlet om tidigare forskning i uppsatsen, så kan man se tydliga skillnader mellan de 

intervjuade bibliotekarierna i denna uppsats och bibliotekarierna som arbetar på Malmö 

stadsbibliotek. Skillnaderna märks gällande arbetssituation, planering och bibliotekens inställning 

till arbetet med sociala medier på biblioteken. Bibliotekarierna på Malmö stadsbibliotek har en egen

grupp av bibliotekarier som arbetar med just sociala medier samt så verkar stadsbibliotek prioritera 

arbetet på ett helt annat sätt än vad som framkommit från de intervjuade bibliotekarierna i denna  

uppsats. Tilläggas bör att det ligger en skillnad i att arbeta på ett litet folkbibliotek och ett stort 

stadsbibliotek som det i Malmö. 

7.5. Marknadsföring 

Användningen av bibliotekets Facebooksida i marknadsföringssyfte, är något flertalet av 

respondenterna tagit upp under intervjuerna. En bibliotekarie reflekterade över med att biblioteket 

kanske inte har så mycket vana av att marknadsföra sig själv och sina tjänster till användarna. Han 

menade att biblioteket måste våga ta steget, om man inte redan har en Facebooksida, till att skapa 

en sida för biblioteket trots rädslan över att få ett mindre antal följare av sidan i början. Denna 

osäkerhet samt hur mycket arbete det är att ha en Facebooksida för biblioteket reflekterar flertalet 

bibliotekarier över. Men de flesta var överens om att den största anledningen stavas intresse. Finns 

det ingen bibliotekarie som har ett personligt intresse av sociala medier på biblioteket så faller 

saken mellan stolarna. En bibliotekarie påpekade dock att det är viktigt att man inte lutar sig tillbaka

och tänker att nu kommunicera vi bara genom Facebook utan man måste även ha de traditionella 

kanalerna kvar. Dock visar intervjusvaren på att det finns en skillnad mellan bibliotek som har en 

Facebooksida och de som inte har det. Båda bibliotek riktar sina arrangemang mot en målgrupp för 

äldre, dvs. över 50 år. Biblioteket som inte hade en Facebooksida svarade med att för att få folk att 

komma så var ett krav att annonsera i det tryckta informationsbladet som kommer ut 2 gånger per år

för annars kom ingen på arrangemangen. Medan det andra bibliotek som hade en Facebooksida 

svarade att tvärtemot var det många, även äldre, som gick med i Facebook för att få reda på vad 

som händer på biblioteket via Facebooksidan.  
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Jag tänker mig att om vi ska starta med en Facebooksida då kan man ju inte bara starta den och hoppas att folk 

hittar dit utan då måste man köra att prata om det här och sätta upp affischer och verkligen lansera det. Annars 

tror jag inte det är någon mening. Och dessutom om man märker att det inte ger någonting inom ett halvår eller

år så då lägger man ner det. Man ska inte hålla på ett dött socialt nätverk för det är den sämsta reklam man kan 

ha tycker jag.  (Bibliotekarie ) 

Kulturpolitikerna menade på att bibliotekens Facebooksidor öppnar upp för dialog med 

medborgarna i en slags kombinerad marknadsföring och medborgardialog. Exempelvis kan ett  

skolbibliotek lägga upp frågan på sin Facebooksida om att de nu är i fas att köpa in nya böcker och 

man kan tipsa om vilka böcker som ska köpas in. Detta är ett bra exempel på hur man kan föra en 

dialog med medborgarna och samtidigt få in förslag på nya böcker. En bibliotekarie vars bibliotek 

inte finns på Facebook just nu, menade att om det skulle skapa en Facebooksida för biblioteket så 

skulle de lansera det med en stor marknadsföringskampanj och skulle sedan Facebooksidan bli en 

flopp efter ett tag så ska man avsluta projektet istället för att låta det rinna ut i sanden. 

7.6. Demokrati 

Skillnaden mellan kulturpolitikerna och bibliotekarierna i frågan om hur de ser på användningen av 

Facebook som en förlängning av arenan för bibliotekens demokratifrämjande uppdrag var återigen i

termer av olika visioner. Kulturpolitikerna reflekterade över vikten av medborgardialog som uppstår

i kommunikation med användarna på Facebook. Men menar också att man inte enbart får fokusera 

på det. Den gamla hederliga referensgruppen med folk ur olika samhällsskikt har fortfarande 

definitivt sin plats, som en rimlig avstämning. Men det är naturligtvis en fördel att nå biblioteket på 

ett enklare sätt, exempelvis via Facebook, vilket underlättar för att kunna ställa frågor och delta, då 

ligger det i sakens natur att man måste vara på de nmedier målgruppen använder. Bibliotekarierna 

hade lite olika reflektioner i ämnet, men var överlag positiva till bibliotekens användning av sociala 

medier. Omedelbarheten och förutsättningar för en tvåvägskommunikation var två stora positiva 

drag i bibliotekens användningen av sociala medier som en förlängning av arenan för bibliotekens 

demokratifrämjande uppdrag. En bibliotekarie menade att i jämförelse är Facebook mycket bättre ur

kommunikationssynpunkt för användaren mot att exempelvis sätta in en annons i tidningen. Med 

Facebook finns möjligheten att kontakta biblioteket direkt om man har en fråga, via annonsering i 

tidningen måste man ju ringa eller skriva ett mejl eller vanligt brev. Den utökade 

dubbelkommunikationen ses som ett steg i rätt riktning av bibliotekarierna, liksom den ökade 

användande av webb 2.0 och Bibliotek 2.0 relaterade tjänster. Exempelvis i detta fallet Facebook 

för att kunna kontakta biblioteket på ett snabbare sätt än tidigare då det enbart var en 

24



envägskommunikation genom affischering på stan. Ytterligare synpunkter från bibliotekarierna var 

att sociala medier ger möjligheten till en utökad tillgängligheten till olika former av information för 

medborgarna. Exempelvis kan man skapa en film för hur man laddar ner en e-bok, vilket skulle öka 

tillgängligheten för hur man gör det. En bibliotikare reflekterade över att, om man med bibliotekets 

demokratifrämjande uppdrag menar att man ska nå de utsatta målgrupperna, når man dem inte 

genom en facebooksida. Men för den delen kan en Facebooksida ändå skapa ett mervärde för de 

som vanligt kommer till biblioteken, vilket är lika viktigt. 

7.6.1. Policy

På frågan om respondenterna kände till om det fanns någon politiskt beslutad policy, på deras 

bibliotek eller som antagits i kulturnämnden, som reglerar förhållandet mellan biblioteken, 

användandet av sociala medier och kulturnämnden så svarade alla respondenterna nej. Ingen av 

respondenterna hade sett, läst eller hört något om att det skulle finnas någon sådan politiskt beslutad

policy. En av bibliotekarierna svarade att de hade en ny policy på gång om vad man får och inte får 

skriva på sociala medier. Men att den inte var politiskt beslutad ännu som policy. Den naturliga 

följdfrågan blev, behövs då en sådan policy? Varav kulturpolitikerna svarade att de bedömde att det 

kan finnas svårigheter att utforma en sådan policy genom att den tekniska utveckling går så fort 

framåt att det blir svårt att skriva in något konkret. Exempelvis menade en kulturpolitiker att, vem 

vet om Facebook finns kvar om fem år. Vidare lyftes frågan om det är rimligt att det ska vara 

politikerna som ska besluta om hur den policy ska se ut. 

Som politiker ska man kanske försöka hålla tassarna borta lite grann från det som man kan uppfatta som 

tjänstemännens egen kompetens. Och ett sådant mål att vi även ska existera, att biblioteken även ska finnas 

tillgängliga digitalt och man ska kunna, olika sådana här, det tycker jag är rimligt (Kulturpolitiker )

Samma kulturpolitiker menar dock att om man skulle till att göra en policy bör det vara av kvalitets 

kvalificering skäl. Exempelvis för att motverka skandaler, som uppstår om någon skulle skriva 

riktigt tveksamma inlägg. Men det berör inte frågan om biblioteken ska starta eller inte starta en 

Facebooksida för det enskilda biblioteket, utan mer vad som skrivs på sociala medier. Vilket är 

minst lika viktigt det också. Bibliotekarierna var lite osäkra i frågan om det borde finnas en sådan 

policy eller ej. Men en bibliotekarie lyfte frågan om att den inte bör vara tvingade eftersom det då 

gör arbetet svårare på biblioteken. 
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7.7. Digitala klyftan 

Bibliotekens roll i arbetet med den digitala klyftan är något som flera respondenter lyft i 

intervjuerna. Sociala medier som Facebook är som en bibliotekarie menar här för att stanna och har 

blivit en del av mångas vardag. Men den del av befolkningen som inte är delaktig på sociala medier 

eller för den delen inte har någon dator, surfplatta eller smartphone blir allt mer utanför den digitala 

världen. Flertalet respondenter har lyft frågan om digital delaktighet och bibliotekens roll för att 

motverka den digitala klyftan, där biblioteken kan vara en mötesplats för människor att träffas och 

få kunskap och information om hur det digitala samhället fungerar. En bibliotekarie berättar om hur 

deras bibliotek anordnar seniorsurf för äldre och hur populärt det är. Tredje gången de skulle ha det 

behövdes ingen reklam alls, alla tillfällen var bokade på en gång. En annan bibliotekarie berättar att 

deras bibliotek hade också haft seniorsurf och deltagarna hade blivit så till sig av att hitta matrecept 

på internet att de nästan inte ville gå därifrån.  

Jo, men det är klart att det blir en stor klyfta mellan generationer och de som inte har. Genom att allt mer anses

ska göras på nätet. Så blir man ju totalt utanför då om man inte gör det.  (Kulturpolitiker)
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7.8. Sammanfattning av analysarbetet

Sist i resultat & analysdelen sammanfattas arbetet med att svara på uppsatsens frågeställningar.

7.8.1. Vilka olika uppfattningar finns bland kulturpolitiker och bibliotekarier av folkbibliotekens 

användande av sociala medier?

Överlag var det positiva reaktioner från de intervjuade kulturpolitikerna och bibliotekarierna om 

bibliotekens närvaro på sociala medier. Skillnaden mellan dem låg i att kulturpolitikerna pratade 

ofta i termer om visioner för biblioteken kopplat till användandet av sociala medier. Som exempel 

gavs möjligheten att med sociala medier nå ut till en bredare målgrupp för att locka människor till 

ökad diskussion om böcker och förhoppningsvis bidra till en ökad utlåning och läsning av böcker. 

Kulturpolitikerna belyste även visionen om att sociala medier skulle underlätta medborgardialogen 

mellan biblioteken och medborgarna. Bibliotekariernas beskrivningar låg mer nära verksamheten 

och som exempel gavs fördelen med att sociala medier är ett billigt, snabbt och enkelt sätt att nå ut. 

Vilket lätt skapar ett mervärde för besökarna genom att de får tips om arrangemang och nyinköpta 

böcker. Möjligheten till dubbelkommunikation istället för envägskommunikation tog många 

bibliotekarier upp som exempel i samtalet om bibliotekens närvaro på sociala medier. De negativa 

kommentarerna var ofta refererade till att man var lite osäker på hur mycket arbete det skulle 

innebära att ha en Facebooksida för biblioteken, vilket var en beskrivning som delades av alla 

intervjuade bibliotekarierna.

7.8.2. Finns det politiska beslut som påverkat bibliotekarierna till att just deras bibliotek finns på 

sociala medier?

Eftersom inget policydokument från politiskt håll har hittats som reglerar vad kulturnämnden tycker

om att biblioteken finns på sociala medier, samt att ingen av de intervjuade respondenterna har hört 

om någon liknade policy, blir svaret på frågan inledningsvis nej. Det verkar råda en samsyn mellan 

kulturpolitiker och bibliotekarier att man inte ska vara inne och trampa på varandras områden 

gällande denna fråga. På frågan om det skulle behövas en sådan policy kommer det upp liknade 

svar. Dock finns det politiska beslut på riksnivå, som den nya bibliotekslagen (2013), vilket 

eventuellt kan påverka framtida beslut om att bibliotek ska finnas på sociala medier. Här nämns i 

paragraf sju ”...Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet...” Men i övrigt verkar det 

vara upp till varje bibliotek och bestämma om de anser att det är en bra idé att utöka sin verksamhet 

till att finnas på sociala medier också. 

27



7.8.3. På bibliotek som använder sociala medier, hur påverkas deras demokratifrämjande uppdrag 

av att sociala medier används? 

Efter att ha analyserat svaren på denna frågeställning framkommer att merparten av respondenterna 

har tolkat frågeställningen som vad de anser är bibliotekens övergripande framtida 

demokratifrämjande uppdrag och inte om bibliotekens närvaro på sociala medier har påverkat dess  

framtida demokratifrämjande uppdrag. Därför analyseras frågan utifrån det material som 

framkommit. Vilket visar på att kulturpolitikerna är här överens i frågan om att bibliotekens största 

demokratifrämjande uppgift nu och framåt i tiden bör vara att återuppväcka läslusten av böcker hos 

medborgarna. Här behöver biblioteken och skolan kraftsamla tillsammans för att nå resultat 

eftersom läsandet har gått ner väldigt kraftigt. Där fokus bör ligga på att biblioteken och 

kulturpolitikerna samverkar för att motverka den digitala klyfta som är på uppsegling. En 

kulturpolitiker menade att det här följer gamla ingrodda klasstrukturer, att det konkret är 

arbetarklassungdomar som läser mindre än barn till högutbildade föräldrar, vilket han menar är 

oerhört skadligt för demokratin. Kulturpolitikerna menar att kan sociala medier underlätta 

tillgången på litteratur för dessa målgrupper är det bara att köra igång. Bibliotekarierna anser å sin 

sida att bibliotekens framtida demokratifrämjande uppdrag ligger i att lyfta visionen om biblioteken 

som en plats fri från krav där alla kan delta och man får och kan vara sig själv en stund. En 

bibliotekarie lyfter frågan vidare mot ett mer politiskt håll genom åsikten av att belysa vikten av att 

behålla biblioteket fritt från vinstintresse för att möjliggöra detta. Något som både kulturpolitikerna 

och bibliotekarierna tycker lika i är att samarbetet mellan skolan och biblioteken bör öka. 

7.8.4. Vilka eventuella problem kan finnas för bibliotekarier kopplat till processen att starta, 

underhålla och driva ett biblioteks användning av sociala medier?

Merparten av respondenterna reflekterade kring frågan om arbetsbördan som kommer med att 

biblioteket skaffar/har en Facebooksida. Här kunde man se en tydlig skillnad i att kulturpolitikerna 

nämnde att det är viktigt att man stöttar den personal som vill engagera sig i att vara delaktig i 

bibliotekets satsning på Facebooksidan. Bibliotekariernas åsikt var delade i frågan om arbetsbördan 

med att ett bibliotek skaffar/har en Facebooksida. Några menade att arbetsbördan inte var så 

påtaglig och medan andra menade att det genererade ändå en hel del arbete om man väl började 

arbeta mer kreativt med Facebooksidan. Skillnaden var tydlig i hur kreativ man var i utformningen 

av sin Facebooksida relaterat till arbetsbördan. Kortfattat kan man beskriva det i termer av att i takt 

med ökningen av kreativiteten på sidan så ökade också trafiken och med den meddelanden, 

kommentarer, osv. En annan sak som ansvariga bibliotekarier för sitt bibliotekets Facebooksida 

28



upplevde var att gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut efter att ha börjat som ansvarig för 

sitt biblioteks Facebooksida. Sammanfattningsvis, baserat på analysarbetet, verkar det finnas risk 

för bildandet av en ond spiral sett ur bibliotekariens synpunkt om biblioteket ska få till en kreativ 

och socialt intressant Facebooksida. Samtidigt är det också tydligt att det personliga intresset från 

bibliotekarien för användande av sociala medier som bidrar till att skapa en kreativ och socialt 

intressant Facebooksida för biblioteket. Merparten av de intervjuade bibliotekarierna har kopplat 

sina personliga Facebookkonton till bibliotekets Facebooksida så är det lätt att man går in och 

uppdaterar eller svarar på kommentarer eller meddelanden utanför sin arbetstid. Här krävs tydliga 

riktlinjer för hur man ska fortsätta detta arbete med sociala medier på biblioteken, eftersom man i 

nuläget fortfarande är i startgroparna. Något den tidigare forskningen om Malmö stadsbibliotek 

visar goda exempel på.  

7.8.5. Hur används sociala medier av enskilda bibliotek för att nå ut till sina låntagare/användare?

Bibliotekarierna använder sig av det sociala mediet Facebook för att kommunicera med 

medborgarna. Förfrågningar om att börja använda bilddelningsappen Instagram har också 

förekommit. På frågan om vad som vanligtvis läggs upp på Facebooksidan svarar bibliotekarierna 

att det ofta är i marknadsföringssyfte något läggs upp, baserat på vad som finns i det tryckta 

programbladet. Men boktips förekommer också att det läggs upp information om. Några 

respondenter har tankar om att man kan använda det till att visa upp nya böcker, tidskrifter eller 

bilder från arrangemang också.
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8. Diskussion

För att knyta an till syftet med uppsatsen i slutdiskussionen så framkom det skillnader mellan 

kulturpolitikerna och bibliotekarierna i frågan om bibliotekens medverkan på sociala medier kan 

bidra till att öka medborgardialog med medborgarna. Kulturpolitikerna menade att en ökad 

medborgardialog skulle kunna vara en av fördelarna med biblioteket medverkan på sociala medier. 

Medan bibliotekarierna låg mer verksamhetsnära och mer såg till den faktiska nyttan med 

exempelvis Facebook och menade att det låg mycket i den dubbelkommunikation som 

Facebooksidan utgjorde genom att användarna kunde ha direktkontakt med biblioteket. Men någon 

medborgardialog var det ingen bibliotekarie som pratade om i de termer som kulturpolitikerna 

gjorde. Fler jämförelser mellan kulturpolitiker och bibliotekarie gjordes på frågan om bibliotekens 

närvaro på sociala medier kopplat till dess framtida demokratiska uppdrag, vilket gav svaret från 

kulturpolitikerna att man bör satsa mer på läsning av böcker i samarbetet med skolan. Här kan man 

återigen koppla till Castells (2002) syn på riskeras att hamna utanför nätverkssamhället. Vilket en 

kulturpolitiker också gjorde genom att säga att det här följer gamla ingrodda klasstrukturer, att det 

konkret är arbetarklassungdomar som läser mindre än barn till högutbildade föräldrar. Vilket han 

menar är oerhört skadligt för demokratin. Kulturpolitikerna gav också som förslag att om sociala 

medier på något sätt kan underlätta tillgången på litteratur för dessa målgrupper, genom exempelvis 

e-böcker eller andra lästips, så är det bara att köra igång. 

8.1. Castells nätverkssamhälle och den digitala klyftan 

En reflektion gjordes i jämförelse mellan Castells teorier om att de med kortare utbildning riskerar 

att hamna i utanförskap i det nya nätverkssamhället och flertalet av respondenternas svar om 

tankegångarna kring den digitala klyftan och de medborgare som de mött som inte har någon dator, 

surfplatta eller smartphone. Här kan man med hjälp av intervjuerna med respondenterna se att 

biblioteket fyller en väldigt viktig funktion i att vara en länk till medborgare som inte har någon 

tillgång till den digitala världen. Möjligheten till att få prova på seniorsurf, det vill säga att man som

äldre får hjälp med lättare dataanvändning på eller i anslutning till bibliotek har visat sig vara 

väldigt populärt. Detta och andra händelser som andra bibliotekarie som hjälper till med digitala 

ärenden när det finns tid över inger hopp inför framtiden. Sett med facit i hand nu, 2015, prickar 

Castells (2001) in många faktorer som vi dag tar för sanningar och självklarheter. Exempelvis 

menar han att vi kommer att flytta ut vårt sociala umgänge, yrkes samt privatliv på internet. Den 

nya informationstekniken kommer att påverka både samhället, global ekonomi och maktstrukturer. 
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Vidare menar han att vårt sätt att leva skulle förändras i takt med teknikutvecklingen och att man 

inte behöver vara bunden till en viss plats utan kunna sitta uppkopplad för att arbeta, konsumera och

umgås via nätet. Det skapar en lätt skrämmande känsla av att läsa om Castells (2001) teorier om det

nätverkssamhället och inse hur mycket av det han skrivit, tar vi nu för sanningar och självklarheter. 

Som nämndes i kapitlet om uppsatsens teoretiska perspektiv så är Castells teorier relevanta för 

uppsatsen genom att koppla samman teorin om informations- och nätverkssamhället och den allt 

mer ökade användningen av sociala medier i samhället, speciellt tanken om användningen av de 

sociala nätverken som exempelvis Facebook. Vilket är nästan en exakt kopia av det Castells menar i

sin teori om nätverkssamhället. Att alltid vara uppkopplad och nästan känna en viss abstinens om 

internet ligger nere ett tag. Att en del av ens sociala umgänge bygger på nätverkssidorna som 

Facebook, vilket tydligt även märktes då frågan om vad respondenten gör och inte på Facebook 

alltid tog upp en stor del av tiden i början av varje intervju. 

8.2. Jämförelse mellan Sverige och Finland utifrån Kronqvist-Bergs doktorsavhandling

I en jämförelse mellan resultat och analysarbetet från de intervjuade bibliotekarierna och den 

tidigare forskningen från Kronqvist-Bergs (2014) doktorsavhandling om folkbiblioteket i Finland &

sociala medier så kan det rent statistiskt sägas att Sverige och Finland verkar skilja sig lite på de 

punkter som tas upp i den tidigare forskningen som exempel. Nu blir denna jämförelse lite haltade 

då Kronqvist-Berg hade ett betydligt större underlag att samla in resultat från än de underlag som 

denna uppsats har att förfoga över. Men det kan ge en liten fingervisning åt vilket håll det lutar och 

ge uppslag åt vidare forskning i ämnet. I exempel ett från Kronqvist-Bergs tidigare forskningen om 

vilka sociala medier som bibliotekspersonalen i Finland använder sig av i sitt arbete så ligger wikis 

på första plats, sociala nätverkssidor på andra plats samt bloggar på tredjeplats. Baserat på 

intervjuerna som gjorts i denna uppsats så ligger fokus i Sverige uteslutande på sociala 

nätverkssidor som Facebook. Men när det gäller att nå ut till användarna är Sverige likadan som 

Finland i att det vanligaste sociala mediet för biblioteket att nå ut är Facebook. I exempel två 

frågade Kronqvist-Berg hur mycket tid som biblioteken lägger ner på att arbeta med sociala 

medier/bibliotek 2.0-tjänster. Svaren blev här väldigt likadana för både Sverige och Finland att det 

är en väldigt varierande tidsomfattning.  I det tredje exemplet om vad som beskrivs som främsta 

anledning till att man inför sociala medier / bibliotek 2.0 tjänster på biblioteket ligger på första 

platsen i Finland att utveckla biblioteket och på plats två marknadsföra biblioteket. Sett till 

analysarbetet i uppsatsen så har marknadsföringen större betydelse i Sverige än i Finland och 

hamnar därför på plats ett frågan om utveckling av biblioteken har inte framkommit i den svenska 
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undersökningen. Avslutningsvis så menar Kronqvist-Berg att i Finland är de vanligaste hindren för 

att biblioteken inte skaffa sociala medier/bibliotek 2.0 tjänster brist på tid och ej tillräcklig 

kompetens bland personalen för att införa sociala medier. Utifrån det bibliotek som tillfrågas i 

analysarbetet så gavs samma svar som de i Finland. 

8.3. Förslag på förbättringar kopplat till exemplet Malmö stadsbibliotek

Som tidigare tagits upp i resultat och analysarbetet under punkten arbetsbörda, så finns en tydlig 

skillnad om man jämför Carlsson (2013) doktorsavhandling om stadsbibliotek i Malmö med de svar

som framkommit från bibliotekarierna i samband med denna uppsats. Detta gäller främst områdena 

arbetssituation, planering och bibliotekens inställning till arbetet med sociala medier på biblioteken.

Tilläggas bör att det ligger en stor skillnad i att arbeta på ett litet folkbibliotek och ett stort 

stadsbibliotek, för de intervjuade biblioteken i denna uppsats har varken möjligheten rent 

ekonomiskt eller resursmässigt att leva upp till den nivå som stadsbibliotek har. Men det finns ändå 

intressanta skillnader mellan dem, som prioriteringen Malmö stadsbibliotek ger arbetet med sociala 

medier jämfört med svaren bibliotekarierna i uppsatsens gett. Först har vi de uppenbara med att 

Malmö stadsbibliotek har en egen arbetsgrupp av bibliotekarier som arbetar enbart med sociala 

medier. Som nämndes nyss så finns det ju varken ekonomiska eller resursmässiga möjligheter till 

det på ett litet folkbibliotek, men det skapar en mer dynamisk organisation om man bara får arbeta 

med ett ämnesområde. De bibliotekarier som intervjuades till denna uppsats hade utöver ansvaret 

för bibliotekets Facebooksida även ansvaret för de övriga vardagliga uppgifterna på biblioteken. 

Detta skapar en prioriteringsordning av vad som är mest akut, vilket inte alltid behöver vara 

Facebooksidan.

Sen har vi det praktiska där man i jämförelse tydligt kan se att allt ifrån kreativ utformning av 

bibliotekets Facebooksida, bestämma vilka inlägg som ska göras, skapa struktur, med mera, bygger 

på egna initiativ utifrån bibliotekariernas egna personliga intresse för sociala medier. Till skillnad 

från stadsbiblioteket i Malmö där man har avsatt en egen grupp som bara arbetar med webbplatsen 

och sociala medier samt har det tydligt inskrivet i måldokumentet för biblioteket. Enligt 

analysarbetet kan man tydligt se en spiral av att en mer kreativ Facebooksida skapar mer trafik och 

därmed mer kommentarer och meddelanden. Vilket man ska ha i åtanke om en viral storm, term för 

att helt plötsligt stiger antalet följare med stora mått och en stor ström av kommentarer och 

meddelanden kommer in till bibliotekets Facebooksida, skulle inträffa så ifrågasätts om biblioteken 

är beredda att ta emot den mängd av kommentarer och information som skulle inkomma. 
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Bibliotekarierna upplevs som väldigt nyfikna och ivriga att testa nya saker på bibliotekets 

Facebooksida. Ingen bibliotekarie har uttryckt något negativt om sitt arbete, vilket kan ha att göra 

med att alla gillar att arbeta med sociala medier och ser det lite som att man arbetar med sin hobby. 

Man ser inget negativt med att ha ansvaret för att uppdatera bibliotekets Facebooksida eftersom det 

fortfarande ligger på en lagom nivå. Men det sker ändå till stor del på bekostnad delvis av deras 

egna fritid och är till stor del baserat på att de har ett eget intresse i frågan. Inget intresse, ingen 

kreativ Facebooksida. Därför bör en tydligare arbetsbeskrivning för de intervjuade bibliotekens 

bibliotekarier skapas med inspiration exempelvis från Malmö stadsbibliotek.
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10. Bilaga 1 - Intervjuguide

Del 1; Bakgrundsinformation:
• Hur gammal är du? 
• Kön?
• Hur länge har du arbetat som bibliotekarie/varit förtroendevald politiker?
• Personligen, hur många sociala medier finns du med på? 
• Hur skulle du beskriva ditt personliga förhållande till sociala medier?
• Hur mycket är du i genomsnitt på sociala medier varje vecka? Kryssa ett av alternativen.

Inget, Några dagar i veckan, Någon timme varje dag, Så ofta jag får möjlighet.

Del 2; Beskrivningar/värderingar och bibliotek & sociala medier:
• Ser du sociala medier i någon form som en del av framtidens bibliotek? 
• Vilket socialt media tror du passar bäst för framtidens bibliotek?
• Vilka är de största fördelarna med att biblioteken använder sig av sociala medier? 
• Vilka är nackdelarna tror du med att biblioteken använder sig av sociala medier? 
• Till bibliotekarier: Om de bibliotek du arbetar på inte finns med på sociala medier, vad är i 

så fall anledningen till att ditt bibliotek inte finnas med? 

Del 3; Politiska beslut och bibliotek & sociala medier:
• Finns det någon politiskt beslutad policy för bibliotekens arbete med sociala medier? 
• Om ja, vet du när den antogs? 
• Om nej, tycker du att det bör finns en sådan policy?
• Vilka politiska beslut tror du kan ha påverkat arbetet med sociala medier för biblioteken?

Del 4; Bibliotekets framtida demokratiska uppdrag:
• Hur ser du på användningen av sociala medier som en förlängning av arenan för 

bibliotekens demokratifrämjande uppdrag? 
• Vad tänker du om tanken att just bibliotekarier är online för utökad kontakt med 

medborgarna? 
• Om du får spåna fritt, vad är dina tankegångar kring bibliotekets framtida demokratiska 

uppdrag?

Del 5; Frågor till bibliotekarie, Hur används sociala medier av biblioteket? 
• Berätta lite om hur ni använder sociala medier här på biblioteket? 
• Om sociala medier inte används hur når ni ut till medborgarna på andra sätt? 
• Vilka sociala medier använder ni på biblioteket?
• Hur väljer ni vanligtvis ut vad som ska läggas upp? 

35


