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Abstrakt 
The aim of this study is to examine how and why public libraries use Facebook. Internet 
has changed how people interact with one another in society. This is also true for how 
public libraries are active on social media just as their users are. This study is based on 
two questions; How do public libraries work with Facebook? Which purposes does 
work with Facebook serve? Employees at eight different public libraries were 
interviewed. Analysis was made by using the four-space model by Jochumsen et al. The 
findings show that the work with Facebook is organised differently between the 
libraries, which is either by a group or one or two individuals. Number of posts, how 
they are written and when they post, vary among the participating libraries as well. 
Consistency in posting leads to more followers and success on Facebook. The findings 
also show that the main reason for public libraries to use Facebook is to promote their 
activities and services. A majority of the libraries wants to interact with their users, but 
it is difficult to achieve. Contrary to what has been written before about this subject, a 
majority of the informants agreed that time is not an issue as the work is planned to 
include time for Facebook. 
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1 Inledning 
Denna kandidatuppsats undersöker hur och varför folkbibliotek arbetar med sociala 
medier, specifikt med Facebook. I detta kapitel kommer vi att presentera ämnet, varför 
vi valde ämnet och varför det är ett viktigt och aktuellt ämne. Här presenteras även 
begrepp, problembeskrivning och avgränsningarna i undersökningen.  
 
Idag använder nästan alla människor i Sverige sig av digitala tjänster och internet. 
Åtkomst till internet sker via datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner. Sociala 
medier fortsätter att växa och används idag av över 80% av internetanvändarna i 
Sverige, över 50% använder sociala medier dagligen (Internetstyrelsen i Sverige, 2017, 
s. 36). Smarta mobiltelefoner är en stor del av sociala mediers popularitet. Dessa 
mobiltelefoner låter användarna vara uppkopplade till internet och sociala medier i stort 
sett var som helst och när som helst (King, 2015, s. 6).  
 
Sociala medier är för många idag en naturlig del av vardagen. Den digitala 
samhörigheten är idag minst lika viktig som den analoga. Det är i de sociala medierna 
människor kommunicerar med varandra genom att dela med sig av sin vardag och sina 
funderingar (Svedmark, 2016, s. 3). Sociala medier har skapat nya sätt att kommunicera 
och leta efter information. Sociala medier finns i olika former såsom Facebook, 
Instagram, Snapchat, Twitter och bloggar. Dessa nya forum för information och 
kommunikation skapar en ny verklighet för bibliotek att anpassa sig till. Många av 
bibliotekets användare, använder sig av sociala medier och förväntar sig att de kan hitta 
information även på sociala medier och inte bara på ett biblioteks hemsida. E-
delegationen tog på uppdrag fram riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av 
sociala medier. I dessa riktlinjer står det bland annat att social medier är ett verktyg som 
kan användas för dialog och öppenhet (eSam, 2017). King (2015, s. 5) menar att 
folkbibliotek kan använda sociala medier för att få direktkontakt med sina användare. 
Sociala medier är tillgängligt för användare dygnet runt och folkbibliotek kan använda 
sociala medier för att svara på frågor, interagera med användare och marknadsföra sitt 
utbud och sina tjänster. Enligt Smeaton och Davis (2013, s. 228) är det viktigt för 
biblioteken att röra sig utanför det fysiska biblioteket för att möta sina användare där de 
är samt att ge service till grupper som behöver hjälp. Enligt Hansson (2012, s. 157) är 
de svenska folkbiblioteken inne i en tid av förändring som krävs för att folkbiblioteken 
följer med i utvecklingen så att de är en del av och speglar samhället.  
 
 
1.1 Problembeskrivning 
I samband med internet, dess tekniska genombrott och nya sätt att kommunicera, så har 
människors verklighet förändrats. En stor förändring är att vi lever med sociala medier. 
Vi är idag, ”inte längre på tröskeln till det ’informationssamhälle’ som förebådades 
under stora delar av 1990-talet. Vi står mitt i det” (Lindgren, 2012, s. 157). 
Kommunikationsmöjligheterna som skapades genom internets genombrott har skapat 
debatter om demokrati, folkligt deltagande och mediers makt (Engström, Enbom & 
Lindgren, 2017, s. 7f.).  
 
Detta informationssamhälle har förändrat verkligheten för människorna och därmed 
även verkligheten som folkbiblioteken verkar i och skapat nya utmaningar. 
Besöksantalet minskar och potentiella användare vet inte vilka tjänster som erbjuds av 
folkbiblioteket.  
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Men folkbiblioteken har inte bara fått nya utmaningar i samband med internets 
genombrott, de har även fått nya verktyg att använda sig av i sin verksamhet genom 
sociala medier, ett verktyg som hjälper folkbiblioteken att interagera med sin användare 
(Francke & Hanell, 2014, s. 56ff.). Sociala medier spelar en allt viktigare roll då mediet 
används som en arena för kommunikation av allt fler (Francke & Hanell, 2014, s. 53) 
Det här är utmaningar som folkbibliotek ställs inför när de arbetar med Facebook. Hur 
löser biblioteken problemen och möjligheterna som det innebär. Vi undrar hur sociala 
medier används av folkbiblioteken som en del i deras verksamhet. Hur lägger 
biblioteken upp arbetet med Facebook? Vilka faktorer påverkar hur folkbiblioteken 
använder sociala medier? Varför använder folkbiblioteken Facebook? 
 
2 Syfte och frågeställningar 
I detta kapitel presenteras undersökningens syfte och frågeställningar. 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera varför och hur folkbibliotek använder 
sig av Facebook. 
 
2.2 Frågeställningar 
För att undersöka syftet har uppsatsen följande frågeställningar:  
 

• Vilket eller vilka syften har folkbiblioteken till att arbeta med Facebook? 
• Hur arbetar folkbibliotek med Facebook? 

 
2.3 Avgränsningar 
I denna uppsats finns det två avgränsningar i undersökningen. Istället för att undersöka 
flera typer av bibliotek har vi valt att koncentrera oss på folkbibliotek. Anledningen till 
detta beslut är att författarna uppfattar det som att folkbibliotekens inlägg skiljer sig från 
inlägg gjorda av till exempel skolbibliotek eller sjukhusbibliotek. Skillnaden märks 
främst i hur inläggen skrivs i förhållande till vilken målgrupp biblioteken har. Den 
andra avgränsningen handlar om sociala medier. Istället för att undersöka olika former 
av sociala medier har vi koncentrerat oss på en plattform, Facebook.  
 
2.4 Begrepp 
För att underlätta läsningen av uppsatsen har författarna valt att definiera för uppsatsen 
relevanta begrepp; sociala medier, Facebook och folkbibliotek.  
 
Sociala medier är ett brett begrepp. En definition är att sociala medier och dess verktyg 
ger användare möjlighet att dela, interagera och verka tillsammans utanför den 
traditionella samhällsstrukturen (Fuchs, 2014, s. 35). Sociala medier är olika sidor på 
internet som tillåter och underlättar delning, kommunikation och interaktion. Detta kan 
ske på många sätt varav Facebook och Instagram är två exempel på en form av social 
media. Delandet av inlägg är en av de viktigaste funktionerna på sociala medier och 
dess utformning är oftast optimerad för att på ett enkelt sätt kunna dela inlägg på flera 
olika sociala plattformar (Svedmark, 2016, s. 19f.). En nackdel med sociala medier är 
den lätthet som människor kan dela information. Källkritiken blir åsidosatt och det är 
enkelt att vara anonym. Det är enkelt att trakassera andra människor och skicka 
otrevliga bilder eller meddelanden. Nätmobbning är inte ovanligt (Secher, 2016, 
s.15,23).  
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Facebook startades 2004 och låter sina användare skapa en användarprofil, skicka 
meddelande till varandra, dela bilder, tidningsartiklar och mycket mer. På sin 
användarprofil kan användaren göra en kortare biografi, publicera kontaktuppgifter, 
publicera fotografier och annat, sedan avgör användarna själva vilka som ska få se det 
som lagts upp (Schmidt & Gruvö, 2017). Det är inte bara privatpersoner som kan skapa 
profiler på Facebook utan även myndigheter, föreningar och företag. Deras sidor ser 
dock lite annorlunda ut men gemensamt är att de kan interagera med privatpersonerna 
som har profiler på Facebook. På Facebook kan personer gilla och följa personer och 
sidor, i uppsatsen har vi valt att använda oss av begreppet ”gillare”. 
Facebook Insights är ett analysverktyg som finns tillgängliga för facebooksidor (inte 
vanliga profiler som privatpersoner använder). Facebook Insights ger information om de 
användare som besöker folkbibliotekets facebooksida. Genom Facebook Insights kan 
bibliotek till exempel få fram statistik över hur många som besöker sidan, vilka inlägg 
som går bäst, hur det ser ut med interaktionen och demografisk information om vem 
som gillar sidan (King, 2015, s.26). Det här är information som kan användas för att 
göra en facebooksida bättre och mer anpassad till användarna och vad de efterfrågar.  
Facebook är det största sociala nätverket och antalet människor som använder det 
fortsätter att öka (Internetstiftelsen i Sverige, 2017, s. 43) år 2017 har Facebook mer än 
5 miljoner användare i Sverige (Weibull & Eriksson, 2017).  
 
Folkbibliotek finns i alla kommuner och de ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. 
Folkbiblioteken och dess verksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassade till 
användarnas behov (Hansson, 2012, s. 19f.). Ett sätt att definiera ett folkbibliotek är att 
kalla det för ett folkets vardagsrum. Enligt Hansson (2012, s. 157) är de svenska 
folkbiblioteken inne i en tid av förändring som krävs för att folkbiblioteken följer med i 
utvecklingen så att de är en del av och speglar samhället. Folkbibliotekens arbete ska 
utgå från bibliotekslagen (SFS 2013:801). I lagen står det att biblioteken ska verka för 
utveckling i ett demokratiskt samhälle (2§) vidare står det att bibliotek ska vara 
tillgängligt för alla. Varje kommun ska ha ett folkbibliotek som är tillgänglig för alla 
och deras verksamhet ska vara anpassad till användarnas behov (6§). Utbudet som ett 
folkbibliotek har ska vara allsidigt (6§) och folkbiblioteket ska främja läsning och ge 
tillgång till litteratur (7§).  
 

3 Tidigare forskning och skrivet om ämnet 
Här sammanfattas tidigare forskning och vad professionsutövare anser om sociala 
medier och Facebook. En sammanfattning av litteratur som är relevant för denna 
undersökning.  
 
3.1 Bibliotek och sociala medier 
Influerat av Web 2.0, som är nya sätt att använda sig av webben, växte Bibliotek 2.0 
fram. Bibliotek 2.0 möjliggjordes av nya tekniker på internet och är ett resultat av att 
bibliotek började använda sig av sociala medier (Carlsson, 2012, s. 199ff.). Bibliotek 
2.0 är ett nytt sätt för biblioteken och deras användare att kommunicera. Folkbiblioteken 
kan interagera med sina användare och anpassa sig efter deras behov. På så sätt skapas 
ett mer användarcentrerat folkbibliotek. Folkbiblioteksrummet blir interaktivt och att 
arbeta med sociala medier blir en del av folkbibliotekens uppsökande verksamhet 
(Wasike, 2013, s. 11ff. Phillips, 2015, s. 178, 194).  
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Bibliotek 2.0 kan sammanfattas i den modell som togs fram 2008 (Holmberg et al., 
2008, s. 673ff.) Modellen visar att Bibliotek 2.0 består av sju delar: interaktivitet, 
användare, delaktighet, bibliotek och dess utbud, webb och webb 2.0, sociala influenser, 
teknik och verktyg. Mest centralt i modellen är interaktivitet, följt av användare och 
delaktighet. Interaktivitet kan vara kommunikation mellan folkbibliotekspersonalen och 
dess användare. Interaktivitet som gör att användarna är delaktiga och bidrar till 
folkbibliotekets verksamhet genom till exempel Facebook. Användarna kan gilla, 
rekommendera och dela folkbibliotekens inlägg. Bibliotek 2.0 handlar om nya sätt att 
kommunicera och interagera mellan folkbibliotek och användare på nätet med hjälp av 
sociala medier och dess tekniker (Holmberg et al., 2008, s. 673ff.). Interaktiviteten kan 
också ses som ett sätt för biblioteken att uppmuntra kreativitet då den sociala 
plattformen skapar nya sätt att interagera, dela och visa upp verksamhet (Vassilakaki & 
Garoufallou, 2015, s. 350). 
 
Folkbiblioteken använder sig bland annat av länkar på Facebook för att leda sina 
användare till sin hemsida eller det fysiska folkbiblioteket. De bilder, länkar och texter 
som folkbiblioteken publicerar på Facebook skapar en bild av folkbiblioteket, den 
bilden som folkbiblioteken vill förmedla till sina användare (Carlsson, 2012, s. 207). 
Genom att använda sociala medier kommunicerar folkbibliotek med sina användare 
ofta, kanske till och med dagligen (Carlsson, 2012, s.199ff.). För att göra ett bra arbete 
på Facebook krävs många gånger att folkbibliotekspersonalen har tid att ägna sig åt 
detta. Så är det inte alltid vilket skapar stress för personalen (Carlsson, 2012, s. 204). 
Möjligheten att dagligen kommunicera med sina användare är bra och önskvärd, men 
det är en kontakt som är beroende av Facebook. När Facebook får en idé och gör en 
förändring så kan inte biblioteket påverka dessa förändringar utan måste anpassa sig 
efter Facebooks vilja och den tekniken som de använder. Facebook är gratis och 
frivilligt att använda sig av. Det är dess styrka men även anledningen till varför 
folkbiblioteken inte kan ställa krav på utformningen utan måste anpassa sig (Carlsson, 
2012, s. 204f.).  
 
3.2 Skapa dialog och interaktion 
Facebook handlar om att skapa relationer med sina användare (Phillips, 2011, s. 512). 
Att skapa dialog med användarna kan vara svårt. En anledning till detta är att många av 
användarna har folkbibliotekets Facebook som en källa till att få, eller hitta information. 
Inte för att starta dialoger med folkbiblioteket eller ställa frågor (Cahill, 2011, s. 
268).  Cahill (2011, s. 268) menar att folkbiblioteken borde fråga användarna vad de vill 
se på Facebook samt hur de vill att det ska presenteras och hur ofta. Brist på 
regelbundna inlägg på Facebook är en vanlig anledning till att folkbibliotek inte är 
framgångsrika. Även Rutherford (2008, s. 193ff.) menar att regelbundna uppdateringar 
är viktiga för framgång på sociala medier samt att det är viktigt med support från både 
ledning och arbetskamrater. Cahill (2011, s. 270) presenterar tre sätt att skapa dialog på 
Facebook: presentera inlägg med brett innehåll. Mixa flödet av evenemang med bilder, 
frågor och aktuella nyheter; lägga in länkar, foton och evenemang i texten för att 
uppmuntra till interaktion; starta diskussioner om specifika nyheter eller evenemang och 
försök att locka användarna med hjälp av till exempel länkar.  
 
3.3 Vad säger professionsutövarna om sociala medier och Facebook 
Vassilakaki och Garoufallou har gjort två litteraturöversikter om vad som har skrivits 
om bibliotek och Facebook (2013 & 2015). Genomgången visar på många kortare 
artiklar och diskussioner i vetenskapliga tidskrifter. Det finns mycket användbart 
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material i dessa tidskrifter skrivet av professionsutövare. Här kommer en 
sammanfattning från några av utövarna. 
 
Många bibliotekarier ser sociala medier som ett verktyg att nå nya och existerande 
användare. Med sociala medier kan folkbibliotek kommunicera med och stötta sina 
användare (Smeaton & Davis, 2013, s. 228). Smeaton och Davis (2013, s. 225) 
undersökning visar på positiva resultat när sociala medier används i 
biblioteksverksamheten, En amerikansk studie som Smeaton och Davis hänvisar till 
visar att bibliotek som länge varit aktiva på sociala medier har fler besökare och fler 
utlån än andra. Eftersom användandet av sociala medier ökar är det ett bra ställe för 
folkbibliotek att vara verksamma. När folkbiblioteken vill att sina användare ska veta 
vad som händer och sker är sociala medier ett bra verktyg (King, 2015, s. 7) För 
folkbiblioteken är det dock minst lika viktigt att bygga relationer som det är att 
interagera i stunden (Smeaton & Davis, 2013, s. 229). 
 
King (2015, s.22) skriver att det är ett för stort fokus på att marknadsföra program 
istället för att göra intressanta inlägg. Intressanta inlägg hjälper till att bygga relationer 
med användarna på Facebook. Många av de som arbetar med Facebook på bibliotek är 
medvetna om detta och fortsätter arbeta på trots att responsen från användarna inte är så 
frekvent som önskat (Smeaton & Davis, 2013, s. 229). King (2015, s. 22) lyfter fram tre 
saker som gör ett folkbibliotek framgångsrikt på Facebook: bra innehåll, känna sina 
mottagare och regelbundna inlägg. 
 
Folkbiblioteket bör möta användarna på deras villkor där de befinner sig, fler och fler 
folkbibliotek har fått upp ögonen för sociala mediers potential för att få engagerade 
användare (Smeaton & Davis, 2013, s. 228). Fler och fler forskare och praktiker ägnar 
sig åt sociala medier. En av praktikerna är David Lee King, han har bland annat 
presenterat fem anledningar för folkbibliotek att använda sig av sociala medier. Enligt 
King bör ett folkbibliotek lyssna, skapa kontakter, söka respons, nå ut och utnyttja den 
tillgängliga teknologin (King, 2015, s. 7). 
  
Ett huvudargument för många personer att använda sociala medier är att skapa nya 
kontakter och/eller behålla kontakt med personer som de bryr sig om eller är 
intresserade av. Människor är även intresserade av att dela med sig av sina tankar och 
vad de upplever och andra personer ger dem någon form av respons på det som har 
delats, en konversation har påbörjats. Om sociala medier används på rätt sätt kan de 
vara ett bra sätt för folkbiblioteken att skapa kontakter med sina användare (King, 2015, 
s.7). Ett sätt att skapa kontakt och dialog med sina gillare är att folkbiblioteken ställer 
frågor på Facebook. Att fråga efter och få respons är ett sätt att skapa kontakter på 
social medier. Att aktivt lyssna efter svar är lätt, den svåra biten är vad svaren ska 
användas till (King, 2015, s.7). Ett användningsområde när det gäller information som 
folkbibliotek har fått i dialog med sina gillare är att det gör det enklare för 
folkbiblioteket att rikta sina inlägg till rätt målgrupp. Sociala medier är ett bra verktyg 
för folkbiblioteken att undersöka vad deras användare och de målgrupper som de vill nå 
ut till talar om, vilka intressen som de har, vad de vill veta och se, samt vad användarna 
och det lokala samhället tycker och tänker om folkbiblioteket. Folkbiblioteket kan även 
ställa in så de får notiser om viktiga lokala ämnen (King, 2015, s.7). 
  
Det personliga tilltalet är viktigt. För att locka till sig användare bör språket inte vara 
byråkratiskt. Genom att använda ett mer personligt språk följer folkbiblioteket andan 
som följer av att använda sociala medier, ett forum som är mer personligt i sin natur än 
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till exempel folkbibliotekets hemsida. Ett bra inlägg på sociala medier är ett inlägg som 
lockar till interaktion och engagemang hos mottagarna. Inlägget kan vara roligt, vara 
skrivet med en personlig touch men framförallt så ska inlägget vara skrivet med 
användaren i fokus (Smeaton & Davis, 2013, s. 228). Det är även bra om inläggen som 
görs är lika åtkomliga oavsett från vilken enhet som gillarna använder för att läsa på 
Facebook, oavsett om det är i sin mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den snabbt 
växande marknaden för smarta mobiltelefoner har givit folkbiblioteken en bra anledning 
att använda sociala medier. Många av folkbibliotekens användare är förtjusta i sina 
mobiltelefoner och använder dem flera gånger dagligen vilket betyder att användarna 
kan se de inlägg som biblioteken gör på Facebook var som helst och när som helst 
(King, 2015, s.7). 
  
Hur arbetet ska vara upplagt, dess organisation och mål är faktorer som påverkar hur väl 
en organisation lyckas (Smeaton & Davis, 2013, s. 231). Smeaton och Davis (2013, s. 
231) undersökte två olika bibliotek och hur deras arbete organiserades gällande sociala 
medier. Ett bibliotek hade tydliga riktlinjer medan det andra var utan. Resultatet av 
undersökningen var att personal som arbetade på biblioteket utan riktlinjer kände sig 
mer flexibla och fria jämfört med de som arbetade på biblioteket med riktlinjer. 
   
King (2015, s. 24) menar att arbetet med social medier blir lättare om flera personer 
delar på ansvaret. Att arbeta med sociala medier är ofta roligt och denna glädje sprids 
lättare om två eller fler personer arbetar med folkbibliotekens inlägg. På mindre 
bibliotek kan det räcka med att teamet bara är två personer. Storleken på teamet är inte 
det viktiga. Det viktiga är att det avsätts tid dagligen för att göra inlägg samt för att 
svara på frågor. 
 
Att ha strategier för hur arbetet på sociala medier ska organiseras är viktigt för vissa 
(King, 2015, s. 22f.). Andra kan uppleva att styrdokument hämmar både kreativitet och 
arbetsglädje (Smeaton & Davis, 2013, s. 231). King menar att om folkbibliotek arbetar 
efter en plan är chansen större att bli framgångsrik på sociala medier. Det är inte möjligt 
att kommunicera allt som händer på ett folkbibliotek och det är där riktlinjerna kommer 
in och ger en mall över vad som ska kommuniceras i sociala medier och hur ofta. 
Riktlinjer blir en viktig del i arbetet med Facebook som över tid ökar folkbibliotekets 
gillare (King, 2015, s. 22f.). 
 
 
3.4 Småskalig forskning vid högskolor och universitet 
Det har skrivits en del uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå som handlar om 
folkbibliotek och sociala medier. Här kommer en presentation av resultaten från några 
av dessa uppsatser. Författarna gjorde sitt urval av uppsatser genom att begränsa det till 
de uppsatser som tar upp folkbiblioteks användande av sociala medier, främst 
Facebook. Uppsatsernas ämnen har varierat men generellt har uppsatserna fokuserat på 
varför bibliotek befinner sig på sociala medier. Sex av uppsatserna är skrivna vid 
Bibliotekshögskolan i Borås och tre vid Linnéuniversitet. Sju av dessa nio uppsatser har 
använt sig av intervjuer och alla har tagit upp folkbiblioteks närvaro på sociala medier.  
 
Resultaten av uppsatserna är bland annat att ungdomar ser på sociala medier som en 
inkörsport till det fysiska folkbiblioteket samt ett sätt att starta en dialog med 
bibliotekarier. Bibliotekarier ser sociala medier som ett sätt att nå ut till fler personer än 
vad de normalt når via det fysiska folkbiblioteket. Fast det finns möjlighet att skapa en 
dialog är det inte något som varken ungdomar eller bibliotekarier gör (Araviadis, 2014, 
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s. 11ff.). Boman och Magnusson (2013, s. 38) kom fram till att Facebook mest används 
till att förmedla litteratur och annan marknadsföring. Marknadsföring var en viktig 
anledning till att synas på Facebook för folkbiblioteken i flera av uppsatserna. Facebook 
blir ett verktyg som används för att nå ut med information om händelser och evenemang 
på folkbiblioteken (Christensson & Jergefelt, 2010, s. 18f.). Reklam och 
marknadsföring är den vanligaste aktiviteten och det läggs mellan 30 minuter och åtta 
timmar i veckan på facebookarbete. Kommunens riktlinjer för arbete med social medier 
följs vid arbetet med Facebook (Klanac & Nicklasson, 2010, s. 18). Utöver att nå ut till 
allmänheten används Facebok även till att bygga upp folkbiblioteket som en form av 
varumärke (Petersson, 2016, s. 19ff.). Facebook blir ett sätt att skapa en image, syns 
man så når man ut till allmänheten (Eriksson, 2013, s. 25).  Problemet för 
folkbiblioteken är att tiden inte räcker till, det finns inte tillräckligt med tid avsatt för 
arbete med sociala medier och detta efterfrågas av bibliotekarierna.  
 
Viktiga anledningar för bibliotek att börja använda Facebook är en önskan att förbättra 
servicen för användarna, kunna kommunicera med användarna samt att uppfylla mål för 
folkbibliotekets verksamhet (Göth, 2010, s. 19f.). Personalen som arbetar med 
Facebook tycker att det är ett roligt verktyg att arbeta med (Christensson & Jergefelt, 
2010, s. 19) vilket gör personalen positivt inställd till arbete med Facebook (Klanac & 
Nicklasson, 2012, s. 28). En anledning till varför Facebook och andra sociala medier är 
populära kommunikations och marknadsföringskanaler är att de är lätthanterliga, 
smidiga och det går snabbt att nå ut till sina gillare (Johansson & Johansson, 2013, s. 
22). Anledningarna till att folkbibliotek tar steget ut i världen av sociala medier är olika 
från folkbibliotek från folkbibliotek. Omorganisationer, marknadsföring och att en del 
bibliotek får en ny chef med intresse för Facebook, är några anledningar till att arbetet 
med Facebook initieras (Anderson & Muttala, 2012, s. 25, 32, 38, 42). 
 
 
4 Teori 
Här presenteras den teori som undersökningens analys baserar sig på, teorin har 
anpassats så att den korresponderar med uppsatsens syfte.  
 
4.1 Fyrrums modellen av Jochumsen, Rasmunsen & Skot-Hansen  
Modellen baseras på att ett folkbibliotek har fyra mål med sin verksamhet. Modellen 
innehåller fyra olika rum som relaterar till olika delar av folkbibliotekens verksamhet. 
Efter att modellen presenterades har den använts till att utveckla folkbibliotek på olika 
sätt. Modellen är en ram för att diskutera folkbibliotekens värde, både det fysiska och 
det digitala (Jochumsen et al., 2012, s. 586ff.).  
 
Enligt Jochumsen et al. (2012, s. 589) visar modellen på fyra mål som folkbibliotek har 
med sin verksamhet: erfarenhet, engagemang, egenmakt (empowerment) och 
innovation. Erfarenhet och engagemang är mål på individnivå medan egenmakt och 
innovation är mål på samhällsnivå. Egenmakt handlar om att skapa starka och 
självständiga medborgare som är kapabla att lösa problem. Innovation handlar om att 
hitta nya svar på praktiska problem eller utveckla nya koncept eller metoder. Båda dessa 
är bra för samhället. Nytänkande för ett samhälle framåt precis som problemlösande 
starka individer. Kreativitet och innovation är också viktigt av andra orsaker: människor 
behöver saker att leva för och att uttrycka sig kreativt är något som kan vara värt att leva 
för (Jochumsen et al, 2012, s. 589). Utöver dessa fyra mål visar modellen fyra områden 
som ett folkbibliotek bör erbjuda sina användare. Detta göra att modellen inte bara är ett 
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verktyg för att analysera ett folkbiblioteks verksamhet utan även ett verktyg som delger 
en vision över hur ett folkbibliotek bör vara, denna visionen består av fyra överlappande 
rum: inspirationsrum, läranderum, mötesrum och skapanderum (Jochumsen et al., 2012, 
s. 590).  
 
Inspirationsrummet är rummet för meningsfulla erfarenheter. Meningsfulla erfarenheter 
skapar och förändrar hur människan ser på världen. På ett fysiskt folkbibliotek sker 
detta genom till exempel sagoläsning, filmvisningar, konstutställningar och 
skrivarkurser med författare (Jochumsen et. al., 2012, s. 590). Behovet av 
inspirationsrummet är som motvikt till att erfarenhet och kunskapsjakt har tagit en allt 
större del i samhället och människors liv. Inspirationsrummet hamnar mest inom 
innovations- och erfarenhetsmålet (Jochumsen et al., 2012, s. 590). Läranderummet rör 
erfarenhets- och egenmaktsmålen. Det fysiska folkbiblioteket erbjuder tillgång till 
information genom att tillhandahålla bland annat datorer, databaser, böcker och 
tidningar. Utöver detta inbjuder folkbibliotekets lokal till lärande genom lek, 
föreläsningar och andra aktiviteter. Folkbibliotekens inriktning på lärande har ökat och 
utbudet av till exempel läxhjälp, språkcaféer har ökat. Genom att bidra till lärande fyller 
folkbiblioteken en viktig roll i samhället genom att hjälpa till att utbilda befolkningen 
(Jochumsen et al., 2012, s. 591f.). Mötesrummet är det fysiska folkbiblioteket som är 
öppen för alla, det är en lokal där medborgarna kan träffas. Folkbiblioteket är en lokal 
som varken är hemma eller arbete, det är ett mellanting där alla kan mötas på lika 
villkor. Medborgarna kan mötas, diskutera, lära och umgås i det fysiska folkbiblioteket 
oberoende av sina bakgrund och sina tillgångar. Mötesrummet faller under egenmakts- 
och engagemangsmålen (Jochumsen et al., 2012, s. 592). Skapanderummet faller under 
engagemangs- och innovationsmålen för folkbibliotek. I detta rummet uppmuntras 
skapande och kreativitet. Folkbibliotekets uppmuntran av kreativitet kan ske genom 
möten med andra personer eller med konst, via till exempel konstutställningar, kurser 
med konstnärer eller författare. Folkbiblioteken är även ofta utställningslokal för olika 
typer av konst (Jochumsen et al., 2012, s. 593f.). 
  
Modellen går att anpassa efter de behov som ett folkbibliotek har och vi har valt att göra 
en egen anpassning av modellen så att det passar in i det arbete folkbibliotek gör med 
sociala medier. 
 
4.2 Anpassad fyrrumsmodell  

Vi har valt att anpassa modellen så att den ska spegla folkbiblioteks närvaro på 
Facebook.  De fyra rummen har fått nya namn: marknadsföring (inspirationsrum), 
omvärldsbevakning (läranderum), kommunikation (mötesrum) och kulturförmedling 
(skapanderum).  

Marknadsföring handlar om att marknadsföra olika evenemang eller medier som 
erbjuds av folkbiblioteket. Evenemang som marknadsförs i sociala medier är till 
exempel sagoläsning för barn och ett exempel på marknadsföring av medier är boktips. 
Dessa inlägg är reklam för verksamhet som finns på folkbiblioteket. I längden är 
inläggen läsfrämjande på grund av att aktiviteterna som marknadsförs i inlägg på 
Facebook uppmuntrar till läsning. I ursprungsmodellen kopplas inspirationsrummet till 
att besökarna ska uppleva något och även i vår omarbetade modell finns det i fokus. 
  
Omvärldsbevakning är viktigt för folkbiblioteken. Med hjälp av omvärldsbevakning kan 
folkbiblioteken göra relevanta inlägg som intresserar deras gillare.  
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Gillarna kommer besöka facebooksidan mer frekvent, och dela inläggen, om innehållet 
är relevant, intressant och roligt. I ursprungsmodellen kopplas läranderummet till att 
upptäcka och utforska och det är det även här i vår omarbetade modell. 
Omvärldsbevakning handlar om att utforska och upptäcka det som händer runt omkring 
i världen och i vårt fall även om att dela med sig av det som upptäcks.  
 
Kommunikation fokuserar på läsardeltagande och kommunikation. Folkbiblioteken vill 
kommunicera med sina läsare, få respons. Detta kan ske genom inlägg som ställer 
frågor eller genom att folkbiblioteken på sin facebooksida tillhandahåller ett forum för 
sina läsare där de kan kommunicera med varandra. För att folkbiblioteken ska lyckas 
här är det viktigt att inläggen de gör är riktade till rätt målgrupp för att väcka önskad 
respons hos sina gillare. Förhoppningsvis ställer folkbiblioteket även frågor till sina 
gillare. I ursprungsmodellen kopplas mötesrummet till deltagande och även här i vår 
omarbetade version är deltagande i fokus.  
 
Kulturförmedling för ett folkbibliotek kan i sociala medier ske genom att 
folkbiblioteken visar upp bilder och film från sina evenemang. På det här visas 
evenemang för en större publik. Exempel på evenemang som folkbibliotek kan 
förmedla via Facebook är konstutställningar, konserter och 
författarbesök. Kulturförmedling kan även ske genom att länka till folkbibliotekets 
katalog så att till exempel e-böcker kan lånas. I detta rum kan man hitta samhällsnytta. 
Att tillhandahålla medier och databaser och liknande gör att individer från olika 
samhällsklasser får tillgång till samma resurser. Skapanderummet fokuserar i 
originalversionen på skapande. I vår omarbetade modell är skapande också i fokus men 
möjligen med en annan inriktning. Från att i ett fysisk folkbibliotek kunna skapa med 
sina egna händer får läsarna i sociala medier istället se och höra och på så sätt få 
inspiration till skapande.  
 
Samhällsnytta hittar vi i alla fyra rummen. Författarna ser det som att allt som ett 
folkbibliotek gör gynnar samhället på ett eller annat sätt. Samhället tjänar på om 
medborgarna har tillgång till digitala verktyg och genom folkbibliotekets facebooksida 
får möjlighet att upptäcka, inspireras och interagera med andra. Vi ser samhällsnyttan 
som en central samlande del i folkbibliotekens verksamhet och därför värd att ta upp 
här.  
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som används i undersökningen samt hur 
författarna har utfört undersökningen, även etiska överväganden och urval återfinns i 
detta kapitel.  
 
5.1 Vårt tillvägagångssätt 
Författarna började med att skriva ett informantbrev (bilaga B) och en intervjuguide 
(bilaga A). När dokumenten var färdiga kontaktade vi några folkbibliotek som finns på 
Facebook via meddelandefunktionen, Facebook Messenger. När intervjupersonerna 
tackat ja till att bli intervjuade bokades ett möte in på deras arbetsplats. Intervjuaren 
passade på att småprata och ställa frågor om arbetsplatsen och lokalen för att på så sätt 
få igång samtalet innan själva intervjun började. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 
170) är det bra om intervjupersonen får en uppfattning av intervjuaren, innan han eller 
hon börjar delge sig av sin erfarenheter. Innan intervjun började förklarades syftet och 
arbetsgången för intervjupersonen och samtliga godkände att bli inspelade.   
  
Som grund till intervjun låg en intervjuguide, beroende på intervjupersonernas svar 
följdes intervjuguiden mer eller mindre. I slutet av intervjuerna har det ställts mer öppna 
frågor för att få igång ett mer spontant samtal med mer oväntade resonemang och 
reflektioner som inte nödvändigtvis passar in i undersökningens syfte.  
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Under undersökningens gång fick intervjuaren nya insikter och efter varje intervju blev 
intervjuaren mer trygg i sin roll och kunde låta samtalet flyta på mer naturligt och låta 
intervjupersonen mer och mer styra samtalets riktning. Från att i början av processen ha 
haft förutfattade meningar om vad intervjun skulle ge, kunde intervjuaren bli mer öppen 
och verkligen lyssna på vad som sades. Det var en läroprocess som utvecklades genom 
hela forskningsprocessen. 
 
När intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna och författarna började 
läsa intervjuerna noggrant och tematiserade svaren i olika kategorier och placerade in 
dem i två huvudgrupper, hur och varför. Slutligen så analyserade författarna resultaten 
utifrån en omarbetad fyrrums modell med bas i  Jochumsen, Rasmusen och Skot-
Hansens fyrrums modell. 
 
 
5.2 Urval 
Författarna har valt att intervjua nio personer som arbetar med Facebook på åtta 
folkbibliotek. Folkbiblioteken ligger i mindre och större orter. Folkbiblioteken har olika 
antal gillare på Facebook, mellan 300 och 2500 stycken. Gemensamt för alla 
folkbiblioteken är att de finns på Facebook och normalt lägger upp minst två inlägg i 
veckan. För att få ett mer representativt urval valde författarna folkbibliotek i både små 
och större städer som hade aktiva facebooksidor. Sekretess råder, och därför nämns inte 
de intervjuades riktiga namn. De personer som intervjuades är personal som har som 
arbetsuppgift att arbeta med Facebook. Bland de intervjuade finns bibliotekarier, en 
bibliotekschef och kommunikatörer. Det är både kvinnor och män. Alla har gemensamt 
att de har hela eller delat ansvar för att skriva och producera material för 
folkbibliotekets facebooksida.  
 
5.3 Intervju 
Författarna ville veta hur folkbibliotek arbetar med Facebook och använde sig därför av 
den kvalitativa metoden intervju. För att få reda på hur något används och hur det har 
utvecklats är intervju en bra metod (Repstad, 1999, s. 15f.). I undersökningen använder 
sig författarna av intervjuer för att undersöka syftet. Intervju som metod är flexibel och 
föränderlig (Repstad, 1999, s. 64) och passar författarna då den personal på 
folkbibliotek som ska undersökas arbetar på olika ställen under olika förutsättningar. 
Det är enskilda personer som intervjuas och det är deras åsikter och upplevelser som 
författarna vill beskriva. Det fås genom intervjuer då denna metod ger tillträde till 
personers vardag (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). Det är de enskilda åsikterna och 
erfarenheterna författarna vill beskriva och därför anses intervju vara den bästa metoden 
för att få svar på undersökningens frågeställningar.  
 
Författarna strävade efter att intervjuerna skulle påminna om ett vanligt samtal och 
valde därför en halvstrukturerad intervju. Den här intervjuformen ger möjlighet att 
ändra intervjufrågornas form och ordningsföljd beroende på intervjupersonens svar 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41, 166). Grunden för undersökningens intervjuguide var 
undersökningens syfte och frågeställningar. Att frågorna inte ställdes bokstavligt eller i 
intervjuguidens ordning blev en naturlig del i intervjuandet. Detta gjorde att svaren blev 
olika och riktningen på intervjun blev annorlunda varje gång. Fokus i intervjun låg inte 
på tekniken utan på uppgiften och materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 85ff.). 
Tystnad användes flera gånger under intervjuerna för att få fram längre svar. Pauserna i 
samtalet gör att den intervjuade får tid till reflektion och association för att sedan själva 
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bryta tystnaden (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 177). För att vara säker på vad 
intervjupersonen sa följdes uttalanden då och då upp med kontrollfrågor. Kontrollfrågor 
är en bra metod för att lättare kunna validera tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s. 154). Intervjuaren försökte lyssna aktivt och kände under intervjuernas gång att han 
blev bättre och bättre på det. Aktivt lyssnande är viktigt i en intervjuundersökning enligt 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 180).  
 
5.4 Analysmetod 
Författarna började med att sammanställa intervjumaterialet. Detta för att möjliggöra 
analys. Samtliga intervjuer transkriberades varpå författarna fördjupade sig i materialet 
genom bland annat diskussion författarna emellan. Materialet delades först upp i två 
grupper, “Varför” och “Hur”. Detta för att kunna ge svar på undersökningens 
frågeställningar. Vidare gjorde vi tematiseringar under de två grupperna för att mer 
tydligt kunna se varför folkbiblioteken arbetar med Facebook och hur arbetet med 
Facebook ser ut. Varför blev tematiserad kring förmedling och anledningar. Hur 
tematiserades kring: “viktigt”, läsarinteraktion, omvärldsbevakning, styrdokument, 
organisering och tidsaspekt. Tematiseringen resulterade i tabeller som användes vid 
uppsatsens resultat. Resultatet placerades sen in i vår omarbetade modell av Jochumsen, 
Rasmusen och Skot-Hansens fyrrums modell gällande folkbibliotek. 
 
Utgången för analysen är vår omarbetade version av Jochumsen, Rasmusen och Skot-
Hansesns fyra rums modell. Modellen omarbetades för att passa in i ett folkbiblioteks 
arbete med sociala medier. Modellens fyra rum är marknadsföring, omvärldsbevakning, 
kommunikation och kulturförmedling. Rummen gör att modellen inte bara är ett verktyg 
för analys utan även för hur ett folkbibliotek bör vara. Modellen visar även mål som 
folkbiblioteken har med sin verksamhet. Målen är upplevelse, engagemang, egenmakt 
och innovation. Målen är på både individ- och samhällsnivå. Analysen utgår från både 
rummen och målen i den anpassade modellen. Resultaten diskuteras utifrån rummens 
betydelse för att se om arbetet med sociala medier kan bidra till målen (upplevelse, 
engagemang, egenmakt och innovation). Enligt Jochumsen et al. (2012, s. 590) stödjer 
ett idealt folkbibliotek dessa fyra rum och är således en grund för folkbibliotekens 
verksamhet. Vi ställde även resultaten mot tidigare forskning.  
 
 
5.5 Etik 
Vetenskapsrådet har gett ut en text som handlar om etiska principer gällande forskning. 
Dessa principer finns för att skapa normer som styr förhållandet mellan en forskare och 
de personer som lämnar uppgifter till forskaren eller deltagare i forskarens 
undersökning. Det finns två anledningar till att de forskningsetiska principerna finns: 
forskningens kvalitet ska fastställas samt att individen ska skyddas. De forskningsetiska 
principerna kan delas in i fyra kategorier efter de krav som ställs på forskare; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska ge ut all relevant information till berörda 
personer så att de vet vad för undersökning de deltar i (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Det 
andra kravet, samtyckeskravet, innebär att en deltagare i en undersökning har full 
bestämmanderätt över sitt deltagande. Villkoren för att delta i undersökningen samt att 
de när som helst får lov att avbryta sitt deltagande. Dessutom ska de godkänna sitt 
deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  Konfidentialitetskravet 
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innebär att alla uppgifter som rör deltagare i en undersökning ska vara konfidentiella 
och förvaras så att obehöriga personer inte har tillgång till uppgifterna 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att 
informationen som samlats in i en undersökning bara får användas för den sagda 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 
 
Vi har varit öppna med hur vi arbetar med undersökningen och hur vi dokumenterar vårt 
arbete. Intervjupersonerna blev på förhand informerade om undersökningens syfte. Vid 
den inledande kontakten som skedde via Facebooks tjänst,  Messenger, blev de 
tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju och syftet med intervjun och 
undersökningen förklarades. Konfidentialitetskravet innebär i denna undersökning att 
intervjupersonernas namn inte kommer att användas vid transkribering eller i filnamn. 
Vi har använt oss av fingerade namn och obehöriga kommer inte åt vårt material. 
Materialet kommer endast användas i denna kandidatuppsats.  
 
Fredrik arbetar på ett folkbibliotek och ingår där i ett team som har sociala medier som 
ett ansvarsområde. Författarna har varit medvetna om att Fredrik därför har en tidigare 
förförståelse men har strävat efter att hålla denna utanför undersökningen. Fredriks 
förkunskaper har dock varit användbara under intervjuerna på grund av att det varit 
enklare för Fredrik att ställa följdfrågor vid intervjuerna. Informanterna har inte vetat 
om vad Fredrik arbetar med förrän efter intervjuerna då han berättade. En av 
intervjuerna är med en kollega till en av författarna, Fredrik. Författarna inser att det 
potentiellt kan vara ett problem. Men Fredrik och informanten har inte arbetat 
tillsammans någon längre tid och deras roller i organisationen är olika samt så ville 
författarna fånga upp de tankar och idéer som kollegan bidrog med som nyanställd, så 
valde författarna att genomföra intervjun. Materialet som kom fram under intervjun var 
användbart för uppsatsen och är därför med.  
 

6 Resultat 
Här presenterar vi våra resultat utifrån intervjuerna. Resultatet är grupperat kring varför 
folkbibliotek är aktiva på Facebook och hur de arbetar med Facebook. Vi har valt att 
namnge våra intervjupersoner enligt det fonetiska alfabetet (bokstaveringsalfabet.se), 
som följer;  
 
Intervjuperson 1, Adam  
Intervjuperson 2, Bertil  
Intervjuperson 3, Cesar  
Intervjuperson 4, David  
Intervjuperson 5, Erik  
Intervjuperson 6, Filip  
Intervjuperson 7, Gustav 
Intervjuperson 8, Helge  
Intervjuperson 9, Ivar  
 
6.1 Varför folkbibliotek har Facebook 
Informanterna har olika svar på varför de är aktiva på Facebook. Främst kretsar svaren 
kring att det är för att marknadsföra sina programpunkter och sin verksamhet. Samtidigt 
är det så att folkbiblioteken vill vara där många av deras användare är. Adam menar att 
folkbibliotek idag måste ha en facebooksida, att det är ett minimum för en verksamhet. 
“Idag är det väldigt utbrett att ha ett facebookkonto. Det är inte en viss typ av människor 
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som har Facebook, utan det är alla åldrar, alla samhällsklasser” (Adam, 2017). Erik 
(2017) ser Facebook som en tjänst där alla är, “då känns det som om man inte har något 
val” (Erik, 2017). Helge säger också att Facebook är beständigt, att folkbiblioteken 
måste förhålla sig till det (Helge, 2017). Filip (2017) menar att de använder Facebook 
för att nå ut till så många som möjligt. “Vi måste finnas representerade i de flesta 
kanaler som folk använder” (Filip, 2017). Ivar (2017) ser Facebook som ett bra sätt att 
nå ut. “Det är mycket vi kan hjälpa till med och det är mycket som händer, men folk får 
aldrig reda på det. Då är Facebook bra” (Ivar, 2017). 
 
Gustav jämställer det med att svara i en kundtjänsttelefon. “Här får man samma 
information som om man besöker det fysiska biblioteket. Hemsidan är information, 
facebook är relationen” (Gustav, 2017). Erik (2017) gör även han jämförelsen med 
folkbibliotekets hemsida. Hemsidan har inte den personliga tilltalstonen och 
möjligheterna som Facebook har. “På facebook är det mer direkt och omedelbar 
information, ett ställe där vi kan förmedla snabb, tydlig och personlig information till 
våra gillare” (Erik, 2017). Helge (2017) är inne på samma spår med att det är en annan 
sorts information som läggs ut på facebook än vad det är på folkbibliotekets hemsida, 
information som når ut snabbare. “Om något läggs ut på facebook når det ut bättre 
jämfört med hemsidan. Facebook är ett media som vi når ut väldigt bra med. Det är en 
annan, lite lösare kanal än vår hemsida” (Helge, 2017). Samtidigt menar Helge (2017) 
att informationen på Facebook kan ge besökare till folkbibliotekets hemsidan. 
“Facebook är ett sätt att leda in våra besökare till länge information på vår hemsida. Vi 
försöker lägga in länkar i inläggen för att få gillarna att komma till bibliotekets 
hemsida” (Helge, 2017).  
 
Facebook används för att det är enkelt att nå ut med information på ett effektivt sätt och 
för att Facebook ses som en bra kanal för marknadsföring (Adam, 2017). Adam vill 
förmedla det som händer på folkbiblioteket: 
 

Vi vill förmedla vad som händer i huset, och vad som hänt för att visa att det är ett levande hus, 
att det är saker på gång. Att det faktiskt händer saker i den här staden, för det kan man ganska 
ofta få höra att det inte gör. … Vi vill visa att det kommer folk när vi arrangerar något, att det 
faktiskt är av intresse (Adam, 2017). 

 
Bengt ser marknadsföringen av folkbiblioteket på Facebook som en självklarhet, “Att 
visa upp vad som händer på biblioteket, det är inte alla som läser eller har tidningen och 
läser om vår verksamhet där. Vi vill förmedla det vi gör på biblioteket, då är Facebook 
ett alldeles utmärkt sätt att utåt kunna visa vad vi gör” (Bengt, 2017). Cesar och David 
använder Facebook för att förmedla det som händer, “För de som inte tittat på 
anslagstavlor, läser tidningen eller som går in på bibliotekets hemsida” (Cesar & David, 
2017). Informanterna vill visa upp sitt folkbibliotek och dess verksamhet på Facebook. 
Erik (2017) säger att Facebook används för att lyfta det som erbjuds, så att det inte 
glöms bort. 
 
Tabell 1: Det som informanterna vill förmedla på Facebook,  
 

Läsglädje 1 
Aktiviteter på folkbiblioteket 7 
Lyfta fram media (till exempel boktips) 7 

 
Ivar ser något mer i folkbibliotekets arbete med Facebook, “Kunna väcka läslust via 
inlägg på Facebook, inte bara göra reklam för evenemang. Att vara en motpol till allt 
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det snabba” (Ivar, 2017). Samtidigt ser Ivar en konflikt i att arbeta sig bort mot reklam 
då sociala medier ska vara snabba och visa att folkbiblioteken finns. “Anledningen till 
att man jobbar med sociala medier är inte att lägga upp reklam, det är faktiskt att få 
kontakt och kommunikation med användarna och det får man ju inte” (Ivar, 2017). Ivar 
ser också att egentligen så bryr ingen egentligen vad inläggen handlar om. “Ingen orkar 
engagera sig” (Ivar, 2017). 
 
Facebook används av informanterna för att nå ut till fler personer. Informanterna 
uttrycker det så här,  “Både de som annars inte nås och för att nå ut till så många som 
möjligt, de målgrupper som annars inte nås. De som inte besöker oss frekvent och som 
inte läser tryckta medier” (Helge, 2017) och  “Det är kul att skildra vad som händer 
samtidigt som det är tillgängligt för de som inte kan ta sig till biblioteket och delta” 
(Filip, 2017). Och som Bengt säger, “det är alltid kul att många kommer till 
arrangemangen. Om personalen lagt mycket tid på ett evenemang och bokat en 
föreläsare, då vill man att så många som möjligt kommer” (Bengt, 2017). Adam strävar 
mot fler besökare: 
 

Det är många som inte känner till våra evenemang och dom är ju jättevälkomna. Det finns 
många som inte alls hittar hit. Det är en utmaning att nå dessa och samtidigt vet jag inte hur jag 
ska nå dom (Adam, 2017). 

 
Att Facebook är ett snabbt sätt att nå ut med information nämns av många. Gustav lyfter 
att det är låg tröskel och går snabbt, “På Facebook är det mycket enklare och det är ett 
väldigt lätt forum att arbeta i” (Gustav, 2017). Adam försöker komma bort från 
annonsering med affischer, “Facebook används istället och för att kunna förmedla med 
kort varsel” (Adam, 2017). Helge uppskattar snabbheten:  
 

Facebook är jättebra om vi ska informera om sånt som händer här och nu. Som våra evenemang 
och om vi måste stänga tidigare eller om våra datorer inte fungerar eller att datasystemet ligger 
nere, då är Facebook jättebra. Att informera om sånt som är akut (Helge, 2017).  

 

För att göra anledningarna som informaterna gav under intervjuerna överskådligt har vi 
lagt in resultatet i en tabell. 

Tabell 2: Anledningar till varför folkbiblioteken finns på Facebook enligt 
informanterna,  

Det är ett måste / Alla har Facebook 2 
Facebook som media når ut bra 1 
Förmedla vad som händer i folkbiblioteket 5 
Förmedla information med kort varsel 5 
Marknadsföring 9 
Visa vad som har hänt (tidigare evenemang till exempel) 1 
Få fler besökare 1 
Informera om service som finns (till exempel ”Boken kommer”) 3 
Mer personligt än kommunens och/eller folkbibliotekets hemsida 3 
Omvärldsbevakning 3 
Annonsera 1 
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Marknadsföring var det som alla informanterna sa var en anledning för folkbiblioteken 
att vara aktiva på Facebook. Sen finns flera andra anledningar som till exempel att 
förmedla vad som har hänt och  informera om service som finns på folkbiblioteken.   
 
6.2 Hur folkbiblioteken arbetar med Facebook 
För att kunna göra intressanta inlägg gäller det att veta vilka som är folkbibliotekens 
målgrupp på Facebook. Att kunna veta vilka som gillar folkbibliotekens facebooksida 
och därmed anpassa inläggen så att de lockar till läsning och interaktion. Vår 
undersökning visar att målgruppen varierar mellan folkbiblioteken. Hos Gustav (2017) 
är målgruppen ganska bred och är alla vuxna som besöker folkbiblioteket. Helge pratar 
om en ännu större målgrupp och säger att det är alla biblioteksbesökare. “I princip allt 
som har med biblioteket att göra hamnar där. Från barn till vuxen. Målgruppen är våra 
besökare” (Helge, 2017). 
 
Hos Ivar har det visats sig mer och mer vilka som faktiskt gillar och reagerar på 
inläggen, och det är dom som nu är huvudmålgruppen. “Vi vet vilka som bryr sig, och 
de är över 50. Ibland ungdomar, men inte alltid” (Ivar, 2017). Bengt är inne på samma 
linje: 
 

De över 50 och småbarnsföräldrar. Man får ju tänka vilken målgruppen är som ser 
inlägget. Det blir svårare vid till exempel en skrivarverkstad för 13-19-åringar, då får 
man tänka nytt. Snarare tänka att deras föräldrar ser inlägget och kan påverka. Eller 
farmor eller mormor kan se det och prata med dom (Bengt, 2017). 

 
Samtidigt tycker Ivar att målgruppen varierar. “Det beror helt på vad som läggs ut och 
sen är det olika målgrupper som svarar. Vissa tenderar att tycka om olika saker och det 
beror på innehållet” (Ivar, 2017). Fast målgruppen inte är definierad är det ändå viktigt 
att inläggen hamnar rätt. Ivar igen: “Det är viktigt att vi når rätt målgrupp, vilket det inte 
alltid gör. Det är svårt att avgöra, sociala medier är verkligen “hit and miss” man har ju 
ingen aning” (Ivar, 2017).  
 
Informanterna tänker lika när det gäller en del saker som är viktiga när man ska skriva 
ett inlägg på Facebook och väldigt olika när det gäller andra. För att visa detta har vi 
gjort en tabell med saker som informanterna anser är viktiga. 
 
Tabell 3: saker med inlägg som görs som informanterna anser är viktiga,  
 

Schemalägga inlägg 8 
Att använda eller försöka använda bilder och filmer i inlägg 5 
Använder inte bilder på personal i inlägg 1 
Använda statistiken (Facebook Insights) för att göra bättre inlägg 1 
Använda länkar 2 
Livesända aktiviteter 1 
Professionellt men personligt språk 7 
Mer humor än på hemsida 3 
Använder events 4 

 
 
Innehållet på inläggen är det allra viktigaste för att ha en intressant facebooksida. 
Informanterna talar alla om att ha ett tydligt språk och få med relevant information i 
inläggen. “Det är såna saker jag tycker är viktigt” (Helge, 2017). Erik tycker det är 
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viktigt att det förmedlas en bra, trovärdig känsla i språket. “Det ska vara lättåtkomligt 
språk som vem som helst kan förstå” (Erik, 2017). För Adam är det viktigt att det ser 
professionellt och enhetligt ut. “Det är en utmaning” (Adam, 2017). Samtidigt är det 
inte lätt. Ivar känner att de genomarbetade inläggen inte blir gillat alla gånger medan 
ogenomtänkta inlägg gillas av jättemånga. “Det är som ett lotteri. Jag vet inte om det är 
så att jag inte har kontakt med andra människor, jag förstår inte hur de tänker för fem 
öre” (Ivar, 2017). 
 
Gällande språket drar många av informanterna parallellen gentemot hemsidan, där 
språket är mer formellt. Bengt ser Facebook som en möjlighet att vara lite lösare och ha 
ett mer personligt tilltal med språk och bild jämfört med hemsidan. “Vi kan vara lite 
busigare, ha mer humor” (Bengt, 2017). Filip lyfter också ett personligare språk: 
 

En tonalitet som är direkttalande, lite humor, lite knorr och tvist. Även fast saker inte 
fungerar som de ska, försöker vi skoja till det. … Ett bra personligt tilltal med lite 
humor och tvist. Så att det inte bara är sakligt och trist. 

 
Bengt tycker det är skönt att det inte behöver vara så himla noga. “Man kan använda 
humor och bilder, det är kul” (Bengt, 2017). Ivar lyfter också humorn: 
 

Man vill ju ge folk det som de tycker är roligt. Vi la ut jättemycket symönster och det 
tyckte folk var fantastiskt, mest för att det var så otroligt fula 70-talsbilder. Det var 
skitkul (Ivar, 2017).  

 
Det går att göra inlägg med glimten i ögat som Gustav säger. “Vi kan skriva om en ödla 
som fastnade i en dörr till exempel, men vi skulle inte lägga upp det på hemsidan. Det är 
realtid, lär känna oss. Hur vi jobbar och så där” (Gustav, 2017). Filip vill få in det 
spontana: 
 

Det ska kännas rätt så spontant ändå. Det ska inte kännas för genomtänkt och planerat. 
Då missar man själva tanken med sociala medier. Det är ögonblicket lite grann som ska 
får styra vad som läggs ut. Det ska vara en frisk blandning av planerat och oplanerat, 
tråkigt blandat med roligt (Filip, 2017). 

 
Cesar och David lyfter också blandningen. “Det ska vara en bra blandning, det ska vara 
evenemang, boktips och filmtips” (Cesar & David, 2017). Ivar nämner också detta och 
pratar om högt och lågt, att det inte finns någon vision. “Ibland tar man bara kort och 
slänger upp det. Jag tycker man får ha olika nivåer på saker, det är rimligt” (Ivar, 2017). 
 
Bild eller rörligt material till inläggen jobbar alla informanterna med. Filip försöker 
hitta spännande sätt att presentera program på, sätt som kan locka några till. “Då kan 
bild eller film vara bra” (Filip, 2017). Adam försöker alltid ha bild. “Det väcker en 
annan typ av intresse om det är en bild på ett välbesökt arrangemang, istället för att bara 
skriva om det” (Adam, 2017). Bild och rörligt material används för att det får mer 
spridning av inläggen. Gustav har koll på statistiken och ser att filmer och personliga 
bilder får bäst spridning (2017). Helge ser också att inlägg med bild eller länkar går 
bättre än andra inlägg (2017). Samtidigt säger Helge att det är synd att en bild måste 
med för att inlägget ska spridas. “Inlägg med bara text fungerar inte lika bra när man 
vill nå ut med information snabbt, som att datasystemet har kraschat, då kanske vi inte 
hinner få med en bild” (Helge, 2017). Cesar och David tyckte att inlägg såg bättre och 
trevligare ut med bild. Något dom fortsatte med. “Nu har vi bild till inläggen för att då 
får vi mer klick och syns mer” (Cesar & David, 2017). Samtidigt som bild eller rörligt 
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material är en del av inlägget tycker Gustav att det är viktigt att veta vad som delas och i 
vilket syfte: 
 

Det måste finnas någon form av tanke bakom. … Just det här strategiska tänket, att veta 
varför jag delar. Det är samma sak med bildval, att man tänker varför är den här bilden 
ok och inte den här (Gustav, 2017).  

 
Ivar och Helge har båda intentioner om inlägg gällande läsglädje på deras 
facebooksidor. Men det är inte lätt tycker Ivar:  
 

Vi vill lyfta läsglädje, men folk  bryr sig inte om det, det finns roliga saker att titta på. 
… Man konkurrerar ju i en verklighet som är enorm. Om man frågar folk vad de vill ha 
då är det ju att komma till biblioteket och låna en bok, punkt. Mer vill de inte ha, de 
skiter i allt det andra vi vi erbjuder (Ivar, 2017).  

 
Helge vill också har mer läsfrämjande via Facebook. “Man skulle kunna testa och se 
vad det har för effekt” (Helge, 2017). Ivar ser att det är många som efterfrågar detta: 
 

Man skulle kunna göra en samhällelig insats där man i videos eller nåt berättar om 
läsning “hur läser du för ditt barn”. För föräldrar tror jag det skulle vara jättebra. … Det 
är många föräldrar som har ångest över det här med läsning och barn (Ivar, 2017).  

 
Läsfrämjande verksamhet på Facebook verkar då enligt Ivar (2017) vara möjligt genom 
föräldrar till mindre barn.  
 
6.3 Skapa dialog 
Ett annat syfte med inläggen är att skapa dialog. Men inte alla informanterna försöker 
skapa en dialog och de som försöker skapa en dialog upplever att det är svårt. 
Informanternas tankar kring läsarinteraktion har vi lagt in i en tabell för att göra 
tankarna kring att skapa eller inte skapa en dialog med gillarna lättöverskådlig. 
 
Tabell 4: Informanternas åsiker om att skapa dialog med facebooksidans gillare, 
 

Strävar inte efter respons 3 
Försöker sällan få respons 2 
Försöker få en dialog 2 
Det är svårt att få respons 1 
Det kräver tid att svara på kommentarer 1 
Stressande 1 
Svarar när han sett, även om han är ledig 1 
Inlägg med en lägre tröskel får mer respons, till exempel 
julkalender, frågesport och när ett mer personligt språk används 

3 

Det är roligt att får svar, drömmer om att få respons 3 
Får muntlig respons av folkbibliotekets besökare 1 
Strävar inte efter att få likes och delningar 2 

 
 
Alla informanter berättar om att det är svårt att få till dialog/interaktion med gillarna. 
“Även om man ställer de mest öppna frågorna blir det ingen respons, det är svårt” 
(Bengt, 2017). Ivar känner likadant. “Drömmen är att de ska engagera sig, att vi får 
input. Vi får det ibland, men det är inte ofta” (Ivar, 2017). Erik tycker detsamma, men 
ger istället frågor som har svaret i själva frågan. “Vi försöker, det är svårt med respons. 
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Ibland ställer jag det som retoriska frågor,  att man inte behöver svara, utan bara tänka 
för sig själv” (Erik, 2017). Erik arbetar inte alls mot att få interaktion, han har inte hittat 
ett fungerande arbetssätt. “Vi har mest information, det är svårt att interagera” (Erik, 
2017). Inte heller Gustav jobbar aktivt mot dialog (2017). Det är likadant för Adam, fast 
där är det tiden det tar att jobba med interaktionen, som sätter stop: 
 

Vi strävar inte mot dialog. Man ska ju ha tid, att svara, och det har vi inte. Jag kan 
känna stress om jag ser kommentarer och så där. Jag tycker inte man ska vänta på att få 
svar om man ställer en fråga på Facebook. Det kan ha gått en hel helg innan man får 
svar, det stressar mig, jag vill inte att det ska vara så (Adam, 2017).  

 
För Filip går det bättre, och att jobba med dialog är ett långsiktigt arbete:   
 

Vi har ganska hög interaktivitet. Vi uppmuntrar folk att kommentera. … Det är något 
man måste se långsiktigt på. Jobba aktivt med kommunikation för att se resultat senare. 
… Vi svara snabbt på meddelanden. Det är många som ställer frågor direkt i Facebook 
(Filip, 2017). 

 
6.4 Omvärldsbevakning 
För att kunna göra inlägg som är aktuella och engagerar så gäller det att vara uppdaterad 
på sin omvärld. För Ivar är det en fråga om att veta vad som är aktuellt inom 
litteraturvärlden. “Det gillar folk. De bryr sig om boktips och aktuella böcker” (Ivar, 
2017). Samtidigt är det viktigt att ha koll på Facebook, dess uppdateringar och 
funktioner, även fast inte mediet som sådant är det roligaste: 
 

Jag är van vid Facebook och då är det ju såklart lättare. Facebook är ju en av de 
tråkigaste sociala medierna. Facebook är ju astråkigt men det passar ju en kommun hur 
det är uppbyggt och så. … Man måste omvärldsbevaka. Det är jätteviktigt men svårt att 
få tid. Det är också svårt för att det händer så mycket hela tiden. Hur ska jag hinna med 
och se allt som händer (Ivar, 2017).  

 
Alla utom en av informanterna har Facebook privat. På så vis kan informanterna hålla 
sig uppdaterade på Facebook. Gustav vill veta ännu mer och tar till sig saker på egen 
hand. “Jag pluggar mycket distanskurser och försöker hålla mig uppdaterad på sociala 
medier” (Gustav, 2017). 
 
6.5 Styrdokument och policys 
En del av de folkbibliotek som informanterna arbetar på har styrdokument och en del 
har det inte. Åsikterna om styrdokument går isär. För att visualisera detta skapades 
följande tabell. 
 
Tabell 5: Styrdokument 
 

Har styrdokument och riktlinjer för arbetet med Facebook 5 
Har inte styrdokument och riktlinjer för arbetet med Facebook 3 
Ska skapa styrdokument och riktlinjer för arbetet med 
Facebook 

2 

De är ”sunt förnuft” 3 
De är en lathund för hur inlägg och språk bör se ut 1 
De är generella 2 
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Flera av informanterna ser styrdokumenten som en påminnelse om att deras roll på 
Facebook är att vara en röst utåt för kommunen. Bengt tycker det är bra att vara 
medveten om denna roll. “Det är bra att bli påmind om att det är kommunen som står 
bakom. Jag kan inte skriva vad som helst “ (Bengt, 2017). Ivar likaså: “Det är bra att vi 
är medvetna om att det är i kommunens regi och inte något personligt. Du måste vara 
seriös” (Ivar, 2017). Erik tycker riktlinjerna är bra för att klargöra ens roll. “Uttalanden 
är gjorda i tjänsten, man ska se till att språket är korrekt och följer riktlinjerna” (Erik, 
2017). Likaså Gustav:  
 

Vi är en officiell röst utåt, från kommunen, vilket innebär att vi måste följa kommunens 
direktiv. … Vi har ett policydokument som är kollat med jurister, så nu är det väldigt 
tydligt att det är ett officiellt dokument. … det här är något som inte bara skapats för 
skapandets skull (Gustav, 2017).  

 
Riktlinjerna är många gånger framtagna av kommunen och innefattar alla dess 
verksamheter som är aktiva på sociala medier. Därför är riktlinjerna mest övergripande 
och inte specifikt för biblioteksverksamhet. Både Erik och Ivar talar om generella 
riktlinjer utan konstigheter och med sunt förnuft (2017). Filip ser dokumenten som en 
snabbguide i hur arbetet med Facebook ska bedrivas: 
 

Det är mer ett styrdokument som visar hur inläggen ska göras. Det här är syftet, så här 
ska vi prata. Är det relevant information som läggs ut? … Riktlinjer kring vad som ska 
tas med så att det blir så bra som möjligt så att det känns igen att det är från oss. … Bra 
också med ett dokument för nya som kommer till facebookgruppen och ska vara med 
och producera inlägg. Så här gör vi, en lathund i hur vi publicerar saker (Filip, 2017). 

 
Riktlinjerna visar också vad som gäller i arbetet med Facebook, att ha kontroll: 
 

Det är lite som om man skulle ha en massa dörrar i en verksamhet och byggnad och sen 
är det bara någon här och där som har nyckeln till rummet. Det är jättekonstigt. … Ju 
fler man är, desto viktigare är det med styrdokument som avgör hur den här funktionen 
ska användas och i vilket syfte (Gustav, 2017).  

 
Ett officiellt dokument är även bra att ha om det skulle uppstå konflikter eller 
meningsskiljaktigheter bland de som jobbar med Facebook:  
 

Dokumentet visar klart och tydligt vad vi kommit överens om och då kan ingen säga, 
det här visste jag inte. Vi är ganska många som jobbar med sociala medier och då är det 
ett bra dokument med riktlinjer (Gustav, 2017). 

 
Även Helge tycker riktlinjerna är bra inom personalgruppen. “Det är bra att ha något att 
hänvisa till när man tycker något är fel. Det är det här med normer och regler gör ju sig 
egentligen bara påminda när någon bryter mot dem” (Helge, 2017). Gentemot gillarna 
på Facebook är det även bra att ha något att luta sig mot: 
 

Den här tonen gäller på våra sidor och överträds det så händer det här. Det är bra att 
kunna hänvisa till dokumentet. … med reglerna vet vi bättre hur vi ska agera. Det blir ju 
vår tolkning av de regler som finns och egentligen är det inga konstigheter (Helge, 
2017).  

 
Ivar vill ha en vidareutveckling av riktlinjerna. Något som går bortom tilltalet och den 
kommunala rollen: 
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Jag önskar mer att det skulle vara en vision om hur vi ska jobba kring sociala medier på 
bibliotek. Då skulle riktlinjerna vara jättebra att ha. … Vi behöver sätta oss ner och göra 
en vision, så här ska vi jobba.  

 
Adam är rädd att riktlinjer kommer bli ett hinder i utformandet av inläggen: “Jag 
upplever att jag har ganska stor frihet och förtroende nu i det jag förmedlar” (Adam, 
2017). Samtidigt efterfrågar Adam ett officiellt dokument med riktlinjer: 
 

Jag vill ha något formulerat, mer än om vilken ton vi ska ha. För att det ska bli 
kontinuerligt och att vi svarar likadant. … Det känns viktigt att ha. Det ska vara 
professionellt men ändå personlig, avslappnad ton i inläggen (Adam, 2017). 

 
Cesar och David, fick nej från kommunen att starta en sida för sitt bibliotek på 
Facebook:  
 

Men då tänkte vi, det kommer visst fungera, så gjorde vi en Facebook. Och det är ju 
ingen som sagt nåt, att vi inte får ha det. Den stilen är det. … Vi har inga speciella 
policys eller riktlinjer, vi har inget nedskrivet, vi har tänkt själva, det räcker så (Cesar 
och David, 2017).  

 
Även fast riktlinjerna finns, har Eriks arbetsplats valt att inte följa en punkt. Det är för 
att riktlinjen anses föråldrad och inte ligger i linje med vad sociala medier är: 
 

Det står att vi inte ska länka till externa aktörer utan skriva allt själva på vår hemsida 
som vi länkar till. Men vi har glömt bort den riktlinjen lite. Vi tycker den inte riktigt 
följer vad facebook är (Erik, 2017).  

 
6.6 Organisering och arbetssätt 
Arbetet med Facebook är organiserat på olika sätt på informanternas bibliotek. Hos Ivar 
är det tre som arbetar med Facebook. Dessa tre arbetar på olika där de är själva. “Då blir 
det svårt att sätta av till exempel en timme i veckan på Facebook, det hinner man inte” 
(Ivar, 2017). De tre med ansvar för Facebook på Ivars arbetsplats försöker ha möten 
minst en gång i halvåret för att styra upp arbetet: 
 

Det funkar inte alltid då vi alla är väldigt upptagna. Vi försöker ha möten där vi pratar 
om vad vi gjort under året och vad vi ska göra nästa år. Har vi börjat med något nytt, 
ska vi börja med något nytt, vad tycker vi om det bra eller dåligt? … Vi brukar också 
ringa och maila varandra (Ivar, 2017). 

 
Ivar säger att ansvaret bara lagts på de tre i gruppen. “Det som saknas är hur och varför 
arbetet ska läggas upp” (Ivar, 2017). Erik har på sitt bibliotek egentligen en 
facebookgrupp där alla ska hjälpas åt. Men det har blivit mer och mer att Erik ensam 
gör arbetet och att kollegorna tipsar om vad som kan läggas ut (2017). Hos Adam är det 
likadant. Det har varit en grupp, men nu har ansvaret helt blivit Adams: 
 

Jag tycker det är jättesvårt att arbeta under de här förutsättningarna. Jag har jättesvårt att 
hinna med allt som behöver göras, det är rörigt, det är det. .... Det är väldigt 
ostrukturerat, men det är mina andra ansvarsområden också (Adam, 2017). 

 
Samtidigt vill Adam ha ansvaret och att det finns respekt för vad han gör. Det som 
skaver är att marknadsföring och kommunikation inte är prioriterat: 
 

Nu är det lite som att det blir jättebra om det blir gjort. Jag skulle önska att det är 
alldeles självklart att vi ska lägga tid och pengar på att nå ut med det vi gör. Och så är 
det inte riktigt (Adam, 2017).  
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Hos Gustav är det många som ansvarar för inläggen på Facebook. Minst en från varje 
avdelning är med i webbgruppen: 
 

Det är bra att vi är många som kan göra inlägg. Vi har möten varannan månad där vi 
träffas och diskuterar, det gör jättemycket. Vi pratar om hur och vad vi ska 
kommunicera. … Jag tycker det fungerar bra att vi är så många (Gustav, 2017) 

 
Gustav igen: 
 

Vi har en webbgrupp som sitter och gör ett schema över temadagar och planering. Vi 
kan planera så att det händer något utöver det statiska varje vecka. Vi vill att det ska 
hända saker och då har vi teman bestämda. … Vi lägger in det i ett schema så det inte 
blir för mycket samtidigt, utan vi får försöka fördela ut allas idéer (Gustav, 2017). 

 
Även hos Helge är det en fördel med att det är många som gör inlägg: 
 

Då lyfter alla sina grejer och är det så att ingen gör inlägg, är det lätt att hitta någon som 
gör ett om det behövs. … Man har sitt bevakningsämne och då tar man ansvaret och ser 
till att saker som hör till det kommer ut (Helge, 2017).  

 
Att det är många hos Helge är även en fördel när någon inte kan göra inlägg. “Då säger 
vi “kan du göra det här gör jag kan inte” det fungerar bra, vi kommunicerar bra. Möten 
är inte prioriterat men vi får det att fungera bra ändå” (Helge, 2017). Cesar och David 
som ansvarar för Facebook gör så här: 
 

Vi gör allting en dag i veckan då vi lägger in alltihopa. Ofta är det på en onsdag. Då tar 
vi veckans skörd och då tittar vi i programmet vad vi har för någonting, eller nya böcker 
eller vad vi ska hitta på. Så producerar vi det då till veckan efter.  

 
En planeringstavla används av Filip och hans facebook kollegor där alla inlägg som ska 
göras skrivs upp. Sen hoppas gruppen att kollegor också hör av sig och berättar vad som 
är på gång så att det kan göras inlägg på det (2017). Erik gör en lista av alla inlägg som 
ska göras och prickar av allt eftersom. Erik försöker sprida ut inläggen under veckan så 
det blir något varje dag istället för fyra på en dag och sen inget (2017).  
 
Flera av informanterna tar hjälp av kollegor i arbetet med Facebook. Helge skickar 
ibland till en kollega som får kolla på inlägget innan det läggs ut. “Förstår man? I bästa 
fall gör det det” (Helge, 2017). Erik mailar ut till kollegor för att får tips om inlägg. 
“Det brukar lösa sig och då känner de sig också delaktiga” (Erik, 2017). Cesar och 
David brukar också fråga den övriga personalen om de vill ha med något. “Eller om de 
själva vill gå in och göra inlägg” (Cesar & David, 2017). Hos Bengt är det viktigt att all 
personal känner sig delaktiga. “Vi i personalen har pratat igenom vad det är vi vill 
förmedla på Facebook, vad vi vill och syftet, det är bra om alla känner att de kan 
påverka” (Bengt, 2017).  
 
Ivar har en idé om en surfplatta som kan användas i arbetet med sociala medier. Då kan 
fler bli delaktiga och det blir enklare för de i personalen som inte är van att jobba med 
sociala medier:  
 

Man är inloggad på alla de sociala medierna som vi har och sen så åker paddan runt i 
stan på olika bibliotek där man lägger ut minst en grej per dag. De kanske har paddan i 
en vecka och sen så åker den vidare så man ser vad som händer överallt. Det hade varit 
kul (Ivar, 2017).  
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Bengt vill också ha annan utrustning och kunskap gällande sociala medier: 
 

Kvalitén blir inte som man önskat med den utrustningen vi har. … Jag är ju ingen 
socialamedierexpert, jag är ju faktiskt bibliotekarie. Då kan det få vara så (Bengt, 2017).  

 
För att ge en överskådlig bild av tankarna kring organisationen hos våra informanter 
visualiseras svaren i förljande tabell.  
 
Tabell 6: Organisation av arbetet med Facebook 
 

Arbetar ensam 4 
Arbetar i en grupp 5 
Varför arbetsfördelningen ser ut så: ”det bara blev så”  2 
Frågar om hjälp/Samarbetar 3 
Önskar en annorlunda organisation: JA 3 
Skulle vilja arbeta ensam med Facebook, men tror inte 
han skulle orka det 

1 

Önskar att det fanns en tjänst som bara arbetar med 
sociala medier 

1 

Önskar en annorlunda organisation: NEJ 4 
Tycker att arbetet med Facebook är roligt, intressant 4 

 
 
 
6.7 Hinna med arbetet med Facebook 
Sex av informanterna tycker det är svårt att hinna med arbetet med Facebook. Fyra 
anser att arbetet är prioriterat och en säger att det inte är det. Fyra försöker planera 
arbetet så att de har struktur på inlägg och vem som ska göra vad. Åtta av informanterna 
schemalägger facebookinläggen. Fyra vill uttryckligen ha mer tid att arbeta med 
Facebook.  
 
Tiden spelar olika roll för våra informanter. Helge känner att det är tiden som sätter 
begränsningarna i mångt och mycket. “Ofta räcker tiden inte till” (Helge, 2017). För 
Bengt är det en fråga om prioriteringar för att få tiden att räcka till. “Det är inget jag 
stressas över, jag tänker, det är synd att det är som det är” (Bengt, 2017). Adam önskar 
att det fanns tid till framförhållning. “Det är ofta i sista minuten att jag kommer på. Jag 
har inte tid att ha framförhållning” (Adam, 2017). Ivar har egentligen ingen tid för 
arbete med Facebook: 
 

Man gör inläggen när man har tid, om man har tid, det är att man kommer på “men shit 
det här har ju hänt, det måste jag skriva om”. Vi gör det bara eller så pratar vi sins 
emellan. Det är kaotiskt och sporadiskt. … det här sättet passar sociala medier, det ska 
ju vara spontant. Det funkar. Fast, hur ska man hinna, det gör man ju inte (Ivar, 2017). 

 
För Ivar är det att tiden inte finns överlag. “Arbetet med Facebook är inte det mest 
prioriterade” (Ivar, 2017). För Bengt är det att vad som ska hända bestäms från dag till 
dag. “Det blir att att man producerar när man har tid. Eller så ber jag om hjälp, och då 
får jag hjälp” (Bengt, 2017).  
 
Schemaläggning av inlägg på Facebook använder många informanter. Ivar schemlägger 
när tid finns (2017).  För Filip och Helge används schemaläggning när de vet att det är 
ont om tid och resurser vet att det är ont om tid (2017).  
 



  
 

27 

För Gustav är arbetet med prioriterat: 
 

Det är inga konstigheter och jag tycker alla på arbetsplatsen förstår att det är prioriterat. 
Jag kan lägga tid på det och dels se över, titta vad vi gjort, vad som gått bra och titta 
framåt vad vi kan göra. … Det är inga konstigheter, min chef har godkänt det (Gustav, 
2017).  

 
Erik tar sig också tid att arbeta med Facebook:  
 

Jag får tid. Man har alltid mycket att göra, men det accepterat att jag har hand om 
facebook och det tar tid. Det är inga konstigheter att jag sitter med facebook. … Jag får 
tid att hinna (Erik, 2017).  

 
7 Analys 
Här diskuteras resultatet av intervjuundersökningen med hjälp av en omarbetad version 
av den danska modellen för folkbibliotek som i sin originalform är gjord av Jochumsen, 
Rasmunsen och Skot-Hansens (se kap. 4.1). 
 
7.1 Marknadsföring  
Ett sätt för folkbibliotek att använda Facebook är genom att marknadsföra sina 
aktiviteter. I modellen är marknadsföringsrummet en plats för detta. Vikten av 
marknadsföring för folkbibliotekets användare är att de kan lära sig saker, bli 
inspirerade att upptäcka nya saker, hitta nya böcker att läsa eller filmer att se. Till synes 
trista och vardagliga inlägg på ett folkbiblioteks facebooksida kan betyda mycket för 
den användare som upplever något nytt på grund av dessa inlägg. Det kan även vara 
upplevelser i form av sagoläsning för barn eller författarstunder som upplevs på grund 
av att marknadsföring har gjorts på facebooksidan. 
 
Samtliga informanter är överens om att Facebook är bra för marknadsföring. Bengt 
(2017) ser marknadsföringen som en självklarhet. Adam (2017) använder Facebook för 
att det är enkelt att nå ut med information på ett effektivt sätt. Det är en möjlighet att 
visa upp det som händer på folkbiblioteket så att allmänheten ser att det är ett levande 
hus. Facebook används som en slags anslagstavla eller som annonser i en tidning för att 
nå så många som möjligt. För Bengt (2017), samt Cesar och David (2017) ses Facebook 
som en möjlighet att nå de som inte läser tidningen, tittar på anslagstavlan, läser på 
hemsidan eller hör om verksamheten på andra sätt. För Adam (2017) är Facebook ett 
sätt att komma bort från annonsering med affischer. Han gör det för att det går snabbt 
och är enkelt. Många av informanterna har boktips på Facebook. Folkbibliotek är till 
stor del böcker och dess samlingar. Facebook är en bra kanal att visa upp medier och 
därmed locka till läsning. Genom inlägg med litteraturkaraktär får gillarna 
förhoppningsvis upp ögonen för litteratur som de är intresserade av. 
  
Ivar (2017) och Helge (2017) har båda intentioner om mer inlägg gällande läsglädje. 
Önskan finns, men det är inte lätt tycker Ivar (2017). Han vill lyfta läsglädje, men folk 
verkar inte bry sig om det, det finns roligare saker att titta på. Helge (2017) vill också 
jobba läsfrämjande på Facebook. Helge (2017) ser att han skulle kunna göra en 
samhällelig insats där han i filmer berättar om läsning. Ivar (2017) vill gå bortom att 
göra reklam på Facebook. Han vill vara en motpol till allt det snabba och inte bara göra 
reklam för evenemang. Det här blir en konflikt för Ivar då Facebook till sin natur är 
snabbt och en bra kanal för reklam. Ivar (2017) ser det som att sociala medier egentligen 
är frågan om att få respons och kommunikation med användarna. 
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Arbetar folkbibliotek med marknadsföring på ovanstående sätt, banar det väg för nya 
erfarenheter och nya sätt att tänka för besökarna. Helt i linje med bibliotekslagens 
uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att främja läsning 
och människors tillgång till litteratur (SFS 2013:801 7§). 
  
7.2 Omvärldsbevakning  
Det gäller att driva sin facebooksida i en anda som uppskattas och används av sina 
gillare, därför är det är viktigt att inläggen är relevanta. Dels för att intresset ska 
upprätthållas och dels för att gillarna ska bli fler. Jämfört med ett folkbiblioteks hemsida 
kan facebooksidan innehålla information som snabbt ska ut och nå en bredare publik. 
Omvärldsbevakning är ett viktigt verktyg för att informanterna ska kunna presentera 
relevant och aktuellt innehåll. Ivar (2017) nämner inlägg om litteratur för att det är det 
som folk gillar. Mycket av det som skrivs i inläggen har informanterna sett på nätet när 
de surfat runt eller fått tips från kollegor. Informanterna fångar upp saker som de sen 
skriver om på sitt folkbiblioteks facebooksida. Personalen på folkbiblioteken upptäcker 
trender och nya funktioner genom omvärldsbevakning. Något som sedan kan användas 
för att förbättra Facebook för gillarna. Gillarna kommer också besöka folkbibliotekens 
facebooksida mer frekvent om inläggen är relevanta, intressanta och roliga. Bengt 
(2017) försöker ibland vara lite busigare jämfört med hemsidan, mer humor. Filip 
(2017) lyfter också det personligare språket man tillåts ha på Facebook. Språket kan ha 
humor, knorr och tvist. 
  
Om ett folkbibliotek letar upp och erbjuder det som intresserar deras gillare på 
facebooksidan, blir det ett sätt att, i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801 6§), 
presentera tjänster och ett utbud som präglas av allsidighet och kvalité. Genom 
Facebook blir verksamheten tillgänglig för alla och anpassad till användarnas behov. 
Gillarna på folkbibliotekens Facebook kan då få nya erfarenheter som kan användas för 
det personliga utvecklingen. Det ger starka och självständiga medborgare (Jochumsen et 
al., 2012, s. 589). 
 
7.3 Kommunikation  
Facebook är ett bra sätt för folkbiblioteken att skapa kontakt med sina användare. 
Medan folkbibliotekens hemsida ses som statisk möjliggör Facebook för en mer 
personlig relation. Gustav (2017) ser det som en möjlighet att vara informell, skämta 
och ha glimten i ögat. Helt enkelt att ha ett vardagligt språk som många känner igen sig 
i. Personligare tilltal med språk och bild lockar till interaktion och diskussioner. Många 
av informanterna upplever att det är svårt att få till interaktionen med gillarna och 
utbytet av tips och idéer på Facebook. Filip (2017) ser det som ett långsiktigt arbete där 
man under längre tid kan se ett större genomslag. Ivars (2017) linje är att inte primärt se 
Facebook som en kanal för reklam utan för att få kontakt med, och kommunikation med 
användarna. Det verkar dock krävas viss kunskap om Facebook och dess funktioner, för 
att nå ut till sina användare mer effektivt. Vår undersökning visar att inte alla 
informanter har denna kunskap. Bengt (2017) har provat med de mest öppna frågor, 
men det ger ingen respons, det är svårt. Erik (2017) gör så att han ger svaret i själva 
frågan, då behövs ingen respons. Han har slutat att jobba mot att få respons. Erik (2017) 
har inte hittat ett fungerande arbetssätt utan nu är det mest information som förmedlas 
på Facebook. Det är likadant för Adam (2017), fast där är det mer att det tar tid att 
kunna svara och jobba med kommunikation, tid som inte finns. 
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För att få igång kommunikationen gäller det att veta vilken målgruppen är. 
Undersökningen visar att målgruppen varierar bland folkbiblioteken. Gustavs (2017) 
folkbibliotek har vuxna som besöker det fysiska folkbiblioteket som främsta målgrupp, 
medan Ivar och Bengts (2017) folkbibliotek har individer över 50 år och 
småbarnsföräldrar som sina målgrupper. Det kan med andra ord se väldigt olika ut, 
vilka folkbiblioteken vill nå ut till. Ivars (2017) folkbibliotek hade inte en fast målgrupp 
utan resonerade som så att formen på inläggen de gör ger per automatik en målgrupp. 
När folkbiblioteken väl har bestämt sig för en målgrupp och förhoppningsvis fått 
målgruppens intresse så måste detta intresse upprätthållas. 
 
Facebook ger möjlighet till möten på lika villkor. Möten på Facebook är precis som 
möten på det fysiska folkbiblioteket möjliga på grund av att Facebook är en plats där 
medborgare kan mötas, diskutera, lära och umgås oberoende av bakgrund och tillgångar 
(Jochumsen et al. 2012, s. 592). Regelbundenheten är viktig för att upprätthålla 
Facebook som mötesrum. Vissa informanter har bestämda dagar för att göra inlägg på 
medan andra schemalägger för att underlätta regelbundenheten. Detta är ett sätt att 
publicera när det ibland är ont om resurser och eller tid. Samarbete kollegor emellan, är 
också viktigt för att kunna erbjuda ett jämt flöde av inlägg. Man hjälper varandra för att 
vara aktiva på Facebook. En aktiv facebooksida får fler gillare och fler gillare gör att 
biblioteken når ut till fler. Filip ser det som ett kvitto på att följarna vill ha information 
och att de är intresserade. 
  
Folkbibliotekets Facebook sida är ett forum där folkbiblioteket kan ställa frågor till sina 
gillare och uppmuntra till diskussion, samtidigt som det är ett forum för gillarna att 
ställa frågor till sitt folkbibliotek. Det kan vara frågor om öppettider, om det trådlösa 
nätverket fungerar, omlån eller frågor om evenemang. Mötesrummet som skapas på 
Facebook handlar om egenmakts- och engagemangsmålen där medborgarna lyfts och 
självständighet skapas (Jochumsen et al. 2012, s. 592). 
 
7.4 Kulturförmedling  
Facebook ger informanterna möjlighet att visa sin verksamhet för en större publik. Det 
kan vara personer som inte kunnat delta vid evenemang eller vill veta vad som händer 
på deras folkbibliotek. Bilder, film och livesändningar av till exempel författarbesök, 
musikevent och utställningar ger fler möjlighet att ta del av utbudet på folkbiblioteket. 
Kulturförmedling sker genom att folkbiblioteket syns och är aktiva på Facebook. 
Förmedling sker även genom att berätta om olika e-tjänster och länka till 
folkbibliotekets katalog. Som Ivar (2017) säger, inläggen ska vara av betydelse för 
användarna. Filip (2017) tycker om att visa upp det som sker på biblioteket samtidigt 
som det blir tillgängligt för de som inte kan delta. Alla informanter jobbar med bild eller 
rörligt material för att göra attraktiva inlägg. Filip (2017) försöker hitta nya sätt att 
presentera program på, då kan bild eller film vara bra. Adam (2017) försöker alltid ha 
bild för att det väcker en annan typ av intresse. Gustav (2017) och Helge (2017) ser att 
inlägg med bild eller film går bättre. Samtidigt säger Helge (2017) att det är synd att 
bild måste vara med för att få spridning. Helge (2017) kan tycka det är svårt att hinna 
med i vissa lägen då information måste ut snabbt. Cesar och David (2017) har helt 
enkelt upptäckt att inlägg med bild ser trevligare ut och har därför fortsatt med det, 
vilket resulterat i mer klick. Helge (2017) försöker aktivt att få gillarna på Facebook att 
klicka sig vidare till hemsidan. Information på Facebook kan ge besökare till Facebook. 
Helge (2017) lägger in länkar i inläggen på Facebook för att få trafik till hemsidan. 
Inlägg med länkar går också bättre än andra inlägg säger Helge (2017). 
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Att visa upp sin verksamhet på Facebook ger inspiration till eget skapande och öppnar 
upp för engagemang hos folkbibliotekets gillare. Folkbibliotekets facebooksida är ett 
möjligt forum för individer att få inspiration men även att nå ut med sådant som de 
själva har skapat. Det kan vara via kommentarer på inlägg på folkbibliotekets 
facebooksida eller genom att folkbiblioteket publicerar bilder på verk som deras gillare 
har gjort. Att uttrycka sig kreativt är något som kan vara värt att leva för (Jochumsen et 
al. 2012, s. 589). 
 
8 Diskussion av analysresultaten 
I detta kapitel diskuterar vi våra analysresultat. 
 
Folkbiblioteken som författarna har undersökt är alla mer eller mindre aktiva på 
Facebook. Facebook används som ett sätt att kommunicera och interagera med sina 
användare. Likt Wasike (2013, s. 11) är det viktigt för folkbiblioteken att ha användaren 
i fokus under arbetet med inlägg på Facebook. Många av informanterna har antal likes 
på inläggen som ett sätt att se vad som är populärt. Får till exempel ett inlägg om böcker 
många likes, görs liknande inlägg i framtiden. Wasike (2013, s. 11) ser det som ett sätt 
att anpassa sig efter användarnas behov. Det är som Ivar (2017) säger, det som är 
aktuellt och populärt hos våra gillare lägger vi ut. Vad som går hem hos gillarna är 
också en fråga om att hålla sig uppdaterad om det som händer i sociala medier. Att som 
personal kunna haka på trender och använda sig av de senaste uppdateringarna och 
funktionerna. Ett sätt kan vara att surfa runt, läsa böcker och allmänt omvärldsbevaka. 
Alla informanter  tänker inte så här kring likes. Hos Gustav (2017) ger boktipsen sämst 
med likes och kommentarer, men är ändå det som efterfrågas mest. Gustav (2017) 
menar att de inte aktivt jobbar mot att få likes. Inlägg görs, och det spelar ingen roll om 
de får likes eller inte. 
  
I vissa lägen ser informanterna Facebook som ett sätt att få fler folk till hemsidan. Hos 
Helge (2017) leds gillarna till hemsidan via information eller länkar på Facebook. På 
Facebook är folkbiblioteken kortfattade och vardagliga i sitt sätt att kommunicera och 
på hemsidan är det mer statisk information. Länkar på Facebook kan leda användarna 
till folkbibliotekens hemsida eller det fysiska folkbiblioteket (Carlsson, 2012, s. 207). 
Informanterna ser Facebook som en möjlighet att vara personlig och skapa relationer 
som inte är möjliga på folkbibliotekens hemsida. På Facebook är det möjligt att vara 
informell, lägga in humor och vara personlig i språket menar informanterna. Smeaton 
och Davies (2013, s. 228) ser det personliga och vardagliga som en viktig del i att vara 
framgångsrik på Facebook. Det är som Filip (2017) säger, en blandningen mellan 
planerat och oplanerat som gör det. Att blanda det roliga med det tråkiga. Att arbeta 
med Facebook är smidigt och går snabbt (Johansson & Johansson, 2013, s. 24). Våra 
resultat visar på samma sak, inläggen som görs är vardagliga, mer humoristiska 
samtidigt som inläggen ändå håller en professionell ton. För de flesta av informanterna 
är språk och ordval viktigt. Likt Smeaton och Davies (2013, s. 228 ) är en personlig och 
informell ton bra. Det ger resultat men Smeaton och Davies (2013, s. 229) menar att det 
tar tid att göra bra inlägg vilket gör att det inte är snabbt och smidigt i alla lägen.  
 
Informanterna är överens om att inlägg med enbart text fungerar mindre bra när man vill 
nå ut med information. Informanterna upplever att inlägg med bilder och rörligt material 
ger större spridning   Helge (2017) tycker det är synd att bilder hela tiden ska vara med. 
Helge (2017) menar att det ibland är lättare att bara ha text när information ska ut snabbt 
som när till exempel datasystemet har kraschat. Alla informanter som är med i 
undersökningen arbetar med bilder i sina inlägg. Hos Helge (2017) är det konstaterat att 
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inlägg med bilder blir mer populära. Filip (2017) menar att de jobbar mer och mer med 
rörligt material för att det efterfrågas och samtidigt för att komma igenom Facebooks 
“filter” och därmed nå ut till fler gillare. Likt King (2015, s. 19) menar informanterna 
att text i kombination med bild eller rörligt material är ett sätt att visa upp 
folkbibliotekens verksamhet både framför och bakom kulisserna. Bengt (2017) ser det 
som att det är ett sätt att stärka folkbibliotekets varumärke. Carlsson (2012, s 207) säger 
också att folkbiblioteken arbetar så här med bilder, länkar och texter för att skapa en 
bild av folkbiblioteken. 
  
I kapitlet “Tidigare forskning” lyfter bland annat Cahill (2011, s. 268) att det är svårt att 
få en dialog, kunna interagera med sina gillare. Facebook ses som ett ställe att få 
information, inte starta en dialog (Cahill, 2011, s. 268). Vår undersökning pekar åt 
samma håll. Våra informanter beskriver hur de försöker med öppna frågor, men gillarna 
hakar inte på. En av informanterna har löst det med att att ställa retoriska frågor. Svaret 
finns i själva frågan och gillarna behöver inte aktivt svara. Det tar tid att få engagerade 
gillare, det är ett långsiktigt arbete menar Filip (2017). Araviadis (2014, s. 12f.) säger att 
trots möjlighet till dialog inte är något som användare eller folkbibliotek gör. Vi har 
visat att det är svårt att skapa en dialog, men informanterna försöker. Bara för att 
dialogen inte finns där alla gånger så fortsätter ändå informanterna att uppmuntra till 
dialog. Det tar tid att bygga relationer, många folkbibliotek är medvetna om detta, och 
fortsätter att arbeta på trots att responsen inte är så frekvent som man önskar (Smeaton 
& Davies, 2013, s. 229). 
  
Det är som King (2015, s. 22) säger, folkbibliotek ser främst Facebook som en kanal för 
marknadsföring. Fokus hos informanterna i vår undersökning ligger på 
marknadsföringen och det är på Facebook som folkbiblioteken når ut till folk. Inlägg 
och information sprids på ett annat sätt jämfört med till exempel affischer eller annonser 
i tidningar. Samtidigt är facebookinlägg ett komplement till den andra 
marknadsföringen. Facebook används för att förmedla litteratur och annan 
marknadsföring (Boman & Magnusson, 2013, s. 37ff.). Facebook blir ett sätt att visa 
upp verksamheten, skapa inspiration och ge gillarna möjlighet att upptäcka nya saker. 
Ivar (2017) har ett eget förhållningssätt till reklam och Facebook. Ivar (2017) ser det 
som att anledningen till att folkbiblioteket är aktiva på facebook är att få kontakt och 
kommunikation med användarna, inte att göra reklam. Nu är de flesta inläggen på Ivars 
biblioteks Facebook av marknadsföringskaraktär, men vi tycker förhållningssättet är 
intressant. Förhållningssättet intresserar oss för det är helt i linje med vad 
bibliotekslagen säger att folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla på lika villkor (SFS 
2013:801 6§). Om en stor del av användarna finns på Facebook borde det vara naturligt 
att arbeta mot att få kontakt och kommunicera istället för att göra reklam. Vår 
undersökning har visat på svårigheterna med interaktion och att skapa dialog. Att 
förmedla information är den vanligaste aktiviteten och det är också något som 
uppmuntras av Facebook med möjligheten att skapa evenemang och marknadsföra 
inlägg genom att betala pengar. Facebook ska, och används för detta, men det borde 
finnas utrymme för inlägg av annan karaktär med. Inlägg med syftet att skapa dialog 
och få respons från gillarna. Det kan ta tid att arbeta in det här tankesättet men som ett 
långsiktigt mål är det fullt möjligt. Filip (2017) ser det som att man under längre tid kan 
se ett större genomslag. 
  
De flesta av informanterna påpekar att det tar tid att jobba med Facebook. Den 
småskaliga forskningen vi undersökte, pekade på att tiden inte räcker till. Det fanns inte 
tillräckligt med tid avsatt. Vi håller inte med här. Vår undersökning visar att arbetet med 
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Facebook hinns med och tid finns. Det är många gånger en fråga om att anpassa 
arbetssättet så att arbetet kan göras, prioritera mot andra uppgiftet eller helt enkelt bara 
ta sig tiden. Gustav (2017) säger att det viktigt att ha en dialog med sina arbetskamrater 
om att arbetet med Facebook behöver utföras. Kollegor förstår och tillsammans hjälps 
man åt så att arbetet görs. Det går att hitta ett fungerande arbetssätt med de 
förutsättningar som finns. Trots tidsbrist, sviktande engagemang och en känsla av att 
inte räcka till, så ordnade personalen det. Visserligen säger Ivar (2017) att det kan 
kännas stressigt att hinna med allt som ska hinnas med men det gör det ändå. Vi tror att 
tidsbristen upplevs ha minskat på grund av flera anledningar. Vår undersökning visar att 
arbete med Facebook är accepterat, de som arbetar med Facebook på folkbiblioteken tar 
den tid som krävs. Arbetet är också mer eller mindre organiserat så att någon alltid ska 
ha möjlighet att göra inlägg. Både Bertil (2017) och Filip (2017) ser samarbete som ett 
sätt att råda bot på tidsbristen. Kollegorna hjälps åt för att regelbundet kunna publicera 
sina inlägg. Andra informanter hinner med på grund av att de har bestämda dagar och 
tider avsatta för facebookarbete. Hos de två informanter som inte har tid ser författarna 
det snarare som att tiden inte räcker till överlag, arbetsveckan är stressig och uppgifterna 
är många. Det är inte specifikt Facebook som tar tid, utan flera saker som kan vara svåra 
att hinna med. Det är som Carlsson (2012, s. 204) menar, tid är en viktig faktor för att 
kunna göra ett bra arbete med Facebook. Är det ont om tid kan det medföra stress, som 
leder till att arbetet som görs blir dåligt. Adam (2017) jobbar inte mot att få dialog med 
gillarna på grund av stressen. För Adam (2017) blir det ett stressmoment att se till 
exempel kommentarer. Det ska finnas tid att svara, och det har inte Adam. 
 
Ivar (2017) har ett förslag på att få fler delaktiga i arbetet. Skaffa en gemensam mobil 
eller ipad. Då kan fler göra inlägg. Gör fler i personalen inlägg på Facebook blir 
bredden på inläggen större och fler gillare kan då ta del av folkbibliotekets verksamhet. 
För att hålla uppe engagemanget och behålla sina gillare är det viktigt med regelbundna 
inlägg. Både King (2015, s. 23) och Rutherford (2008, s. 195) menar att regelbundna 
inlägg är viktiga för framgång. Vår undersökning visar att vissa informanterna löser 
detta med att ha bestämda dagar för samma sorts inlägg, till exempel boktips. Några 
folkbibliotek har möten där inlägg, veckovis bestäms, för att sen läggas ut enligt ett 
schema. Hos Gustav (2017) är det även viktigt att bestämma vem som ska göra inlägget 
och vad syftet är. Är syftet tydligt kan sedan vem som helst administrera 
kommentatorsfältet. Regelbundenheten är också viktig för att få fler gillare och att dessa 
delar och kommenterar inläggen. Vår undersökning visar att folkbiblioteken som är 
aktiva på Facebook får fler följare vilket innebär att fler kan ta del av folkbibliotekets 
utbud. 
  
Smeaton och Davies (2013, s. 231) visade i en undersökning att de bibliotek utan 
riktlinjer och styrdokument kände sig mer flexibla och fria jämfört med de som hade 
riktlinjer. Vår undersökning visar motsatsen, styrdokument gör nytta. Dokumenten ger 
en trygghet, något att luta sig mot, för de som jobbar med Facebook. Det är bra att ha 
svart på vitt vad som gäller vid till exempel diskussioner eller konflikter. Vid 
omsättning i personalgruppen då arbetsuppgifter byts, är det bra med ett dokument som 
visar vad som gäller. Intervjupersonerna uttrycker att det är skönt att veta vilka regler 
man ska hålla sig till, speciellt när det är många inblandade. Riktlinjerna hjälper till att 
göra arbetet med Facebook bättre, och lättare som Adam (2017) uttrycker det. För 
Adam (2017) handlar det om att det blir lättare att ha en mer enhetlig Facebook med 
tonalitet och liknande oavsett vem i personalen som gör ett inlägg. 
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9 Slutsats 
Syftet med vår studie har varit att undersöka och analysera varför och hur folkbibliotek 
använder sig av Facebook. Till hjälp att undersöka syftet har vi utgått från två 
frågeställningar som vi kommer besvara i detta kapitel. De två frågeställningarna är; 
  
·      Vilket eller vilka syften har folkbiblioteken till att arbeta med Facebook? 
·      Hur arbetar folkbibliotek med Facebook? 

 
9.1 Vilket eller vilka syften har folkbiblioteken till att arbeta med 
Facebook?  
Det främsta skälet för folkbibliotek att vara aktiva på Facebook var att marknadsföra 
aktiviteter och program som sker på folkbiblioteket. En stor del av folkbibliotekens 
målgrupper finns på Facebook. Det blir då naturligt för folkbiblioteken att närvara på 
Facebook, där användarna finns. Det är via Facebook verksamheten kan visas upp så att 
det blir tydligt vilka tjänster folkbiblioteken erbjuder. Till exempel efterfrågar många av 
användarna boktips och då ser folkbiblioteken sin Facebooksida som ett bra verktyg för 
att ge tips om litteratur. Tipsen som i sin tur kan få större spridning om inläggen delas 
och kommenteras. Att visa upp verksamheten och arbeta med länkar kan göra så att 
gillarna även lockas till det fysiska folkbiblioteket eller dess hemsida. Slutsatsen vi drar 
är att folkbiblioteken ser Facebook som en del i folkbibliotekets marknadsföring 
samtidigt som inlägg kan användas för att visa upp folkbibliotekets verksamhet och dess 
tjänster. Folkbiblioteken gör detta för att bland annat locka folk till hemsidan eller det 
fysiska folkbiblioteket. Några av folkbiblioteken jobbade aktivt med att få 
kommunikation med besökare. Ambitionen fanns att öka delaktigheten men responsen 
från gillarna har hittills inte varit stor. 
 
9.2 Hur arbetar folkbibliotek med Facebook? 
Vår undersökning visade att variationen var stor i hur folkbiblioteken lägger upp 
arbetet. Vissa hade en grupp med personer som tillsammans såg till att göra inlägg. På 
andra folkbibliotek var det en eller två personer som hade ansvaret. Hur folkbiblioteken 
lägger ut sina inlägg varierade också. Vissa tar det som det kommer och lägger ut inlägg 
när det passar medan andra schemalägger eller skriver in på ett schema när och hur 
inläggen ska göras. Schemaläggning sågs som ett sätt att regelbundet få ut sina inlägg. 
Regelbundenheten leder i sin tur till att gillarna blir fler och genomslaget större. En 
slutsats vi kan dra är att arbetssättet och hur det är organiserat skiljer sig stort 
folkbiblioteken emellan. 
 
Tiden är en viktig faktor i hur personalen på folkbiblioteken såg på arbetet med 
Facebook. I motsats till vad mycket av den tidigare forskningen visade kunde vi se att 
folkbiblioteken såg till att det finns tid för arbetet. Några sätt att få tiden att räcka till, 
var att låta flera hjälpa till med inlägg, man samarbetade kollegor emellan. Att avsätta 
tid till Facebook är ett annat sätt som fungerar, en del av folkbiblioteken hade specifika 
tider eller dagar där de publicerar inlägg. Den mobila tekniken underlättade också, 
arbetet blir mer flexibelt och inlägg kan göras under hela arbetsdagen. För att få in 
spontanitet och humor i inläggen på Facebook försökte ansvarig personal på 
folkbiblioteken fånga ögonblicksbilder och lägga ut i stunden. 
  
De folkbibliotek som hade policys och riktlinjer tycke att dessa underlättade arbetet och 
de folkbibliotek som saknade dokumenten efterfrågade dem. Specifika riktlinjer är de 
som fungerar bäst. Styrdokument gjorde nytta och det var bra att veta vad som gäller 
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vid till exempel konflikter arbetskamrater emellan. Folkbiblioteken såg att det är bra att 
veta vilka regler som gäller och hur språket och tilltalet ska vara. 
  
En slutsats på andra frågeställningen blir att folkbiblioteken gör inlägg, trots tidsbrist. 
Arbetet med Facebook är prioriterat bland folkbiblioteken i vår undersökning. Att 
arbeta med Facebook framstår som en naturlig del av bibliotekens vardag. Den mobila 
tekniken gör också att arbetet med Facebook underlättas. En annan slutsats vi drar är att 
styrdokumenten gör skillnad och de folkbibliotek som inte har policys efterfrågar dem. 
 
9.3 Metod- och teorikritik 
I undersökningen använde vi oss av intervju som metod. Intervju var inte vårt 
förstahandsval. Vi hade tänkt göra en enkätundersökning och analysera inläggen på 
några utvalda facebooksidor. Efter diskussioner om för- och nackdelar valde vi 
intervjuer istället. Vi ville ha reda på hur och varför och då passade intervjuer bäst i den 
här undersökningen. Det var inte problemfritt men metoden passade vårt syfte bra och 
lät oss få svar på våra frågeställningar. Intervjusituationens öppenhet var både en 
tillgång och ett problem, det finns inga färdiga mallar eller regler att följa (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 141ff.). Speciellt en intervju var svår att få material ur då 
intervjupersonen svarade väldigt kortfattat och inte ville utveckla sina tankar. Andra 
intervjuer gled ifrån ämnet då och då. Andra gånger kunde just avvikandet från ämnet 
leda in till nya funderingar och frågor hos både den intervjuade och intervjuaren. 
Följdfrågor var då till stor hjälp. Det var med följdfrågorna vi kunde gå på djupet och 
följa upp svar. Detta hade varit svårt med en enkätstudie.   
 
Vi kände att antalet intervjuer räckte. Vi fick det material vi behövde för att kunna svara 
på våra två frågeställningar. Vi har med andra ord undersökt det vi ville undersöka. 
Antalet intervjuer gjorde att vi kunde jobba noggrant med materialet vi hade och det 
blev lätthanterligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 141ff.). Många gånger påminde svaren 
om varandra och det var bara nyanser av samma svar som kom fram allt senare i 
undersökningen. Om någon annan skulle undersöka samma sak är det troligt att 
resultatet skulle bli detsamma. Samtidigt fick Fredrik, som gjorde intervjuerna, mer 
erfarenhet av att göra intervjuer och blev bättre på att lyssna på vad som sades och 
utnyttja till exempel tystnad och följdfrågor på ett helt annat sätt än i början av 
undersökningen. 
 
Utöver detta så uppkom det under undersökningens gång många nya tankar och ideér 
hos både intervjupersoner och intervjuaren gällande ämnet och tankesätt. 
Intervjupersonerna kom på saker med sin verksamhet som de inte tänkt på tidigare och 
vi fick goda insikter i hur det ser ut på informanternas arbetsplatser. Vi fick nya 
kunskaper som vi tog med oss in i undersökningen. Intervjuerna blev bättre allt 
eftersom och intervjuguiden kunde uppdateras.  
 
Transkriberingen gjordes så noga som möjligt. Det tog tid och vi var noggranna för att 
kunna få ett användbart material till resultat och analys. Vi skulle säga att resultatet av 
vår undersökning i vissa fall går att applicera på andra folkbibliotek som arbetar med 
Facebook. Vi intervjuade personal på åtta folkbibliotek och svaren vi fick var liknande 
men med vissa lokala avvikelser. Arbetssättet på de undersökta folkbiblioteken var 
anpassat till rådande förutsättningar och utgick från de resurser som fanns tillhanda. 
 
Om vi skulle göra om undersökningen hade vi valt samma metod igen. Vi hade önskat 
mer tid så att vi hade kunnat göra en större studie och blanda metoder. Dessutom hade 
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vi gärna kompletterat med en enkätundersökning till alla folkbibliotek i Sverige som 
finns på Facebook samt så hade vi gärna undersökt hur inläggen ser ut på 
folkbibliotekens Facebooksidor. Är det mesta marknadsföring eller finns det 
folkbibliotek som har en dialog med sina gillare? Vi hade även gärna velat titta på fler 
sociala medier än bara Facebook.  
 
Det faktum att fyrrums modellen, av Jochumsen, Rasmunsen och Skot-Hansen, kunde 
anpassas efter behov var till stor fördel för oss. Vår omarbetade modell passade väl in i 
det arbete som folkbibliotek gör med sociala medier. Modellen är till sin form fyra rum 
och mål som överlappar varandra. Detta gör modellen något svårarbetad med otydliga 
gränser för när det ena börjar och det andra slutar. Samtidigt har det varit en fördel då 
många av våra rum går in i varandra och påverkar varandra inbördes, precis som arbetet 
med Facebook gör. Arbetet påverkas av alla delar samtidigt, ibland mycket och ibland 
lite. Ett inlägg om till exempel boktips kan vara beroende av målgruppen, personalens 
kunskap, gillarnas engagemang och inläggets syfte. Modellen var ett användbart 
verktyg när vi analyserade resultatet.  
 
9.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra en kombination av metoder, så kallad triangulering. 
Intervju, enkätundersökning och sidanalys till exempel. Där skulle man kunna 
undersöka hur personal på folkbibliotek upplever hur arbetet görs och sen se hur det ser 
ut i verkligheten. Stämmer verkligheten överens med ambitionerna? Är folkbibliotekens 
inlägg mest marknadsföring eller strävar de efter en dialog, respons från sina gillare? 
Hur ser folkbiblioteks hemsidor ut och vad är det för sorts inlägg på dem. Det finns fler 
sociala medier än Facebook. Hur ser folkbibliotekens arbete med till exempel Twitter, 
Instagram och bloggar ut? Skulle en sådan undersökning ge liknande resultat som vårt?  
 
Vår studie visar att många efterfrågar konkreta och specifika policys för bibliotek och 
deras arbete med Facebook. En undersökning som går mer på djupet gällande policys 
och hur de påverkar arbetet med sociala medier skulle vara intressant att ta del av. Även 
hur bibliotek applicerar biblioteksuppdraget på sitt arbete med sociala medier.  
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Sammanfattning  
När internet fick sitt genombrott ledde det till stora förändringar i samhället och idag är 
merparten av svenska folket uppkopplade dagligen. Sociala medier är något som många 
människor använder sig av. Fler och fler folkbibliotek finns också på sociala medier. 
Frågan är hur de har anpassat sig och hur man arbetar med Facebook. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka och analysera hur och varför folkbibliotek använder sig av 
Facebook. Till exempel vill vi undersöka hur arbetet med Facebook är organiserat och 
om det finns styrdokument som reglerar arbetet. För att undersöka detta har uppsatsen 
två frågeställningar: 
  

• Vilket eller vilka syften har folkbiblioteken till att arbeta med Facebook? 
• Hur arbetar folkbibliotek med Facebook? 

  
För att besvara dessa frågeställningarna har författarna använt sig av kvalitativa 
intervjuer med personal som ansvarar för arbetet med Facebook på sex olika 
folkbibliotek. 
  
Vi inleder vårt arbete med att introducera begreppet sociala medier som är ett brett 
begrepp. Sociala medier ger sina användare möjligheten att dela information och 
interagera med andra användare. Därefter kommer en kortare presentation av 
folkbibliotek och dess syfte samt Facebook. 
  
Det teoretiska ramverket som används i uppsatsen är Jochumsen, Rasmusen och Skot-
Hansesn fyrrums modell. Modellen anger fyra mål för folkbiblioteksverksamhet och ger 
fyra rum i modellen. Modellen har använts för att organisera och utveckla verksamheten 
på olika folkbibliotek. Modellen hänvisar till det fysiska biblioteket och för att modellen 
skulle passa till folkbibliotekens verksamhet på Facebook gjorde vi en anpassning av 
modellen.  
 
Vårt resultat visar att arbetet med Facebook är organiserat på olika sätt. På en del 
folkbibliotek är det en hel grupp som arbetar med Facebook och på andra folkbibliotek 
ligger ansvaret på en eller två personer. Biblioteken använder sig av bilder, rörligt 
material och länkar i sina inlägg. Inlägg av detta slag får mer uppmärksamhet än de med 
bara text. Marknadsföring är huvudanledningen till att folkbiblioteken är aktiva på 
Facebook men det finns viss ambition att skapa dialog och kunna interagera med sina 
gillare. Tidigare forskning visade att tidsbrist ofta är ett problem men vår undersökning 
visade det motsatta. Arbetet prioriteras och de flesta av intervjupersonerna såg inte tiden 
som ett direkt hinder för arbetet med Facebook.   
  
Folkbibliotek arbetar med Facebook regelbundet, de strävar efter att ha några inlägg 
varje vecka. Hur personalen på folkbiblioteken arbetar med inläggen på sin 
facebooksida ser olika ut. Marknadsföring är det huvudsakliga syftet med arbetet på 
Facebook. 
 

 

  



  
 

37 

Referenser 
Tabeller 
Tabell 1: Det som informanterna vill förmedla på Facebook 
Tabell 2: Anledningar till varför folkbiblioteken finns på Facebook enligt informanterna 
Tabell 3: Saker med inläggen som görs som informanterna anser är viktigt 
Tabell 4: Informanternas åsikter om att skapa dialog med facebooksidans gillare 
Tabell 5: Styrdokument 
Tabell 6: Organisation av arbetet med Facebook 
 
Opublicerade källor 
Intervjuer gjorda under oktober och november 2017. 
 
Intervju med Adam  Längd ca. 30 minuter 
Intervju med Bengt  Längd ca. 30 minuter 
Intervju med Cesar & David Längd ca. 25 minuter 
Intervju med Erik  Längd ca. 45 minuter 
Intervju med Filip  Längd ca. 20 minuter 
Intervju med Helge  Längd ca. 60 minuter 
Intervju med Ivar  Längd ca. 50 minuter 
 
Publicerade källor 
Anderson, I. & Muttala, E. (2012). Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter? En 
studie av fyra folkbiblioteks användande av sociala nätverk (Magisteruppsats). Borås: 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/11115    
 
Araviadis, C. (2014). Bibliotekariers och ungdomars bild av sociala medier. En 
kvalitativ studie av bilden av sociala medier hos bibliotekarier och ungdomar, och hur 
man kan förbättra bibliotekarieprofessionens förmåga att förmedla sig själv inom ett 
digitalt rum (Kandidatuppsats). Borås: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. 
Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/13837   
 
Bokstaveringsalfabetet, hämtad 2018.01.05 från http://bokstaveringsalfabet.se  
 
Boman, N. & Magnusson, P. (2013). Tillgänglig 24/7: Fem folkbibliotek på sociala 
medier (Kandidatuppsats). Borås: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Tillgänglig: 
http://hdl.handle.net/2320/13390  
 
Cahill, K. (2011). Going social at Vancouver Public Library: what the virtual branch did 
next. Program, 45(3), 259-278. doi: 10.1108/003303311111515854  
 
Carlsson, H. (2012). Working with Facebook in Public Libraries: A Backstage Glimpse 
into the Library 2.0 Rhetoric. Libri, 62. 199-210. Doi: 10.1515/libri-2012-0016  
 
Christensson, L. & Jergefelt, M. (2010). ”Why so serious” – en kvalitativ undersökning 
av folkbiblioteks användning av Facebook (Kandidatuppsats). Tillgänglig: 
http://hdl.handle.net/2320/6392  
 



  
 

38 

Engström, K., Enbom, J. & Lindgren, S. (2012). Ett medielandskap. I: S. Lindgren 
(Red.). Nya medier och kommunikation. Makt och meningsskapande i den digitala 
tidsåldern. (s. 7-21). Malmö: Gleerups. 
 
Eriksson, K. (2013). Folkbibliotekets image på Facebook. Undersökning av fyra 
folkbiblioteks imageskapande och mottagande på Facebook (Kandidatuppsats). Växjö: 
Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:691817/FULLTEXT01.pdf  
 
eSam (2017). Stöd och vägledning. Hämtad 2017.11.22 från www.esamverka.se/stod-
och-vagledningar/vagledningar/riktlinjer-for-sociala-medier.html  
 
Francke, H. & Hanell, F. (2014). Användning och värdering av sociala medier i skola 
och högre utbildning. I: J.R. Eckerdahl & O. Sundin (Red.), Medie- och 
informationskunnighet – en forskningsantologi (s. 51-61). Stockholm: svensk 
Biblioteksförening.  
 
Fuchs, C. (2014). Social Media a critical introduction. London: Sage. 
 
Göth, L. (2010). Facebook på biblioteket (Kandidatuppsats). Borås: 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/6485   
 
Hansson, J. (2012). Folkets bibliotek. Texter i urval 1994-2012. Lund: BTJ Förlag. 
 

Holmberg, K., Huvila, I., Kronqvist‐Berg, M. & Widén‐Wulff, G. (2009) "What is 
Library 2.0?", Journal of Documentation, Vol. 65 (4), 668-681. 
https://doi.org/10.1108/00220410910970294  

 

Internetstyrelsen i Sverige (2017). Svenskarna och internet 2017. Undersökning om 
svenskarnas internetvanor. Hämtad 2017.10.19, från 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf  

 
Jochumsen, H., Rasmussen, C.H. & Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces – a new 
model for the public library. New World Library, 113(11/12). 586-597. 
Doi:10.1108/03074801211282948  
 
Johansson, A. & Johansson, A-M. (2013). Varför sociala medier? En undersökning av 
folkbibliotekens arbete med extern marknadsföring (Kandidatuppsats). Växjö: 
Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:631738/FULLTEXT01.pdf  
 
King, D.L. (2015). Managing Your Library’s Social Media Channels. Library 
Technology Reports, 51(1). Tillgänglig: 
http://journals.ala.org/ltr/issue/download/260/20 Hämtad: 2017.11.23 
 
Klanac, M. & Nicklasson, E. (2012). ”Att vara där människor är” En kvalitativ studie 
av sex folkbiblioteks användande av sociala medier (Kandidatuppsats). Borås: 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/11088   
 



  
 

39 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lindgren, S. (2012). Nya medier och kommunikation. I: S. Lindgren (Red.).  Nya 
medier och kommunikation. Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern. 
Malmö: Gleerups.   
 
Petersson, Sofie (2016). Folkbibliotekets identitet på Facebook. En innehållsanalys av 
Malmö stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblioteks 
Facebook-flöden (Kandidatuppsats). Växjö: Institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Linnéuniversitetet. Tillgänglig:  http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:937927/FULLTEXT01.pdf  
 
Philips, A.L. (2015). Facebooking it: Promoting Library Services to Young Adult 
through Social Media. Public Library Quarterly, 34(2). 178-197. Doi: 
10.1080/01616846.2015.1036710  
 
Repstad, P. (1999). Närhet och distans. Lund: Studentlitteratur. 
 
Rutherford, L.L. (2008). Implementing social software in public libraries: An 
exploration of the issues confronting public library adopters of social software. Library 
Hi Tech, 26(2). 184-200. Doi: 10.1108/07378830810880306 
 
Schmidt, F. af & Gruvö, J. (2017) Facebook. I: Nationalencyklopedin. Hämtad 
2017.11.29, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/facebook  
 
Secher, Å. (2016). Motverka nätmobbning. Andra upplagan. Internetstyrelsen i Sverige. 
http://www.iis.se/docs/Motverka-natmobbning.pdf  
 
SFS 2013:801. Bibliotekslag. Stockholm: Kulturdepartementet 
 
Smeaton, K. & Davis, K. (2013). Social technologies in public libraries: exploring best 
practice. Library Management, 35(3), 224-238. Doi: 10.1108/LM-09-2013-0087 
 
Svedmark, E. (2016). Becoming Together and Apart: Technoemotions and other 
posthuman entanglement. (Doktorsavhandling, Institutionen för Informatik). Umeå 
centrum för genusstudier.  
 
Vassilakaki, E., & Garoufallou, E. (2014). The impact of Facebook on libraries and 
librarians: A review of the literature. Program: Electronic Library and Information 
Systems, 48(3), 226-245. 
 
Vassilakaki, E., & Garoufallou, E. (2015). Library Facebook practices for creating and 
promoting a professional profile. Program: Electronic Library and Information 
Systems, 49(3), 343-359. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2017.10.15, från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 



  
 

40 

Wasike, J. (2013). Social media ethical issues: role of a librarian. Library Hi Tech 
News, 30(1), 8-16. Doi: 10.1108/07419051311320922  
 
Weibull, L. & Eriksson, M. (2017). Sociala medier. I: Nationalencyklopedin. Hämtad 
2017.11.29, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Förklara och berätta syftet med denna intervju. Förklara arbetet med uppsatsen. 
 
Först någon inledande fråga för att komma igång. Till exempel; 

• När gjorde ni ert senaste inlägg? 
• Vad handlade det om? 
• Hur blev responsen 

 
Vad används Facebook till? 

• Varför är ert folkbibliotek aktivt på Facebook? 
• Vad betyder det för er att ni är aktiva på Facebook? 
• Vilken är er målgrupp? 
• Når ni er målgrupp? 
• Når ni nya användare? 
• Vad vill ni uppnå? 
• Vad är det ni vill förmedla? 
• Hur förmedlar ni detta? 
• Fungerar det bra? 
• Jobbar ni mot interaktion? 
• Hur skapar ni detta? Dialog 
• Fyller närvaron på Facebook sitt syfte? 
• Vad gör ni för sorts inlägg? 
• Schemalagda, evenemang, annonser. Hur tänker ni här? 

 
Policy och eventuella styrdokument  

• Har ni några styrdokument gällande arbetet med Facebook? 
• Varför har ni dessa? Om inte, skulle inte vilja ha? Vad skulle det innebära? 
• Har ni andra dokument som påverkar arbetet? 
• Jobbar ni utifrån dessa dokument?  
• Hur? Syns det på inläggen? 
• Blir arbetet bättre med tanke på styrdokumenten? Gör de någon skillnad? 
• Vad tycker du om dokumenten?  
• Hur skulle du vilja att de var? 

 
Hur arbetet med Facebook är upplagt 

• Varför jobbar du med Facebook här på biblioteket? 
• Vilka är det som arbetar med Facebook hos er? Hur är det organiserat? 
• Olika ansvar? 
• Hur planeras arbetet? 
• Hur ser fördelningen ut jämfört med andra arbetsuppgifter? 
• Hur mycket tid läggs på facebookarbete? Räcker tiden? 
• Skulle du vilja ha mer tid? 
• Är arbetet med Facebook prioriterar hos er? 
• Är det upplagt som du vill? 



  
 

II 

• Skulle du vilja att det var på ett annat sätt? 
• Har du själv Facebook?  
• Hur aktiv är du?  
• Hjälper det dig i arbetet med bibliotekets Facebook? 

 
Övriga funderingar 

• Vad skulle du säga krävs för att göra ett bra jobb med Facebook? 
• Har du kompetensen? 
• Saknar du något i din kompetens? 
• Är Facebook ett bra instrument för er verksamhet? 
• Har ni planer på att utveckla arbetet med Facebook? Hur går era tankar där? 
• Hur tror du att ert arbete med Facebook ser ut om fem år? 
• Om du skulle sätta betyg på er Facebooksida, vad skulle du ge för betyg mellan 

1-10? Varför? 
• Vad skulle du säga krävs för en tia? 
• Har du andra tankar kring arbetet med Facebook som du skulle vilja delge? 
 

 
  



  
 

III 

Bilaga B Informantbrev 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter vid Linné Universitetet i Växjö som just nu skriver vår 
kandidatuppsats. Uppsatsen är en del i vår sista termin på programmet för bibliotek- och 
informationsvetenskap. Vår uppsats handlar om hur folkbibliotek arbetar med 
Facebook. Vi kommer att undersöka hur och varför folkbibliotek arbetar med Facebook. 
 
Ni är ett av de folkbibliotek som vi skulle vilja intervjua angående detta. Vi skriver till 
er direkt via Facebook med förhoppningen att hitta rätt person att intervjua. Vi vill 
undersöka hur arbetet med Facebook är organiserat, om det finns styrdokument och hur 
personalen ser på arbetet.  
Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på en intervju om detta? Vi gör gärna intervjun på 
plats eller via telefon. 
 
Hoppas ni har möjlighet att svara på några frågor om ert Facebookarbete. Ser fram emot 
att höra från er. 
 
Med vänlig hälsning 
Fredrik Cattani och Stina Brassman 


