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Förord 

Jag vill framför ett varmt tack till alla som stöttade mig med uppsatsen. Ett stort tack 

till bibliotekarierna som tog sig tid att delta i intervjuerna och deras svar som gav 

mig en intressant analys och en inblick i bibliotekariernas arbete inom 

kommunikation. Ett särskilt stort tack till min handledare Sara Ahlryd som hjälpte 

mig med de svårigheterna jag hade i uppsatsens startskede.  

Sen även ett stort tack till mina familjemedlemmar, framförallt min mamma, som 

hjälpte och stöttade mig under uppsatsskrivandet.  
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Digitization in libraries. 

A qualitative study of the influence in communication between public 

libraries and users 

Abstract 

The library in general has been faced with a new society with changed forms 

of communication. This means that the development has altered the use of 

media in general, but also that the communication from traditional oral and 

written to digital communication. The aim of this study is to investigate how 

communication between libraries and users has changed in the more digital 

society. The thesis is about communication between libraries and users by 

means of digital channels. I have conducted interviews with librarians who 

handle communication within their respective public libraries and to find out 

how they handle communication with their users via digital channels and 

other means. In the study, I chose to use a qualitative method that consisted 

of five semi-structured interviews. I analyzed the results using the Marketing 

mix theory. The results of the study show that according to the participants, 

the presence of social media has changed how libraries communicate with 

their users, as they have given the libraries several channels of 

communication. Hence the increased part of citizens with a digital presence 

gives libraries the opportunity to disseminate information about the library to 

a larger number of users or future users. 
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1. Inledning 

Vad är egentligen kommunikation? Helde, Catrin & Charlotte (2012) skriver att kommunikation 

är en process som äger rum mellan flera individer med ett mål av att dela ett innehåll (t.ex. 

information) och på så sätt sprida innehållet. Även om denna process slår slint så klassificeras 

den ändå som kommunikation. 

 

         Communication is absolutely essential to organization 

 

Citatet ovan som återfinns i texten av Helde, Catrin & Charlotte (2012) vill visa att 

kommunikation är en otroligt viktig del i organisationer när det involverar spridningen av 

information. Detta är inte riktad mot specifika informationsbaserade organisationer, som 

bibliotek, utan alla former av organisationer. Genom just det här citatet så vill författarna visa 

att organisationer består av relationer mellan människor och för att dessa relationer ska fungera 

så är kommunikation en viktig del. Kommunikation med användare är en viktig del av 

bibliotekets arbete då genom kommunikation kan bibliotek få information från användare 

gällande olika frågor, till exempel om behov, önskemål och synpunkter avseende befintlig och 

önskad litteratur men även olika samhällsfrågor. I frånvaro av kommunikation mellan bibliotek 

och användare försvårar det biblioteken från att sprida och acceptera information. Genom 

kommunikationen mellan bibliotek och användare pågår en dubbelsidig process som till sin 

natur inte är en ensidig process. Utan den informationen som användarna får av biblioteket, kan 

de inte veta vad som ingår i bibliotekets samling eller vad som pågår i själva biblioteket utan att 

besöka det. Dessutom behöver biblioteken också information från användarna som kan ge 

biblioteketen insikter om vad användare vill ha inom biblioteket och hur de tycker företeelser 

inom bibliotek kan förbättras. Då egentligen organisationer bara kan bestå när ”det finns 

personer som kan kommunicera med varandra, vara beredda att bidra till handling och ha avsikt 

att arbeta mot gemensamma mål” (2012). Biblioteket har ett trovärdigt varumärke och det är en 

trygg plats att vara på. Det är medborgarnas informationscentrum och en mötesplats för alla. En 

plats som främjar demokratin. Krzysztof Wesolowski (2009) försökte i sin bok definiera en 

viktig del av kommunikation, information. Där anges att anledningen till att individer använder 

sig av kommunikation är för att sprida information i någon form. Och information är inte 

begränsad till att bli kommunicerad i ett verbalt eller skriftligt meddelande. Information kan 

alltså bli spriden som en slags fysisk kommunikation istället för verbal, då en individs utstyrsel, 

utseende, humör, gång osv. kommunicerar information till de individerna i närheten. I boken av 
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Wesolowski (2009, se Seidler 1983) försöker författaren definiera frågan ”vad är information?” 

och här använde han sig av en annan författares, Jerzy Seidlers, definition av information som 

en generell beskrivning av vad information är. 

 

 

    Information is a piece of knowledge gained on the reception of messages that 

allows the recipient to undertake or improve his/her activity. 

 

Med denna definition av information anses information först omvandlas från ren kunskap till 

information när kunskapen har blivit förmedlad genom ett slags meddelande som ger 

mottagaren av meddelandet möjligheten att förbättra sig inom området meddelandet gäller. 

 

Det som gör detta ämne så intressant är att under det senaste decenniet har sättet som bibliotek 

kommunicerar med sina användare förändrats drastiskt. Från resultaten av intervjuerna med 

bibliotekarier från folkbibliotek, framgår hur bibliotekarier påpekat att deras 

kommunikationsmetoder har påverkats sedan digitaliseringen har vuxit i samhället. Från att 

knappt ha en del av kommunens hemsida kopplad till biblioteken, till att ha flera sociala 

mediakonton och med sin egen hemsida, har biblioteken spridit sin närvaro genom flera digitala 

kanaler. 

2. Problemformulering 

I dagens digitala samhälle har kommunikationerna förändrats genom digitala kanaler som har 

gett individer och organisationer flera möjligheter att kommunicera som inte är begränsat av 

antalet individer som kan kommunicerarnas med eller avståndet mellan individer och 

organisationer. Med dessa förändringar inom kommunikation har informationsmarknaden 

förändrats och med dessa förändringar så har bibliotekets funktion skiftat från en 

samlingshållare av litteratur med information till en öppen portgång till information istället för 

en förvaltare av samlingar med information. I denna uppsats ska det framföras hur 

digitaliseringen av kommunikation har påverkat bibliotek och deras kommunicering med 

användare.  

3. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur biblioteksarbete med kommunikation förändrats i 

och med det mer digitaliserade samhället. 
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3.1  Forskningsfrågor 

 Hur kommunicerar biblioteket med sina användare i dagsläget? 

 Har bibliotekens tillvägagångssätt att kommunicera med deras användare förändrats i 

och med det mer digitaliserade samhället. 

 Har samhällets digitalisering påverkat bibliotekens arbetssätt?  

3.2 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag valt att endast intervjua de bibliotekarier som hanterar kommunikation 

inom folkbibliotek. Anledningen till denna avgränsning av bibliotekstyper beror på att 

folkbibliotek är huvudbiblioteken som sköter kommunikation på de flesta digitala kanaler som 

websidor och sociala medier. Dessutom är folkbibliotek Sveriges mest spridda kulturinstitution 

med 63 miljoner fysiska besök år 2017 enligt Svenska biblioteksföreningen (u.å). Utöver 

fysiska och digitala böcker erbjuder folkbiblioteken även ett stort antal andra medier och 

tjänster, och en bred programverksamhet. De fungerar även ofta som en viktig mötesplats för 

lokalsamhället.      

4. Tidigare forskning 

Marknadsföring är en del av bibliotekens arbete som ofta inte blir uppmärksammat när man 

tänker på bibliotek i allmänhet (Cole, Graves & Cipkowski, 2010). Men tack vare den snabbt 

förändrade digitala omgivningen så har marknadsföring och digital kommunikation blivit ett 

viktigt verktyg för att främja bibliotek till nytta för användare. Cole, Graves & Cipkowski 

(2010) framför i sin text att i dagens digitaliserade värld så besöker användare det fysiska 

biblioteket mindre frekvent än tidigare. Detta då dessa användare har vant sig med att få tag på 

all sin information omedelbart på digitala sökmotorer. Det har gjort att användarna har blivit 

mindre medvetna om hur viktigt bibliotek är och hur bibliotek kan användas för att hjälpa till 

med informationssökning. Cole, Graves & Cipkowski (2010) berättar även om att 

marknadsföring inom bibliotek behövs för att biblioteken ska kunna vara proaktiva och bemöta 

användarnas behöv. De ville även framföra att för att bibliotek ska kunna kommunicera med 

sina användare, så måste de undersöka vilka användarna är och vad deras behov i biblioteket är. 

 

Jia Mi & Frederick Nesta (2006) framförde även i sin text att i och med att världen blir mer 

digitaliserad, ju svårare blir det att definiera syftet med att använda bibliotek och liknande 

organisationer för att skaffa information. Biblioteken förlorar sin roll som spridare av 
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information, tack vare att sökmotorer som Google blir början av sökningen för information 

istället för biblioteket. Men Jia Mi & Frederick Nesta (2006) delade även synpunkten om att 

marknadsföring är svaret för bibliotekets framgång i dagens digitaliserade värld och att lyssna 

på användarna är svaret för marknadsföring. 

 

Lili, Yuan & Lifeng (2013) påpekar att bibliotek har en etablerad tradition att följa sina 

användare för att hålla sig relevanta och medvetna om användarnas behov. Sedan de sociala 

medierna förändrade hur organisationer, kommuner och individer kommunicerar mellan sig 

själva, har bibliotek omfamnat dessa sociala medier som ett sätt att hålla sig i kontakt med 

användarna i och utanför deras kommun och län. 

 

A survey conducted by EBSCO among European libraries suggested that primary goals 

of libraries’ social media involvement are maximizing library exposure, modernizing 

the library image and e-reputation, promote specific content offers, build discussion 

groups and collaborative work, reach new audience of potential users and publish 

library news and press releases. (Lili, Yuan & Lifeng, 2013, s. 455) 

 

En av två undersökningar som Lili, Yuan & Lifeng (2013) använde sig av i deras studie visar 

resultat som vill antyda att de europeiska bibliotekens huvudsakliga mål för deras användning 

av sociala medier är att visa en bild av ett modernt bibliotek, skapa diskussionsgrupper samt nå 

en helt ny grupp av potentiella användare och sprida nyheter gällande bibliotek. Den ena 

undersökning är endast riktad mot de europeiska biblioteken. Då denna studie är fokuserad på 

bibliotek inom Sverige kan resultaten av undersökningen stämmas av med målen för 

användningen av sociala medier i bibliotek. Den andra undersökningen kom till slutsatsen att  

bibliotek i USA använder sig sociala medier för att främja tjänster inom bibliotek och locka till 

sig nya användare. Även om denna undersökning är fokuserad på amerikanska bibliotek, så kan 

den fortfarande ge en insikt över hur olika bibliotek använder sig av digitala kanaler för att 

gynna bibliotek och de tjänster som de bidrar. 

 

Anyim Wisdom (2018) framför i hens studie att relationen mellan användare och bibliotekarier 

är nödvändig för att behjälpa de behov användare kan ha gällande information. Genom att 

använda sig av relationen mellan användaren och bibliotekarien, kan informationen om 

användarens behov enklare bli funnen av bibliotekarien. Kommunikation mellan dessa individer 

kan bli enklare om båda deltagarna av konversationen är öppna under diskussionens gång. 
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Wisdom (2018) skriver även om hur dåligt mellanmänsklig kommunikation från bibliotekarier 

kan skrämma bort användare från att ställa frågor och starta diskussioner. Detta skapar en 

negativ synpunkt på biblioteket inom användarna och kan göra dem ovilliga att framföra sina 

behov till bibliotekarierna. 

 

I studien av Xie & Stevenson (2014) beskriver författarna att studien undersöker hur sociala 

medier kan bli tillämpade för digitala bibliotek. I denna studie har organisationer som 

folkbibliotek blivit använda som forskningsområde för att se hur dessa organisationer har 

tillämpat sociala medier inom sina digitala bibliotek. Slutsatsen som författarna kom fram till 

var att det inte finns en specifik form av sociala medier som passar organisationer som 

folkbibliotek (2014, s. 520). Detta vill säga att olika kulturella organisationer har olika sätt att 

sprida information om sig och har olika anledningar för dessa sätt. 

 

Studien av Zhai & Wang (2015) vill visa hur effektiva de tjänster som bibliotek erbjuder är 

enligt erfarenheterna från användarna och de problem som existerar och påverkar användarna.             

5. Teori  

Teorin som används i studien för att behandla den insamlade empirin är Marknadsmix teorin, 

mer specifikt 4C modellen. Denna modell är kundinriktad vilket passar denna studie som 

fokuserar på användarna och kommunikation. Med hjälp av de 4 punkterna inom modellen ska 

vi analysera resultaten av intervjuerna i kapitel 8.  

5.1 Marknadsmix teorin 

Enligt artikeln av Lotta Haglund (2005) är marknadsmix teorin den mest välkända teorin 

gällande marknadsföring. Denna teori blev utvecklad under 1960-talet med syftet att 

marknadsföra produkter. I denna artikel beskrivs även hur denna teori blir uppdelad inom 4 

olika segment pga. kritik gällande att bibliotek inte sätter användarnas behov tillräckligt i 

centrum. I boken Marknadsföring – Grundläggande modeller av Terence Shaw (2015), 

beskriver han att 4C-modellen är modellen som är mer kundinriktad och passar bättre för en mer 

specifik marknadsföring än en mer massmarknadsföring. Dessa C:n är: 

 Konsument (Consumer) 

 Kostnad (Cost) 

 Kommunikation (Communication) 

 Bekvämlighet (Convenience) 
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Konsument beskriver hur istället för att kategorisera specifika användare efter olika produkter, 

bör biblioteket fokusera på att hjälpa användaren med hens behov t.ex. skapandet av ett konto 

inom det specifika biblioteket. Detta kan bli utfört via kommunicering med användaren för att 

anskaffa informationen gällande användarens behov. Genom att kommunicera med användaren 

kan biblioteket erbjuda en produkt som passar de behov användaren har. Shaw beskriver även 

kostnad som någonting som handlar inte endast om priset gällande en produkt (2015). Det 

involverar även de kostnader som uppstår pga. köpet. Har beskriver Shaw ett exempel gällande 

kostnad i form av köpet av en TV. Då kostnaderna inte endast inkluderar priset på produkten 

(Tv:n) utan det tillkommer även kostnader i form av transport till och från butiken och även 

möjliga framtida kostnader som reparationer. Kommunikation är begreppet som består av all 

kontakt mellan användaren och biblioteket. Detta skiljer sig ifrån envägskommunikationen som 

vissa företag använder sig av vid kommunicering med kunder. Här vill det skapas en dialog 

mellan användare och bibliotek. Denna kommunikationsform är väldigt nödvändig för 

anskaffningen av information gällande användarnas behov. Bekvämlighet handlar om 

informationen hur en användare föredrar att ”handla” hos bibliotek. Då hur enkel användare har 

med att hitta denna information gällande en produkt och att anskaffa denna produkt är viktiga 

aspekter att överväga. Här skriver även Haglund i sin artikel att genom arbete utifrån 

marknadsmixern skapar en biblioteksorienterad marknadsföring. Denna form av 

marknadsföring är använd för att få fler användare och öka bruket av biblioteket. En 

kundorienterad biblioteksmarknadsföring handlar mer om att bygga relationer och göra 

biblioteket mer användarvänligt (Haglund, 2005). 

Punkten gällande konsumenter är något som kan relateras till bibliotek och deras användare 

relativt enkelt. Då den punkten involverar att tillfredsställa varje kunds olika behov (Shaw, 

2015). Användare av bibliotek använder sig av bibliotek för olika anledningar och det är 

bibliotekets uppgift att behjälpa dessa användare. Genom att tillfredsställa deras behov, lån av 

litteratur eller användning av tjänster, skapar biblioteket en positiv bild för användare av 

biblioteket, oberoende deras behov.        

Kostnadspunkten involverar hur mycket en produkt eller tjänst kan kosta före eller efter köpet. 

Fastän bibliotek innehåller flera tjänster, kräver flera bibliotek ett medlemskap inom bibliotek 

som har en engångsavgift. Med detta medlemskap kan flera tjänster användas kostnadsfritt men 

tjänster som t.ex. kopiering har fortfarande en avgift. Förutom kostnader i form av tjänster kan 

produkterna i biblioteken t.ex. litteratur, innehålla kostnader i form av förseningsavgifter eller 
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ersättningsavgifter (Shaw, 2015). Sedan kan kostnad av saker påverka den sortens av användare 

inom biblioteket.   

Sedan speglar punkten gällande kommunikation hur biblioteken kommunicerar med användare. 

Biblioteken vill ha diskussioner med användare för att skaffa information gällande åsikter och 

behov som användare har gällande biblioteket (Shaw, 2015). Med den informationen kan 

bibliotek anpassa olika aspekter av biblioteken t.ex. hemsidan som användare har problem eller 

åsikter om.   

Bekvämlighet punkten passar in med bibliotek då den handlar om att göra så att användarna kan 

känna sig bekväma inom användningen av biblioteket via både fysiska och digitala kanaler. 

Denna punkt ställer ingen stor vikt gällande vilken kanal användaren tagit, utan hur enkelt det är 

att anskaffa information gällande en viss produkt eller hur enkelt det är att ”beställa” litteratur 

(Shaw, 2015).   

6. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodologiska valen i hur den empiriska studien utformades och 

genomfördes. Målet med kapitlet är att svara på frågeställningarna: hur gick studiens författare 

tillväga för att svara på studiens syfte? Varför? Vad resulterade det i? 

6.1 Ansats 

Den empiriska studiens syfte är att se hur kommunikation mellan bibliotek och användare har 

blivit påverkat av vårt mer digitaliserade samhälle. För att ta del av den kunskapen har 

frågeställningar utformats som ämnar utforska bibliotekariens upplevelse av studiens 

forskningsområde. Studiens ämnar därmed undersöka bibliotekariens upplevelser av världen de 

existerar inom. Studien blir därmed fenomenologisk (Kvale och Brinkmann, 2014) och har 

utgått från en abduktiv ansats. Genom att använda en abduktiv ansats tillåts både empirin och 

teoretiska ramverk utvecklas under studiens gång. Studien utgår ifrån empirin, empirin tolkas av 

tidigare teorier och empirin kan samlas in med en förståelse av tidigare teorier (Alvesson och 

Sköldberg, 2017). Studien handlar om digital kommunikation och då det området har tidigare 

utforskas så behöver tidigare teoretiska delar tas med då det annars blir missvisande att 

presentera studien utan det teoretiska bakgrundsområden den existerar inom. Under 

empiriinsamlingen utvecklades de delar av studien som sedan används för att analysera den 

insamlade empirin. 
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6.2 Urval 

Insamlingen av empiri till studien genomfördes med intervjuer av bibliotekarier som hanterar 

kommunikation inom folkbibliotek. Detta medvetna urval är icke en slumpartad metod av urval. 

Urvalet bygger istället på att valet av respondenter är styrt utefter ett par kriterier (Bryman, 

2011). I denna studie blir valet av respondenter styrt av deras yrkesgrupp och arbetsplats, i detta 

fall bibliotekarie på folkbibliotek med yrkeserfarenhet av kommunikation. Urvalet planerades, i 

början av studien, och begränsades till Kronoberg län och omkringliggande kommuner i 

Småland. Respondenter söktes upp genom sökmotorn Google om folkbibliotek i närheten av 

Växjö. 

Efter att jag fått resultaten av sökningen så skickade jag ut förfrågningar till sjutton olika 

folkbibliotek i området nära Växjö. Jag kontaktade även två bibliotek som jag tidigare haft VFU 

praktik vid. Målet var att utföra minst fem intervjuer med fem olika bibliotekarier med 

yrkeserfarenhet av kommunikation. Av de bibliotekarier som tog emot informationsbrevet var 

det endast sex som svarade. Av de som svarade blev det tre bibliotekarier som deltog i 

intervjuerna. Efter begränsad framgång med att kontakta och få intervjuer med dessa bibliotek, 

valde jag att utöka min sökgräns till centrala Sverige i och runt Stockholm. Efter fem veckor 

med endast tre inbokade intervjuer, blev tjugosex ytterligare förfrågningar utskickade till 

folkbibliotek i Stockholms län. Av dessa tjugosex förfrågningar svarade endast fyra bibliotek 

och av dessa svarade tre positivt gällande att delta i en intervju. Tyvärr så blev det endast två 

bibliotekarier som deltog i intervjuer. Målet att utföra minst fem intervjuer med fem olika 

bibliotekarier med yrkeserfarenhet av kommunikation slutfördes.     

6.3 Datainsamling 

Informationen om den tidigare forskningen blev insamlad via en litteraturgenomgång. Där 

använde jag mig av sökorden; Communication, Library, Digital. Sökningen blev utförd via 

dessa databaser: Library & Information Science & Abstracts (LISA), OneSearch, Libris och 

Academic Search Complete.    

Studiens empiri samlas in genom fem intervjuer med bibliotekarier som hanterar 

kommunikation genom sociala medier och liknande digitala kanaler. Samtliga respondenter 

arbetar på folkbibliotek där de var anställda under empiriinsamlingen. Den här metoden har 

syftet att inskaffa information genom intervjuer från de bibliotekarier som hanterar 

kommunikation inom och utanför deras respektive bibliotek. Valet av semistrukturerade 

intervjuer för att svara på studiens syfte gjordes av flera anledningar. Framförallt så användes en 
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semi-strukturerad intervjumetod för att den kan ge en mer personlig insikt till intervjupersonens 

egna tankar gällande intervjuns ämne (Harboe, 2013). Valet av semi-strukturerade intervjuer 

istället för ostrukturerade eller strukturerade intervjuer gjordes då den semi-strukturerade 

metoden har fördelarna av de två andra intervjumetoderna med att den här metoden får ofta 

intervjupersonen att känna sig trygg och intervjun upplevs som ett samtal, snarare än ett 

”förhör” som det ibland upplevs i strukturerade intervjuer. Men den röda tråden och den 

utarbetade intervjuguiden gör ändå att intervjun upplevs seriös och professionell. Men denna 

intervjuform är ju inte perfekt då det gäller att hela tiden ha granskning på intervjupersonens 

kompetenser och erfarenheter som frågeställaren vill veta mer om under intervjun så att inte 

intervjupersonens svar gör att intervjun fokuserar på något som efteråt inte känns lika relevant 

när intervjuresultatet ska jämföras med andra intervjupersoner resultat (Bryman, 2011). 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna har blivit inspelade, transkriberades de. Varje intervju har transkriberats 

ordagrant efter intervjun. Innehållet som beskrivs i transkriberingen är all muntlig 

kommunikation under intervjun. 

 

Kommunikation, som innehåller ord, meningar och ljud, bli nedskrivet bokstavligt. Valet av 

inkluderingen av dessa delar av kommunikation att transkribera är påverkad av vad delarna kan 

bidra. Ord och meningar används för spridningen av information genom kommunikation. Ljud 

kan däremot bidra till att dela information gällande intervjupersonens stämning eller attityd 

under intervjun. Endast verbala ljud i form av suckar, hummande ljud eller likande kommer att 

inkluderas i transkriberingen. Bakgrundsljud kommer icke att transkriberas då det inte påverkar 

informationen som blir delad i större form, om ens alls. Valet att spela in intervjuer för 

transkribering inträffar då den som för intervjun vill att allt som sägs blir ihågkommit och så att 

intervjuaren ska ha möjligheten att ha sin fokus endast på intervjun, med mindre chans att 

anteckningen under intervjun kan bryta koncentrationen.     

 

Studiens transkriberade material börjades kodas utefter ord, ämnen, fraser och likande termer 

som noteras att förekomma ofta i de transkriberade intervjuerna. Detta kan anses vara 

intervjudeltagarnas egen uppfattning gällande ämnet som studien involverar. Alla dessa ofta 

förekommande delar av intervjuerna blir kodade och uppdelade i ett eget dokument. 

I boken av Jönson (2010) berättar han om hur kodningen är den första delen av analysen som 

forskaren utför av empirin som insamlades och tolkningen av materialet påbörjas. Efter att allt 
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inspelat material blev transkriberat så blev det nedskrivna materialet läst med inspelning som 

spelades upp i hörlurar för att jämföra och för att se så att ingen felaktig tolkning uppstå. Efter 

genomläsningen av materialet så fick jag en återkoppling på materialet som blev insamlat från 

respondenterna. Sedan kodades materialet som blev genomläst och de delar som blev markerade 

kopierades till sitt egna separata dokument. I det separata dokumentet kunde det märkas flera 

återkommande teman eller ord. Detta kallas tematisering och enligt Bryman (2011) är det en 

vanlig metod att använda inom en kvalitativ studie. Genom denna metod förenklas processen att 

hitta mönster i texten för fortsatt undersökning. Dessa markerade delar samanställdes sedan till 

vad som kom att bli studiens resultats rubriker. Den första rubriken handlar om hur 

respondenterna definierade begreppet kommunikations. Den andra rubriken handlade om 

förändringar inom bibliotekets arbete med kommunikation. Den sista rubriken handlade om hur 

förbättringar i kommunikation. Samtliga tre rubriker kopplades till studiens ämne i form av 

digitalisering av kommunikation inom biblioteken. Efter tematiseringen ovan, har stoffet av den 

insamlade informationen analyseras utifrån det teoretiska perspektivet som blir beskriven inom 

kapitel 5. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Den här studien har blivit genomförd utifrån lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460) såväl som de fyra övergripande forskningsetiska reglerna som blivit 

formulerade av det svenska vetenskapsrådet (VR) i rapporten Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De fyra forskningsetiska reglerna är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet & Nyttjandekravet.  

Dessa regler betyder: 

 

1. Informationskravet: forskaren ska informera deltagaren av undersökningen om vilken 

uppgift de har i uppgiften och villkoren som finns för deras deltagande. Deltagaren 

skall även bli informerad att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt  

deltagande (VR, 2002). 

2. Samtyckeskravet: forskaren ska inskaffa respondentens tillstånd att delta i 

undersökningen i den utsträckning som respondenten accepterar. Ifall den förfrågade 

deltagaren är under den myndiga åldern eller undersökningen är av etiskt känslig 

läggning ska tillståndet bli inskaffat från förälder/vårdnadshavare (VR, 2002).  

3. Konfidentialitetskravet: alla forskare som deltar i projektet och har tillgång till 

uppgifter med information som kan identifiera deltagarna har en förbindelse om 
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tystnadsplikt. Obehöriga personer ska inte ha möjligheten att få tillgång till materialet 

med deltagarnas personuppgifter (VR, 2002).  

4. Nyttjandekravet: uppgifterna som insamlas till studien får inte användas till icke-

vetenskapliga syften och informationen som samlats in ska vara direkt relaterade till 

denna studie (VR, 2002).   

Informationskravet blev genomförd via skapandet av ett informationsbrev (se bilaga 2) som 

innehåller en beskrivning av ämnet och syftet för studien. Efter dem första tre intervjuerna så 

lades även till information om den ungefärliga tidsomfattningen som intervjuerna planerades att 

ta och information om konfidentialitet. Tilläggen gjordes för att respondenterna av de två första 

intervjuerna begärde den informationen. Informationsbrevet gicks igenom vid början av 

intervjutillfällena. I början av de första tre intervjuerna inskaffade jag muntliga samtycken av 

deltagarna för inspelningen av intervjuerna med syfte för transkribering och att efter studiens 

komplettering skulle inspelningarna bli raderade. För att uppnå konfidentialitetskravet avstod 

jag från att hantera personlig information som kan skada intervjudeltagarnas anonymitet såsom 

namn och ort. All information som blir insamlad för denna studie användas enbart för studien. 

Ingen information blir använd för annat syfte vilket även gör att nyttjandekravet är uppnått.    

 

6.6 Metodreflektion 

6.6.1 Validitet & reliabilitet 

Enligt litteraturen av Bryman (2011) så är validitet fokuserat runt mätverktyg som involverar att 

mäta resultaten som blir inskaffade i kvalitativ forskning. Dessa mätningar ger precision som 

ger forskare möjligheten att identifiera små variationer i variabler som håller intresse. I texten 

av Mälardalens Högskola (2019) framställer de att validitet är viktig vid två tillfällen (1) när 

forskare utformar sin undersökning och (2) då en forskar bedömer sin egen eller någon annans 

rapport. Reliabilitet handlar däremot om autenticitet av resultaten som dessa mätningar 

framkallar. Begreppet reliabilitet handlar om kvalitet vid mätning. Då det större underlaget som 

en forskare kan ha, desto enklare kan hen skapa en pålitlig tolkning av respondentens 

uppfattning och synpunkter.         

6.6.2 Trovärdighet 

Trovärdighet av insamlade empiriska data är beroende på de metoder som användes för 

produktionen av data som är precis och orubblig. Informationen som blev insamlad från 

metoden, i detta fall intervjuer, ska vara giltig och metoden av insamlingen av data är tvungen 

att vara tillförlitlig. Sedan då det handlar om kvalitativa data som blir insamlad för denna 
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uppsats så kan trovärdigheten av forskningen i studien bli ökad då en större del av kvalitativ 

forskning blir utförd på plats och det ger i sin tur mycket empiriska data.     

 

6.6.3 Metoddiskussion 

Då insamlingsmetoden av empirin var intervjumetoden, blir den insamlade informationen 

påverkad av respondentens synpunkt och tankar gällande studiens ämne. De första tre 

intervjuerna var utförda på respondenternas respektive arbetsplatser. Detta gjorde så att 

faktorerna gällande dessa intervjuer blev olika beroende på respondenten, då ingen av dessa 

arbetade vid samma bibliotek. I bästa fall gjordes ett försök att hålla de respektive intervjuerna i 

ett stängt rum med avstängda mobiler eller mobiler på flygplansläge, även min egen mobil som 

användes för inspelning av samtalet, var satt på flygplansläge för att intervjun ska förbli så 

ostörd som möjligt. Fast det bästa försöket gjordes för att hålla intervjuerna bakom stängda 

dörrar och ha bara en respondent per intervjun så var det ett tillfälle där intervjun inte kunde 

hållas i de optimala möjligheterna som nämndes tidigare. Intervjun blev utförd i ett avlägset  

men öppet och tillgängligt rum i entréplanet av biblioteket. Respondenten intervjuades även 

med den andra bibliotekarien som hanterar kommunikation inom biblioteket. Närvaron av den 

andra respondenten i intervjun kan ha påverkat de svar som de båda gav tillsammans. Eftersom 

de båda deltagarnas medarbetare var närvarande finns möjligheten att de svar som 

respondenterna gav blev påverkad av anledningar som att hen kände att dennes kollega har 

bättre förståelse av ämnet, känner att den egna kunskap gällande ämnet som frågan rör inte är 

tillräcklig, medarbetaren har redan gett sitt svar och hen tycker att det svaret var nog osv. I 

boken av Ekehammer (2012) beskriver han bland annat att social påverkan kan påverka hur 

människor förhåller sig till omvärlden utifrån konformitet och normer. 

 

7. Resultat 

I följande kapitel ska de empiriska resultaten från de fem intervjuerna med bibliotekarier som 

hanterar kommunikation inom folkbibliotek bli presenterad. Kapitlet som efterföljer detta ska 

hantera analysen med den teoretiska metoden/modellen som beskrivs i kapitel 5. De empiriska 

resultaten blir presenterade i form av tre stora teman som håller en förbindelse till de ämnen 

som intervjuerna rör vid på. Dessa teman och möjliga underteman, utvaldes genom en 

analysprocess av de insamlade empiriska resultaten, som beskrivs under Metod rubriken, av 

materialet där dessa teman var mer vanligt förekommande än andra. 
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Dessa tre teman är: 

 Begreppet av kommunikation 

 Förändringar med kommunikation & användare. 

 Förbättringar i kommunikation  

Intervjudeltagarna 

Studiens respondenter arbetar i olika delar av Sverige. Två av deltagarna som deltog i studien 

arbetar inom två olika kommuner i Kronobergs län. En deltagare arbetar inom Kalmars län och 

de två slutliga deltagarna arbetar i två olika kommuner i Stockholms län. I citaten under 

utmärkeras de olika respondenternas svar genom att märka varje respondent med B1 till B5 där 

varje siffra representerar var och en av de fem respondenterna. Genom att presentera deltagarna 

med fiktiva klassificeringar som inte kopplas till den enskilda respondenten så kan de särskiljas 

i resultatet utan att bryta den utlovade konfidentialiteten. 

Under presenteras studiens empiri med löpande text och blockcitat. Genom att presentera 

blockcitat i resultatet försöker författaren öka transparensen i empiriinsamlingen och minimera 

författarens egna tolkningar av det insamlade data. Respondenternas svar får i stor del tala för 

sig själv. 

7.1. Begreppet av kommunikation 

Med hjälp av att deltagarnas tolkning över vad kommunikation är kan jag lyfta fram hur viktigt 

deltagarna anser att det är med kommunikation inom biblioteken.    

Samtliga deltagare lyfter fram kommunikation som en otrolig viktig del i deras arbete. De 

beskrev de olika formerna av kommunikation och hur stor effekt kommunikation har inom och 

utanför biblioteket. Alla deltagarna har arbetat med kommunikation tidigare inom bibliotek och 

hade redan en uppfattning om vad kommunikation betyder, vilket kan inkludera en personlig 

och en professionell åsikt. Tolkningen av vad kommunikation innebär framgick särskilt 

efterhand hos de tre första intervjudeltagarna. Eftersom dessa tre endast fick en beskrivning av 

ämnet som undersökningen rörde, till skillnad från de sista två deltagarna som fick en lista av 

huvudfrågor med intervjuförfrågan, kunde jag urskilja de första intervjudeltagarnas kunskap om 

kommunikation. Även utan en möjlighet att förbereda sig för specifika frågor eller teman, hade 

dessa deltagare tillgång till information om kommunikation initialt. 
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Respondenternas tolkningar av begreppet kommunikation var inte helt och hållet identiskt då 

dessa individer har en något varierande tolkning av detta begrepp. Alla intervjuer påbörjades 

med en fråga om deltagarens uppfattning om vad kommunikation är. I två av intervjuerna 

beskrev respondenterna att det finns flera olika sorter av kommunikation. Kommunikation 

kunde, enligt dem, vara där är en individ som kommunicerar för sig själv eller kommunikation  

Mellan flera olika individer. Men i andra intervjuer framkom att kommunikation endast kunde 

räknas som kommunikation om den utdelade informationen tas emot av en annan part. Därmed 

kan en individ inte kommunicera utan någon som kan ta emot informationen. Samtliga 

respondenter var däremot överens om att kommunikation som ett medel för att dela ut 

information kan förekomma genom att sätta upp affischer eller informationsblad. Detta 

kommunikationssätt räknades av respondenterna som en envägskommunikation där det fanns en 

givare och mottagare av informationen. Med dessa två exemplar försöker biblioteket förmedla 

information gällande ett evenemang eller något likande till användare. Exemplar av detta blir 

illustrerat i följande citat:   

Ja du, det känns ju som om att det finns olika sorter, det finns 

envägskommunikation och det finns liksom kommunikation mellan två personer. Det 

finns kommunikation mellan flera personer, grupper alltså alla möjliga fasoner. Men 

någon form av information som förmedlas. 

 – B1 

 

En annan deltagare beskriver kommunikation som förmedling av information via sociala 

medier, bibliotekets hemsida, affischer och möten med användare. I citatet under vill hen 

framföra sin åsikt om att dessa kanaler kan beskriva kommunikation då det är så hens bibliotek 

kommunicerar. Så denna deltagare ser kommunikation som något mer digitalt baserat på hur 

hen kommunicerar med användare. 

 

Jag tänker på sociala medier. Det är väl hur vi kommunicerar, hemsidan och Facebook 

och Insta [Instagram] och affischer. Och möten såklart.  

– B3 
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De olika sorterna av kommunikation som deltagarna beskriver visar även hur de har hanterat 

kommunikation inom deras specifika bibliotek. Majoriteten av deltagarna, oberoende på deras 

specifika begrepp av kommunikation, ansåg under intervjuerna att användarens åsikter spelar en 

stor roll. För även ifall biblioteken fortsätter att utöka sin närvaro på både digitala och fysiska 

kanaler och förmedlar information i en envägs diskussion, utan en återkoppling från användarna 

av biblioteket kan det bara försvaga biblioteket. Med tvåvägs kommunikation, kan biblioteken 

få information i form av konstruktiv kritik ifall det har uppkommit ett problem på t.ex. 

bibliotekets hemsida, så påpekade en deltagare att i hens bibliotek har det ofta varit användarna 

som märkt problem som funnits på deras hemsida istället för de anställda själva. Det beskrivs i 

citatet under och vill visa hur biblioteket kan gynna från diskussion med användare.      

 

Men sen kan det vara tvåvägs också, där man bjuder in våra användare till diskussion, 

det kan vara vad de har för önskemål om hur bibliotekslokalen bäst kan användas, 

inköpsförslag, programförslag, diskussion om böcker typ bokcirkel. 

– B5  

 

Även om kommunikation är riktad mot att sprida information, en viktig del av kommunikation 

är att sprida information som kan skapa intresse hos användare. I citatet under beskriver 

deltagaren hur hens bibliotek har diskuterat om anpassning av informationen som blir använda 

för att skapa intresse hos specifika användare. Anledningen till det är att ge användaren 

skräddarsydd information som ökar intresset av vad som kan erbjudas från biblioteket. Det 

kräver i sin tur att användarens intressen och behov undersökts. Men det finns hinder från att 

undersöka användarens intressen spå till vida att användare måste ge sitt medgivande för att 

personlig information ska kunna användas. 

 

Den är ju jätteviktig och att man anpassar, det har vi pratat mycket om genom åren, hur 

anpassar man informationen till den personen man möter just nu. Att man försöker 

undersöka vad vill du och vad kan du och vad kan man liksom. Så den, den är ju liksom 

grunden till liksom allt.  

– B3 
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Förutom att sprida information, är även en stor del av kommunikation att mota information. 

Genom att kommunicera med andra individer eller företag (bibliotek), ökar mängden av 

information som delas jämfört med envägskommunikation. När information blir delad mellan 

individer genom tvåvägskommunikation, kan åsikter och tankar delas mellan dessa individer. I 

citatet nedan beskriver en deltagare hur hen ser kommunikation med användare vid 

informationsdisken i hens bibliotek. Hen anser att, i just detta fall, kommunikation handlar om 

att lyssna på användare så informationen kan bli förmedlad mellan dem. 

 

Ja då är det väldigt viktigt, alltså det är två nästan olika saker inom kommunikation, för 

i disken, så, det tycker jag egentligen är ännu mer intressant, hur kommunikationen 

funkar där om man förstår varandra eller inte. Om man hör vad de vill men kanske inte 

uttrycker i sin fråga. Den kommunikationen att verkligen lyssna  

– B4 

 

7.2. Förändringar med kommunikation & användare 

Under detta tema blir de förändringar deltagarna påpekat under intervjun gällande 

kommunikation & användare presenterade. Dessa förändringar har blivit uppdelade i tre 

underteman som illustrerar hur deltagarna beskrivit förändringar som de uppmärksammat. De 

tre underteman har valts ut från delarna av empirin som talar om förändringar med en koppling 

till kommunikation & användare. Underteman är sociala medier, förändringarna och 

självgående.  

7.2.1 Sociala medier och digitala kanaler 

Sociala mediers närvaro i förändringen gällande hur biblioteketen kommunicerar med sina 

användare togs upp i flertalet av intervjuerna som en stor del av förändringen. Innan de sociala 

medier uppkom, var de kanaler som biblioteken hade tillgång till mer begränsade i sin räckvidd. 

En av intervjudeltagarn påpekade att när hen påbörjade att arbeta i sitt nuvarande bibliotek, hade 

biblioteket bara en sida på kommunens hemsida med kontaktinformation som deras digitala 

närvaro. Eftersom sociala medier har en stark närvaro i hela världen är det en sund metod för 

biblioteken att nå ut och kommunicera med användare genom att använda sociala medier, enligt 

respondenterna. I citatet under beskrivs en anledning till användning av sociala medier. Citatet 

beskriver skillnaderna med återkoppling av information på digitala och fysiska kanaler. 
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Det känns, på något sätt känns det ju ändå roligare med de sociala medierna. Det är ju 

inte så ofta att det är någon som kommer in och säger: ja, jag såg affischen, ni ska ha 

författarbesök. Medan, de andra där vet man ju ifall några som har sett den. Man ser här 

är några som har gillat den, man får lite feedback.  

– B1 

 

Informationen från biblioteken som användare kan få tag på och ge en återkoppling till genom 

sociala medier är då det som citatet ovan beskriver. För att verksamheten dvs. biblioteket ska 

bestå behövs en kontakt med de användare som inte befinner sig på eller besöker det fysiska 

biblioteket. 

När det handlar om vilka användare som använder sig av bibliotekets sociala medier, så är det 

enligt intervjudeltagarna oftast inte den yngre generationen som följer bibliotek på sociala 

medier. Detta kan bero på att de inlägg som biblioteken lägger upp till deras sociala medier inte 

väcker lika stort intresse som kända influerare eller att de inte känner till att biblioteket har 

sociala medier. Det är enligt intervjusvaren en vuxen generation, dvs. föräldrarna till den yngre 

generationens biblioteksbesökare som följer bibliotek på sociala medier för att få information 

gällande evenemang. I citatet under exemplifieras en sådan situation.    

 

Till exempel skulle jag tro att vi har, tack vare Facebook och Instagram, att vi har fler 

besökare till våra barn aktiviteter. Och då är det inte barnet som är. Nej, precis det är 

föräldrarna som är våra vänner då.  

– B2 

 

Uppfattning att ett varumärke spelar en viktig del i över den mentala bilden som en individ 

skapar om företaget. I citatet under beskrivs en deltagares att hen har upplevt, i sin karriär, att 

flera personer, användare eller inte, har en föråldrad idé om bibliotek, dvs. att biblioteken endast 

finns till för utlåning av böcker. Med sociala medier kan bibliotek förmedla till en större 

”publik” om hur bibliotek har förändrats och på vilket sätt. 

 

Jag tycker att det är viktigt därför att det, det är fortfarande så många som tror och har 

uppfattning om bibliotek, som tror att vi bara lånar ut böcker. Att vi bara gör detta och 



 

 

 

 

 

 

    

18 

 

detta. Bilden av bibliotek är föråldrad och genom att vi då försöker kommunicera ut att 

nämen, vi har detta och detta, du kan göra detta, du kan liksom komma på det, så 

hoppas jag att vi kan bidra till att den här bilden av bibliotek kan förändras.  

– B1 

 

Sociala medier är en ypperlig plattform för att sprida information. Med flera miljoner svenska 

medborgare på sidor som Facebook eller Instagram, finns det flera chanser att nå ut till 

användare och möjliga användare. Då i citatet under beskriver en deltagare om hur hens 

bibliotek flyttade sin fokus från webbsidan (gällande marknadsföring) och la mer tid på sociala 

medier. Det ger bibliotek möjligheten att nå ut till flera som inte använder deras webbsida.        

 

Vi hade, tidigare gjorde vi mer på själva webbsidan, marknadsföring. Det gör vi inte nu, 

nu har vi det i våra sociala medier.  

– B2 

 

7.2.2 Förändringar 

Jämfört med 10 år tillbaka i tiden har de sociala medier och digitala sätt att kommunicera 

utökats och förändrats otroligt fort. Under året 2009 (10 år tillbaka) fanns inte Instagram och 

Facebook & Twitter var mest för individer och ingen av de deltagande biblioteken hade ett 

konto på dessa sociala medier under denna tidsperiod. I citatet under beskrivs de digitala kanaler 

som detta bibliotek hade tillgång till under 2008–2009. Jämfört med nu då alla deltagande 

bibliotek har flera sociala medier konton, kan förändringarna i former av kommunikation bli 

märkta.      

 

Om man tänker så här när jag började här för 10–11 år sen, då, då hade vi ju inte några 

sociala medier konton och sådant här. Vi hade väl, höll på att säga knappt en hemsida, 

vi fanns väl nått lite på kommunens hemsida.  

– B1 

 

Med digitaliseringen av biblioteken, är det inte endast den digitala aspekten som blir förändrad. 

Nu har bibliotek flera maskiner som används för utlåning och inlämning av litteratur. Innan 
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bibliotek blev mer digitaliserat med maskiner som ger låntagaren möjligheten att låna och lämna 

tillbaka böcker utan hjälp eller närvaron från bibliotekarien, var processen av att låna och lämna 

tillbaka böcker en form av kommunikation. Unga användare, när de besöker bibliotek, lär sig att 

använda dessa maskiner och blir vana att använda sig av det istället för att kommunicera en 

önskan att låna/lämna tillbaka böcker. Detta är inte något negativt, då det gör biblioteket mer 

effektivt och en av bibliotekariernas uppgifter är att instruera användare hur de ska använda 

maskinerna tillgängliga i biblioteket. Men på grund av det blir en form av kommunikation inom 

biblioteket brukad mindre. I citatet beskrivs detta från en av deltagarnas upplevelser.    

 

[…] då behövde låntagaren gå till disken för att låna böcker, då blev det ju en form av 

kommunikation, en kontakt varje gång någon lånade någonting då man såg låntagarens 

namn och lärde känna dem. Nu med maskiner på filialer och huvudbibliotek så träffar 

man ju inte alla utan det är dem som kommer fram och frågar om hjälp med t.ex. 

utlåning.  

– B4 

 

Andra aspekt över hur det fysiska biblioteket också ändras i takt med det digitala, som i citatet 

ovan, kan bli ses i form av saker som blir borttagna från biblioteket pga. digitalisering istället 

för ytterligare maskiner för låntagning. I citatet nedan beskriver en intervjudeltagare hur ett 

fysiskt objekt i biblioteket som användes för att förmedla information blev borttaget för det 

fanns även i digital form och därför ansågs att det inte längre behövas finnas i det fysiska 

biblioteket. Förutom detta exempel försvann även andra informationskällor i fysisk form. 

 

Nu för tiden kan folk sakna en del info som fanns fysiskt tidigare, särskilt den tryckta 

kartan/fritidskartan som kommunen bestämt att inte ska göras längre för att det finns 

liknande i digital form. 

– B4 

 

Något som ändrades under förändringen av kommunikation med användare, var egenskaperna 

som bibliotekarierna blev tvungna att anskaffa. Då nästan alla, om inte alla, som utbildar sig nu 

eller är nyutbildade bibliotekarier är erfarna inom digital kommunikation över sociala medier 
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och liknande, känns det inte som de behöver utbilda sig för att hantera. Detta skiljer sig från de 

bibliotekarier i den äldre generationen som inte har erfarenhet inom det digitala genom 

uppväxten eller av digitaliseringen av samhället. Det påpekas i citatet under, om hur biblioteket 

måste utbilda sig för att förstå och använda det digitala flödet.     

 

[…] sen är också, det har ju förändrats, det digitala. Det ändrar ju bibliotekens roll 

också. Hur de ska förhålla sig och hur de själva ska utbilda sig i det här digitala flödet. 

– B5 

 

7.2.3 Självgående 

Från att biblioteket blev mer digitaliserat och bibliotekens hemsidor utvecklades och gav 

användarna möjligheten att reservera och söka efter litteratur, har användarna fått möjligheten 

att bli mer självgående och minska behovet för kommunikation. Detta har gjort så att 

användarna inte behöver besöka det fysiska biblioteket för flertalet tjänster utan använder enbart 

det fysiska biblioteket som en plats för att hämta böcker. Med detta blir majoriteten av 

bibliotekets fysiska sätt att kommunicera med användare oanvända eller ignorerade. I två citat 

under berättar två deltagare om hur de har märkt att sättet användare kommunicerar ändrats.   

 

Det verkar vara, det går mer och mer åt det digitala. Att dem ska vara självgående mera, 

webbsidan liksom.  

– B5 

 

Vad jag minns så ringde folk oftare till bibblan i olika frågor. 

– B4 

 

Förutom citaten ovan berättar en deltagare om hur ledningen i hens bibliotek vill att användarna 

på deras bibliotek ska bli mer självgående, mer användning av hemsidan och de tjänster där, 

som sökning och reservering av böcker. Det är ju sen det mer digitalt kapabla användarna som 

blir mer självgående. Då de som har problem med hemsidan, pga. brist på tekniska kunskaper, 

ogillande av det mer tekniska delarna eller språkproblem, kommunicerar hellre med 

bibliotekarierna än att vara självgående. Citatet under beskriver även deltagarens tankar 
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gällande de mer självgående användarna. Det är en grupp med tekniska kunskaper som är vana 

vid det digitala.     

 

Jag tror att många är väldigt självgående vid informationssökning, det är en stor grupp 

som är det, de går in på webbsidan och förstår efter ett tag hur det fungerar.  De är vana 

att kommunicera digitalt. 

– B5 

 

Men en deltagarna delar även med sig av sin åsikt om fortsatt betjäning för de som inte är lika 

självgående som en stor del av användarna är. De användare som inte är lika tekniska som de 

mer självgående användarna, behöver mer hjälp och vägledning med tekniska aspekter i 

biblioteket. Citatet nedan beskriver situationen på ett väldigt bra sätt, att alla kanske inte har ett 

personligt behov av att ha en teknisk utrustning för IT och behöver hjälp att förstår hur 

maskinerna på biblioteket fungerar.  

 

Vi har ju ett ansvar mot liksom alla som inte har en padda eller en dator eller kan skriva 

ut eller kan fylla i en blankett. Alltså den delen, så om man tänkte först kanske att man 

skulle, såhär, frisätta lite enklare frågor, att de gör det själva och sen kan vi ägna oss 

och hjälpa dem som behöver, liksom, lite mer hjälp. Så har det nog också ökat med att 

vi ska hjälpa med de som inte kan.  

– B3 

 

Citaten nedan beskriver också behovet hos många användare som innebär att man fortfarande 

behöver hjälp och är inte självgående. Då vårt samhälle har blivit mer digitaliserat finns det 

dock en del av vår befolkning som inte kan använda eller vill använda de digitala resurserna.     

 

Användare är mer självgående med att hitta information själva tror jag än vad de var för 

ca 10 år sedan. Det märker vi i biblioteket men det finns fortfarande många som 

behöver en del hjälp och särskilt med att låna e-böcker, söka kurslitteratur.  

– B5 
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7.3. Förbättringar i kommunikation 

Varje system kan bli bättre än tidigare versioner, genom att man undersöker vad som kan ändras 

eller bli förbättrat. Just kommunikation, förmedlingen av information, är något som kan bli svårt 

att förbättras men de system eller former av kommunikation som används kan bli förbättrade. 

Under det här temat presenteras deltagarnas beskrivningar om förbättringar inom 

kommunikation med användare. En deltagare beskrev en förbättring i form av ett klargörande av 

vilka erbjudanden biblioteket har att ge till användarna och att inte endast ha ett stort förtroende 

till de digitala kanalerna. 

 

Tydligare information vad biblioteket kan erbjuda och inte. Det personliga mötet är 

viktigt inte har en för stor tilltro till enbart digitala kanaler. 

– B5 

 

Genom intervjuerna med deltagarna var majoriteten positivt inställda till förslaget om 

nyhetsbrev i form av e-post till användare. Deltagarna såg detta som en positiv förbättring. 

Detta skulle ge bibliotek möjligheten att skicka ut information till nästan varenda medborgare i 

Sverige. Deltagarna påpekade att, även om de har möjlighet att använda sig av nyhetsbrev och 

kan skicka ut information, krävs det tillstånd från samtliga ägare av e-posten. 

 

Skulle vi också vilja förbättra. Vi funderar över om vi ska skicka ett nyhetsbrev med e-

post, för det har vi inte idag.  

– B2 

 

Det skulle ju, ren miljösynpunkt, vore schysst att inte behöva skriva ut x-antal affischer 

och programblad för att folk kan få det i sina mobiltelefoner och på hemsidan och sådär 

ändå. Men vi vet ju att våra besökare och alla inte använder det digitala. 

– B1 
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I citatet ovan blir en synpunkt gällande miljön beskriven som en förbättring för kommunikation. 

Med den ökade digitaliseringen av samhället kan biblioteket kommunicera direkt med alla 

användare och behovet av pappers affischer minskas och via det behöver färre träd bli fällda.  

Men för att denna ”förbättring” ska ske, måste hela samhället bli digitalt. Det finns såklart en 

stor chans att detta kan hända i framtiden, med hur digitaliserat samhället fortsätter att bli. Men 

det kommer troligen ske i framtiden.   

Under intervjuernas gång framförde tre av deltagarna sina åsikter om att de inte kan förbättra 

hur de kommunicerar med användare. Anledningen till denna föreställning beror på en 

uppfattning att de redan kommunicera genom alla tillgängliga kanaler som man kan nå 

användare på eller att biblioteket är begränsat till att använda specifika kanaler. I citaten nedan 

beskriver en av dessa deltagare om hur att hen anser att de gör det bästa de kan. Men detta 

bibliotek var även begränsade av de regler som de har fått gällande kommunicering över de 

digitala kanalerna. Men deltagaren framförde även att de måste hålla sin fokus på det fysiska 

biblioteket.        

 

Vi gör ju det vi tycker att vi gör bäst eller. Alltså vi gör det, hur ska man säga? Om vi 

visste ett annat sätt så hade vi kanske gjort det. Men det här är ju de ramar vi har fått 

liksom... Jag tycker ju att det har hänt jättemycket och det är ju en superviktig bit, 

samtidigt är biblioteket som en mötesplats också en viktig bit alltså. Så man måste 

jobba åt båda hållen.  

– B3  

 

Bibliotekarierna och biblioteksassistenterna har bland det viktigaste uppgifterna inom 

biblioteket, dvs. att hjälpa de som behöver assistans. En deltagare påpekade att en viktig 

förbättring inom kommunikation med användare är att bibliotekarierna visa de som har problem 

med de tekniska kanalerna, som hemsidan, vad de har gjort för misstag eller hur de ska utföra en 

uppgift som att leta efter litteratur. I citaten nedan vill denna deltagare förkasta antaganden från 

andra bibliotekarier som förutsätter att användare vet hur de ska använda sig av hemsidan utan 

att man istället tar tillfället akt att vägleda och visa hur användaren ska begagna sig av 

hemsidan. Förutom att bibliotekarierna ska hjälpa användare att förstå hemsidan, vill deltagaren 

även inte att de bara ska hänvisa till de digitala kanalerna. Då de fysiska kanalerna, som 
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affischer, brukar ha samma information som på digitala och mindre chans att de kan uppkomma 

tekniska problem.     

 

Personalen är den viktigaste resurs biblioteket har som kan hjälpa och vägleda. Gärna 

visa hur vår webbsida ser ut och hur besökarna kan söka böcker själva. Inte bara peka 

och säga “gå dit och titta på webbsidan”, man måste visa dem hur den funkar. Men 

aldrig att enbart hänvisa till våra digitala kanaler. 

 – B5 

 

8. Analys 

I följande del av studien så kommer den insamlade empirin som presenterats i kapitel 7, ”Resultat”, 

analyseras. Analysen kommer utgå från Marknadsmix teorin som beskrivits under rubriken ”Teori” 

i kapitel 5. Jag planerar att använda de olika punkterna i 4C modellen av teorin för att analysera 

resultaten från empirin. Dessa punkter består av (1) Konsument - Consumer, (2) Kostnad – Cost, (3) 

Kommunikation – Communication och Bekvämlighet – Convenience. 

8.1. Begreppet av kommunikation 

I empirin framkommer det att flera av deltagarna har egna, och skilda, tankar och åsikter 

gällande vad begreppet kommunikation består av. Även om deltagarna inte kunde hitta en tydlig 

gemensam inramning såg de begreppet som något viktigt och centralt för biblioteket. Vissa av 

deltagarna ansåg att kommunikation blir uppdelat i olika former beroende på situationen och 

informationskanalen som blir använd för kommunikation. Dessa deltagare anser även att en 

överföring av information endast räknas som kommunikation om information blir delad, som 

stämmer in med Helde, Catrin & Charlotte (2012) synpunkt att kommunikation är en process 

som äger rum mellan individer med ett mål av att dela ett innehåll. Detta stämmer även med 

punkten om Communication (Kommunikation) från Marknadsmix teorin. Där beskrivs 

kommunikation som all kontakt mellan användaren och biblioteket. Med detta vill biblioteken 

skapa en dialog med användarna och anskaffa information. Vid en jämförelse av studiens 

resultat framkommer att de olika bibliotek som respondenterna befinner sig vid är fokuserade på 

olika former av kommunikation. De som befann sig på mindre orter lägger inte samma fokus på 

de former av kommunikation som de i större orter med en större mängd användare. Men det 

som kommit fram i empirin är att alla deltagare sätter stor vikt på användarnas åsikter gällande 

biblioteket.  Utan användarnas åsikter kan inte bibliotek veta vad användarna vill ha i 
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biblioteket och därigenom förbättra biblioteket. Detta kan även jämföras med punkten av teorin 

om Kommunikation, där med informationen från användarna kan bibliotek anpassa aspekter 

enligt de åsikter användarna kommunicerar. 

Då en deltagare framförde att begreppet kommunikation är, oberoende kanal, när någon form av 

information blir förmedlad från en individ till en annan eller mellan flera individer. Det här kan 

bli jämfört av två punkter av teorin, Consumer (Konsument) och Kommunikation. Konsument 

framför att bibliotek endast kan hjälpa användare när de har kommunicerat och användaren 

visar deras behov. Kommunikation framför att bibliotek vill skapa en dialog mellan användare 

och biblioteket för att samla information om vad användarens behov eller åsikter kan vara. Med 

den informationen kan bibliotek förbättra de aspekt av biblioteket som användaren anser har 

problem. Dessa punkter lägger däremot stor fokus på tvåvägskommunikation, att skapa en 

diskussion mellan användare och bibliotek. Istället för envägskommunikation där information 

blir utskickad men inte ger möjligheten till en konversation. En annan deltagare beskriver hur 

hen anser hur tvåvägskommunikation är bra för biblioteket, då det bjuder in användarna till en 

diskussion över önskemål eller inköpsförslag. Detta tankesätt stämmer över med Konsument 

och Kommunikation delarna av teorin som blir beskriven ovan. Med diskussioner mellan 

användare och bibliotek, kan båda gynna av resultaten i form av mer information om användare 

eller bättre format för att kommunicera med.  

Från empirin, beskrev en deltagare hur biblioteket hen arbetar vid kommunicerar till stora delar 

via digitala kanaler och hen anser att det är en del av begreppet kommunikation. Här kan ett av 

de fyra C:n bli använd för att tolka empirin, Comfort (Bekvämlighet), då stora delar av dagens 

användare, oberoende deras åldrar, har olika preferenser gällande de kanaler som de använder 

för att skaffa information. Det finns användare är mer bekväma med att använda sig av digitala 

kanaler som t.ex. bibliotekets hemsida för att söka efter litteratur. Det innebär att med 

bibliotekets utökning till det mer digitala, har effekten att göra de mer digitala användarna 

bekväma vid användningen av biblioteket. Sedan innebär det inte at bekvämlighet bara 

fokuserar på de digitala kanalerna. Då denna del av teorin inte bekymrar sig gällande vilken 

kanal användaren tagit, utan hur enkelt det är att anskaffa information. 

En deltagare ansåg att anpassa information till de olika användarna, vad användaren vill ha från 

biblioteket och liknande, var en viktig del av kommunikation. Anpassning kan jämföras med 

punkten om Konsument inom Marknadsmix teorin. Då användare använder bibliotek för olika 

anledningar, är det bibliotekens uppgift att hjälpa dessa användare med deras behov. Sedan kan 

även Kommunikation punkten i Marknadsmix teorin visar även på hur system såsom biblioteket 
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kan anpassa sig för de olika användare med den informationen som blivit inskaffad under 

diskussioner med användare. Genom kommunikation så anpassas systemets, verksamhetens, 

utveckling. 

Slutligen så ansåg en intervjudeltagare att en viktig del av kommunikation är att lyssna efter 

information som användarna förmedlar när de befinner sig vid informationsdisken. Här kan 

Kommunikation punkten bli använd för att jämföra empirin, då den används för insamlingen av 

information om användare. Med bibliotekarien som insamlar information under den fysiska 

diskussionen, skapas en bild av vad användarens behov inom biblioteket är.       

8.2. Förändringar med kommunikation och användare 

Här analyseras empirin gällande förändringar med kommunikation och användare i kapitel 7. 

Denna analys blir uppdelad inom de samma tre delkapitel som uppkom i kapitlet. 

8.2.1 Sociala medier och digitala kanaler 

I empirin beskriver deltagarna i intervjuerna att närvaron av sociala medier har förändrat hur 

biblioteketen kommunicerar med sina användare. När deltagarna talade om detta så stryker de 

under hur viktigt det är då de tidigare kanalerna var mer begränsade i räckvidd. Med resultaten 

av mängden av svenska medborgare som använder sociala medier kan man se hur många 

medborgare biblioteken kan nå via sociala medier. Då innan biblioteken befattade sig med 

sociala medier, så hade de väldigt få digitala kanaler för att marknadsföra evenemang som 

författarbesök till exempel. 

En deltagare beskrev att sociala medier gav en större chans för kommunikation gällande 

evenemang och liknande händelser. Med kanaler som sociala medier kan bibliotek få 

återkopplingar gällande olika evenemang i form av kommentarer eller likes. Detta skiljer sig 

från de fysiska kanalerna där, så vidare inte användaren kommenterar om de till bibliotekarien, 

de är svårt att veta hur många är intresserade eller gillar evenemanget. En stor del av 

användningen av sociala medier är att det ger användare och bibliotek en enklare möjlighet att 

kommunicera. Kommunikation punkten av teorin kan jämföras med detta, då punkten beskriver 

att en dialog mellan användare och företag (bibliotek) är viktigt för att skaffa information om 

användarnas behov eller åsikter. Med digitala kanaler som sociala medier kan en dialog bli 

skapad och användarnas behov, frågor eller åsikter kan bli besvarade. Sedan kan en annan punkt 

inom teorin jämföras med detta, Bekvämlighet. Eftersom den handlar om att göra så att 

användarna kan känna sig bekväma när de använder biblioteket, spelar den en stor roll för de 

som är mer bekväma med att kommunicera via digitala kanaler. 
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En deltagare talade om att det var de i den vuxna generationen som följer bibliotek på sociala 

medier, oftast gällande information om aktiviteter med och för barn. Här kan vi se två punkter 

av teorin, Konsument och Cost (Kostnad) jämförda till detta. Konsument punkten som 

involverar att tillfredsställa varje kunds olika behov. I detta fall är användarnas behov 

information gällande aktiviteter för barn. Med sociala medier kan föräldrar få information 

gällande evenemang för barn som de inte hade information om innan. Kostnad kan även spela 

en roll, de tjänster och evenemang som blir erbjudna i biblioteket är till stor del kostnadsfria 

eller billiga. Detta kan vara lockande för föräldrar som inte kan spendera mycket pengar för 

aktiviteter med deras barn. Sedan kan delen om Kostnad även bli använd av bibliotek. Med 

användningen av sociala medier och andra digitala kanaler, minskas behovet av fysiska kanaler 

som affischer och liknande. Detta innebär en minskning i kostnaden av att skapa affischer. 

Kommunikation punkten i teorin kan även bli användas för att ändra åsikter gällande 

biblioteket. Då en deltagare påpekade att många anser att bibliotek bara finns som plats för 

utlåningen av litteratur. Genom att kommunicera med användarna via digitala kanaler, kan 

biblioteken visa de tjänster och evenemang som bibliotek erbjuder. 

En bibliotekarie beskrev i empirin hur hens bibliotek fokuserade mer på sociala medier över 

webbsidan gällande marknadsföring då sociala medier ger bibliotek möjligheten att nå ut till 

flera som inte använder eller känner till deras webbsida. Här kan Bekvämlighet punkten av 

teorin bli relevant. Detta bibliotek satsar att svenska medborgare har sociala medier som kan 

visa ett intresse av det som biblioteken marknadsför. Då de svenska medborgarna har, till stor 

del, tillgänglighet till internet och sociala medier så kan dessa digitala lösningar ge en stor 

bekvämlighet för användarna att få information. 

8.2.2 Förändringar 

I empirin beskriver en bibliotekarie hur hens bibliotek knappt hade en digital närvaro för tio år 

sedan och hade endast kontaktinformation till biblioteket. Detta visade sig inte vara en unik 

situation på den tiden, då ingen av de deltagande biblioteken hade ett socialt konto innan 2010. 

Jämfört med nuläget då alla deltagande bibliotek har sociala medier konton, kan man förstå en 

verklig förändring har skett. Här kan Bekvämlighet punkten av teorin användas för att jämföra 

bibliotekens roll i valet av att ha en mer digital närvaro. Med en allmänt ökad närvaro av 

svenska medborgare på digitala kanaler vill biblioteken göra det enklare för användarna som 

använder sig mer av digitala kanaler.   
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De enda kanaler var, enligt deltagarna i intervjun, hemsidan och den enstaka bloggen. Alla 

deltagande bibliotek har nu varsin sida på tre av de största sociala medierna i Sverige, 

Facebook, Twitter och Instagram. Enstaka bibliotek prövar sig även fram med andra av de 

digitala kanalerna som Snapchat eller har fortfarande kvar ett konto på en förlegad kanal, vilket 

ger biblioteken flera plattformar för att marknadsföra och kommunicera med sina användare.  

Förutom förändringar i digitala kanaler, påpekade en bibliotekarie särskilt om de förändringar 

inom det fysiska biblioteket som skett med t.ex. maskiner som används för utlåning och 

inlämning. Dessa maskiner eliminerar en enkel form av kommunikation inom biblioteket mellan 

bibliotekarier och användare. Utan en sändare och mottagare av information i detta fall, kan 

denna form av kommunicering försvinna i framtiden. En annan bibliotekarie påpekade även om 

fysiska objekt i form av en karta som blev borttagen pga. att den fanns i digital form. Här är det 

något som kan bli sett som något negativt då ett fysiskt sätt som användare ansåg vara 

bekvämligt för att hitta information blev borttaget. Här blir den fysiska aspekten av 

Bekvämlighet punkten av teorin borttagen, för det bry sig bara om användaren är bekväm i sin 

informationssökning, inte via vilken kanal. 

8.2.3 Självgående 

Två intervjudeltagare påpekade att användarna i biblioteken där de arbetar är mer självgående 

med sökningen av information som t.ex. litteratur. Detta kan bli jämfört med användningen av 

Bekvämlighet punkten av teorin. Denna punkt vill att användarna ska enkelt kunna anskaffa 

information från bibliotek. Så ju enklare användarna har med att skaffa information digitalt, 

desto mer självgående blir de gällande att skaffa information. Detta går även ihop med det som 

en deltagare säger, att användarna som är vana att kommunicera digitalt är mer självgående. Då 

med denna vana så är det enklare för dem att söka och hitta information digitalt istället för 

fysiskt.  

En av studiens respondenter påpekade att det är viktigt att göra mer deltagare självgående. För 

att genom att flera användare blir självgående, kan bibliotekarier hjälpa dem som behöver mer 

hjälp än de andra. Här kan Konsument punkten av teorin användas för att lyfta fram resultatet. 

Då det är bibliotekets uppgift att hjälpa användare med att tillfredsställa varje kunds olika 

behov. Så genom att göra mer självgående användare kan de hjälpa de som kommer med 

problem enklare, för de finns en större del som har förståelser inom att skaffa information 

digitalt självgående.  
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En annan respondent beskriver i resultatet att även om användarna är mer självgående nu, finns 

det fortfarande de som behöver hjälp med det digitala och liknande. Med användningen av 

Kommunikation punkten av teorin kan det skapas en dialog mellan användare och bibliotek 

gällande dessa användare som behöver hjälp. Marknadsmix teoris 4C talar även om kostnad och 

en medvetenhet om den delen visas i resultatet. Respondenterna som uppger att genom att 

användare kan stödjas till mer självgående hänvisar även till att den självgående ställningen 

skapas möjligheter till en omfördelning av resurser inom biblioteket. Denna omfördelning 

resulterar i att de användare som, av olika anledningar, inte kan använda de digitala lösningarna 

kan erbjudas stöd av bibliotekarierna på plats. 

8.3. Förbättringar i kommunikation 

Enligt empirin så har bibliotekarierna som deltog i intervjuerna gällande förbättringar inom 

kommunikation i-och utanför biblioteket, olika synpunkter ifall det behövs förbättringar eller 

inte. 

En bibliotekarie ville framföra vilka tjänster hens bibliotek erbjuder via digitala kanaler. Med en 

förbättring av vilken information som blir kommunicerad, så kan användare bli intresserade 

pga. av tjänster som man inte kände till att de tillhandahölls på biblioteket innan informationen. 

Deltagaren varnar även för att ha för stor tilltro på digitala kanaler och att de personliga möten 

som kan uppstå med användare är fortfarande viktiga. Med hjälp av punkten om Bekvämlighet 

från Marknadsmix teorin kan vi se hur förbättringarna i kommunikation påverkar denna punkt. 

Eftersom det digitala är fortfarande något som kan lätt få störningar i internetkopplingen eller 

olika tekniska problem med hemsidan/sociala medier skulle kunna uppstå kan det även 

motverka användarnas bekvämlighet. Kommunikationsmöjligheter ökar genom de digitala 

lösningarna vilket kan öka en användares bekvämlighet om den kan använda tekniken samtidigt 

som bekvämligheten störs om de digitala lösningarna inte fungerar. 

Genom intervjuerna med bibliotekarierna, visade nästan alla en positiv inställning till idén om 

nyhetsbrev i form av e-post till användare. Detta skulle ge bibliotek möjligheten att skicka ut 

information till nästan varenda medborgare i Sverige.  

En av bibliotekarierna lämnade även en synpunkt gällande miljön som en utgångspunkt för 

förbättrad digital kommunikation. Genom digitaliseringen av hela samhället skulle biblioteken 

inte behöva använda sig av affischer i form av papper och genom detta skulle biblioteket då 

minska mängden av papper som går åt och även träd som blir nedhuggna för 

papperstillverkningen. Även om detta är en positiv tankegång gällande att både förbättra miljön 
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och öka direkt kommunicering med användare via digitala kanaler, är detta svårt att se en sådan 

förändring skulle vara trolig i dagens samhälle.   

Enligt flera deltagande bibliotekarier uppger att de inte kan förbättra eller förändra hur de 

kommunicerar med sina användare. De ansåg att alla tillgängliga eller tillåtna fysiska och 

digitala kanaler är redan använda eller förbjudna. Deltagarna uppger att de anser att de gör det 

bästa de kan utefter Konsument punkten av teorin med att deras försök av att tillfredsställa 

användarnas behov. De anser även att de inte får glömma bort de fysiska kanalerna som finns 

både inom och utom bibliotekets sfär.  

En deltagare påpekade även om att en betydelsefull förbättring inom kommunikation med 

användare är att bibliotekarier stöttar de som har problem med digitala kanaler vilka misstag de 

har gjort eller hur de ska utföra en specifik uppgift. Denna deltagare accepterar inte att andra 

bibliotekarier tar för givet att användare ska vet hur de ska använda sig av digitala kanaler utan 

att man istället vägleder och visar användarna hur. Genom att vägleda dessa användare blir 

punkten om Bekvämlighet i teorin använd. Via att visa användarna hur de kan använda digital 

kanaler, ju enklare kan de anskaffa information från biblioteket.   

9. Slutsats  

Syftet med slutsatsen är att ge studien ett avslut där resultatet av syftets frågeställningar 

sammanställs och nya frågeställningar för forskningsområdet presenteras. I denna rubriksdel av 

uppsatsen beskrivs om och hur frågeställningarna besvarats på. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur digitaliseringen av bibliotek har påverkat 

kommunikation med användare. För att svara på syftet formulerades tre frågeställningar som 

bestod av följande frågor: 

 Hur kommunicerar biblioteket med sina användare i dagsläget? 

 Har bibliotekens tillvägagångssätt att kommunicera med deras användare förändrats i 

och med det mer digitaliserade samhället? 

 Har samhällets digitalisering påverkat bibliotekens arbetssätt?  

På alla dessa frågor blev majoriteten av svaren mycket personliga beroende på intervjupersonen 

som deltog. 
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9.1. Frågeställningarna 

Den första frågeställningen handlar om hur kommunicerar biblioteket med sina användare i 

dagsläget? Alla deltagare ansåg att kommunikation är något som är viktigt och centralt för 

bibliotek, speciellt då dessa deltagare är de som arbetar med kommuniceringen med användarna. 

Inom uppsatsen blev det klart att de deltagande biblioteken har sedan nästan 10 år i det förflutna 

börjat att utöka sin digitala närvaro via digitala kanaler. I dagens läge har alla dessa bibliotek en 

stark närvaro på tre av de största sociala medier sidorna, Facebook, Twitter och Instagram. Med 

de sociala medierna och liknande digitala kanaler, kan bibliotek nå ut och kommunicera med 

användare från ett större avstånd som tidigare inte var möjligt med fysiska kanaler. Fastän de 

har lagt en stor fokus på de digitala kanalerna för att kommunicera med användarna har de inte 

glömt bort eller ignorerat de fysiska kanalerna. De fysiska kanalerna som affischer, 

informationsblad eller fysiska konversationer med bibliotekarier, spelar fortfarande en stor roll i 

hur biblioteken kommunicerar med användare. Fast att dagens samhälle är mer digitaliserat än 

tidigare, är det fortfarande användare som är mer bekväma med de fysiska kanalerna. Dessa 

användare kan inkludera den äldre befolkningen, som det har blivit beskriven tidigare i 

uppsatsen om, där de har inte kunskaperna inom det digitala och inte vill skaffa sig dessa 

kunskaper. Eller även de som inte har tillgång till de digitala apparater som ger tillgång till de 

digitala kanaler som biblioteket använder. Så i dagens läge kommunicerar de deltagande 

biblioteken genom en blandning av digitala (hemsida, sociala medier osv.) och fysiska kanaler 

(affischer, informationsblad, informationsdisken osv.).     

Den andra frågeställningen handlar om bibliotekens tillvägagångssätt att kommunicera med 

deras användare har förändrats i och med det mer digitaliserade samhället. Här kan vi se i 

uppsatsen att närvaron av sociala medier har förändrat hur bibliotek kommunicerar med sina 

användare, då de har gett biblioteken flera kanaler för att kommunicera. I uppsatsen kan det bli 

sett att metoden för hur bibliotek kommunicerar med användarna har, till en viss gräns, 

förändrats i-och med att samhället har blivit mer digitaliserat. Genom de digitala kanalerna har 

biblioteken fått möjligheter att nå ut till användare som inte skulle haft tillgång till 

informationen om t.ex. evenemang inom biblioteket och kommunicerar med dem. Med den 

möjligheten för att kommunicera som dessa digitala kanaler har gett biblioteken, har biblioteken 

chansen att kommunicera med användare som inte besöker det fysiska biblioteket genom ett 

snabbare format än tidigare. Då den ökade mängden av medborgare med en digital närvaro ger 

biblioteken möjligheten att sprida information gällande biblioteket till en större mängd 

användare eller framtida användare. I de deltagande biblioteken så hade de knappt en digital 
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närvaro för nästan 10 år sedan. Ett exemplar av detta beskrev en deltagare hur det biblioteket 

hen arbetar för inte hade någon närvaro på sociala medier när hen påbörjade att arbeta hos dem 

för 10 år sedan, detta var något som gällde alla deltagande bibliotek. Jämfört med nutiden, så 

har alla de deltagande biblioteken stark digital närvaro på flera digitala kanaler som Facebook, 

Twitter eller Instagram. 

Den tredje frågeställningen handlar om ifall samhällets digitalisering påverkat bibliotekens 

arbetssätt? Inom uppsatsen kan vi se att sättet biblioteken arbetar har blivit påverkade av 

digitaliseringen av samhället. Med större tillgång för den yngre delen av befolkningen, så är de 

mer vana att få information via digitala kanaler och få tag på den informationen väldigt snabbt. 

Detta plus tillgången till sökmotorer som Google, kan ge dessa möjliga användare tankegången 

att de inte behöver biblioteket. Detta gör så att bibliotek försöker utbilda dessa yngre användare 

om att vara källkritisk. På grund av digitaliseringen är en av bibliotekariens nya uppgifter att 

utbilda de som har problem med att hitta faktabaserade källor. Det är ju såklart inte endast de 

yngre som behöver denna hjälp. Det inkluderar även de som inte har kunskap inom digitala 

kanaler eller inte har tillgång till digitala apparater.     

10. Funderingar om framtida forskning 

Då min insamling av information kommer från folkbibliotek-och stadsbibliotek i Kronobergs 

län, Kalmars län och Stockholms län, så skulle en utökad undersökning gällande 

kommunikation mellan bibliotek och användare runt hela Sverige kunna ge annorlunda resultat 

som kan vara beroende på de geografiska platser som biblioteken befinner sig i och på den 

befolkningen som använder sig av biblioteket. 

Även en undersökning gällande kommunikation med användare i folkbibliotek i olika länder 

bör ge annorlunda och fascinerande resultat. De svenska folkbibliotekens sätt att kommunicerar 

med användare stämmer kanske inte alls med hur folkbibliotek i länder som inte har samma 

tillgång av digitala resurser och kanaler kommunicerar med sina användare. Detta kan ha hållit 

fast dessa länders folkbibliotek från att utöka sin räckvidd till användare som det kan nå och 

utbilda. Sen finns länder där det digitala systemet börjat bli uppgraderat och en undersökning 

om vad det systemet blir i slutändan och hur det påverkar kommuniceringen med användare 

vore en intressant fortsättning på denna forskning. 

Slutligen så upplever jag att en senare undersökning inom studiens ämnesområde och möjligtvis 

även syfte efter 10–20 år skulle vara intressant. Detta skulle vara för att se hur teknologin i 
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framtiden har påverkat hur biblioteken kommunicerar med användare och för att se hur 

digitaliseringen har påverkat samhället jämfört med nutiden. Teknologins utveckling har 

accelererat nutid och vi får se vad framtiden håller.  
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Sammanfattning 

Biblioteket i allmänhet har ställts inför ett nytt samhälle med förändrad kommunikation. 

Det innebär att utvecklingen har förändrat de media man använder i allmänhet men även 

kommunikationen från traditionellt muntlig och skriftlig till digital kommunikation. 

Studien avser att undersöka hur kommunikationen mellan bibliotek och användare har 

förändrats i det digitaliserade samhället. Uppsatsen handlar om kommunikation mellan 

bibliotek och användare via digitala kanaler.  

I studien valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som bestod av 5 

semistrukturerade intervjuer som att samla in empiri. Intervjuerna genomfördes med 

bibliotekarier som hanterar kommunikation inom sina respektive folkbibliotek och för 

att se hur de hanterar kommunikationen med användare via digitala kanaler och andra 

medel. Denna metod använder ett antal frågeteman med övergripande frågor. Detta 

möjliggör jämförelsen mellan deltagarnas olika svar samtidigt som de gav 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar utifrån de egna omständigheterna. 

Jag analyserade resultatet med hjälp av Marknadsmix teorin vilket är en teori för 

marknadsföring. 4C-modellen är en kundinriktad del av denna teori och används för att 

analysera den insamlade empirin. 4C-modellen består av fyra delar: Konsument 

(Consumer), Kostnad (Cost), Kommunikation (Communication), Bekvämlighet (Convenience). 

Studiens resultat visar att deltagarna anser att närvaron av sociala medier har förändrat 

hur bibliotek kommunicerar med sina användare, då de har gett biblioteken flera kanaler 

för att kommunicera. Alla deltagande bibliotek använder sig av digitala kanaler som 

sociala medier för att kommunicera med användare. De lägger även fortfarande focus på 

de fysiska kanalerna för att kommunicera med användarna. Förutom att de utökade 

digitala kanalerna har gett bibliotek möjligheten att ha en större räckvidd, har användare 

även fått tillgång till andra kanaler för deras informationsbehov som sökmotorer eller 

andra digitala informationskällor. 



 

 

 

 

 

 

    

35 

 

Genom 4C modellen framkommer att bibliotek anpassar sig efter kundnöjdhet och deras 

brukares förväntningar och möjligheter. Bibliotek marknadsför sig aktivt till 

användarna. Den ökade mängden av medborgare med en digital närvaro ger biblioteken 

möjligheten att sprida information gällande biblioteket till en större mängd användare 

eller framtida användare. 

I studien kommer fram till att bibliotek är ständigt utvecklande i och med den digitala 

utvecklingen som samhället genomgår. Den ökade tillgången med sociala medier och 

digitala kanaler kräver en förändring hos biblioteken. Även om bibliotek är 

moderniserade så har de kvar sitt kärnuppdrag och använder fortsatt även. Hur 

bibliotekens framtid kommer se ut i det ständigt förändringsbara och 

utvecklingsfokuserade samhället är oklart men att det kommer förändras med ny 

teknologi är sannolikt.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Frågeguide 

1. Vad anser du att kommunikation egentligen är?  

2. Hur kommunicerar biblioteket med sina användare i dagens läge? (Finns det 

någon specifik anledning till varför ni valt att kommunicera på det viset?) 

3. Har du märkt att sättet bibliotek kommunicerar med användare förändrats? (Och i 

sådana fall på vilket vis?) 

4. Hur har kommunikation med användare via digitala kanaler påverkat biblioteket?  

5. Varför anser du att kommunikation mellan bibliotek och användare är viktigt? 

6. Hur har du märkt att kommunicering med användare har förändrats i dagens mer 

digitala samhälle? 

7. Vad händer med bibliotekets kommunikation med användare i och med digitala 

kanaler? 

8. Vad tycker du att det kan göras för att förbättra kommunikation mellan bibliotek 

och användare? 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Mitt namn är Einar Gewers och jag skriver min kandidatuppsats i Biblioteks-och 

informationsvetenskap på Linnéuniversitetet. Min uppsats handlar om 

kommunikation mellan bibliotek & användare i dagens mer digitala samhälle. Fokus 

ligger på hur bibliotekarier upplever den förändring som skett efter digitaliseringen 

av samhället. Jag planerar intervjua de bibliotekarier i folkbibliotek som hanterar 

kommunikation med användare. Därför undrade jag ifall jag kunde boka in en 

intervju med den som hanterar kommunikation inom ert bibliotek?  

 

Om ni har möjlighet så kommer jag gärna ut till er arbetsplats. Intervjuerna planeras 

ta cirka 20-40 minuter. Min arbetande vardag är flexibel och jag kan planera in en 

intervju när som, men träffar gärna er så snabbt ni kan.  

 

Alla svar kommer behandlas konfidentiellt och inspelad intervju kommer raderas 

efter uppsatsen är godkänd. Om ni har några frågor eller funderingar på studien, 

intervjun eller uppsatsen så är det bara att höra av er med vändande mejl, alternativt 

om ni vill ha kontakt med min handledare så förmedlar jag gärna kontakt.  

 

Med vänlig hälsning 

Einar Gewers 

 


