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Abstract: In our thesis we investigate how public libraries are working with external 

marketing via social media. The study aims to found out what the reasons are and how public 

libraries are using social media to market themselves. Furthermore, how they evaluate the 

success of these marketing efforts. We limit ourselves to public libraries and its staff. The 

theory that we have chosen to use to analyze our data is the marketing mix of the 4 P'S 

(product, place, price and promotion), but we have replaced the “price” with “staff” because 

“staff” is more relevant for library management. Our method is the semi- structured 

qualitative interview where we conduct interviews with four librarians in four public libraries. 

 

The result of the empirical interviews shows that all libraries began using social media to 

publish information. The idea is that all user groups can be reached by social media and that is 

their main reason for selecting this media. We also found that evaluation methods were 

different for each library studied. We found the evaluations to be lacking, if evaluation were 

even undertaken. We conclude that the reason for this is that there are no political guidelines, 

directives or marketing plan by local governments. 
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1. Inledning 
Vi har valt att undersöka marknadsföring via sociala medier på folkbibliotek. Med sociala 

medier menas kommunikationskanaler där människor kan publicera inlägg i form av text, bild 

eller video samt gilla, kommentera och dela andras inlägg. Det är även ett sätt att umgås 

digitalt med sina vänner. Denna undersökning görs för att vi tycker det är intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv hur biblioteken arbetar med sociala medier, med andra ord vad det 

är som har gjort att sociala medier fått ett så stort genomslag i samhället. Vi gör denna 

undersökning för att vi vill se hur biblioteken arbetar med marknadsföringen genom de sociala 

medierna och hur de arbetar med utvärdering och uppföljning av marknadsföringsarbetet. De 

flesta bibliotek måste ideligen bekräfta sin existens, biblioteken har inte varit de verksamheter 

som behövt bevisa varför de finns. Det har skett en förändring och bibliotekets roll ifrågasätts, 

frågan är vilken betydelse biblioteket har i dagens samhälle (Helinsky 2006, s. 10). I dagens 

samhälle har biblioteken fått konkurrens i form av fysisk bok- och nätbokhandel samt 

nedladdning av böcker på nätet. Biblioteken är medvetna om att de måste vara närvarande på 

internet vid all form av marknadsföring (Häger Jönsson, 2011, s. 20).  
1.1 Syfte 

Vi har som syfte att undersöka arbete med extern marknadsföring på biblioteken via sociala 

medier. Våra frågeställningar är följande: 

 

 Vad finns det för motiv till att det används sociala medier i marknadsföringssyfte? 

 Hur arbetar biblioteket med marknadsföring via sociala medier? 

 Hur arbetar bibliotekspersonalen med uppföljning och utvärdering av arbetet med 

marknadsföring via de sociala medier som biblioteket använder? 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till bibliotek och dess personal eftersom biblioteken har en viktig 

samhällsroll genom att fungera som kultur- och informationsförmedlare. Helinsky (2006) 

menar att i folkbibliotekens uppgift ingår att tillgängliggöra sina tjänster till samtliga 

samhällsmedborgare, både för de som är vana och ovana vid användning av digitala verktyg. 

Biblioteken bör synas i den ökande konkurrensen i form av informationsbruset från 

rivaliserande verksamheter (Helinsky, 2006, s. 10-11). Vi har valt fyra bibliotek i sydvästra 

respektive sydöstra Sverige. Vi avser att använda ordet folkbibliotek, men använder oss 

istället av ordet bibliotek. För att inte blanda benämningarna använder vi en och samma 

genom hela uppsatsen för att den ska bli lättbegriplig. Vi inriktar oss främst på den externa 

marknadsföringen som innebär aktiviteter riktade utåt till allmänheten. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden skriver vi om bibliotekets historik och dess utveckling mot dagens moderna 

bibliotek och dess sätt att marknadsföra sig via sociala medier. Nedan följer även historisk 

utveckling av internet, teknik och digital marknadsföring. Denna utveckling har möjliggjort 

för biblioteken att tillgängliggöra sina tjänster (exempelvis bibliotekskatalog) på internet. 

Genom detta avsnitt avser vi att framhäva bibliotekens roll i det moderna samhället med deras 

digitala tjänster som kan nyttjas av alla samhällsmedborgare.   

 

2.1 Sociala medier 

Egertz och Lindgren (2012) har gjort en intervju med Tobias Willstedt, bibliotekarie på Alby 

bibliotek i Botkyrka kommun, om sociala medier. Alby bibliotek använder sig av tre bloggar, 

en Facebook- sida och en Twitter- sida. De sociala medierna fungerar som ett verktyg vid 

arbetet med att skapa goda relationer med användare, erbjuda fri tillgång till bibliotekets 

tjänster och fungera som ett centrum för lärande (ibid. s. 34). De tre bloggarna riktar sig till 

olika åldersgrupper: Botkyrkabibblan (för vuxna), Unga Botkyrkabibblan (för ungdomar) och 

Småbarnsbloggen (för barn). Bloggarna är de huvudsakliga informationskällorna för Alby 

bibliotek, här publiceras inlägg om litteratur och evenemang samt andra medier som 

biblioteket tillhandahåller, vilka kopplas direkt till Facebook och Twitter där blogginläggen 

publiceras (ibid. s. 34).  

 

Twitter- kontot används för att rikta sig till samtliga invånare i Botkyrka som använder 

Twitter, men även fungera som en kommunikationskanal utåt till aktörer i Sverige som är 

intresserade av Alby bibliotek och dess verksamhet. Facebook- kontot används för att nå ut 

till alla som besöker biblioteken i Botkyrka och på den sidan publiceras inlägg om 

verksamheten, vad som händer på biblioteket, bilder och övrig information (Egertz & 

Lindgren, 2012, s. 34). Det har framkommit positiva resultat genom skapandet av bloggarna, 

Facebook- sidan och Twitter- sidan. Bloggarna har resulterat i flera besök och där framhävs 

speciellt ungdoms- bloggen. Twitter- sidan har fått många följare och det sker en aktiv dialog 

med invånare både i och utanför Botkyrka. Willstedt menar att Twitter är den 

kommunikationskanal som fungerar bäst att arbeta med för Alby bibliotek. Willstedt säger 

även att Facebook är ett smidigt socialt medium vilket gör det enkelt för många människor att 

gilla, följa deras sida och se vad som händer på Alby bibliotek (ibid. s. 34).  

 

2.2 Marknadsföring 

Biblioteken kanske behöver modernisera sin kommunikation och marknadsföring ut till 

allmänheten i den nya digitala tidsepoken och här kan de sociala medierna användas som ett 

verktyg för biblioteken att arbeta med. Kanske är det så att användarna ser det som självklart 

att biblioteken är närvarande på de sociala medierna. Genom att synas på internet kan 

biblioteken uppfylla de förhoppningar som användarna har och hitta nya användare samt visa 

upp sitt utbud för de som inte vet vad biblioteket kan erbjuda (Petit, 2011, s. 255).    

 

Dagens bibliotek satsar mycket på att synas i den virtuella världen för att bli en del av 

samhället som använder internet, detta för att visa och marknadsföra sig. Det finns en stor 

mängd av olika sociala medier som biblioteken använder, exempelvis Facebook och Twitter 

samt bloggar med olika karaktär (Hansson, 2012, s. 93-94). Många av dagens bibliotek 

kämpar med att marknadsföra sig och tar fram olika marknadsföringsmodeller vilket är viktigt 

från ledningens sida. (ibid. s. 175).  
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2.3 Bibliotekens digitala utveckling 

I och med tillgången till internet, sociala medier och andra digitala informationskällor 

påverkas biblioteksverksamheterna och diskussioner förs kring deras framtida roll i samhället 

och på vilket sätt verksamheterna kan utvecklas, för att anpassas till användarnas behov och 

eventuella krav om förnyelse (Höglund, 2012, s. 321). När biblioteken skaffade datorer 

handlade det i huvudsak om nya databaser och nya system för lånekortshantering. När internet 

kom var bibliotekens uppgift att hjälpa dem som först inte hade dator eller internet hemma. 

Idag arbetar biblioteken med att minska den digitala klyftan genom datakurser för exempelvis 

äldre och invandrare (ibid. s. 321). Internet är dagens huvudsakliga källa för information och 

kontaktskapande genom olika sociala medier med nya människor, företag eller föreningar. 

Oavsett internet och sociala mediers påverkan är böcker, musik och tidskrifter fortfarande de 

centrala delarna i bibliotekens verksamheter (ibid. s. 321).  
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3. Tidigare forskning 
Greta Renborg var den föregångare inom biblioteksvärlden som introducerade begreppet 

marknadsföring på biblioteken i slutet av 1950- talet (Hansson, 2012, s. 175). Hon besökte 

både Storbritannien och USA för att studera bibliotekens uppsökande verksamhet där. När 

hon hade återvänt till Sverige praktiserade hon sina lärdomar från studieresorna och åkte runt 

på landsbygden och besökte små byar dit hon hade med sig ett litet mobilt bibliotek samt höll 

i bokprat för invånarna. Hennes arbete lade grunden till läsande, bildning och kulturella 

aktiviteter bland invånarna i byarna (Hansson, 2005, s. 23). 

 

Under 1960- talet var det en markant ökning av offentliga bibliotek internationellt. Vid denna 

tidpunkt påbörjades forskning kring bibliotek och dess användare. De tidigaste 

dokumenterade studierna handlade om att studera relationen mellan uppfattningen kring 

tjänsteleverantörer och olika användarsamhällen. Effekten av användarstudierna blev att 

intresset väcktes för vidare forskning (Cronin, 1984, s. 35). 

 

Under 70- och 80- talen förändrades biblioteken i och med den nya informationsåldern, den 

innebar en era då teknologin utvecklades och människor fick tillgång till datorer och internet 

vilket gav dem en möjlighet att sprida information på nya sätt till andra människor. 

Personalen fick en ny yrkesroll vilket innebar en utmaning för hur de skulle hantera det nya 

informationssamhället. Den aktuella diskussionen då bland personalen gällde hur 

yrkesprofessionen skulle anpassas till den rådande teknik- och informationsutvecklingen i 

samhället. Genom denna utveckling skapades möjligheter för bibliotekspersonalen att 

ytterligare synliggöra biblioteket och dess verksamhet genom marknadsföring på internet med 

hemsida och digitala tjänster såsom bibliotekskatalog och databaser. (Cronin, 1984, s. 35-36). 

 

Det har skett en förändring och utveckling från bibliotekens sida ifråga om dess synlighet och 

närvaro på internet. Under 1990- talet skapade biblioteken sina egna hemsidor där de 

publicerade sina kataloger, vilka blev möjliga att söka i på nätet, medan de idag istället 

marknadsför sig via sociala medier i vad som har kommit att kallas bibliotek 2.0 (Hansson, 

2012, s. 93). 
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4. Begrepp 
Här beskriver vi de begrepp som kommer förekomma genomgående i uppsatsen och användas 

i analysen av intervjumaterialet. 

 

4.1 Facebook 

Idén till Facebook startade på Harvard universitet den 4 februari 2004, alla som hörde till 

universitetet fick ett medlemskap i Facebook om de innehade en Harvard- mailadress. 

Facebook spred sig snart till andra universitet trots att grundarna i det längsta försökte att 

hålla fast vid en student- mailadress. Snart beviljades även Highschool- elever att bli 

medlemmar och inom en snar framtid kunde alla vara med i Facebook (Boyd & Ellison, 2007, 

s. 218). Sociala medier har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren och då specifikt 

Facebook. Therése Olsson (2012, s. 4) skriver i sin kandidatuppsats Det moderna biblioteket: 

Om bibliotekets marknadsföring på sociala medier om Facebook och grundar bibliotekets 

verksamhet på nätverkande. Användaren av Facebook sätter in personuppgifter, 

statusuppdateringar och det finns möjligheter för att ladda upp olika typer av medier. Det som 

är fängslande med Facebook är inte Facebook som media utan det är människors beteende att 

använda internet som har förändrats hur de kommunicerar och umgås på nätet istället för i det 

riktiga livet (Carlsson, 2011, s.18). 

 

4.2 Twitter 

Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande, grundad år 2006 i USA 

(Nationalencyklopedin, 2013). Anna Gustafsson och Henrik Rahm (2010, s. 88) skriver i sin 

hyllningsskrift till Jan Svensson - Svensson och svenskan: Med sinnen känsliga för språk att 

Twitter kom att exploatera under åren 2008 och 2009. Funktionen med Twitter är att den 

kombinerar anspråkslösa statusuppdateringar via mobiltelefon. Twitter är en microblogg som 

har ett visst antal tecken, 140 stycken i varje inlägg och på det viset begränsar det 

omfattningen på inlägget (Gustafsson & Rahm, 2010, s. 88).  

 

Tanken är att individer ska ha gemensamt att de kan sprida sina funderingar om vad de gör 

just för stunden, händelser precis när de sker och förhoppningen är att deras inlägg ska nå 

många Twitter- användare samtidigt. Evan Williams, en av dem som var med och grundade 

twitter menar:” you say what you are doing in a 140 characters or less and people who are 

interested in you get those updates (Williams, 2009).”  

 

4.3 Relationsmarknadsföring  

Gummessons (2002) definition för begreppet relationsmarknadsföring (RM) är följande: 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum (ibid. s. 16).” Med relationer menas en kontakt mellan minst två personer, aktörer 

eller parter. Med nätverk menas ett flertal relationer som tillsammans blir mångtydiga och 

svåra att beskriva i sin helhet. Med interaktion menas att de involverade parterna i 

relationerna tillsammans utför aktiviteter, agerar och samarbetar med varandra (ibid. s. 17-

18).  

 

Det är betydelsefullt att skapa långvariga relationer med låntagarna som på sikt kan leda till 

trogna biblioteksanvändare som regelbundet kommer till biblioteket för att nyttja dess service. 

I de sociala medierna kan även de som inte besöker biblioteket ta del av dess utbud och 

aktiviteter, kanske på sikt även känna en nyfikenhet för biblioteket och besöka det.  
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4.4 Word-of-mouth 

Den äldsta marknadsföringsaktiviteten är mun till mun- metoden: användare som är nöjda 

med bemötande och utbud på bibliotek och sociala medier för det vidare via sina egna sociala 

nätverk och en positiv reaktion startar. Marknadsföringen lever ett eget liv genom 

kommunikation mellan människor, budskapet går ifrån mun till mun eller som den metoden 

också benämns, referensmarknadsföring. En referens är en bekant som berättar för dig hur bra 

ett bibliotek är och genom denna referens bestämmer du dig för att besöka biblioteket och får 

samma positiva bemötande och sedan i din tur berättar du vidare för en annan bekant om de 

positiva egenskaperna som biblioteket har, så är kedjan igång. Ett bra bemötande är en 

förutsättning för att få användare till biblioteket. Misner (2010) nämner det han kallar för 

WOM- faktorn (word of mouth- faktorn) och den består av tre delar:  

 

 ”Folk talar hellre om din biblioteksverksamhet när de är missnöjda än när de är nöjda. 

 Därför gör bra användarservice i allmänhet mer för att mildra dåligt rykte än vad det 

gör för att markant öka det goda ryktet. 

 För att få fler användare genom ett gott rykte måste du därför göra mer än att öka 

kvaliteten på din användarservice (Misner, 2010, s. 23, 24).”  
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5. Teori 
I detta avsnitt beskriver vi den teori som vi använder oss av i vår studie för att senare använda 

i analysavsnittet.  

 

Kotlers (1982, s. 108) teori som kallas för marknadsföringsmixen som består av de fyra P:na 

är grundläggande för marknadsföring. De fyra P:na står för produkt, plats, personal (personal 

ersätter pris då personal är mer relevant inom biblioteksorganisationen) och påverkan 

(Helinsky, 2006, s. 40). Samtidigt är vi medvetna om att bibliotekens verksamhet styrs av 

ekonomi som exempelvis inköp etc. Anledningen till att vi använder denna teori är för att den 

passar vår studie och den är känd och väl beprövad i marknadsföringssammanhang. Kotlers 

(1982) teori är anpassad för icke vinstdrivande organisationer och bibliotek är en offentlig 

verksamhet som inte har något kommersiellt syfte. Nedan förklarar vi vad som är relevant för 

vår studie ifråga om dessa fyra faktorer. 

 

5.1. Produkt 

I produkt innefattas ”kvalitet, varumärke, förpackning, stil och valmöjligheter” (Kotler, 1982, 

s. 108). För biblioteket handlar det om vad biblioteket har för utbud av medier, tjänster och 

aktiviteter som tillhandahålls och på vilket sätt bibliotekets medieansvariga håller sociala 

medier aktuella och uppdaterade samt arbetar aktivt med dessa (ibid. s. 108).   

 

5.2 Plats 

Plats står för ”kanaler, transport, lager och läge” (Kotler, 1982, s. 108). Sociala medier kan 

fungera som en kanal med information till allmänheten och användare där dessa kan integrera 

med biblioteket genom kommentarer och gillanden (ibid. s. 108).   

 

5.3 Personal 

Denna faktor handlar om hur personalen utvärderar och följer upp marknadsföringsinsatser. 

Bemötandet från bibliotekspersonalens sida till användarna har en stor betydelse i de fortsatta 

relationerna med biblioteket och användarna samt allmänhet. Bibliotekets personal 

marknadsför biblioteket genom ett bra mottagande av användarna och skapar goda relationer 

och långvariga kontakter med användarna. Ett bibliotek med ett bra bemötande handlar om att 

få allmänheten att bli användare på biblioteket (Helinsky, 2006, s. 40).  

 

5.4 Påverkan 

Påverkan innefattar ”publicitet, säljpåverkan, annonsering och personlig försäljning” (Kotler, 

1982, s. 108). Biblioteket är inget kommersiellt företag som ska sälja sina varor och tjänster, 

det ska istället skapa positiv publicitet genom att marknadsföra sig via annonsering i media, 

flygblad och annan reklam samt uppmärksamma allmänheten och användare om vad som 

händer på biblioteket. Dessa marknadsföringsmetoder kan även finnas på sociala medier och 

på hemsida i form av information om kommande evenemang (ibid. s. 108).  
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6. Sociala medier 
Vi skriver i detta avsnitt om utveckling och användning av sociala medier samt statistik över 

hur frekvent sociala medier används i det vardagliga livet.  

 

6.1 Utveckling och användning av sociala medier 

På folkbiblioteken har det under lång tid förts diskussioner om implementering av sociala 

medier, exempelvis bloggar, Facebook eller Twitter. Under åren 2008 och 2009 var 

diskussionerna om sociala medier som mest intensiva. På flera av biblioteken uttrycktes 

diskussionerna i att det krävdes införande av sociala medier, annars skulle biblioteken inte 

överleva. Till följd av dessa nyheter saknades föregångare inom bibliotekssektorn som 

implementerat sociala medier och det ledde till att biblioteken försökte hitta marknadsförings- 

strategier som passade dem (Hansson, 2012, s. 93-94). Grunig, Grunig & Dozier (2006, s. 21-

62) poängterar att ett utmärkande sätt, som visar hur individer interagerar via sociala medier, 

är att de ställer frågor och får svar av andra individer. Sociala medier har öppnat upp andra 

kanaler för att kommunicera som ligger nära deras interaktiva komponenter som exempelvis 

bild och video.  

 

Petit (2011) menar att eftersom bibliotekets användare nyttjar sociala medier borde 

biblioteken också vara där. Numera kan det också vara så att användarna ser det som en 

självklarhet att biblioteken finns på sociala medier. Genom att finnas på sociala medier 

uppfyller biblioteken förhoppningar hos användarna och biblioteken kan interagera med nya 

användare (Petit, 2011, s. 255). I en artikel menar Joan Petit (2011) att när bibliotekspersonal 

startar upp sociala medier leder det inte direkt till en framgång. För att nå gott resultat är det 

en nödvändighet att det läggs ner tid och arbete på de sociala medierna. Petit påstår att 

internet innehåller många bortglömda och obetydligt nyttjade sidor samt konton på sociala 

medier. Det betydelsefulla är att man uppdaterar sin Facebook- eller Twitter- sida 

kontinuerligt och håller den aktuell för sina användare och de som är användare av sociala 

medier räknar med skyndsamma svar. Det måste finnas både tid och resurser för att hålla de 

sociala medierna aktuella och levande (Petit, 2011, s. 256f).  

 

Genom användning av sociala medier möjliggörs det för biblioteken att interagera och 

kommunicera med deras användare samt ett tillfälle att locka nya användare. Interaktionen 

och kommunikationen kan även ske mellan olika användare gällande bibliotekens 

övergripande verksamhet. 

 

Det finns en förmåga till en möjlig dialog för biblioteken via de sociala medierna med 

användare. De sociala medierna medför en kartläggning av användarnas behov och intresse av 

vad biblioteken har att erbjuda. Denna kartläggning kallas för issues management och innebär 

en övervakning och kontroll över användarnas aktivitet (exempelvis gilla och kommentera 

inlägg) på de sociala medierna (Heath 1997). 
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Cooke och Buckley (2008, s. 267-292) menar att de har identifierat fyra olika aspekter som 

ger de sociala medierna innebörd och innehåll (Falkheimer & Heide, 2011, s. 33 anm.): 

 
För det första: framväxten av användargenererat innehåll suddar ut de traditionella gränserna mellan 

professionellt och amatörmässigt producerat innehåll. För det andra: de sociala medierna bygger på att 

användarna själva hämtar den informationen som de är intresserade av, i stället för att informationen 

skickas till olika mottagare genom de traditionella medierna. För det tredje: användarna har frihet att 

själva sätta samman en berättelse […]. För det fjärde: de sociala interaktioner som utvecklats runt 

innehållet är en nyckel för att förstå vikten av det användargenererande innehållet. Det uppstår mycket 

interaktion genom användarnas möjligheter att betygsätta, ranka, kommentera och recensera, och dessa 

möjligheter kan också ses som viktiga nycklar för de sociala mediernas framgång. 

 

Bibliotek vill i första hand skapa värdefulla och långvariga relationer med användare eller 

andra utomstående aktörer, som exempelvis samarbetspartners. De sociala medierna kan 

fungera som en hjälp med detta (Falkheimer & Heide, 2011, s. 37).  

 

De sociala medierna möjliggör för användarna att själva avgöra och välja vilka inlägg och 

sidor som de vill ta del av, men samtidigt finns en viss kontroll och övervakning över vad som 

sker på de sociala medierna. För biblioteken handlar det om att se vilka medborgare och 

användare som gillar och är delaktiga på bibliotekens sociala medier.   

 

De sociala medierna används huvudsakligen till att publicera inlägg och lämna ut information 

från biblioteket, men Grunig & Grunig (2010) menar att de sociala medierna kan nyttjas på 

flera sätt så att deras potential och kapacitet kommer till användning genom exempelvis 

delaktighet i de inlägg som biblioteken publicerar. De bibliotek som sprider sin information 

tror att den blir läst och tolkad som biblioteken avsett, vilket har sin grund i att biblioteken 

hoppas få de resultat de eftertraktar genom de sociala medierna (Grunig & Grunig, 2010). 

 

Biblioteken kan genom sina sociala medier föra statistik över aktiviteten och därmed delvis ha 

kontroll över inlägg och kommentarer från användarnas sida. Om biblioteken inte kontrollerar 

vad som sker på de sociala medierna riskerar de att missa användarnas åsikter, därför är det 

viktigt att biblioteken genomför någon typ av regelbunden utvärdering för att se om de sociala 

medierna har påverkat bibliotekens verksamhet.    

 

6.2 Statistik över internetanvändning 

Eftersom vi undersöker sociala medier på bibliotek är det relevant att se hur frekvent dessa 

används i det vardagliga livet. Statistik från Internetstatistik (2012) baseras på användning av 

Facebook och Twitter under samma år med utgångspunkt i ett genomsnittligt åldersspann. 

Statistiken visar att Facebook används av 36 % av befolkningen dagligen och Twitter används 

av 3 % dagligen. Denna statistik visar att mest frekvent används Facebook i åldersgrupperna 

16-24 år och 45-54 år. Kvinnorna är ledande i alla åldergrupper gällande användning av 

Facebook dagligen. Totalt är det 6.6 miljoner människor i Sverige som har tillgång till datorer 

i hemmet och det är 94 % av befolkningen i ålder mellan 16-74 år. De siffrorna baseras på 

datorer i hemmet och då är inte datorer i offentliga miljöer som skola eller bibliotek inräknade 

(Internetstatistik, 2012). Kvinnor är den mest framträdande gruppen både som besökare och 

låntagare på bibliotek samt aktiva användare av bibliotekens sociala medier (Höglund, 2012, 

s. 323, 331).   
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Siffrorna nedan står för användning av mobil eller övrig handburen teknik som används för att 

delta i sociala medier där männen dominerar. Siffrorna är från första kvartalet 2012 och 

statistiken är gjord på vissa åldrar, kön och procent (SCB, 2013-01-01, s. 36): 

 
 

 

 

 

  
 

 

Tabell 1: Social interaktion via trådlös teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder 16-24 45-54 65-74 

Kön    

Män 79 % 28 % 8 % 

Kvinnor 78 % 25 % 5 % 

Total 79 % 26 % 7 % 
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7. Marknadsföring 
I detta avsnitt avser vi att beskriva på vilka sätt bibliotek kan marknadsföra sig, vi beskriver 

relationsmarknadsföring och word-of-mouth samt redovisar hur en marknadsföringsplan kan 

se ut. Bibliotek som sysslar med marknadsföring fokuserar på de behov som användarna har 

och försöker så långt det är möjligt tillfredsställa dem och uppfylla deras behov. Behoven och 

möjligheten att uppfylla dem ligger till grund för verksamhetens övergripande syfte och 

uppsatta mål.  

 

Ehrenberg (2007) menar att bibliotek som har PR- verksamhet, utåtriktad verksamhet och 

programverksamhet tydligt behöver fastställa mål för att kunna genomföra aktiviteter i 

verksamheten. Med PR- verksamhet menas marknadsföring i olika former utåtriktad till 

allmänheten, exempelvis annonser i tidningar, flygblad, broschyrer och uppdatering av 

information på hemsida och i olika sociala medier. Med utåtriktad verksamhet menas externa 

aktiviteter, exempelvis bokprat eller mediesamtal, där det krävs att personalen har ett 

utåtriktat förhållningssätt. Med programverksamhet menas aktiviteter eller program för 

allmänheten som biblioteket har ansvar för själv eller i samarbete med andra externa aktörer 

(t. ex studieförbund), exempelvis skönlitteratur på ett specifikt tema (ibid. s. 12-13).    

 

Biblioteket genomför dessa olika aktiviteter inom verksamheten genom PR- verksamhet, 

utåtriktad verksamhet och programverksamhet för att kunna synliggöras och locka 

allmänheten till biblioteket. Syftet med dessa aktiviteter formas och genomförs i ett led för att 

uppnå de fastställda målen för biblioteksverksamheten.  

 
Helinsky (2011, s. 7, 82) menar att biblioteket behöver marknadsföra sina tjänster och bli mer 

synliga för att få fler att använda de tjänster och resurser de tillhandahåller. Bibliotekets 

närvaro och marknadsföring på Facebook har under de senaste åren blivit ett billigt och 

naturligt sätt att marknadsföra sig. 

 

Gupta (2006) menar i antologin Marketing library and information services som framtagits på 

order från International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), att 

tillväxten av en mer bestämd form av marknadsföring inom bibliotekssektorn hör ihop med 

några fundamentala antaganden: 

 

 Biblioteken har en bakgrund som icke kommersiella organisationer och 

marknadsföringsmetoderna har påverkats av Philip Kotler som skapade 

marknadsföringsteorier speciellt avsedda för den här sortens organisationer. 

 Biblioteken är engagerade i serviceverksamheter inom den offentliga sektorn. 

Verksamheten är separerad från varan och marknadsföring av bibliotekets verksamhet 

är inte densamma som marknadsföring av varor för allmänheten. 

 Biblioteken behöver skapa nya kontakter med användare, biblioteksledning osv. De 

ska övertyga och förvissa andra än användarna om att få medel och resurser till 

användarnas behov. Relationsmarknadsföring är ett viktigt verktyg inom 

biblioteksverksamheten. 

 Bibliotek är del av informationssektorn. Information är ett abstrakt och osynligt 

fenomen,”inconsumable, untransferable, invisible and accumulative (ibid. s. 7).” 

 Internet har effektivt inverkat på bibliotek och informationsorganisationer. Internet 

tillgängliggör bibliotekets verksamhet och gör dem nåbara ”anytime, anywhere, to 

anyone (Gupta, 2006, s. 7).”  

 



12 

 

7.1Marknadsföringsplan 

Vi har inkluderat detta stycke för att vi i frågeställning nummer tre vill undersöka hur 

biblioteken arbetar med uppföljning och utvärdering av marknadsföringsarbetet som 

dokumenteras i en marknadsföringsplan.  

 

Anzelius Johnson (2007) menar att för att ett bibliotek ska genomföra någon typ av 

marknadsföring krävs det att det finns en marknadsföringsplan. Denna innefattar fyra 

huvudområden: biblioteksplan, verksamhetsplan, marknadsplan och kommunikationsplan. I 

biblioteksplanen finns det övergripande syftet och i verksamhetsplanen samt marknadsplanen 

finns en beskrivning av samtliga mål. Kommunikationsplanen består av en beskrivning av 

kommande marknadsföringsaktiviteter som fastställs för biblioteksverksamheten, denna plan 

är ett verktyg och hjälp till styrning och kontroll av kommunikationen mellan samtliga 

involverade i aktiviteterna (Anzelius Johnson, 2007, s. 26, 28). 

 

Eliasson och Andberg (2011) menar att det är betydelsefullt för ett bibliotek att 

marknadsföringsplanera eftersom det möjliggör för biblioteket att på bästa sätt kunna ta vara 

på den potential som finns på marknaden ifråga om vilka målgrupper biblioteket satsar på. 

Det handlar även om vilka medier samt tjänster som fokus ska ligga på, vad biblioteket ska 

tillhandahålla och erbjuda. Marknadsföringsplanen klargör vilka möjligheter som finns på 

marknaden, vilka medier och tjänster som ska anpassas efter användarnas behov och krav. 

Balansen mellan de olika delarna i marknadsföringsmixen är betydelsefull för att biblioteket i 

så hög grad som möjligt ska kunna uppnå sina fastställda mål med marknadsföringsinsatserna 

(Eliasson & Andberg, 2011, s. 13).  

 

Bibliotek kan skapa en övergripande strategisk marknadsföringsplan som sträcker sig över 

några år och innehåller ettåriga marknadsföringsplaner som består av beskrivningar av 

målgrupper eller specifika mål för respektive marknadsföringsplan (ibid. s. 15). Processen 

med att ta fram en marknadsföringsplan är viktig eftersom kvaliteten på planeringsarbetet 

avspeglas i dokumentet. Det måste finnas en riktlinje att gå efter i arbetsprocessen med att ta 

fram marknadsföringsplanen som är ihopkopplad med de olika delarna i dokumentet (ibid. s. 

15). En marknadsföringsplan består oftast av sju delar (ibid. s. 20): 

 

 Marknadsbestämning – definiera marknad och segmentering 

 Situationsanalys – analys och definiering av omvärld, målgrupper, framgångsfaktorer 

och konkurrensbild 

 Positionering – visar bibliotekets position på marknaden 

 Strategisk inriktning – beskriver bibliotekets verksamhet 

 Mål – anger bibliotekets ambitionsnivå och engagemang 

 Handlingsplan – beskriver hur målen ska uppnås 

 Uppföljning – utvärderar marknadsföringsinsatserna och utgör underlag för 

förbättringar i framtiden 

 

Marknadssegmentering är grunden till att marknadsföringsinsatserna blir lyckade eftersom 

den ger möjlighet till (ibid. s. 27-28): 

 

 Tydlig förståelse för användarnas behov 

 Noggrann anpassning av medier och tjänster till användarnas behov 

 Marknadspotential och konkurrensbild tydliggörs mer specifikt för att de ska bli 

hanterbara 
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 Bestämmande kring vilken verksamhet biblioteket bör satsa på 

 Kommunikation med målgrupper och marknadsföringsinsatser riktade till dem 

Att noggrant arbeta med situationsanalysen är en av faktorerna till att skapa en framgångsrik 

marknadsföringsplan och se vilka möjligheter som finns på marknaden. Vid analys av 

situationen på marknaden samlas och sammanställs information om följande (Eliasson & 

Andberg, 2011, s. 39-40): 

 

 Bibliotekets marknadsposition 

 Bibliotekets behov av att anpassa och förändra dess inriktning på verksamheten och 

arbetssätt (affärsidé och strategi) 

 Verklighetsförankrad ambitionsnivå (målformulering) 

 Effektivaste aktiviteterna i handlingsplanen 

Positionering av bibliotekets plats på marknaden innebär att den information som samlades in 

och sammanställdes i situationsanalysen måste kategoriseras för att kunna tydas och förstås. 

Syftet med positionering är att tydliggöra det specifika bibliotekets position i relation till 

andra bibliotek samt ge en bild av vilken dynamik och eventuell förflyttning som finns mellan 

de olika biblioteken (ibid. s. 63). För att kunna skapa en strategisk inriktning av biblioteket 

finns det vissa verktyg att utgå ifrån (ibid. s. 75): 

 

 Visionen – bild av bibliotekets framtid som all personal är medveten om  

 Affärsidén – beskriver planering av verksamheten och dess aktiviteter 

 Strategier – beskriver arbetsprocessen för olika delar i verksamheten 

 Affärsmodeller – ger en bild av var någonstans ifrån och på vilket sätt biblioteket får 

intäkter 

 Mål – beskriver bibliotekets ambitionsnivå och engagemang och utgör en grund för 

hur handlingsplanen ska utformas 

Det är nödvändigt att fastställa mål för verksamheten för att kunna fokusera arbetet på de 

delar i verksamheten som är viktiga och det är att bestämma och tydliggöra vad som ska 

uppnås i verksamheten, vad som behöver utvecklas. Det gäller även att hitta utmaningar som 

motiverar och engagerar personalen i deras arbete samt göra en uppföljning och utvärdera 

arbetet (Eliasson & Andberg, 2011, s. 84-85). Syftet med att ta fram en handlingsplan är att 

följa och dokumentera arbetet med att nå de uppsatta målen. I denna plan förs även 

dokumentation över planeringsaktiviteter som i ett senare skede förhoppningsvis kommer leda 

till att affärsidén blir verklighet och målen uppnås (ibid. s. 96).  Det är nödvändigt att 

biblioteket följer upp och utvärderar aktiviteter som genomförts för att se om de fastställda 

målen uppnåddes. Genom utvärdering insamlas kunskaper om och erfarenheter av en specifik 

strategi, marknadsföringsprogram eller inköp av nya medier samt framtagande av nya tjänster. 

Genom uppföljning och utvärdering finns möjlighet till förbättring av verksamheten (ibid. s. 

136). 
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8. Metod 
Vi delade upp oss och genomförde två intervjuer var i skilda delar av landet. För att hitta 

respondenter som är ansvariga för IT, hemsida och sociala medier tog vi kontakt med 

biblioteken först via mail för att få veta om de var intresserade av att ställa upp på en intervju 

för vår studie och sedan via telefon för att bestämma möte för intervjutillfället. Vid dessa 

kontakttillfällen uppgav vi kontaktuppgifter i form av telefonnummer och mailadress då 

respondenterna hade möjlighet att ställa frågor som rörde undersökningen.    

 

Vi använde oss av den kvalitativa forskningsmetoden semistrukturerad intervju med 

bibliotekspersonal som är ansvarig för IT, hemsida och sociala medier på fyra folkbibliotek 

där intervjuerna skulle äga rum. Vi kommer här att redogöra för den intervjumetod som vi har 

valt, den metoden använde vi i vår undersökning av hur biblioteket marknadsför sig via 

sociala medier till allmänheten. Vid en semistrukturerad intervju har man en färdig 

intervjuguide, men den är mer anpassningsbar efter frågornas karaktär och respondenten får 

utveckla sina tankar mer detaljerat om de frågor vi har. Svaren är öppna och vikten ligger i de 

svar som respondenten utvecklar i sina åsikter. Vi valde den metoden för att låta respondenten 

tala fritt vilket kan vara ett sätt att upptäcka och hitta andra detaljer i de svar man får under 

intervjun (Denscombe, 2009, s. 234-235). I jämförelse med den strukturerade intervjun, som 

består av i förväg bestämda frågor där utrymmet för respondentens svar är begränsat, tillåter 

den semistrukturerade intervjun respondenten att ge mer utvecklade svar. Eventuella 

svagheter med den semistrukturerade intervjun är att det kan vara svårt för den som intervjuar 

att anpassa sig till respondentens svar och därmed kunna ställa följdfrågor samt att 

respondentens svar kan innefatta och utvecklas inom flera olika områden och därmed sträcka 

sig bortom intervjuområdet och dess frågor. 

 

Vid framställning av intervjuguiden utgick vi ifrån frågeställningarna och tog fram tre olika 

teman med frågor utifrån respektive frågeställning. Vi formulerade frågor som vi ansåg skulle 

kunna besvaras av respondenterna och fungera som redskap för oss vid besvarandet av 

frågeställningarna. Frågorna formulerades så att det fanns möjlighet för respondenterna att 

beskriva och utveckla svaren vilket möjliggjorde för oss att ställa följdfrågor samt få fler 

detaljerade svar och värdefulla diskussioner för vår studie (se Bilaga 1). 

 

8.1 Forskningsetik 

Vid intervjutillfällena informerades respondenterna att deras namn, arbetsplatser samt orter 

fick fingerade namn i syfte att behålla anonymiteten. Det påtalades att medverkan i vår studie 

var frivillig och att respondenterna kunde när ville dra sig ur undersökningen. Både vid mail- 

kontakt och vid intervjutillfället fick respondenterna kännedom om studiens syfte. Vi som 

uppsatsförfattare har de transkriberade intervjuerna i vår ägo. (Denscombe, 2009, s. 195, 197). 

Vid arbete med intervjumaterial är det viktigt att (Denscombe, 2009, s. 193): 

 ”respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; 

 undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet; 

 arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet.”   

 

8.2 Validitet och reliabilitet 

För att få svar på våra frågeställningar tog vi kontakt med respondenter som är ansvariga för 

sociala medier på olika bibliotek eftersom vi ansåg att de var trovärdiga för vår studie. Efter 

att intervjuerna genomfördes kunde vi se att metoden var tillämpbar och fungerande för vår 

undersökning. Gällande tillförlitlighet är frågan om vi hade kunnat använda den semi- 

strukturerade intervjun om vi istället hade intervjuat respondenter på bibliotek som inte 

använder sociala medier eller vid en jämförelse mellan bibliotek som använder respektive inte 
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nyttjar sociala medier i marknadsföringssyfte. I de fallen hade vi kanske istället fått använda 

oss av enkäter eller strukturerad intervju och därmed fått annorlunda svar (Denscombe, 2009, 

s. 378).   

 

8.3 Urval 

Vi valde folkbibliotek som arbetade med sociala medier för vår undersökning för att det låg i 

vårt intresse. Vi hade fyra respondenter i skilda delar av Sverige som var ansvariga för sociala 

medier på denna typ av bibliotek. Vid intervjutillfällena delade vi upp oss för att det var 

intressant för oss att se hur respondenterna arbetar med sociala medier i olika delar av landet. 

Även transkriberingen genomförde vi enskilt för att det var mest praktiskt för oss just då. Om 

vi hade hittat fler respondenter hade vi troligen fått mer material att jobba med.  

 

8.4 Tillvägagångssätt för intervjuer 

Vi genomförde fyra intervjuer, varav den första intervjun gjordes på förmiddagen den 29/4 år 

2013 och de tre kvarvarande intervjuerna gjordes under samma dag 30/4 år 2013, en intervju 

på förmiddagen och två under eftermiddagen. Intervjuerna gjordes på fyra folkbibliotek i 

sydvästra och sydöstra Sverige. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon och under 

tiden fördes anteckningar.  

 

Två av intervjuerna genomfördes i sydvästra Sverige och den första intervjun genomfördes 

30/4 på förmiddagen på respondentens kontor på biblioteket och blev 47 minuter lång. Alla 

frågor i intervjuguiden ställdes, respondenten svarade mycket utförligt och berättande på alla 

frågor. Transkriberingen av denna intervju redigerades för att en del av intervjusvaren inte var 

relevanta för undersökningen. 

Den andra intervjun genomfördes 30/4 på eftermiddagen i ett konferensrum i det närliggande 

stadshuset och blev 45 minuter lång. Intervjun kändes lättsam och det var inga oklarheter 

gällande frågeställningarna. Alla frågor i intervjuguiden besvarades och svaren som gavs var 

utförliga och detaljrika. Transkriberingen av denna intervju var i sin helhet, men inkluderade 

inte pauser etc. och den bestod endast av meningar som var relevanta för undersökningen.  

 

Två av intervjuerna genomfördes i sydöstra Sverige och den första intervjun som 

genomfördes 29/4 på förmiddagen i ett konferensrum på biblioteket blev 16 minuter lång och 

inte så detaljrik som önskades. Vid intervjutillfället var det svårt att få svar på följdfrågor och 

de svar som gavs var kortfattade vilket påverkade kvaliteten på intervjun.  

 

Den andra intervjun som genomfördes 30/4 på eftermiddagen på respondentens kontor på 

biblioteket blev 22 minuter lång och relativt omfattande där respondenten gav långa och 

detaljerade svar i många fall. Intervjuaren ställde ett antal följdfrågor beroende på svaret som 

gavs på den aktuella frågan och dessa besvarades noggrant. Intervjun kändes avslappnad och 

det fördes ett bra samtal mellan intervjuare och respondent.  

 

Transkriberingarna av dessa två sistnämnda intervjuer redigerades till att endast innehålla 

meningar som var relevanta för undersökningen (ej pauser etc.), men alla frågor som ställdes 

och alla svar som gavs ingick i redovisningen av intervjuerna.   
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8.5 Tillvägagångssätt för analys 

Här kommer vi att beskriva tillvägagångssättet av analysen vid de fyra intervjuerna. Vi 

kommer i analysen att använda Kotlers (1982) modell med marknadsföringsmixen som 

omfattar fyra olika faktorer och det är de fyra P:na som innefattar: produkt, plats, pris och 

påverkan. Men vi har valt att använda oss av personal istället för pris enligt (Helinsky, 2006, 

s. 40). Detta kommer vi att använda oss av vid kategorisering och analys av 

intervjumaterialet. Vi har undersökt innehållet av intervjusvaren som vi har fått för att kunna 

upptäcka dolda detaljer i svar som den semistrukturerade intervjun gav utöver det som faktiskt 

sades. Vi analyserade varje intervjusvar noggrant för att se vilken information vi fick fram ur 

de svar som vi kunde jämställa med de fyra P:na. I analysen nedan (9.5, 9.6 samt 9.7) kommer 

vi att granska och jämföra materialet för att kunna hitta likheter, skillnader och nyanser. Detta 

för att kunna kategorisera in biblioteken på de olika faktorerna i marknadsföringsmixen.  
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9. Resultat och analys 

Samtliga respondenter och orter har fått fingerande namn för att kunna behålla anonymiteten. 

Nedan presenteras intervjuerna, analysen redovisas och resultaten av dessa sammanfattas.  

 

9.1 Intervju med bibliotekschef Viktor på Bokstads stadsbibliotek  

Anledningen till att biblioteket började använda sociala medier är att de kan fungera som ett 

verktyg om de används på rätt sätt. Biblioteket har ingen egen Facebook- sida utan det är tre 

förvaltningar som samarbetar och lägger ut event om vad som händer på biblioteket. Motivet 

till att biblioteket började använda sociala medier är samtalet med målgrupper som kanske 

genererar utveckling och det är viktigt för personalen att höra vad användarna har att säga. 

 

De sociala medier som biblioteket använder är Twitter och Facebook. De målgrupper som ska 

nås av sociala medier är alla åldersgrupper, men de sociala medierna ska i det fallet definieras 

utifrån uppdraget att ses som ett verktyg. De som är mest aktiva på bibliotekets sociala medier 

är oklart för respondenten då han inte vet hur målgruppen ser ut på Facebook- sidan, men 

många tjänstemän är inne och är engagerade samt lite allmänhet. På frågan om hur de sociala 

medierna påverkar marknadsföringen menar respondenten att de påverkar lite grann då det 

inte ersätter något annat och de som arbetar med sociala medier fattar beslut om vad som är 

intressant att berätta och dela med sig. På frågan om hur personalen arbetar med uppföljning 

och utvärdering svarar respondenten att de mestadels arbetar med projekt och för en del 

projekt finns politiska beslut för utvärdering. På frågan om det finns en marknadsföringsplan 

med uppsatta mål svarar respondenten att en sådan inte finns och han menar att en 

marknadsföringsplan inte är viktig för bibliotek. Biblioteket ska istället fokusera på projekt 

och målgrupper och se marknadsföring och sociala medier som en helhet. 

 

9.2 Intervju med vice bibliotekschef Fia på Byköpings stadsbibliotek 

Anledningen till att biblioteket började använda sociala medier är att biblioteket vill ha en 

kompletterande informationskanal. Det är ett snabbt och smidigt sätt att nå ut till allmänheten.    

Motivet till att biblioteket började använda sociala medier är att gå ut med all information som 

rör biblioteket, exempelvis ändrade öppettider. Tanken med de sociala medierna är att både 

användare och icke- användare ska lockas först till Facebook- sidan och sedan till biblioteket.  

De sociala medier som biblioteket använder är endast Facebook. De målgrupper som ska nås 

av sociala medier är alla åldrar, men inriktningen är mest till vuxna, med anda ord alla som 

har ett intresse av biblioteket. Det är fler kvinnor än män som är mest aktiva på bibliotekets 

sociala medier samt många stambesökare. På frågan om hur de sociala medierna påverkar 

marknadsföringen ges svaret att de påverkar som en alternativkanal för ytterligare 

marknadsföring. På frågan om hur personalen arbetar med uppföljning och utvärdering svarar 

respondenten att de är två ur personalgruppen som arbetar med det. Kommunen har riktlinjer 

för användandet av sociala medier. På frågan om det finns en marknadsföringsplan med 

uppsatta mål svarar respondenten att en sådan inte finns. När biblioteket började använda 

sociala medier skapades en plan för vad de sociala medierna skulle användas till där olika 

aktiviteter finns dokumenterade.  

 

9.3 Intervju med Emma på Skönstads stadsbibliotek                                                                             

Anledningen till att biblioteket började använda sociala medier är att de är till för användarna, 

de fungerar som publiceringskanaler för att sprida information till användarna. De sociala 

medier som biblioteket använder är bloggar och Facebook. En marknadsförings- grupp har 

ansvar för publiceringen, men all information på de sociala medierna finns även i fysisk form 

på biblioteket. På frågan om vilka grupper det är tänkt ska nås av de sociala medierna ges 

svaret att samtliga användargrupper ska lockas. De som är aktiva på bibliotekets sociala 
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medier är i huvudsak föräldrar genom att de vanligtvis kommenterar inlägg om 

programaktiviteter och lämnar inköpsförslag. Frågan om hur de sociala medierna påverkar 

marknadsföringen är svår för respondenten att svara på då ingen uppföljning eller utvärdering 

av aktiviteten på de sociala medierna har genomförts. På frågan om det finns en 

marknadsföringsplan med uppsatta mål ges svaret att det finns en sådan plan, men 

respondenten kan vid intervjutillfället inte minnas vilka de målen är. Marknadsföringsgruppen 

tar emot alla kommentarer och övrig respons som lämnas till biblioteket, den undersöker om 

de fastställda målen har uppfyllts och diskuterar vad som kan förbättras eller utvecklas. 

9.4 Intervju med Henrik på Drömstads stadsbibliotek 

Anledningen till att biblioteket började använda sociala medier är nyfikenhet från 

respondentens sida då han är ensam ansvarig för de sociala medierna och det är bara han som 

arbetar med det. De sociala medier som biblioteket använder är Facebook och Twitter. Det är 

i huvudsak två grupper som ska nås av sociala medier och det är existerande användare och 

nya potentiella användare. De som är mest aktiva på bibliotekets sociala medier är de som är 

aktiva låntagare och det är i huvudsak kvinnor och användare i yngre medelåldern som 

kommenterar och lämnar inköpsförslag. Frågan om hur de sociala medierna påverkar 

marknadsföringen är svår för respondenten att svara på. Han menar att det är svårt att mäta 

eftersom statistik i sig är knepigt och det är inte lätt att mäta vilken del av marknadsföringen 

som ger effekt. Om biblioteket skulle öka låntagarfrekvensen kanske det inte beror på de 

sociala medierna. På frågan om hur personalen arbetar med uppföljning och utvärdering ges 

svaret att det är ostrukturerat och att det bara är han som arbetar med det. På frågan om det 

finns en marknadsföringsplan med uppsatta mål ges svaret att det inte finns en sådan plan, 

men att det däremot finns en biblioteksplan och i den finns det mål att följa, men de gäller inte 

specifikt för sociala medier eller marknadsföring.  

 

9.5 Jämförelse av intervjusvaren  

På de två första frågorna som handlar om varför biblioteken började använda sociala medier 

och vad det finns för motiv till detta framkommer det, att de sociala medierna skapar ett 

utrymme för och möjlighet till samtal med både existerande användare och icke- användare 

och kan ses som ett verktyg för de som arbetar med dem (Viktor). De sociala medierna 

fungerar som en informationskanal för att nå många personer och på dessa publiceras all form 

av information som rör biblioteket och dess verksamhet (Fia). Emma svarar på liknande sätt 

som Fia om att de sociala medierna används som publiceringskanaler för att sprida 

information till användarna. Henrik å sin sida menar att det var nyfikenhet från hans sida som 

gjorde att biblioteket började använda sociala medier. På frågan om vilka sociala medier som 

biblioteken använder skiljer sig svaren åt. På Viktors bibliotek finns Facebook och Twitter, 

Fias bibliotek har Facebook, medan det på Emmas bibliotek finns bloggar, Facebook och på 

Henriks bibliotek finns Facebook och  Twitter. 

 

På frågorna om vilka målgrupper som ska nås av sociala medier samt vilka användargrupper 

som är aktiva på de sociala medierna svarar samtliga att de inte ska nå en specifik målgrupp, 

då sociala medier kan nå flera generationer och att biblioteket inte har vissa målgrupper för de 

olika sociala medierna. Viktor menar att det är svårt att veta om de som besöker Facebook- 

sidan tillhör en viss målgrupp då det är många tjänstemän, men även allmänhet, som är aktiva 

på de sociala medierna. På Fias bibliotek riktar sig de sociala medierna till alla 

användargrupper, men i huvudsak till äldre tonåringar och vuxna. De som är aktiva på Fias 

bibliotek är blandade användargrupper, men mestadels kvinnor i åldrarna 40 till 60 år. De som 

kommer till biblioteket besöker också bibliotekets Facebook- sida. På Emmas bibliotek är 

tanken att samtliga användargrupper ska nås och de som är mest aktiva på de sociala medierna 

är föräldrar som kommenterar i huvudsak programverksamheter för barn och ungdomar. På 
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Henriks bibliotek är det både existerande användare och nya potentiella användare som ska 

nås och de som är mest aktiva är aktiva låntagare och i huvudsak kvinnor samt användare i 

yngre medelåldern. Enligt Internetstatistik.se (2013) och Statistiska Centralbyrån (SCB, 2012) 

har vi sett att kvinnor i större utsträckning än män besöker biblioteket, är mer aktiva låntagare 

och använder bibliotekens sociala medier mer än män.  

 

På frågan om hur de sociala medierna påverkar marknadsföringen av biblioteket menar Viktor 

att det är svårt att svara på då det inte läggs ned så mycket tid på att undersöka om de sociala 

medierna har någon påverkan. Fia är däremot tydlig med sitt svar att de sociala medierna 

påverkar som en alternativkanal för ytterligare marknadsföring. Liksom den första 

respondenten har Emma svårt att svara på denna fråga eftersom det inte har gjorts någon 

uppföljning eller utvärdering av aktiviteten på de sociala medierna. Även Henrik har problem 

att svara på frågan då han menar att det är svårt att mäta vilken del av marknadsföringen som 

ger effekt.  

 

På frågan om hur personalen arbetar med uppföljning och utvärdering har respondenterna 

gemensamt att arbetet är ostrukturerat eller så läggs det lite eller ingen energi på det alls. På 

den sista frågan om det finns en marknadsföringsplan med uppsatta mål är det endast på 

Emmas bibliotek som det finns en sådan plan. En marknadsföringsgrupp som har ansvar för 

marknadsföringsinsatser undersöker om de fastställda målen har uppfyllts och vad som kan 

utvecklas eller förbättras. På Viktors bibliotek finns ingen marknadsföringsplan. På Fias 

bibliotek finns endast ett dokument med riktlinjer för sociala medier. Henriks bibliotek har en 

biblioteksplan med mål, men dessa gäller inte specifikt för marknadsföring eller sociala 

medier.        

 

9.6 Likheter och skillnader 

Vi har sett efter transkribering och sammanställning av intervjuerna att respondenterna har 

väldigt olika åsikter ifråga om betydelsen av marknadsföring av bibliotek via sociala medier. 

Viktor skiljer sig från övriga respondenter då hans syn på sociala medier och hur biblioteket 

arbetar med dessa är allvarlig och han lägger större vikt vid sociala medier, vilket kan tänkas 

bero på att han är bibliotekschef och ser dem ur en ekonomisk synvinkel. Ett exempel är hur 

de olika biblioteken ser på användningen av sociala medier där Viktor ser boktips på 

Facebook som resursslöseri ifråga om tid och personal. Fia å andra sidan ser boktips och mer 

litteraturförmedling på Facebook som viktigt och vill än mer utöka dessa. Biblioteket har 

märkt att användarna uppskattar boktipsen och därmed är det viktigt att fortsätta med de 

aktiviteterna på de sociala medierna. Fia som tillsammans med en kollega började använda 

Facebook på biblioteket såg det som en självklarhet att ha detta sociala medium, det var inget 

beslut från kulturförvaltningen, vilket kan bero på att hon är vice bibliotekschef och får ta en 

del egna beslut kring verksamheten. I likhet med Fia tog Henrik eget initiativ till att börja 

använda sociala medier på biblioteket och han har det totala ansvaret för dem, men till 

skillnad från Fia har han ingen chefsbefattning.  

 

På de fyra biblioteken som ingår i vår undersökning har vi märkt att de har olika 

användargrupper som är aktiva på de sociala medierna. En gemensam användargrupp på Fias 

och Henriks bibliotek är de aktiva användarna på Facebook i huvudsak medelålders kvinnor. 

På Emmas bibliotek är det föräldrar som är aktiva och på Viktors bibliotek är det oklart vilka 

användargrupper som är mest aktiva. Vi har sett utifrån Internetstatistik.se (2013) och SCB 

(2012) (förklaras under 9.5, s. 17) att det är mest kvinnor som är aktiva på Facebook och det 

speglar bibliotekens användare på Facebook och även besöken på de fysiska biblioteken. Vi 

tänker oss att detta beror på att kvinnor i alla åldrar överlag läser mer än män och kanske har 
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ett större intresse av litteratur. Att kvinnor i medelåldern är mer aktiva på alla plan ifråga om 

besök, lån och sociala medier kan bero på att de har mer tid till förfogande eftersom de 

troligen har vuxna utflyttade barn och därmed mer tid för sig själva och sina egna intressen.      

 

En likhet som finns mellan Viktor och Fia är att båda framhäver det viktiga samtalet och att 

det ska skapas en kommunikation mellan bibliotek och användare samt mellan olika 

användare. Emma ser också kommunikationen med användarna som betydelsefull då de kan 

påverka utbudet av medier och vad som händer på biblioteket. Biblioteket försöker i så hög 

grad som möjligt tillmötesgå den respons som användarna ger, vilket är viktigt för att skapa 

en god relation med användarna och det tyder på att biblioteket ser användarna som 

betydelsefulla. Genom kontakt med användarna skapas goda och långvariga relationer, med 

andra ord relationsmarknadsföring. Detta medför att användarna förhoppningsvis vill besöka 

och återkomma till biblioteket och genom de sociala medierna kan de kommentera och 

diskutera kring bibliotekets verksamhet. Genom denna diskussion kan de uppmärksamma 

andra användare och icke- användare på vad biblioteket har att erbjuda samt uppmärksamma 

biblioteket på vad de har för förhoppningar om ett biblioteksbesök och vilka medier samt 

tjänster som ska finnas till förfogande, med andra ord word-of-mouth.  

 

Det gemensamma för de fyra biblioteken är att de inte har någon ordentlig utvärdering eller 

uppföljning av aktiviteten på de sociala medierna. På Viktors bibliotek lägger personalen inte 

mycket tid och energi på utvärdering, men han framhäver vikten av att det fattas ett politiskt 

beslut för att en utvärdering ska göras. Den utvärdering som görs är statistik på antal besökare 

och utlån. Han påpekar att i bibliotekssammanhang och kommunala verksamheter sköts inte 

utvärderingen på ett bra sätt, men i jämförelse med skolan som har lagstadgar och höga krav 

finns det en viss frihet för biblioteken att arbeta som de vill. På Fias bibliotek görs en 

skärmdump av Facebooks startsida en gång i kvartalet för att dokumentera aktiviteten på 

sidan som sparas i olika dokument, men det är ingen som gör någon uppföljning av 

dokumentet. Fias bibliotek sköter inte utvärderingen så noggrant och Fia menar att det inte 

behövs någon utvärdering då personalen är tydliga med vad de sociala medierna ska användas 

till. Ännu har det inte gjorts någon utvärdering på Emmas bibliotek medan det på Henriks 

bibliotek där endast han arbetar med utvärderingen, menar han att den är ostrukturerad då han 

måste ta sig tid till att dokumentera den, men samtidigt försöker han lära sig något av den 

utvärdering som faktiskt görs. Den utvärdering som görs på Henriks bibliotek är endast 

framtagning av statistik på aktiviteten på Facebook, exempelvis hur många som har gillat ett 

visst inlägg. Vi tror att anledningen till att utvärderingen inte sköts kan bero på att det inte 

finns några tydliga riktlinjer för arbete med utvärdering och det kan krävas ett politiskt beslut 

från biblioteksledning och kulturnämnd för att någon ordentlig utvärdering ska fullföljas.  

 

Ifråga om stadsbiblioteken har en marknadsföringsplan med uppsatta mål har Viktor, Fia och 

Henriks bibliotek ingen sådan plan. Det är bara Emmas bibliotek som har en marknads- 

föringsplan med uppsatta mål. På Emmas bibliotek finns även en marknadsföringsgrupp som 

träffas några gånger per år och beslutar om marknadsföringsinsatser. Gruppen har ansvar för 

vad som publiceras på de sociala medierna, tar emot all respons från användare och tittar på 

om biblioteket har uppfyllt målen samt vad som kan förbättras eller utvecklas. Viktor menar 

att det inte är viktigt för biblioteket att ha en marknadsföringsplan eftersom sådana är till för 

företag då biblioteket istället ska fokusera på projekt och målgrupper. Viktors bibliotek sam- 

arbetar med en kommunikatör som ska kunna bidra med en marknadsföringsplan, men arbetet 

med denna plan har precis börjat. Trots att Henriks bibliotek inte har någon marknads- 

föringsplan menar han att det kan vara väldigt nyttigt att ha det i system. Henrik menar att det 

finns ett visst motstånd i personalgruppen att använda begrepp såsom marknadsföring och 
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marknadsplan bland personalen eftersom biblioteket har deltagit i ett marknadsföringsprojekt 

som av personalen upplevdes svårarbetat. Anledningen till att biblioteken inte har någon 

marknadsföringsplan misstänker vi kan bero på att det inte finns några lagstadgade tydliga 

riktlinjer hur marknadsföringen ska skötas och genomföras. Om en lag fastställs har 

biblioteken något att förhålla sig till och det blir lättare för dem att arbeta med marknads- 

föringsinsatser. 

 

9.7 Kategorisering 

Vi kommer i detta avsnitt använda oss av Kotlers (1982) fyra P i marknadsföringsmixen för 

att vi anser att de passar in på vår studie där syftet är att kategorisera in biblioteken på de olika 

faktorerna (produkt, plats, personal istället för pris samt påverkan) i marknadsföringsmixen.  

9.7.1 Viktors bibliotek 

Vi har sett att Viktors bibliotek passar in på produkt, plats, personal och påverkan. Biblioteket 

lägger energi på att publicera information om evenemang, projekt och sådant som händer på 

biblioteket. De sociala medierna fungerar som en inkörsport till det fysiska biblioteket, men 

ger även möjlighet till kommunikation och interaktion mellan personal och användare samt 

mellan olika användare, men även bemötandet från personalens sida. Den information som 

finns på det fysiska biblioteket ska även finnas på Facebook för att nå ut till alla användare. 

Viktor betonar vikten av samtalet mellan människor vilket vi förmodar kan leda till word-of-

mouth- effekten, exempelvis att en användare berättar för en annan användare eller icke- 

användare om dennes upplevelse av bibliotek och därmed kanske påverkas även de att besöka 

biblioteket. Detta i sin tur kan leda till en långvarig relation mellan bibliotek och dess 

användare som regelbundet kommer till biblioteket, så kallad relationsmarknadsföring. Viktor 

säger att: ”Det digitala vi gör ska helt klart ha ett samspel med det vi gör fysiska, det ska vara 

avspeglingar av varandra i känslan. Många kommer till biblioteket för att vi är trevliga och 

bra att prata med. Den känslan ska finnas i det digitala också, visst det är en kommunal 

verksamhet men en ganska mänsklig verksamhet. Bemötandet är väldigt viktigt, brister 

bemötandet brister allt.”  

9.7.2 Fias bibliotek 

Vi har sett att Fias bibliotek passar in på samtliga faktorer i marknadsföringsmodellen. Ifråga 

om produkt handlar det för detta bibliotek om vilka medier och tjänster samt aktiviteter och 

program som finns i verksamheten. Detta bibliotek arbetar för att all information som rör 

verksamheten publiceras några dagar i förväg på de sociala medierna. Det fysiska biblioteket 

ska avspeglas på de digitala publiceringskanalerna. Ifråga om plats innefattar det de sociala 

medierna som alternativ och kompletterande kanal till det traditionella sättet att nå användare. 

Genom att synas på Facebook kan det i längden locka användare till biblioteket och göra dem 

nyfikna på vad som händer där. Fia poängterar att alla som är välkomna till det fysiska 

biblioteket även är välkomna till bibliotekets sociala medier. Ifråga om personal handlar det i 

huvudsak om arbetet med uppföljning och utvärdering av aktiviteten på de sociala medierna 

för att de ska bli mätbara samt kunna utvecklas. Fia önskar att användarna vore mer aktiva 

och skriver inlägg så att det blir ett samtal mellan individer samt att de gillar och 

kommenterar. Ifråga om påverkan handlar det om olika projekt och teman som biblioteket 

marknadsför genom exempelvis flygblad, bokmärken och internet samt Facebook. Biblioteket 

har sett att det finns användare som föredrar digital information istället för att lämna respons 

eller inköpsförslag via en fysisk blankett då många tycker det är naturligt att ta till sig 

information via hemsida och sociala medier.  
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9.7.3 Emmas bibliotek 

Vi har sett att Emmas bibliotek passar in på produkt, plats, personal och påverkan. De sociala 

medierna ses som en publiceringskanal där information delas ut till användare. Emma 

understryker att all information som publiceras på de sociala medierna finns även i fysisk 

form på biblioteket så att alla användare får tillgång till den. På detta bibliotek finns en 

marknadsföringsgrupp som tar emot all respons och i så stor utsträckning försöker tillmötesgå 

den samt undersöker de uppsatta målen i marknadsföringsplanen och hur de kan uppnås samt 

vad som eventuellt kan förbättras eller utvecklas. Användarna har möjlighet att påverka 

utbudet av medier och tjänster samt aktiviteter på biblioteket genom att de kan lämna respons 

i en förslagslåda på biblioteket och på de sociala medierna.  

  

9.7.4 Henriks bibliotek 

Vi har sett att Henriks bibliotek passar in på samtliga faktorer. Endast Henrik arbetar med och 

är ansvarig för de sociala medierna och vilken information som publiceras där. De sociala 

medierna ses som en kanal med information ut till användarna. Användarna kan påverka 

innehållet på de sociala medierna genom att de kommenterar och lämnar inköpsförslag och 

Henrik menar att en förhoppning är att nå fler och nya användare genom de sociala medierna. 

Biblioteket gör reklam för evenemang via affischer kontinuerligt för att locka fler att komma.    

 

Vi har sett i våra intervjuer att bemötandet har stor betydelse för relationer med användare och 

Helinsky (2011, s. 86) poängterar att bemötandet har en stor och viktig roll i marknads- 

föringen av bibliotek och att användarna även bedömer biblioteket utifrån hur de blir bemötta 

av personalen. Här spelar även kontakt med användarna genom olika typer av 

kommunikationskanaler som exempelvis telefon, mail och sociala medier en viktig roll.  

 

9.8 Resultat 

Utifrån den första frågeställningen: ”Vad finns det för motiv till att det används sociala medier 

i marknadsföringssyfte?” har vi kommit fram till att motivet till varför biblioteken började 

använda sociala medier är att sprida information om förändringar i biblioteksverksamheten 

som rör användarna. Det handlar även om att starta en kommunikation både mellan bibliotek 

och användare, mellan bibliotek och icke- användare och samtalet mellan olika användare.  

Utifrån den andra frågeställningen: ”Hur arbetar biblioteket med marknadsföring via sociala 

medier?” har vi kommit fram till att biblioteken vill att alla användargrupper i alla åldrar ska 

nås av sociala medier och även komma till det fysiska biblioteket samt locka nya användare 

genom sociala medier till det fysiska biblioteket. Respondenterna har olika ställningstaganden 

i denna fråga och menar att de sociala medierna påverkar lite grann genom att det krävs en 

avvägning ifråga om vad som är intressant och värt att informera om på sociala medier. De 

sociala medierna används som en alternativkanal till ytterligare marknadsföring och det har 

blivit naturligt för många att tillägna sig information via internet istället för fysiskt material. 

Henrik poängterar att det är svårt att mäta vilken effekt de sociala medierna har på 

verksamheten då det är oklart vilken del av marknadsföringen som påverkar.  

 

Utifrån den tredje frågeställningen: ”Hur arbetar bibliotekspersonalen med uppföljning och 

utvärdering av arbetet med marknadsföring via de sociala medier som biblioteket använder?” 

har vi kommit fram till att respondenterna har olika uppfattningar och menar att det krävs ett 

politiskt beslut för att någon utvärdering ska göras, men att det inte sköts ordentligt. Fia säger 

att biblioteket inte är så bra på att sköta utvärderingen, men det finns en klar plan för hur de 

sociala medierna ska användas. Henrik har ensamt ansvar för utvärderingen, men menar att 
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det är ostrukturerat, då det inte finns tillräckligt med tid för att arbeta med det och för att det 

ska göras noggrant måste respondenten ta sig tid.  
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10. Diskussion och slutsats  
Här nedan följer redovisning av syfte och frågeställningar, slutsats och diskussioner kring 

arbete med metod och intervju samt egna reflektioner om arbetet med uppsatsen.  

10.1 Redovisning av syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka arbetet med extern marknadsföring på biblioteken via sociala 

medier. För att uppnå vårt syfte genomförde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

personal som är ansvariga för arbete med sociala medier på fyra olika bibliotek. Vi anser att vi 

har uppnått vårt syfte och fått svar på våra frågeställningar i uppsatsen.   

 

Frågeställning 1: Vad finns det för motiv till att det används sociala medier i 

marknadsföringssyfte?  
Utifrån den första frågeställningen har vi sett att motivet till att biblioteken började använda 

sociala medier är att de fungerar som kommunikationskanaler med information om allt som 

rör biblioteksverksamheten samt ytterligare sätt att marknadsföra biblioteken. Gällande 

kategoriseringen av biblioteken handlar det om produkt och plats. Ifråga om produkt erhåller 

biblioteken olika typer av medier, tjänster och programaktiviteter för allmänheten. Ifråga om 

plats kan de sociala medierna fungera som en informations- och kommunikationskanal ut till 

användarna. Genom samtal mellan användare och användare samt mellan användare och icke- 

användare kan en word-of-mouth- effekt skapas och föras vidare genom samtalet.  

 

Frågeställning 2: Hur arbetar biblioteket med marknadsföring via sociala 

medier? 
Utifrån den andra frågeställningen såg vi att de sociala medierna är ett ytterligare sätt att 

marknadsföra biblioteken och tanken med dessa marknadsföringsverktyg är att samtliga 

användargrupper ska nås och även kunna locka nya användare både till det fysiska och till det 

digitala biblioteket. De sociala medierna är lätthanterliga, smidiga och snabba verktyg för att 

nå ut till allmänheten. Ifråga om kategoriseringen av biblioteken handlar det om produkt, 

plats, personal och påverkan. Ifråga om produkt handlar det om hur bibliotekets personal med 

ansvar för sociala medier arbetar aktivt för att hålla dessa aktuella och uppdaterade. Ifråga om 

plats kan de sociala medierna fungera som digitala sociala arenor där användarna kan 

nätverka med varandra. Ifråga om personal handlar det om bemötandet till användarna och 

bibliotekspersonalen kan genom ett bra bemötande skapa en relationsmarknadsföring för 

framtida existerande användare samt nya potentiella användare. Ifråga om påverkan handlar 

det om att användarna kan vara delaktiga på de sociala medierna och påverka utbudet av 

medier och tjänster på biblioteket och vilka aktiviteter som arrangeras på det fysiska 

biblioteket samt lämna respons och inköpsförslag. 

 

Frågeställning 3: Hur arbetar bibliotekspersonalen med uppföljning och 

utvärdering av arbetet med marknadsföring via de sociala medier som 

biblioteket använder? 
Utifrån den tredje frågeställningen har vi upptäckt att det är viktigt att bibliotek gör någon 

uppföljning och utvärdering av marknadsföringsinsatser via sociala medier för att kunna mäta 

om det har gett något resultat. Våra respondenter har det gemensamt att de inte är bra på att 

sköta utvärderingen av sina marknadsföringsinsatser via sociala medier. Om det togs ett 

politiskt beslut kring detta kanske biblioteken skulle bli bättre på arbetet med utvärdering. 

Ifråga om kategoriseringen av biblioteken handlar det om plats och personal. Ifråga om plats 

innebär det att den information som finns på de sociala medierna även ska finnas på de 

fysiska biblioteken. Ifråga om personal handlar det om hur personalen utvärderar och följer 
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upp marknadsföringsinsatser via de sociala medierna och om att tillmötesgå användarnas 

önskemål och se vad som eventuellt kan förbättras samt utvecklas. 

 

10.2 Slutsats 

När vi har sammanställt intervjuerna och analyserat, jämfört och kategoriserat empirin ser vi 

att det kan krävas ett politiskt beslut från biblioteksledning och kulturnämnd för att någon 

ordentlig utvärdering ska fullföljas. Om en lag fastställs gällande marknadsföringsplan har 

biblioteken något att förhålla sig till och det blir lättare för dem att arbeta med externa 

marknadsföringsinsatser ut till allmänheten. 

 

10.3 Diskussioner kring arbete med metod och intervju samt resultat 

I början av arbetet med uppsatsen formulerade vi en enkät, men vi upptäckte att den inte 

passade för vår studie då den i huvudsak endast fokuserades på marknadsföring på bibliotek. 

Vid arbete med intervjuguiden fokuserade vi mer mot marknadsföring via sociala medier på 

bibliotek, vi anser att intervjuguiden fungerade bra för vår studie eftersom de kvalitativa 

intervjuerna gav mer utförliga svar än vad en kvantitativ enkätundersökning troligen hade 

gjort. Vi valde att fokusera på sociala medier för att det är ett relativt outforskat sätt att 

marknadsföra sig specifikt på bibliotek.  

 

Vid kontakt med bibliotek för intervjuer har vi märkt att de inte vill känna sig riktigt 

ansvariga för sina sociala medier. De tycker att det är lite aktivitet på de sociala medierna, det 

ligger i tiden och det är trendigt att ha sociala medier, men är biblioteken beredda på det 

ansvar som följer med en sådan implementering i verksamheten? Ett annat bibliotek som vi 

var i kontakt med, utöver de intervjuade, sa: ”Vi har inte tid för sociala medier, det har 

diskuterats men det behövs personal som arbetar med det kontinuerligt så det hålls aktuellt, 

fräscht och levande.” Sociala medier som inte visar en aktuell sida ger biblioteket en dålig 

marknadsföring och en stämpel som säger: här händer det ingenting och det gör det säkert inte 

på biblioteket heller. Det säger mycket om hur viktigt det är att det finns personal som har 

hand om de sociala medierna och att det uppgraderas regelbundet så att biblioteket kan visa 

upp vad de har att erbjuda allmänheten i sitt utbud av aktiviteter, media och tjänster.  

I vår undersökning har vi sett att respondenterna har vitt skilda åsikter utifrån samtliga frågor 

som ställdes i intervjun ifråga om arbetet med och användningen av sociala medier på 

respektive bibliotek.  Anledningen till att de resultat vi fick utifrån våra frågeställningar är att 

respondenterna arbetar med sina sociala medier på olika vis. Detta kan bero på vad de vill 

använda dem till då de sociala medierna fungerar som ett verktyg vilket passar syftet med 

marknadsföringsinsatser specifikt för deras bibliotek. 

 

10.4 Egna reflektioner 

Här presenterar vi våra egna tankar och reflektioner kring hur arbetet har fortskridit och hur vi 

tycker att samarbetet har fungerat. Det finns en viss åldersskillnad mellan oss vilket har visat 

sig i arbetsgången genom undervisningsproblem ifråga om att använda 

ordbehandlingsprogram. Vi har under hela skrivprocessen arbetat ihop förutom då vi gjorde 

intervjuerna och transkriberade dessa för att vi genomförde intervjuerna i olika delar av 

landet. Arbetssätten har sett olika ut då en av oss producerar text snabbt, medan en av oss är 

mer analyserande och pedagogisk i skrivprocessen. Skrivprocessen och samarbetet har 

generellt sett fungerat bra mellan oss under hela uppsatsperioden. När vi har arbetat ihop har 

vi i så hög utsträckning det gått passat tider för att kunna arbeta så effektivt som möjligt 

utifrån en strukturerad plan för uppsatsskrivandet. 
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10.5 Förslag till vidare forskning 

För att kunna väcka ett intresse för bibliotekens arbete med marknadsföringsinsatser via 

sociala medier kan det vara värt att jämföra bibliotek som använder sociala medier respektive 

inte nyttjar dessa. Detta för att kunna göra mätbara studier beträffande utvärdering av sociala 

medier. Eftersom de undersökta biblioteken inte behöver göra någon utvärdering av arbetet 

med sociala medier får det till följd att det inte finns några mätbara resultat. Vi har som 

förslag till vidare forskning att studenter och forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen undersöker utvärdering av marknadsföringsinsatser via sociala 

medier på folkbibliotek.  
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Sammanfattning 
I vår uppsats undersöker vi hur biblioteken arbetar med extern marknadsföring via sociala 

medier. Vi gör denna undersökning för att vi vill se hur biblioteken arbetar med 

marknadsföringen genom de sociala medierna och hur de arbetar med utvärdering och 

uppföljning av marknadsföringsarbetet. På den första frågeställningen vill vi ta reda på vad 

det finns för motiv till att det används sociala medier i marknadsföringssyfte. På den andra 

frågeställningen vill vi ta reda på hur biblioteket arbetar med marknadsföring via sociala 

medier. På den tredje frågeställningen vill vi ta reda på hur biblioteket arbetar med 

uppföljning och utvärdering av arbetet med marknadsföring via de sociala medier som 

biblioteket använder. 

Den teori som vi valt att använda oss av är marknadsföringsmixen med de 4 P:na (produkt, 

plats, pris och påverkan), men vi använder en annan variant på den med personal istället för 

pris då vi anser att det är mer tillämpbart på bibliotek. I början av vår studie hade vi ett flertal 

olika marknadsföringsteorier att välja mellan, men efter att ha gjort intervjuerna passade 

marknadsföringsmixen vår studie. Vår metod är den semistrukturerade kvalitativa intervjun 

där vi intervjuar fyra bibliotekarier på fyra bibliotek.  

 

Resultatet av empirin utifrån våra frågeställningar visar att motivet till varför biblioteken 

började använda sociala medier är att sprida information om förändringar i 

biblioteksverksamheten som rör användarna och att starta en kommunikation mellan bibliotek 

och användare. Ifråga om hur biblioteken arbetar med sociala medier visar det sig att 

biblioteken vill att alla användargrupper i alla åldrar ska nås av sociala medier och även 

komma till det fysiska biblioteket samt locka nya användare genom sociala medier till det 

fysiska biblioteket. De sociala medierna används som en alternativkanal till ytterligare 

marknadsföring och det har blivit naturligt för många användare att tillägna sig information 

via internet istället för fysiskt material. Respondenterna har olika uppfattningar ifråga om 

utvärdering och uppföljning av arbetet med sociala medier och menar att det krävs ett politiskt 

beslut för att någon utvärdering ska göras. De menar även att utvärderingen inte sköts 

ordentligt, men att det finns en klar plan för hur de sociala medierna ska användas samt att 

arbetet är ostrukturerat för att det inte finns tid.  

 

Vi hade fyra respondenter i skilda delar av Sverige. Om vi hade haft fler respondenter hade vi 

haft ett större analysmaterial och fått fler svar till de 4 P:na att arbeta med. Vi upplevde att 

respondenterna svarade på alla våra frågor i intervjuguiden och därmed fick vi svar på våra 

frågeställningar vilket var vår förhoppning med intervjuerna. I analysen av empirimaterialet 

har vi använt marknadsföringsmixen med de 4 P:na och tillämpat dem och kategoriserat 

biblioteken utifrån intervjusvaren i de olika faktorerna. Vi har sett att biblioteken passar in på 

samtliga faktorer.  

 

Valet av teori och analysmetod anser vi har fungerat för vår uppsats då vi har lyckats 

kategorisera biblioteken på olika faktorer. Genom vår analys av det empiriska materialet har 

vi sett att det finns en koppling till internets påverkan på individer genom att de kan ta del av 

information och skapa kontakter genom sociala medier samt att det är inledningen på samtal 

mellan olika individer på sociala medier. 

 

När vi har sammanställt intervjuerna och analyserat, jämfört och kategoriserat empirin ser vi 

att det kan krävas ett politiskt beslut från biblioteksledning och kulturnämnd för att någon 

ordentlig utvärdering ska fullföljas. Om en lag fastställs gällande marknadsföringsplan har 
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biblioteken något att förhålla sig till och det blir lättare för dem att arbeta med externa 

marknadsföringsinsatser ut till allmänheten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Tema 1: Syfte 

1. Kan du berätta varför biblioteket började använda sociala medier? 

2. Vad finns det för motiv till att det används sociala medier på biblioteket? 

3. Vilka sociala medier använder biblioteket i marknadsföringssyfte? 

 

Tema 2: Målgrupper 

1. Vilka grupper är det tänkt ska nås av sociala medier? 

2. Vilka användargrupper är aktiva på era sociala medier? 

 

Tema 3: Påverkan och förändring  

1. Hur påverkar de sociala medierna marknadsföringen av biblioteket? 

2. Hur arbetar personalen med uppföljning och utvärdering av aktiviteten på de sociala 

medierna? 

3. Om det finns en marknadsföringsplan med uppsatta mål, kan du berätta om hur ni 

arbetar för att uppnå dem? 
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