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Public Library Image on Facebook 

Analysis of four public libraries’ image creation and reception on Facebook 

Abstract 

This essay was to investigate what self-image public libraries convey on Facebook and what 

image is received by the users, along with comparison of those. It was investigated if the 

received image corresponded with the users’ previous image of public libraries. The method 

used was interviews with the Facebook administrators and surveys with the users. The 

theoretical framework was Kotler’s model for image creation. 

The research is mainly American and shows Facebook as an accepted marketing tool for 

libraries among students, but as not taken seriously by the library staff. Also the Swedish 

studies show that Facebook is used for marketing. They show there are no policies for 

working with Facebook image and that the process is randomized.  

The results of the interviews show that the main purpose for the libraries’ participating on 

Facebook is marketing and conveying a positive library image, although there are no specific 

guidelines. The results of the surveys show that the majority has a positive view of the pages. 

The negative image is due to a lack of correlation between the recipients’ earlier image of 

libraries and the mediated image. The receivers believed that the pages were created for 

marketing. 

The analysis of the results showed that the libraries that used Kotler's model for image 

creation got more positive response among users than those who did not. The most important 

factor in library image creation on Facebook is how well it reflects reality and how well the 

image corresponds with the recipients' perception of reality. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs bakgrunden för valet av uppsatsen ämnesområde. Vidare 

presenteras syftet och preciseras undersökningens huvudfrågeställningar. Kapitlet avslutas 

med de avgränsningarna som uppsatsförfattaren väljer att göra samt presentation av 

uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Under tiden då jag genomförde mina arbetsplatsförlagda utbildningar på olika folkbibliotek 

blev jag intresserad av hur de organisationerna marknadsför sig både analogt och digitalt. 

Detta ledde till att jag själv valde att läsa fristående kurser i både inom marknadsföring och 

bibliotek i nätverkssamhället och eftersom jag själv är aktiv inom olika sociala nätverk såsom 

Facebook, Instagram, Youtube eller Twitter, blev det ett naturligt val för mig att observera hur 

bibliotek beter sig just där. I takt med att sociala media har funnits i vår vardag ett tag har det 

börjats undersöka av andra forskare vad bibliotek gör där och hur de används av just 

biblioteksverksamhet (se kpt. 2).  

Det saknas dock en undersökning som går lite djupare in på imageskapande, dvs. undersöker 

inte vad bibliotek gör på sociala media utan vilken bild av sig själva de vill förmedla till 

användarna av det sociala nätverket som de är aktiva på, t.ex. på Facebook, och vilken bild 

som fås av mottagarna av folkbiblioteks Facebooksidor samt om de två stämmer överens. Det 

kan även vara intressant att jämföra mina resultat med liknande undersökningar som 

genomförts för några år sedan, delvis för att se om folkbiblioteks syfte med att finnas med på 

Facebook har ändrats, delvis för att se om det har blivit mer accepterat av och självklart för 

organisationerna att finnas med på sociala media.  

Vi lever i ett kommunikations- och informationssamhälle. Bibliotek har en viktig roll i att 

tillhandahålla kunskap och information på ett modernt sätt. Bibliotek ska även utbilda i 

modern informationssökning och hänga med i den teknologiska svängen, detta inkluderar då 

även sociala medier så som Facebook, Twitter, Instagram. (Kajberg& Lørring, 2005, s. 101-

102) 

Kvantitativt sett är folkbiblioteks närvaro på olika sociala nätverk en vanligt förekommande 

företeelse idag. Att bibliotek vill marknadsföra sig på Facebook, ha kontakt med sina 

användare och nå ut till nya kan verka som självklarhet eftersom i dagens samhälle är det 

oerhört viktigt med olika distributionskanaler för alla publika verksamheter. Särskilt bland 

unga ser man det som en självklarhet att man är närvarande i den virtuella världen, för flera 

uppfattas det även som att man inte finns om man inte är en aktiv medlem i de olika sociala 

nätverken. Man behöver inte längre förflytta sig fysiskt för att skaffa sig information om eller 

bild av olika verksamheter, med detta också folkbibliotek. Även de mest seriösa 

myndigheterna verkar ha hängt med i den teknologiska utvecklingen och har sina konton på 

Facebook, t.ex. Polisen, Kungahuset eller alla universitet, olika institut och andra 

organisationer. Detta innebär att den allmänna bilden av de verksamheterna ändras. Samtidigt 

kan man välja det man vill visa, medvetet eller omedvetet skapa en viss bild av den 

verksamheten som man administrerar fansidan av.  

De flesta människor har en viss bild av vad ett folkbibliotek står för och vad de sysslar med. 

Det intressanta för mig är vilken bild av sin verksamhet som folkbibliotek vill förmedla inom 

sociala media. Man kan även fråga sig om den bilden stämmer överens med vad folk mottar 
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och om det är en annorlunda bild än vad man tidigare haft eller om man fortsätter i samma 

spår. Av stort intresse för mig är även att få veta hur det är att arbeta med administration av ett 

folkbiblioteks Facebooksida, om det har blivit lättare än för några år sedan och vilka resurser 

man får för att göra det. Slutligen även om det finns konkreta riktlinjer för just det arbetet, 

dvs. om den bilden av folkbibliotek som skapas är en fri tolkning av administratören eller om 

denne har klara anvisningar om hur och vilken image som ska skapas. 

Den sista frågan, som kan verka lite mindre vägande men som i själva verket är av stor 

betydelse, är om de ansvariga för sidorna är nöjda med sitt arbete. Detta är oerhört viktigt i 

imageskapande eftersom om man inte är helt nöjd med sitt arbete är det inte den bilden som 

önskas från början som skapats utan något ofullständigt och missvisande. Den här uppsatsen 

är ett försök att besvara de frågorna och jämföra resultat med tidigare undersökningar. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Nedan presenteras syftet med uppsatsen samt huvudfrågeställnigarna av undersökningen samt 

de avgränsningar som måste göras i den här studien. 

1.2.1 Syfte 

Den här uppsatsen kommer att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka fyra 

folkbiblioteks användning av det sociala mediet Facebook och undersökningen kommer att 

fokusera på imageskapandet, dvs. vilken bild av folkbibliotek vill verksamheten förmedla på 

sin Facebooksida och vilken bild ser mottagarna av sidan på det sociala mediet. 

Undersökningens huvudsyfte är alltså att jämföra folkbiblioteks intention med mottagarnas 

reaktion. Studien kommer också att undersöka vad syftet med folkbiblioteks Facebooksida var 

från början och på vilket sätt man arbetar med den i dagens läge samt om den mottagna bilden 

stämmer överens mottagarnas tidigare bild av folkbiblioteksverksamhet. Man kan säga att 

uppsatsen har en tvärvetenskaplig karaktär och berör både biblioteks- och 

informationsvetenskap samt marknadsföring. 

1.2.2 Frågeställningar 

 Vilken bild av folkbibliotek vill de själva förmedla på Facebook och hur arbetar de 

med det? 

 Vilken bild av folkbibliotek förmedlar deras Facebooksidor enligt mottagarna och hur 

förhåller den sig till deras tidigare bild av folkbibliotek? 

 Hur förhåller sig den förmedlade och den mottagna bilden till varandra? 

1.3 Avgränsningar 

Med tanke på uppsatsen omfång valde jag att begränsa mig till folkbibliotek och inte 

undersöka andra sorters bibliotek, såsom skolbibliotek, sjukhusbibliotek, högskolebibliotek 

mm. Antalet bibliotek är också begränsad eftersom jag valde att genomföra en kvalitativ 

undersökning för att kunna göra en djupanalys. Antalet respondenter som besvarar 

mottagarenkäten kommer dock att analyseras även kvantitativt för att kunna granska 

eventuella mönster i reaktionerna. 

Vidare har jag valt att begränsa mig till ett socialt nätverk, nämligen Facebook, som enligt 

mig uppfattas som den största och mest populära bland olika organisationer i dagens läge. Det 
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är även det nätverket som tidigare undersökts i folkbibliotekssammanhang i Sverige, vilket 

gör det möjligt för mig att delvis jämföra mina och tidigare resultat. 

1. 4 Disposition 

Den här uppsatsen inleds med kapitel 1 som innehåller beskrivning av bakgrunden för valet 

av uppsatsen ämnesområde. Vidare presenteras syftet och preciseras undersökningens 

huvudfrågeställningar. Kapitlet avslutas med de avgränsningarna som uppsatsförfattaren 

väljer att göra. 

I kapitel 2 presenteras teoretisk bakgrund till det valda området. I början av kapitlet förklaras 

grundbegreppen. Vidare presenteras tidigare forskning inom ämnet samt den teoretiska 

modellen som används i analysen. Forskningsgenomgången presenteras i kronologisk 

ordning. 

Vidare i kapitel 3 beskrivs de metoderna som valts för undersökningen, dvs. 

tillvägagångssättet för datainsamlingen och analysen av resultaten. Vidare skildras 

undersökningsmaterialet och respondenterna. Slutligen diskuteras kort forskarens etiska 

frågor, såsom reliabilitet och validitet. 

I kapitel 4 presenteras resultat av intervjuer som har genomförts med de ansvariga för de fyra 

folkbiblioteks Facebooksidor samt resultat av mottagarnas enkätsvar. 

I kapitel 5 diskuteras resultaten av intervjuerna med de ansvariga för de fyra folkbiblioteks 

Facebooksidor och enkätsvaren från mottagarna samt analyseras hur resultaten förhåller sig 

till den teoretiska bakgrunden. Kapitlet delas in i tre huvuddelar som motsvarar mina 

forskningsfrågor samt en del som handlar om eventuella framtida forskning inom området. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning på svenska. Därefter kommer 

litteraturförteckningen samt bilagorna. 

 

 

 



 

5 

 

2. Teoretisk bakgrund 

I den här delen av min uppsats kommer jag att presentera teoretisk bakgrund till det valda 

området. I början av kapitlet kommer grundbegreppen såsom sociala medier, Facebook, 

folkbibliotek samt image (imageskapande) att förklaras. Vidare kommer tidigare forskning 

inom ämnet att presenteras. Eftersom ämnet är relativt outforskat kommer jag att presentera 

resultat av de amerikanska vetenskapliga studierna som har gjorts inom det intressanta 

området samt redogöra för de svenska vetenskapliga uppsatserna som berör bibliotek och 

sociala media. Forskningsgenomgången presenteras i kronologisk ordning. 

2.1 Begrepp 

Sociala media 

Sociala medier är det samlingsnamn som getts för de olika plattformar och mötesplatser som 

finns på Internet. Det föreslås olika definitioner gällande fenomenet sociala media, t.ex. 

Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor 

spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar 

och skapar innehåll för andra att delta i. (Parknäs, 2012) 

eller 

Sociala medier definieras av de miljontals samtal som sker på webben varje dag, 

samt konsten för hur de förs. (Parknäs, 2012) 

Sociala medier är uttryck för aktiviteter som förenar teknik, social interaktion och 

användargenererad innebörd. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika 

webbplatser och tjänster på Internet. Det kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan 

konstruera sin egen profil, skapa kontakter och bilda nätverk med andra användare med 

liknande intressen. På sociala medier med dessa tjänster behöver man ofta ett medlemskap 

och inloggning. När man loggat in får man en sida där man kan publicera foton och man 

väljer själv vilka personliga uppgifter man vill dela på sidan. Med en mängd olika funktioner 

kan man sedan bygga upp den egna vänskapskretsen eller kontaktlistan. Umgänget i sociala 

medier grundas just på möjligheten att hitta och lägga till både nya och gamla vänner som 

man sedan kan föra en dialog med. (Johansson 2013; Leigert, 2009, s. 8-16) 

För sociala medier är kommunikation och möjligheten att föra dialog med en eller flera 

användare i en gemensam kanal ett grundläggande koncept. Mötet och dialogen blir det 

centrala inom sociala medier. Användarna av sociala medier ska kunna samarbeta för att 

skapa innehåll och information på en webbplats. Det finns många sätt att utöka kontaktnätet 

men ofta genom att lägga till vänners vänner eller hitta användare inom samma yrke eller med 

samma intresse som man själv har. Privat kan detta vara ett sätt att umgås med vänner och 

släktingar, yrkesmässigt är det ett sätt att utöka sina kontakter, att sprida och ta del av 

information inom det egna yrket. I dag använder många företag och organisationer sociala 

medier för att nå ut till sin målgrupp, locka fler användare/kunder, marknadsföra sig mm. 

eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt. (Parknäs 2012; Leigert, 2009, s. 18-24) 

Kärnfunktionerna med sociala medier är således att dela med sig och få ta del av såväl nyheter 

inom olika områden som andra människors åsikter. Att få veta vad andra har för intressen, vad 

de arbetar med, var de befinner sig eller tycker i olika frågor här och nu. Sociala medier 

bygger mycket på att vi lägger ut information om oss själva, eller organisationer vi arbetar för, 
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berättar vilka vi är och vad vi jobbar med, lägger ut bilder från privat- och yrkesliv och länkar 

till sådant vi själva är intresserade av. Kommunikationen i sociala medier handlar mycket om 

det som sker just nu. (Carlsson, 2010, s. 25; Johansson 2013) 

Facebook  

Facebook är nu världens största socialt nätverk på Internet och är det av de sociala medierna 

som har fått störst succé hos de svenska medborgarna, större än MySpace och Google+. 

Facebook är en nätgemenskap där dess medlemmar skapar sin egen profil och tar kontakt med 

medlemmar med liknande intressen. Kommunikationen sker framför allt genom 

statusuppdateringar där man kan skriva inlägg och/eller publicera bilder. Detta gör det särskilt 

lämpligt för folkbiblioteken och även andra institutioner att försöka nå dessa Facebook 

användare.  Facebook grundades av Mark Zuckerberg år 2004 i Massachusetts, USA. Från 

början var det tänkt att bara studenterna på Harvard University skulle ha tillgång till 

Facebook. Användningsområdet var att lära känna varandra på ett enkelt och smidigt sätt. Allt 

eftersom öppnades Facebook upp, först till fler studenter och universitet för att till slut år 

2006 öppnas för alla (Charnigo & Barnett-Ellis, 2007, s. 23). 

Facebook är således ett socialt verktyg som förenar människor med vänner, kollegor, 

skolkompisar, släkt och andra människor. Även företag och organisationer t.ex. bibliotek, 

använder sig av Facebook, då skapar de en egen sida som man då använder i olika syften, 

främst dock marknadsföring och kontakt med kunder/användare. Företag och organisationer 

blir man emellertid inte vän med, däremot kan man "gilla" deras sida och får då del av 

företaget eller organisationens statusuppdateringar. (Carlsson, 2010, s. 29-82; Andersson, 

2012; Lantbrukarnas riksförbund ) 

Eftersom Facebook är gratis för sina användare betyder det att Facebook får sina inkomster på 

annat sätt. Detta sker genom bl.a. annonser som ligger på webbplatsen. Eftersom Facebook 

samlar in enorma mängder information om sina användare kan de även rikta annonserna för 

att få dem att fungera på bästa sätt. (Facebook-FAQ) 

Folkbibliotek 

På ett folkbibliotek ska alla, enligt bibliotekslagen, kunna låna litteratur avgiftsfritt en viss tid. 

Bibliotekslagen säger även att ett folkbibliotek är ett bibliotek som ska främja intresset för 

läsning och litteratur. Även utbildning, information, upplysning och kulturell verksamhet ska 

ske på ett folkbibliotek. Databaserad information ska göras framkomlig för användarna på ett 

folkbibliotek: ”Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för 

alla medborgare”. (Bibliotekslag 1996:2§) 

Alla kommuner bör ha ett folkbibliotek för att alla medborgare ska få tillgång till 

folkbiblioteket. Folkbiblioteken ska uppmärksamma vissa gruppers behov. Dessa grupper är 

barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och andra minoritetsgrupper. Förekomsten 

av folkbibliotek regleras i bibliotekslagen från 1996. (Bibliotekslag 1996:2§) 

När det gäller ett folkbiblioteks funktioner har forskarna Andersson och Skot-Hansen 

(1994)utvecklat en funktionsmodell som stämmer med andra forskares syn på vilken roll ett 

folkbibliotek kan ha. Folkbibliotek ses alltså som ett kunskapscentrum där man upplyser och 

utbildar. Vidare kan det vara ett kulturcentrum, alltså en plats för olika kulturella upplevelser, 

evenemang, utställningar mm. Folkbibliotek kan även ha en roll av ett informationscentrum 
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med olika referenstjänster för allmänheten. Slutligen kan ett folkbibliotek vara ett socialt 

centrum, alltså en mötesplats i det sociala livet. (s.17-19) 

Även färskare studier bekräftar den funktionsmodellen. Hedemark diskuterar i sin avhandling 

från 2009 folkbiblioteks tre huvuddiskurser. Den första diskursen, har förekommit under alla 

tider, och är den bokliga diskursen och som innebär att fokus ligger på litteraturen och läsning 

och förmedling av dessa i framför allt fysisk form. Den andra diskursen är 

allaktivitetsdiskursen som breddar folkbiblioteks fokus till olika aktiviteter som gör det till ett 

kulturcentrum och mötesplats. Den sista diskursen som också är den nyaste är alltså den 

informationsförmedlande diskursen vars fokus ligger på att på ett neutralt sätt förmedla 

information i olika medieformat. Hedemark tillägger att om folk ser biblioteksverksamhet 

endast utifrån den första diskursen, kan det påverka negativt i vilken grad man söker sig till 

folkbibliotek. (s. 149 ff.) 

Image (imageskapande)  

Vilken bild (image) man får av en plats/verksamhet beror på en rad olika faktorer. Den 

imagen är väldigt viktigt för verksamheten och därför är de administrativa resurserna av stor 

betydelse. Samtidigt måste man vara medveten om att imagen kan förändras och förbättras, 

vilket innebär en utmaning för skaparen eftersom folk tenderar att skaffa sig en bild av 

platser/verksamheter och dröja sig kvar vid den även om platsen/verksamheten har förändrats 

och förbättrats och med det dess image. (Kotler, m.fl., 1993, s. 141)  

Vilken image man får beror på vem man frågar, olika personer kan ha olika åsikter om en och 

samma organisations image. En image växer alltså i mottagarens tanke. En image har även 

flera nivåer beroende på organisationens storlek, dvs. den lokala imagen kan påverkas av den 

globala som man har av organisationer av detta slag i allmänhet. (Vilken bild man har av 

folkbibliotek A påverkas av vilken bild man har av folkbibliotek i allmänhet). Man säger att 

image är verklighet, dvs. användarens erfarenhet av verkligheten vinner alltid över det som 

förmedlas i den planerade kommunikationsprocessen. Risken finns att om skillnaden mellan 

verkligheten och den förmedlade imagen är för stor för mottagaren kommer hen att uppleva 

den som oäkta och opålitlig, vilket i sin tur kommer att ge en negativ känsla. Det är även 

viktigt att inse att om en organisations image är negativ beror det oftast på användarnas dåliga 

erfarenheter av verksamheten, men ibland kan det bero på att det finns problem med den 

tekniska sidan. (Grönroos, 2008, s. 326-7) 

En positiv image är en tillgång för organisationen och den har fyra huvudfunktioner:  

 att förmedla och påverka förväntningar  

 att vara ett filter som påverkar mottagarnas upplevelser av organisationens prestationer 

 att kombinera förväntningar och erfarenheter 

 att ha både en intern effekt på personalen och en extern påverkan på mottagaren 

(Grönroos, s. 324-8) 

Kotler har skapat en modell för skapande och analys av en image. Modellen består av fem 

enkla riktlinjer för arbetet med en image:  

1. Validitet – imagen måste vara så lik verkligheten som möjligt  

2. Trovärdighet – imagen måste uppfattas av mottagarna som realistisk  
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3. Enkelhet – imagen måste vara enkel att avkoda  

4. Dragningskraft – imagen måste locka folk 

5. Annorlunda – imagen ska helst vara unik och inte kopiera någon annan image. (Kotler 

1993, s. 149-150) 

Vidare säger Kotler att den visuella imagen är starkast, dvs. bilder som visar symboler, 

verkligheten, platser mm. Bilderna ska alltså föra mottagarnas tankar till imageskaparen vill 

(s. 153-4), t.ex. om ett folkbibliotek lägger ut en bild på en bokläsande kvinna på sin 

Facebooksida är syftet att föra mottagarnas tankar till läsning, litteratur, avslappning mm. 

2.2 Tidigare forskning 

Vid en litteraturgenomgång, enligt Bell (2006), bör man fokusera på den färskaste 

forskningen samt begränsa genomgången till de mest relevanta för ämnet källorna. 

Litteraturgenomgången bör inte vara för omfattande utan möjliggöra att slutsatser kan dras 

och tolkningar göras. (s.101-108) 

Enligt Carlsson (2010) är sociala medier numera större än traditionella medier på Internet 

varav Facebook är i nuläget en av de absolut största. Undersökningar visar att 65 % av 

Sveriges befolkning använder Internet på något sätt dagligen. Under det senaste året har de 

svenska Facebookanvändarna fördubblats så idag finns det fler än 2 miljoner svenskar med ett 

Facebookkonto. Författarinnan påpekar att med den nya tekniken kommer nya vägar för 

organisationer som bibliotek att nå ut till sina användare. De som jobbar med sociala medier 

är överens om att man i första hand bör inrikta sig på att skapa relationer och föra dialog samt 

skapa förtroende. Möjligheterna för biblioteken att verkligen lyssna och förstå sina användare 

har aldrig tidigare varit så goda. Att verkligen få veta vad användarna i själva verket tycker 

och tänker. I sociala medier gäller inte den traditionella marknadsföringen längre, man är 

istället en del av en social konversation. En blogg eller en Facebooksida som inte innehåller 

något av intresse får inga läsare utan självdör på väldigt kort tid. (s. 19-37).  

2.2.1 Undersökningar om sociala medier inom biblioteksvärlden 

Idag har Facebook över en miljard aktiva användare och nästan 5 miljoner svenska 

Facebookkonton(Andersson, 2012). Trots den stora populariteten av Facebook visar 

undersökningar att biblioteksvärlden är något skeptisk. Undersökningarna gäller även främst 

den amerikanska akademiska världen, eftersom användande av Facebook har sina rötter just i 

den miljön.  

I en amerikansk studie från 2007 frågade man 382 bibliotekschefer om deras attityd gentemot 

sociala media och däribland Facebook. Mindre än en femtedel av cheferna tyckte att sociala 

media var något viktigt för biblioteken och även andra biblioteksanställda såg inte Facebook 

som någon givande resurs för deras verksamhet. (OCLC-rapporten, s. 4-9; 167) 

En annan amerikansk undersökning som genomfördes bland 126 anställda på ett 

högskolebibliotek samma år, 2007, visade däremot att över en tredjedel av respondenterna var 

positivt inställda till Facebook och sociala media och tyckte att biblioteksvärlden måste vara a 

jour med den nyaste teknologin. Man såg Facebook som en kommunikationskanal med 

studenterna och de andra användarna, samt ett verktyg som kan användas i 

marknadsföringssyfte. (Charnigo & Barnett-Ellis, s. 23-30) 
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En nyare studie från 2008, genomfört på ett jamaicanskt universitet, visar återigen att intresset 

för sociala media i högskolebiblioteksvärlden är något svalt. Både biblioteksanställda och 

biblioteksanvändarna hade svårt att se Facebooks nytta i kontakter mellan biblioteket och 

användarna och även i marknadsföringen. Särskilt negativt inställda var bibliotekarierna 

gentemot användningen av Facebook som en sökmotor och frågearena istället för de 

professionella sökdatabaserna som biblioteken tillhandahåller och som garanterar sökarens 

anonymitet och högre kvalitet av sökresultatet. Enligt forskarna verkar Facebook 

amatörmässig när det gäller professionella bibliotekssammanhang. (Scale, s. 540-544) 

Bibliotekarien Connell (2009) tillfrågade i en studie 366 universitetsstudenter om vad de 

tyckte om bibliotekets profil på Facebook och användning av detta som en informationskanal 

med användarna. Nästan hälften tyckte att det var en mycket bra idé och föredrog sociala 

medier istället för traditionellt e-mail. Studien visade samtidigt att de anställda var mycket 

mer negativa till hela idén med Facebook än de mottagande studenterna. (s. 25-31) 

En grupp högskolebibliotekarier genomförde en undersökning år 2009 där de tillfrågade 

bibliotekarier på vårdhögskolor om och hur de använde Facebook. Man tillfrågade 144 

högskolebibliotek och det visade sig att av 72 bibliotek som svarade hade endast 9 stycken en 

Facebooksida som de använde i kontakter med användarna och för att marknadsföra 

biblioteket. Majoriteten tyckte inte att sociala media kunde tillföra någon nytta till 

verksamhetens marknadsföring och att det inte var värt den tiden som krävs för att hålla en 

Facebooksida uppdaterad. (Hendrix m.fl., s. 43-46) 

Ännu en studie från högskolevärlden visade år 2009 att även studenterna själva är något 

skeptiska till att ha kontakt med bibliotekarier via Facebook. Däremot tycks det att Facebook 

kan användas i marknadsföringen av ett bibliotek, alltså för att det ska vara synligt, dock inte 

nödvändigtvist i personlig kontakt med studenterna. (Xia, s. 468-472) 

För att sammanfatta den amerikanska högskolebiblioteksforskningen kan man konstatera att 

åsikter om Facebook som ett verktyg för bibliotek är olika men ett gemensamt mönster 

framträder, nämligen att det sociala mediet passar bättre för att marknadsföra biblioteket och 

inte för att använda det som ett substitut för de professionella biblioteksverktygen som redan 

finns. Studierna visar även att själva studenterna, alltså mottagare för Facebooksidorna, är mer 

positivt inställda än biblioteksanställda och bibliotekschefer. 

När det gäller svenska förhållanden finns det inga större studier inom ämnet, däremot har det 

skrivits en rad kandidat- och magisteruppsatser om biblioteks närvaro och agerande på sociala 

media. I en uppsats från 2010 undersökte man ett folkbiblioteks syfte med att starta en 

Facebooksida samt hur man arbetade med riktlinjerna. Studien visade att biblioteket hade 

skapat en plan för hur man skulle arbeta med sociala medier och Facebook som utgick från 

olika styrdokument. Man satte upp tre huvudmål för syftet med Facebooksida, nämligen att 

marknadsföra biblioteksverksamheten, att bli en virtuell mötesplats och för att utveckla 

tillgängligheten. Facebook skulle alltså användas som ännu ett verktyg för arbete med 

biblioteksverksamhets mål. (Göth, s. 17-19) 

I en uppsats från 2010 utreder två studenter hur folkbibliotek använder sig av Facebook i 

kommunikationssyfte. Genom kvalitativa intervjuer kommer de fram till ett resultat som visar 

att de undersökta folkbiblioteken har en lekfull attityd gällande Facebook och arbetet med det. 

Den bilden man skapar är snarare en redogörelse av olika händelser och evenemang på 

folkbiblioteket och man gör det mest för att marknadsföra och visa upp sig. (Christensson & 

Jergefelt, s. 28-29) 
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I en undersökning om marknadsföring av folkbibliotek på sociala media ställde man (2011) 

bl.a. frågan om attityder bland bibliotekarier när det gäller sociala medier. Respondenterna var 

över lag positivt inställda till marknadsföring av bibliotek på sociala nätverk och såg det som 

ett trevligt arbete. Däremot, visade studien, att de som var helt nya i världen av sociala medier 

hade mer negativa attityder gentemot dem och såg hela arbetet med en sådan marknadsföring 

som bortslösad tid. De flesta respondenter tyckte dock att de sociala medierna skulle vara 

närvarande i folkbiblioteksvärlden även i framtiden. Syftet med marknadsföringen, enligt 

författaren, var att visa bibliotekets bestånd, dess tjänster samt bibliotekets kompetens. Man 

skulle alltså säga att den bilden som sociala medierna skulle ge av biblioteken var en bild av 

bibliotek fulla med litteratur, aktiviteter och kompetent personal. (Andersson, s. 29) 

 

I en litteraturstudie från 2012 undersökte två studenter hur bibliotek kan använda sig av 

Facebook i sin marknadsföring. De kom fram till att det är svårt att bestämma några tydliga 

riktlinjer eftersom fenomenet Facebook i biblioteksvärlden är så pass färskt att det behövs en 

längre användningsperiod och fler undersökningar. Däremot tyckte de att det fanns en stor 

potential i Facebook som ett marknadsföringsverktyg. (Lindberg & Odham, s. 46-49) 

Anderson och Muttala (2012) undersökte hur och varför folkbibliotek använder Facebook och 

Twitter och fann att syftet framför allt är att marknadsföra, tillgängliggöra och informera om 

bibliotekets aktiviteter, samt kommunicera med mottagarna samt uppmuntra till läsning. De 

fann även att de undersökta folkbibliotekens agerande på de två sociala medierna inte skilde 

sig från en traditionell biblioteksservice. Deras studie visade också att inget av de fyra 

biblioteken hade bestämda riktlinjer för arbetet med de sociala medierna. (Anderson & 

Muttala, s. 70) 

Carlsson (2013) skriver om att dagens biblioteksforskning försöker urskilja de utmaningar 

som dagens folkbibliotek har och den röda tråden är hantering av den nyaste digitala tekniken 

i dagens informationssamhälle. För en institution som folkbibliotek, vars identitet och image 

är starkt kopplade till den fysiska boken, innebär det stora utmaningar. Man vill inte hamna 

efter och därför har flera innovativa visioner om det nya folkbiblioteket diskuterats, t.ex. 

”Bibliotek 2.0”, som syftar på att skapa ett nytt och modernt folkbibliotek, ett bibliotek som 

finns ute på nätet och som alltid är öppet och föränderligt. Författarinnan har undersökt hur ett 

sådant paradigmskifte skedde på Malmös stadsbibliotek. Man fick klara riktlinjer från 

kommunen om att inga små steg skulle tas i skapande av den imagen av folkbiblioteket utan 

man skulle gör ett totalbyte på en gång. Från den traditionella verksamheten till ett modernt 

och multikulturellt kulturcentrum och mötesplats. (s. 12-13; 189-190) 

Avhandlingen visar att det fanns en klar vision om vilken bild man ville förmedla på de 

sociala medierna dock fick bibliotekets personal ingen förberedelse inför uppdraget. Man 

krävde hög nivå av tekniskt kunnande utan att fortbilda personalen. Man ställde alltså krav 

utan att ge rätt resurser för att uppfylla dem. Studien visade även att de sociala medierna 

skapas hela tiden, dvs. de måste hållas levande för att man ska kunna uppnå det uppsatta 

målet, detta i sin tur leder till att man skulle behöva förändra arbetsfördelningen i 

organisationen, vilket inte hände i Malmö. Slutligen visade undersökningen att trots arbetet 

med de stora förändringarna förblev element typiska för den traditionella 

biblioteksverksamheten, såsom den tryckta boken, en viktig och närvarande del i hela 

processen. (Carlsson, s. 12-13; 189-190) 

För att sammanfatta resultaten av de svenska undersökningarna kan man konstatera att man 

för det mesta inte har sett Facebook och sociala medier som något mycket viktigt i 

biblioteksverksamheten, undantaget utgörs av liknande projekt som det i Malmö. Även om 
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inställningarna är positiva ser man ofta det hela som ett eventuellt tillägg i marknadsföringen. 

Just detta är mycket avgörande för biblioteks imageskapande, vilket är en viktig del i 

marknadsföringen. Det är ytterst sällan att man har bestämda riktlinjer och utarbetade 

strategier för arbetet med Facebook på folkbibliotek, enligt undersökningarna, vilket innebär 

att hela processen är slumpvis och ofta beror på en eller två personer som på eget initiativ 

skapar och administrerar Facebooksidan för sin arbetsplats, alltså ett bibliotek. Har man 

linjerna är de ofta underordnade några större projekt såsom i Carlssons (2013) undersökning. 

Forskningen visar även att man inte förändrar resursadministrationen inom 

folkbiblioteksverksamheten för att arbeta med sociala media utan lägger på den 

arbetsuppgiften vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna.  

En intressant sak att påpeka är resultatet av Malmös försök till imageförändring, som visar att 

den gamla uppfattningen om vad ett folkbibliotek sysslar med, dvs. den fysiska boken, 

kommer till tals även om man försöker totaländra bilda.  
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3. Metod, material och respondenter 
Nedan presenteras de metoderna som valts för undersökningen, dvs. tillvägagångssättet för 

datainsamlingen och analysen av resultaten. Vidare beskrivs undersökningsmaterialet och 

respondenterna. Slutligen diskuteras kort forskarens etiska frågor, såsom reliabilitet och 

validitet. 

3.1 Metod 

I den här undersökningen kommer jag att använda mig företrädesvis av kvalitativa och 

komparativa metoder. I vissa fall kommer även den kvantitativa metoden att användas vid 

undersökningen av mottagarnas åsikter om sidorna. En bedömning har gjorts att i min studie 

ger en hybridmetod en mer fullkomlig bild av situationen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 68 – 69.) genomförs de flesta undersökningar just på det sättet, dvs. man inleder med en 

kvalitativ analys av tidigare forskning inom området och sedan samlar man sitt egen data både 

kvalitativt och kvantitativt. Själva resultaten och analyser av dem presenteras i stort sett som 

kvalitativa redogörelser. 

Tack vare kvalitativa intervjuer kan man få en mer ingående och uttömmande skildring av 

situationen och samtidigt få reda på saker som bidrar till att forskaren kan bilda sig ett 

helhetsperspektiv. Man kan alltså få en bättre förståelse av det relevanta underökningsobjektet 

Tack vare den komparativa undersökningsmetoden kan forskaren se och redogöra för likheter 

och skillnader i respondenternas svar. (Trost, 2005)  

Jag har även valt att ha styrda eller fokuserade intervjuer, dvs. förbereda alla konkreta frågor 

för att få allt det jag behöver i min studie täckt. Fördelen med en fokuserad kvalitativ intervju 

är att man bestämmer allt i förväg och har klara ramar, vilket gör analysen mycket lättare. 

(Bell, s. 162-3) 

Syftet med de skriftliga kvalitativa intervjuerna var att få besvara den första av 

undersökningens frågor, dvs. Vilken bild av folkbibliotek vill de själva förmedla på Facebook 

och hur arbetar de med det?. För att introducera ämnet valde jag att först ställa en fråga vad 

syftet med att skapa Facebooksidan var från början och därefter ställde jag huvudfrågan om 

vilken bild folkbibliotek vill förmedla på Facebook av sig själva. För att få en djupare 

förståelse för hur arbetsprocessen med sidorna ser ut valde jag att även fråga om eventuella 

riktlinjer för arbete med sociala media. Till sist frågade jag om de ansvariga var nöjda med sitt 

arbete.  

Öppna frågor ger den svarande ett större utrymme till egna tolkningar och ofta får den 

frågande mer information än vad som kan fås vid urvalsfrågor. Det finns vissa begränsningar 

vid skriftliga intervjuer, t.ex. att den intervjuande inte kan spontant följa nya trådar som kan 

dyka upp, men även i sådana falla kan man komplettera skriftliga intervjuer med ytterligare 

tilläggsfrågor, vilket inte bedömdes här som nödvändigt. (Trost, 2005) 

Även i enkäterna till mottagarna användes öppna frågor för att besvara den andra av 

undersökningens frågor, dvs. Vilken bild av folkbibliotek förmedlar deras Facebooksidor 

enligt mottagarna och hur fåhåller sig den till deras tidigare bild av folkbibliotek?. I detta fall 

började jag med huvudfrågan om vilken bild respondenterna får av folkbiblioteket genom att 

se deras Facebooksida till vilken jag länkade i enkäten. Vidare ställde jag två följdfrågor om 

varför just den bilden de får och vad de tror att folkbiblioteket vill med sin sida. Vidare 

frågade jag även om respondenterna saknade något på sidan och till slut ställde jag frågan om 
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den bilden som de fått av resp. bibliotek tack vare Facebooksidan stämde överens med deras 

tidigare bild av folkbibliotek i allmänhet. 

3.2 Material  

Vid valet av folkbibliotek var det enda kriterier att det skulle vara olika storlekar på 

kommunerna samt att det skulle finnas där ett folkbibliotek som hade en aktiv Facebooksida, 

resten var slumpurvalet. Folkbibliotek A (ca 430 följare) och B (ca 1050 följare) fick vara de 

medelstora folkbiblioteken. A är en större tätort belägen i Småland. Här bor ca 90 000 

invånare. B är en tätort i Östergötland med ca 87 000 invånare. folkbibliotek C (ca 5450 

följare på Facebooksidan) fick symbolisera det stora folkbiblioteket eftersom C är en av 

Sveriges större städer med ca 280 000 invånare. folkbibliotek D (ca 300 följare) är då det lilla 

folkbiblioteket. D är en mindre tätort i Västergötland. Här bor ca 8000 invånare och här finns 

flera industrier och skolor.  

3.3 Analysmetod 

Vid analysen av det insamlade datamaterialet användes huvudsakligen Kotlers och Grönroos 

marknadsföringsteorier, framför allt modellen för analys av imageskapande. De ställda 

forskningsfrågorna har dock varit utgångspunkten för diskussionen av resultaten. Som 

beskrivet ovan, består Kotlers modell av fem enkla riktlinjer för analys av en image: validitet, 

trovärdighet, enkelhet, dragningskraft och annorlundafaktorn. För att undersöka validiteten 

och trovärdigheten samt Grönroos teori om verklighetsåtergivning i den mottagna imagen 

analyserades framför allt svaren till följdfrågorna till mottagarna, alltså frågor 2-5 i enkäten 

(se bilaga 2). För att undersöka enkelheten jämfördes svaren på intervjufrågorna 1-2 till 

administratörerna med svaren på enkätfrågorna 1-3 och 5 till användarna för att analysera om 

imagen avkodades såsom den var planerad. Dragningskraften undersöktes genom att 

analysera graden av positiva svar på enkätfråga 1 till användarna. Annorlundafaktorn bedöms 

inte ha lika hög relevans i den här studien som validitet, trovärdighet, enkelhet samt 

dragningskraft. För att undersöka hur Kotlers teori om förändring av image är relevant i min 

studie analyserades svaren från enkätfrågorna 1 och 5. Däremot för att utreda om Kotlers 

påstående om den visuella imagen stämmer analyserades svaren till enkätfrågan 2. Svaren på 

intervjufrågorna 3 och 4 refererades till Kotlers teori om vikten av imagen för verksamheten. 

(Grönroos, 2008, s. 326-7; Kotler, 1993, s. 141-154) 

3.4 Respondenter 
Mina respondenter utgörs delvis av de ansvariga administratörerna för de valda folkbiblioteks 

Facebooksidor, delvis av mottagarna av sidorna som jag distribuerar mina frågor till. För att 

nå ut till de respondenter som är ansvariga för de fyra valda folkbibliotekens Facebooksidor 

togs en första kontakt över just nämnda Facebooksida med förfrågan om medhjälp i min 

undersökning (se bilaga 1). Alla fyra svarade positivt och vi kom vidare överens om att 

intervjufrågorna skulle skickas och besvaras skriftligt via e-mail. På detta sätt erhöll jag alltså 

svaren i januari 2014. 

När det gäller urval av mottagarna som jag skickade den elektroniska enkäten med öppna 

frågor till bestämdes vissa kriterier i förväg, nämligen att alla respondenter skulle vara vuxna, 

att både kvinnor och män skulle representeras och att helst att respondenterna skulle ha olika 

ålder och sysselsättning, allt detta för att återspegla hur gruppen folkbiblioteksanvändare ser 

ut, frånsett barn. Inga av de urvalsfaktorerna kommer att säranalyseras i den här studien. 
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Enkäten till mottagarna hade skapats med hjälp av onlineverktyget SurveyMonkey och 

testades på 2 personer innan den skickades ut till respondenterna. Testpersonerna uppfattade 

frågorna som tydliga och entydiga och tyckte att enkäten var någorlunda användarvänlig. 

Länken med de 4 enkäterna, en för varje bibliotek, skickades via Facebook till 20 personer 

med förfrågan om att besvara en eller fler enkäter. Jag var medveten om att inte alla tycker 

om att besvara öppna frågor och därför inte förväntade mig att alla tillfrågade skulle besvara 

min enkät. Svaren erhölls i januari 2014. Nedan presenteras svarsfrekvensen: 

 Antal svar (svarfrekvens i %) 

per 20 tillfrågade 

Enkät gällande folkbibliotek A 

Enkät gällande folkbibliotek B 

12 (60%) 

14 (70%) 

Enkät gällande folkbibliotek C 14 (70%) 

Enkät gällande folkbibliotek D 12 (60%) 

Vid presentationen och analysen av svaren från mottagarna använde jag mig av en s.k. 

meningskoncentrering, en empirisk analysmetod som innebär att man sammanfattar 

respondenternas svar och väljer det viktigaste. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 174-178) 

3.5 Etiska frågor – reliabilitet och validitet 

I min studie tänkte jag på de grundläggande etiska reglerna för en s.k. forskningskontrakt, 

dvs. samtycke – då respondenter ger sitt samtycke för att vara med i undersökningen, 

information – då respondenter informeras om syftet med undersökningen och erbjuds tillgång 

till slutresultatet innan publiceringen, konfidentialitet och anonymitet – då respondenternas 

svar behandlas konfidentiellt så att de framstår helt anonyma och nyttjandekravet – då 

resultaten av undersökningen används endast för mitt forskningssyfte (Bell, s. 57-59). 

Även om reliabilitet och validitet används mest vid kvantitativa undersökningar har jag ändå 

sett de som viktiga för min studie. När det gäller reliabilitet undersöker man fyra 

huvudfaktorer: kongruens – samma frågor ställs till alla respondenter, precision – alla svar 

registreras på samma sätt, objektivitet – alla svar analyseras på samma sätt, konstans – 

undersökningsfrågorna tar upp ett ämne som respondenterna inte ändrar sin åsikt om under en 

längre period. (Trost & Hultåker, 2007, s. 64-65) Just när det rör sig konstans har det varit 

viktigt för mig att koncentrera mottagarnas svarstid till en period av en vecka för att alla de 

skulle analysera Facebooksidorna vid samma tillfälle och alltså se samma flöde. Om en 

person hade svarat i augusti och en annan i december skulle de sett olika flöden och därför fått 

olika bilder av samma folkbibliotek. 

Validitet är en viktig faktor i varje studie och undersöker om de ställda intervju- och 

enkätfrågorna mäter det forskaren vill mäta, alltså om de ger svar på forskningsfrågorna 

(Trost & Hultåker, 2007, s. 65-66). Som tidigare nämnt, hade jag testat frågorna på 2 

testpersoner och konstaterade att deras svar ger mig just den informationen jag önskar att få i 

min studie. 

En annan viktig fråga för en forskare är om dennes resultat kan generaliseras. Jag bedömer 

medvetet att det finns alldeles för många förändringsbara variabler i min studie för att 
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generalisera mina resultat. Även den undersökta populationen är för fåtalig för att man ska dra 

allmänt gällande slutsatser. När det gäller användbarhet av undersökningens resultat kan det 

ses som en sorts vägledning delvis för andra ansvariga för officiella Facebooksidor i deras 

arbete med dessa och delvis för folkbibliotekschefer. 

Slutligen måste man som forskare vara medveten om att det alltid finns risk för skevhet som 

beror att både forskaren och respondenterna är människor och inte maskiner. Skevhet kan 

vara omedveten i t.ex. språkvalet i undersökningen, förutfattade meningar beroende av egna 

erfarenheter och graden av engagemang i studien, valet av litteraturen samt tolkningar av 

resultaten (Bell, s. 167-8). Mitt mål är självklart att sträva efter så hög grad av objektivitet och 

opartiskhet som möjligt i min studie.  
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4. Resultatgenomgång 

Nedan presenteras resultat av intervjuer som har genomförts med de ansvariga för de fyra 

folkbiblioteks Facebooksidor samt resultat av mottagarnas enkätsvar. 

4.1 De ansvariga administratörernas intervjusvar  

Folkbiblioteket A(430 följare) 

På frågan Vad var syftet med att skapa en Facebooksidan för er verksamhet? svarar 

respondenten från A att sidan startades av på dennes initiativ och sköts helt av hen. Intresset 

från ledning och kollegor har varit – i princip obefintligt fram till i våras (2013). Hen fick ett 

tveksamt OK när hen hörde sig för först för att få godkännande. Syftet från hens sida var att 

hen såg att många bibliotek låg ute på FB, hen hade själv startat ett privat konto och upptäckt 

att hen gillade att jobba med FB. Den ansvarige tyckte att deras folkbibliotek också kunde 

vara där. En ny kanal att synas. Syfte och ambitionsnivå var inte alls genomarbetad – det kan 

nog beskrivas som att ”viljan att testa något nytt”.  

På frågan Vilken bild av biblioteket vill ni förmedla genom Facebooksidan? svarar den 

ansvarige för sidan att hen nog inte direkt kan säga att det finns någon särskild bild som de 

vill förmedla, men under loppet av de snart fyra år som hen hållit på har hen tänkt att det är 

roligt att kunna visa och berätta om det som har hänt: information om kommande 

arrangemang och händelser har de deras hemsida till, men FB är ett bra komplement – hen 

lägger ut lite info om kommande arrangemang och i bästa fall lite bilder och text om hur det 

blev, eller kanske en länk till en lokal nättidning om de skrivit om dem. Tonen ska vara lite 

mera informell och personlig, men ändå neutral, enligt respondenten. 

På frågan Finns det några riktlinjer i verksamheten som ni utgått ifrån i ert arbete med 

Facebooksidan? svarar respondenten att det har utarbetats en policy av deras informatör för 

kommunens Facebooksida (i praktiken mest för allmänkulturen) och den kan väl sägas gälla 

även för biblioteket. Den skrevs dock flera år efter deras start men i princip stämmer det väl 

ganska väl med hur hen faktiskt jobbar med sidan. Enligt hen, kan man lätt se att det just är 

riktlinjer och att ingen av dem kan leva upp till allt: t.ex. har de inte möjlighet att lägga ut info 

om allt som händer. Det gör varken hen eller allmänkulturen på kommunens Facebooksida. 

Det finns helt enkelt inte tid.  

Hen säger även att hen har under våren haft lite diskussioner med bibliotekschefen om deras 

Facebooksida, eftersom den egentligen är skapad bara för Stadsbiblioteket. I deras 

bibliotekssystem ingår väldigt många kommundelsbibliotek och frågan dök upp om de skulle 

ha en sida för hela systemet. Hen gjorde lite research på hur andra större bibliotekssystem har 

löst det, och det såg väldigt olika ut. Det går tyvärr inte att byta namn på en FB-sida – vilket 

hade varit enklast. Alternativet skulle vara att lägga ner befintlig och starta en ny för As alla 

bibliotek, vilket kändes väldigt tungt, enligt hen. De kom fram till att fortsätta använda A 

stadsbiblioteks Facebooksida men att även lägga ut material från deras kommundelsbibliotek. 

Tankar fanns då att försöka värva flera som medverkar. Hen har sedan dess inte hört mera i 

frågan. Det har sagts att en arbetsgrupp skulle startas inom bibliotekssystemet för att jobba 

med riktlinjer mm för alla sociala medier, men hen vet inte hur det har gått eftersom ingen 

som jobbar med sociala medier ingick i gruppen. 

På frågan Är ni nöjda med resultatet? svarar respondenten i stort sett ja. Hen säger att hen är 

nöjd på ett sätt, hen tycker att sidan är helt OK med tanke på hens egentligen obefintliga 



 

17 

 

resurser. Dock är hen ”onöjd” med följande: hen önskar att flera kollegor var intresserade av 

att bidra, med inlägg, med bilder från arrangemang mm. Hen känner att hen har misslyckats 

med att förankra denna verksamhet ordentligt i organisationen tyvärr. Hen skulle gärna se en 

gilla-knapp från deras hemsida, de har talat om det men det aldrig blir av. Och jag märker att 

intresset för Facebook något har svalnat, inläggen får inte lika många och snabba visningar 

och gilla-markeringar längre. Hen hoppas att alla i organisationen är nöjda. Ibland får hen 

någon positiv kommentar, men rätt ofta känns sidan som hens alldeles egna lilla projekt 

fortfarande.  

Hen nämner att två andra kollegor har startat egna, halvt privata, halvt yrkesrelaterade 

Facebooksidor. De gör en hel del bra inlägg men ingen av dem vill aktivt medverka på 

folkbibliotekets Facebooksida. Hen får söka upp och dela deras inlägg när hen ser att de lagt 

ut något, vilket för det mesta funkar helt OK (utom när Facebook krånglar). Andra bloggar 

eller har instagramkonto. Summa summarum av detta är, enligt respondenten, att det är bra att 

de finns på flera arenor men samtidigt blir det lite internkonkurrens om resurserna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med att skapa sidan för folkbiblioteket A var att 

vara med på Facebook eftersom flera andra bibliotek redan fanns där, också att testa något 

nytt. Allt hände på ett privat initiativ av administratören. Det har inte heller funnits någon 

konkret tanke bakom den image som man förmedlar, sidan ska visa vad som händer på 

biblioteket, vara ett komplement, ha en personlig och informell karaktär. Det finns inga 

konkreta riktlinjer för hur administratören bör jobba med sidan, man har inga tydliga 

instruktioner från ledningen heller. De riktlinjerna som finns är allmänna linjer för all virtuell 

verksamhet i kommunen. Respondenten är nöjd med sidan men önskar att fler i 

organisationen visade intresset för sidan. Hen märker även att intresset från mottagarna har 

minskat. 

Folkbibliotek B (1050 följare) 

På frågan Vad var syftet med att skapa en Facebooksidan för er verksamhet? svarar 

respondenten från folkbibliotek N att de tidigare hade varit närvarande på bl a YouTube och 

Myspace samt att de i deras organisation alltid har varit nyfikna på att nå ut på nya sätt. 

Respondenten berättar att de var tidigt ute med datorer till allmänheten och att de skickade 

nyhetsbrev via e-post länge och väl. Facebook är, enligt hen, ett nytt skyltfönster, en ny 

möjlighet att komma igång och ha kontakt med folk och att nå ut till våra användare och 

därför är det alltså en självklarhet för dem att ha en Facebooksida. 

 

På frågan Vilken bild av biblioteket vill ni förmedla genom Facebooksidan? svarar den 

ansvarige för sidan att de vill förmedla en bild av biblioteket som ett ställe där det händer 

intressanta saker. Enligt respondenten vill deras folkbibliotek visa att de har roligt när de 

jobbar på biblioteket och att de tycker att det ska vara givande att besöka deras verksamhet. 

De lägger ut en blandning av deras program, nya och gamla bilder på Bs kommun och 

biblioteket, svarar hen. De vill vara en del av folkbibliotek B och vad B kommun står för. 

På frågan Finns det några riktlinjer i verksamheten som ni utgått ifrån i ert arbete med 

Facebooksidan? svarar respondenten att kommunen har klara kommunikationsriktlinjer, som 

bifogas. De ska följa de riktlinjerna. 

På frågan Är ni nöjda med resultatet? svarar respondenten att hen tycker att deras 

organisation skulle kunna arbeta mer aktivt och medvetet med sociala medier. Nu är det mer 

ett komplement till information på deras hemsida och den information man får vid besök på 
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plats, tycker hen. En önskan om att deras folkbibliotek ska vara mer synligt och aktivt på 

sociala media finns.  

Sammanfattningsvis kan man säga att anledningen för att skapa sidan för folkbibliotek B var 

att det länge funnits traditionen av att vara närvarande på sociala media så det var en naturlig 

sak att nå ut även på Facebook. Bilden man vill förmedla är en bild av ett givande och roligt 

bibliotek där det händer saker. Det finns klara riktlinjen i kommunen för hur man ska använda 

sociala medier och dessa gäller även folkbiblioteket. De intervjuade är nöjd med sidan men 

önskar att man arbetade mer medvetet och aktivt med sociala medier eftersom i dagens läge 

ses de mer som komplement till traditionella webbsidor. 

Folkbibliotek C (5450 följare) 

På frågan Vad var syftet med att skapa en Facebooksidan för er verksamhet? svarar den 

ansvarige för sidan att syfet var att nå ut till den breda massan av Facebookanvändare och på 

så vis locka flera låntagare till det fysiska biblioteket. Visa att de är ett bibliotek som hänger 

med i utvecklingen. Respondenten tillägger att det handlade om att hitta användarna där de 

uppehåller sig idag, dvs. på de sociala medierna, ute på Internet, och därför kom hen med 

initiativet att starta sidan. 

På frågan Vilken bild av biblioteket vill ni förmedla genom Facebooksidan? svarar den 

intervjuade att de vill visa hur trevliga lokaler som finns här på folkbibliotek C att de är ett 

modernt och uppdaterat bibliotek med de senaste böckerna i alla dess format. De vill helt 

enkelt visa att det finns något för alla låntagare här. Sidan ska sprida budskapet: ”Kom och 

besök oss!” 

På frågan Finns det några riktlinjer i verksamheten som ni utgått ifrån i ert arbete med 

Facebooksidan? svarar respondenten att ja, de har väl utarbetade riktlinjer gällande alla 

sociala medier som de noggrant följer, de gäller dock mer den etiska sidan än den estetiska. 

Annars, tillägger den intervjuade, gäller för hen ”Facebookregler”, dvs. att om man vill synas 

måste man uppdatera sidan ofta och helst med bilder. 

På frågan Är ni nöjda med resultatet? svarar respondenten att hen är det och att hen tycker att 

det känns som om de har lyckats. Den intervjuade tillägger att biblioteket ofta får höra att vi 

har en trevlig Facebooksida och bra boktips. Hen önskar att det fanns mer tid för arbetet med 

sidan, det är inget som man får extra tid för i sin tjänst. Ibland blir det lite ont om tid för sidan 

men de försöker att göra minst 3 inlägg i veckan, säger respondenten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med att skapa sidan för folkbibliotek C var att 

locka fler låntagare, att vara där människor finns idag, dvs. på sociala media. De vill förmedla 

en bild av ett trevligt och modernt folkbibliotek för alla. Det finns allmänna regler för sociala 

medier i kommunen som de följer. Den intervjuade är någorlunda nöjd med sidan men önskar 

mer tid för arbetet med den. 

Folkbibliotek D (300 följare) 

På frågan Vad var syftet med att skapa en Facebooksidan för er verksamhet? svarar den 

ansvarige för sidan att man ser de sociala medierna som ett nytt sätt att marknadsföra sig på. 

Vidare talar hen om den trenden som finns idag, nämligen att de flesta andra bibliotek har ett 

Facebookkonto, vilket bl.a. ledde till att de också ville göra ett försök. Den intervjuade 
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tillägger även att det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen för att inte förlora 

låntagare. 

På frågan Vilken bild av biblioteket vill ni förmedla genom Facebooksidan? svarar den 

intervjuade att de vill visa att vi finns på sociala medier och hänger med i den tekniska 

djungeln, alltså skapa en bild av ett bibliotek som är uppdaterat när det gäller den digitala 

världen. Respondenten tillägger att hen tycker att de har en imponerande biblioteksbyggnad 

som de flesta kommuninvånare känner till och att de vill på deras Facebooksida visa att även 

deras insida är imponerande och att ett besök på deras kommunbibliotek inte är bortslösad tid. 

På frågan Finns det några riktlinjer i verksamheten som ni utgått ifrån i ert arbete med 

Facebooksidan? svarar respondenten att kommunen har riktlinjer för hemsidor och liknande 

och helst ser kommunledningen att även Facebooksidan följer dessa riktlinjer. Man vill att allt 

ska vara enhetligt, man vill ha en tydlig röd tråd i den grafiska profilen. Respondenten säger 

att de följer dessa riktlinjer i stort men vem som helst kan ju skapa en Facebooksida i 

folkbibliotek Ds namn.   

På frågan Är ni nöjda med resultatet? svarar respondenten att de inte är det. Hen berättar att 

de är två anställda som har hand om Facebooksidan varannan vecka var men det är sällan de 

får den tid de behöver för att det ska se bra ut. Allt händer på deras egna initiativ. Tiden till 

Facebooksidan är tyvärr det första som får stryka på foten när det blir ont om tid, säger den 

intervjuade. Hen tillägger också att det hade varit mer krut i sidan i början. 

Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med att skapa sidan för folkbibliotek D var att 

marknadsföra sig och göra som flera andra bibliotek gör nämligen finnas på sociala media. De 

vill förmedla en bild av ett folkbibliotek som hänger med i den tekniska utvecklingen och som 

har en trevlig in- och utsida. Det finns allmänna regler för digital kommunikation i kommunen 

som de följer. Den intervjuade är inte nöjd med sidan men önskar mer tid för arbetet med den. 

4.2 Mottagarnas enkätsvar 

Folkbibliotek A (430 följare) 

På frågan Vilken bild av A bibliotek får du när du ser dess Facebooksida? svarar alla 12 

respondenter att de får en positiv bild, adjektiv såsom mysig, trevlig, bra, avkopplande, grym 

och levande förekommer. 2 respondenter tillägger att de får en bild av ”ett riktigt bibliotek” 

där det handlar om böcker och litteratur. 2 andra respondenter svarar även att de får en bild av 

att biblioteket är ”ett kulturställe” och ”kulturinstitution”. En av respondenterna skriver också 

att hen får en bild av ett bibliotek som har många aktiviteter. 

Vad beträffar frågan Vad gör att du får just en sådan uppfattning? svarar 11 respondenter att 

det framför allt är bilderna som bidrar till den uppfattningen de får, vidare svarar 2 

respondenter att det är även antalet inlägg samt de positiva omdömena. En respondent svarar 

att det beror på att biblioteket ligger i staden A. Vissa respondenter utvecklar sina svar med att 

det finns en mysig läsfåtölj på omslagsbilden som bidrar till deras uppfattning, att det finns 

bilder på folk som läser, bilder från olika kulturevenemang mm. 

På nästa fråga Vad tror du biblioteket vill med Facebooksidan? svarar 6 respondenter att de 

tror att biblioteket vill nå ut till flera läsare och locka folk. En svarar att de vill att folk ska 

läsa mer. En annan respondent svarar att hen tror att ”de vill framstå som en kulturinstitution 

snarare än bara bibliotek”. 3 respondenter tror att biblioteket även vill tipsa om böcker, 
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litteratur och olika evenemang. En person tror att biblioteket endast vill vända sig till de som 

gillar att läsa. 

När det gäller frågan Är det något du tycker saknas på Facebooksidan? svarar 11 personer en 

variation av nej, en person tycker att profilbilden är suddig och förstör intrycket man får. 

På den sista frågan Stämmer den bilden med din bild av folkbiblioteksverksamhet som du 

hittills haft? svarar alla respondenter en variation av ja eller att de tror det. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla respondenter får en positiv bild av 

folkbiblioteket A genom deras Facebooksida, majoriteten säger att det är tack vare bilderna 

som publiceras på sida. Hälften tror att biblioteket vill nå ut till fler och nästan ingen saknar 

något på sidan. Alla respondenter tycker att bilden som folkbibliotekets Facebooksida 

förmedlar stämmer med deras bild av folkbibliotek i allmänhet. 

Folkbibliotek B (1050 följare) 

På frågan Vilken bild av B bibliotek får du när du ser dess Facebooksida? svarar 6 

respondenter att de får en positiv bild, en bild av ett trevligt och modernt bibliotek med glada 

människor. 4 personer svarar att de får en bild av bibliotek som brinner pga. omslagsbilden. 

En person säger att hen inte får någon klar bild alls, en annan svarar att hen får en bild av ett 

bibliotek där det verkar vara mycket gamla människor. 4 respondenter lägger till att de snarare 

får en bild av en mötesplats än ett bibliotek. 

Vad beträffar frågan Vad gör att du får just en sådan uppfattning? svarar 8 personer att det är 

bilderna på sidan som bidrar till deras uppfattning. En person svarar att det är den tilltalande 

layouten som gör det. Två personer tillägger att det är inläggen som handlar om olika 

evenemang istället för litteratur som gör att de uppfattar biblioteket som en mötesplats. En 

respondent svarar ”vet ej”. 

På nästa fråga Vad tror du biblioteket vill med Facebooksidan? svarar 7 personer att de tror 

det handlar om att locka eller nå ut till fler människor samt synas. En person säger att hen tror 

att biblioteket vill ”skapa en gemenskap” medan en annan att de vill framhålla att det är en 

mötesplats. 4 personer svarar att de tror att det handlar om att locka folk till läsning, medan en 

annan respondent svarar att om de vill framstå som ett traditionellt bibliotek ”så har de nog 

misslyckats”. 

När det rör sig om frågan Är det något du tycker saknas på Facebooksidan? svarar 13 

personer en variation av ja. De utvecklar sina svar med att de saknar litteratur, boktips, 

bokrecensioner, tävlingar, modernare inlägg, en bättre omslagsbild, bekräftelse på att man kan 

komma dit och läsa en bok i lugn och ro. En person svarar nej på frågan.  

På den sista frågan Stämmer den bilden med din bild av folkbiblioteksverksamhet som du 

hittills haft? svarar 10 personer njae, delvis, nej, medan 4 svarar ja eller ungefär. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mindre än hälften av respondenterna får en 

positiv bild av folkbiblioteket B genom deras Facebooksida, majoriteten säger att det är tack 

vare bilderna som publiceras på sida. Hälften tror att biblioteket vill nå ut till fler människor. 

Nästan alla saknar något på sidan, för det mesta saknar de inlägg kopplade till litteratur och 

läsning. Majoriteten av respondenterna tycker inte att bilden som folkbibliotekets 

Facebooksida förmedlar stämmer med deras bild av folkbibliotek i allmänhet. 
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Folkbibliotek C (5450 följare) 

På frågan Vilken bild av C bibliotek får du när du ser dess Facebooksida? svarar 13 

respondenter att de får en bild av ett stort och modernt bibliotek, som hänger med i tiden och 

är ”poppigt”. En person tillägger att det är ”nästan för bra för att vara sant”. 3 personer säger 

att de får en bild av ett kulturcentrum med flera aktiviteter, cirklar, kurser mm.  2 personer får 

en känsla av att biblioteket vänder sig till alla åldrar medan en respondent uppfattar som att 

det är framför allt till yngre vuxna som boktipsen och inläggen är riktade. En person får en 

bild av ett ”lite tråkigt” bibliotek. 

Vad beträffar frågan Vad gör att du får just en sådan uppfattning? svarar alla 14 att det är 

bilderna i inläggen som gör det. De utvecklar med att det finns bilder från olika aktiviteter och 

att de är många/fräscha, flera bilder som anknyter till film, litteratur och populär kultur, kända 

författare. En person säger att bilderna ger hen en ”storstadskänsla” medan 2 andra nämner 

den stora moderna byggnaden på omslagsbilden som påverkar uppfattningen om modernitet. 

En person får en känsla av att det inte finns ett riktigt engagemang bakom sidan. 

På nästa fråga Vad tror du biblioteket vill med Facebooksidan? svarar 11 personer att de tror 

att biblioteket vill nå ut, informera, locka till sig folk. En person säger att de vill marknadsföra 

sig, en annan att de vill framstå som något mer än bibliotek och har förlorat fokus lite, medan 

en respondent säger ”vet ej”. En person tillägger att hen tror att biblioteket vill sprida ”den 

moderna och poppiga bilden av sig själva”. 

När det gäller frågan Är det något du tycker saknas på Facebooksidan? svarar 5 personer nej. 

6 personer önskar fler inlägg om litteratur, boktips och typiska ”biblioteksinlägg”. En person 

önskar fler bilder på lokalerna, en annan skulle vilja ha tävlingar. En respondent preciserar att 

fler boktips till äldre användare önskas.  

På den sista frågan Stämmer den bilden med din bild av folkbiblioteksverksamhet som du 

hittills haft? svarar 13 personer en variation av nej, t.ex. ”nej”, ”inte riktigt”, ”njae”, ”nej, jag 

vet inte”. En person svarar ”ja, det tror jag”. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att nästan alla respondenter får en bild av ett stort 

och modernt folkbibliotek genom folkbiblioteket Cs Facebooksida, alla säger att det är tack 

vare bilderna som publiceras på sida. Majoriteten tror att biblioteket vill nå ut till fler och 

nästan hälften saknar något på sidan, framför allt boktips och litteratur. Nästan alla 

respondenter tycker att bilden som folkbibliotekets Facebooksida förmedlar inte stämmer med 

deras bild av folkbibliotek i allmänhet. 

Folkbibliotek D (300 följare) 

På frågan Vilken bild av D bibliotek får du när du ser dess Facebooksida? svarar 4 

respondenter att de har en bild av ett bibliotek där det inte händer så mycket, att det inte finns 

mycket liv i sidan. 5 personer får en bild av ett trevligt bibliotek. 2 personer får en bild av att 

det mesta handlar om läsning och böcker. En person svarar ”under all kritik”. En person 

tillägger att det känns ”klassiskt och traditionellt” medan en annan säger att man får en bild av 

ett ”litet lokalt bibliotek” på ett trevligt sätt. 

När det handlar om frågan Vad gör att du får just en sådan uppfattning? svarar 5 personer att 

det bilderna, en person att det är inläggen. Personen som får den lokala känslan utvecklar sitt 

svar med att det är bilder vad själva anställda gör som ger hen den uppfattningen. 3 personer 
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säger att det är det faktum att det är så få nya inlägg som ger dem en känsla av att det inte 

händer så mycket. 2 personer får sin uppfattning eftersom det finns flera uppdateringar om 

böcker och författare. Personen som svarade ”under alla kritik” i första frågan, svarar ”det är 

ju D-staden”. 

På nästa fråga Vad tror du biblioteket vill med Facebooksidan? svarar 4 personer att de tror 

att biblioteket vill vara/göra ”som alla andra”. 6 personer svarar att de tror att biblioteket vill 

nå ut till fler, locka och marknadsöra sig. En respondent säger att hen tror att de vill ”sprida 

budskapet: läs! det är roligt!”, medan en annan tror att de överhuvudtaget vill visa att de finns 

och att det händer ”lite smågrejer” hos dem.  

När det gäller frågan Är det något du tycker saknas på Facebooksidan? svarar 10 personer ja 

och utvecklar att de saknar fler inlägg, mer aktivitet på sidan, fler aktuella boktips och fler 

bibliotekets egna inlägg och inte länkar till andra sidor. En person vill ha fler omdömen. En 

person svarar ”inget, den är jättebra.” 

På den sista frågan Stämmer den bilden med din bild av folkbiblioteksverksamhet som du 

hittills haft? svarar 11 tillfrågade en variation av ja, t.ex. ”ja”, ”någorlunda”, ”tror det”. En 

person säger ”jag vet inte”. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mindre än hälften av respondenterna får en 

positiv bild av folkbiblioteket D genom deras Facebooksida, hälften säger att det är tack vare 

bilderna som publiceras på sida medan andra hälften svarar att det är antalet inlägg som 

påverkar deras uppfattning. Hälften tror att biblioteket vill nå ut till fler människor, flera tror 

även att biblioteket vill vara som alla andra. Nästan alla saknar något på sidan, för det mesta 

saknar de mer aktivitet. Majoriteten av respondenterna tycker att bilden som folkbibliotekets 

Facebooksida förmedlar stämmer med deras bild av folkbibliotek i allmänhet. 
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5. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera resultaten av intervjuerna med de ansvariga för de 

fyra folkbiblioteks Facebooksidor och enkätsvaren från mottagarna samt analysera hur mina 

resultat förhåller sig till den teoretiska bakgrunden. Kapitlet delas in i tre huvuddelar som 

motsvarar mina forskningsfrågor samt en del som handlar om eventuella framtida forskning 

inom området. 

5.1 Vilken bild av folkbibliotek vill de själva förmedla på Facebook 
och hur arbetar de med det? 

När det gäller folkbiblioteket A (430 följare) kan man konstatera att syftet med att skapa sidan 

för folkbiblioteket var att vara med på Facebook eftersom flera andra bibliotek redan fanns 

där, också att testa något nytt. Allt hände på ett privat initiativ av administratören. Den har 

inte heller funnits någon konkret tanke bakom den image som man förmedlar, sidan ska visa 

vad som händer på biblioteket, vara ett komplement, ha en personlig och informell karaktär. 

Det finns inga konkreta riktlinjer för hur administratören bör jobba med sidan, man har inga 

tydliga instruktioner från ledningen heller. De riktlinjerna som finns är allmänna linjer för all 

virtuell verksamhet i kommunen. Respondenten är nöjd med sidan men önskar att fler i 

organisationen visade intresset för sidan. Hen märker även att intresset från mottagarna har 

minskat.  

Det är tydligt att det är en persons privata initiativ som ligger bakom Facebooksidan, varken 

ledningen eller andra anställda visar något större engagemang för den, vilket skulle uppskattas 

av administratören. Riktlinjerna är allmänna etiska linjer som gäller all virtuell 

kommunikation, dvs. det inte finns några konkreta regler för just detta projekt. Den image 

som förmedlas av sidan beror alltså på en persons smak och personliga preferenser baserat på 

hens idé om hur en sådan sida bör se ut samt hens erfarenhet av andra liknande sidor på 

Facebook.  

När det rör sig om folkbiblioteket B (1050 följare)kan man konstatera att det länge funnits 

traditionen av att vara närvarande på sociala media så det var en naturlig sak för de att nå ut 

även på Facebook. Bilden man vill förmedla är en bild av ett givande och roligt bibliotek där 

det händer saker. Det finns klara riktlinjen i kommunen för hur man ska använda sociala 

medier och dessa gäller även folkbiblioteket. Den intervjuade är nöjd med sidan men önskar 

att man arbetade mer medvetet och aktivt med sociala medier eftersom i dagens läge ses de 

mer som komplement till traditionella webbsidor.  

Det verkar finnas en tillåtande klimat i den organisationen när det gäller sociala medier, vilket 

gör att även om det är en person som administrerar sidan är det accepterat av andra och att 

hen känner sig nöjd med sitt arbete beror kanske just på den acceptansen man får. Man kan 

kanske tolka det som att olika personer arbetar med olika sociala medier på detta bibliotek. 

Hen önskar dock att man kunde ta ett nästa steg i arbetet med Facebooksidan och jobba mer 

medvetet med den. Det finns klara riktlinjer för sociala medier dock inga enskilda för just det 

här projektet. Den image som förmedlas av sidan beror alltså återigen på en persons smak och 

personliga preferenser baserat på hens idé om hur en sådan sida bör se ut samt hens erfarenhet 

av andra liknande sidor på Facebook.  

När det handlar om folkbiblioteket C (5450 följare)kan man säga att syftet med att skapa 

sidan var att locka fler låntagare, att vara där människor finns idag, dvs. på sociala media. De 

vill förmedla en bild av ett trevligt och modernt folkbibliotek för alla. Det finns allmänna 
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regler för sociala medier i kommunen som de följer. Den intervjuade är någorlunda nöjd med 

sidan men önskar mer tid för arbetet med den. Det har återigen varit en persons privata 

initiativ att starta Facebooksidan, tanken är att marknadsföra och även här önskas mer tid för 

att arbeta med sidan. Riktlinjerna är allmänna etiska linjer som gäller alla sociala medier, dvs. 

det inte finns några konkreta regler för just detta projekt och administratören följer de 

oskrivna reglerna som dikteras för Facebook, dvs. om man vill synas måste man hela tiden 

uppdatera sidan, annars finns den inte i mottagarnas flöde. Den image som förmedlas av sidan 

beror alltså på en persons smak och personliga preferenser baserat på hens idé om hur en 
sådan sida bör se ut samt hens erfarenhet av andra liknande sidor på Facebook.  

När det gäller folkbiblioteket D (300 följare)kan man säga att syftet med att skapa sidan var 

för att marknadsföra sig och göra som flera andra bibliotek gör nämligen finnas på sociala 

media. De vill förmedla en bild av ett folkbibliotek som hänger med i den tekniska 

utvecklingen och som har en trevlig in- och utsida. Det finns allmänna regler för digital 

kommunikation i kommunen som de följer. Den intervjuade är inte nöjd med sidan men 

önskar mer tid för arbetet med den. Det är återigen ett privat initiativ som ligger bakom 

Facebooksidan och önskan att visa sin arbetsplats på Facebook. Även här önskas mer tid för 

arbetet med den och man känner sig inte nöjd med resultatet. Riktlinjerna är allmänna för hela 

kommunen, dvs. det inte finns några konkreta regler för just detta projekt, och uppfattas som 

att kommunen vill styra den grafiska utformningen av den image som man förmedlar. Den 

image som förmedlas av sidan beror alltså på två personers smak och personliga preferenser 

baserat på deras idé om hur en sådan sida bör se ut samt deras erfarenhet av andra liknande 
sidor på Facebook. 

När det rör sig frågan om hur hela arbetsprocessen med Facebooksidorna ser ut finner jag 

vissa mönster i min studie. Det gemensamma för alla fyra undersökta folkbibliotek är att deras 

Facebooksidors syfte är att finnas med på det sociala mediet för att locka fler användare, dvs. 

sidorna skapas i marknadsföringssyfte. Detta styrs av nyfikenhet, viljan att utforska nya 

kanaler och behovet att finnas där alla finns. Detta stämmer väl överens med den amerikanska 

studien från 2007 där respondenterna såg Facebook som en ny marknadsföringskanal och 

tyckte att bibliotek bör hålla sig uppdaterade när det gäller sociala media (Charnigo & 

Barnett-Ellis, s. 23-30). Detta bekräftar även Christensson och Jergefelts 

undersökningsresultat från 2010 då man kom fram att folkbibliotek vill visa upp sig och 

marknadsföra sin verksamhet (s. 28-29). Folkbiblioteken följer alltså ”Bibliotek 2.0”-trenden 

och vill uppfattas som moderna institutioner som finns ute på nätet och som förändras i takt 

med den digitala världens förändring (Carlsson, 2013, s. 12-13). 

Nästa likhet finns i själva skapandeprocessen då alla administratörer säger att de skapat 

sidorna på eget initiativ. Man önskar också att det fanns mer tid avsatt för det projektet och att 

andra i organisationen visade större intresse för det. Det bekräftar den amerikanska 

undersökningen på vårdhögskolorna från 2009 som tydligt visade att de flesta inte hade tid för 

att syssla med Facebooksidor eftersom ingen extra tid avsattes i tjänsterna för just det 

projektet (Hendrix m.fl., s. 43-46). Man kan även se en liknande situation i Carlssons (2013) 

undersökning som visar att biblioteksanställda börjar syssla med en arbetsuppgift inför vilken 

de egentligen inte har någon speciell förberedelse, alltså inga extra resurser tillhandahålls, 

samtidigt som man inte heller förändrar tidsadministrationen (s. 189-190).  Även min studie 

visade att ingen av de undersökta ansvariga för Facebooksidorna fick någon fortbildning inom 
området från sin arbetsplats.  
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En slutsats kan dras om att i dagens samhälle förväntas man som anställd på folkbibliotek 

förfoga över färdiga kunskaper gällande hantering av sociala medier och eftersom de oftast 

används i marknadsföringssyfte, såsom både tidigare som min undersökning visar, förväntas 

även professionella kunskaper om imageskapandeprocessen att ingå i en folkbibliotekaries 
kompetens.  

Vidare kommer den formella ramen för arbetet. Inget av de fyra undersökta av mig 

folkbiblioteken har särskilda riktlinjer för projektet med Facebooksidan men alla fyra 

intervjuade säger att det finns riktlinjer för kommunikation med media i kommunen som styr 

även arbetet med Facebook och det är alltså de riktlinjerna som man följer. En liknande 

situation ser Carlsson (2013) i Malmö, nämligen att man i kommunen skapade en plan för 

förändring av imagen av staden och folkbiblioteket utan att precisera hur arbetet med de små 

enskilda projekten ska genomföras. Dock ställde man i alla fall upp ett konkret mål mot vilket 

man skulle arbeta (s. 189-190).  

Arbetet med Facebooksidor på de undersökta folkbiblioteken går alltså stick i stäv med 

Kotlers (1993) rekommendationer för arbete med en organisations image. Enligt honom är de 

administrativa resurserna av stor betydelse. Det handlar alltså om klara riktlinjer, tydlig 

fördelning av arbetsuppgifterna och tidsresurser (s. 141). Eftersom det inte finns konkreta 

riktlinjer för hur och vilken image av folkbibliotekverksamheten Facebooksidorna ska 

förmedla beror allt på administratörernas personliga val och beslut samt tidsresurser. Den 

image som förmedlas på sidan beror alltså på en persons smak och personliga preferenser 

baserat på hens idé om hur en sådan sida bör se ut samt hens erfarenhet av andra liknande 

sidor på Facebook, vilket betyder att en enda persons vision utgör det filtret som påverkar 

mottagarnas upplevelser av organisationens prestationer (Grönroos, 2008, s. 326). Därför 

finns risken att även om administratören har oerhört goda intentioner och lägger hela sitt 

hjärta i arbetet med sin arbetsplats Facebooksida, kan saker gå fel, om när det händer finns det 

inga riktlinjer som administratören kan luta sig mot utan hen får ta hela skulden. Man skulle 

alltså kunna säga att alla sådana administratörer som skapar Facebooksidor åt sina 

arbetsplatser gör ett riskabelt volontärt arbete.  

Anderson och Muttala (2012) kom fram till liknande resultat i sin studie, nämligen att de 

undersökta av dem biblioteken inte hade bestämda riktlinjer för arbetet med Facebook (s.70). 

Man kan således konstatera att innehållet på sidorna inte är objektivt utan beroende av flera 

olika faktorer. Eftersom arbetet med Facebook inte regleras av ledningen, finns det alltså inte 

som en officiell arbetsuppgift. Detta leder till att den tid som ägnas för arbetet med sidan 

beror helt på hur mycket tid ”över” från ordinarie arbetsuppgifter administratören får, detta 

kan skilja sig under olika tidsperioder. Här kan man även fråga sig om vad som händer om 

administratören blir sjukskriven en längre tid eller helt enkelt slutar arbeta på respektive 

folkbibliotek. 

När det rör sig om vilken bild av sig själva de fyra undersökta bibliotek vill förmedla på sina 

Facebooksidor finns även här vissa mönster. Folkbiblioteket A(430 följare) vill förmedla 

samma bild som det fysiska biblioteket förmedlar men på ett lite mer personligt och informellt 

sätt. Facebooksidan är alltså ett komplement till redan existerande marknadsföringskanaler 

och har för syfte att återspegla den fysiska verkligheten, upprepa den. Folkbiblioteket B (1050 

följare)vill förmedla en bild av ett roligt bibliotek där det händer saker. Även folkbiblioteket 

C (5450 följare) vill förmedla en bild av ett trevligt och modernt bibliotek för alla. Också 

folkbiblioteket D (300 följare)vill framstå som ett trevligt folkbibliotek som hänger med i den 

digitala världen. Tre av de fyra administratörerna är nöjda med den bilden de förmedlar. Den 
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fjärde förklarar sitt missnöje med tidsbrist. Alla fyra undersökta folkbibliotek vill förmedla en 

positiv bild av biblioteksverksamheten. Ingen av de intervjuade säger att de vill framställa sina 

arbetsplatser som något annat än bibliotek. Det är alltså Hedmarks (2009) bokliga och 

allaktivitetsdiskurs som administratörerna vill förmedla på Facebooksidorna (s. 149 ff). Detta 

stämmer väl överens med Anderssons studie från 2011 som visade att syftet med biblioteks 

närvaro på sociala media är att marknadsföra den traditionella biblioteksverksamheten, dvs. 

det fysiska biståndet, litteraturen och bibliotekariernas kompetens (s. 29). Även Anderson och 

Muttala (2012) kom fram till liknande resultat i sin studie, nämligen att de undersökta 

folkbibliotekens agerande på Facebook inte skilde sig från en traditionell biblioteksservice (s. 

70). 

5.2 Vilken bild av folkbibliotek förmedlar deras Facebooksidor enligt 
mottagarna och hur förhåller den sig till deras tidigare bild av 
folkbibliotek? 

När det gäller folkbiblioteket A (430 följare)kan man konstatera att alla respondenter får en 

positiv bild av folkbiblioteket genom deras Facebooksida, majoriteten säger att det är tack 

vare bilderna som publiceras på sidan. Hälften tror att biblioteket vill nå ut till fler användare 

och några att det vill ge boktips. Nästan ingen saknar något på sidan och alla respondenter 

tycker att bilden som folkbibliotekets Facebooksida förmedlar stämmer med deras tidigare 

bild av folkbibliotek i allmänhet. Man kan alltså se en tydlig koppling mellan mottagarnas 

tidigare image av ett folkbibliotek och den positiva image de får genom folkbiblioteket As 

Facebooksida, nämligen att de två stämmer väl överens. Ingen saknar något på sidan – sidan 

uppfyller alltså de förväntningarna som man har på ett folkbibliotek, vilket i sin tur leder till 

den förstärkta positiva bilden av ett någorlunda stort och välfungerande folkbibliotek. 

Mottagarna ser ingen förvridning av verkligheten, de tror på det de ser, det är alltså 

upprepning av det de redan känner till från mötet med det fysiska biblioteket. Bilden är trygg 

och välbekant. Därför tror också flera av respondenterna att syftet med sidan är att locka 

ytterligare personer till biblioteket. Det viktiga är dessutom att alla respondenter får sin 

uppfattning tack vare de grafiska inläggen, dvs. fotografierna och bilderna, som läggs ut på 

sidan, den skrivna textens betydelse är alltså marginellt om ens det. 

När det rör sig om folkbiblioteket B (1050 följare) kan man konstatera att mindre än hälften 

av respondenterna får en positiv bild av folkbiblioteket genom deras Facebooksida, 

majoriteten säger att det är tack vare bilderna som publiceras på sida. Hälften tror att 

biblioteket vill nå ut till fler människor. Nästan alla saknar något på sidan, för det mesta 

saknar de inlägg kopplade till litteratur och läsning. Majoriteten av respondenterna tycker inte 

att bilden som folkbibliotekets Facebooksida förmedlar stämmer med deras bild av 

folkbibliotek i allmänhet. Man kan återigen se en koppling mellan mottagarnas tidigare bild 

av folkbibliotek och den graden av positivitet gentemot folkbiblioteket Bs image. Majoriteten 

av respondenterna tycker inte att bilderna stämmer överens och därför är mer än hälften 

negativt inställda till den image som Facebooksidan försöker lansera. De uppfattar att 

verkligheten är förvriden. Nästan alla saknar något på sidan – det mottagarna saknar är just 

det som finns i deras tidigare bild av ett folkbibliotek, i det här fallet visar det sig vara 

litteratur och läsning. En av respondenterna säger även att om de vill framstå som ett 

traditionellt bibliotek ”så har de nog misslyckats”. Precis som tidigare får majoriteten av 

respondenterna sin uppfattning tack vare de grafiska inläggen, dvs. fotografierna och bilderna, 

som läggs ut på sidan. 

När det handlar om folkbiblioteket C (5450 följare) kan man konstatera att nästan alla 

respondenter får en bild av ett stort och modernt folkbibliotek genom deras Facebooksida, alla 
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säger att det är tack vare bilderna som publiceras på sida. Majoriteten tror att biblioteket vill 

nå ut till fler och nästan hälften saknar något på sidan, framför allt boktips och litteratur. 

Nästan alla respondenter tycker att bilden som folkbibliotekets Facebooksida förmedlar inte 

stämmer med deras bild av folkbibliotek i allmänhet. Återigen kan man alltså konstatera att 

mottagarnas tidigare bild av folkbibliotek påverkar hur de uppfattar den image som 

folkbiblioteket C lanserar på sin Facebooksida. I stort sett ingen tycker att de bilderna 

stämmer överens, en säger att man har tappat fokus och en annan att bilden är för bra för att 

vara sann. Det känns som att mottagarna är häpna över bilden av storslagenhet som 

Facebooksidan utstrålar. När man läser in sig djupare på de enskilda svaren kan man fråga sig 

om alla egentligen är helt positiva, man ser tydligt ”modernt och stort” som en röd tråd, dock 

känner man lite skepticism i vissa svar, som att folk inte helt tror på det de ser. Nästan alla 

svarar tydligt att deras tidigare bild inte stämmer överens med imagen på Facebook och 

hälften saknar något på sidan, alltså upplever de verkligheten som skev. Precis som tidigare 

får majoriteten av respondenterna sin uppfattning tack vare de grafiska inläggen, dvs. 

fotografierna och bilderna, som läggs ut på sidan. 

När det gäller folkbiblioteket D (300 följare) kan man konstatera att mindre än hälften av 

respondenterna får en positiv bild av folkbiblioteket genom deras Facebooksida, hälften säger 

att det är tack vare bilderna som publiceras på sidan medan andra hälften svarar att det är 

antalet inlägg som påverkar deras uppfattning. Hälften tror att biblioteket vill nå ut till fler 

människor, flera tror även att biblioteket vill vara som alla andra. Nästan alla saknar något på 

sidan, för det mesta saknar de mer aktivitet. Majoriteten av respondenterna tycker att bilden 

som folkbibliotekets Facebooksida förmedlar stämmer med deras bild av folkbibliotek i 

allmänhet. I det här fallet ligger det intressanta att trots att mindre än hälften av mottagarna får 

en positiv bild av folkbiblioteket D genom dess Facebooksida, stämmer den bilden ändå med 

deras tidigare bild av folkbiblioteksverksamhet. Nästan alla saknar något men det inte är 

element av den verkligheten de förknippar med bibliotek utan här handlar det om 

aktivitetsnivå, den är alltså för låg på sidan enligt respondenterna. Även om de är negativt 

inställda för det mesta beror detta inte på själva imagen som folkbiblioteket D lanserar på sin 

Facebooksida, för den ser de som riktig, utan på passiviteten. Problemet ligger alltså inte i vad 

som förmedlas utan hur det förmedlas.  

Trots passiviteten på sidan tror ändå hälften av respondenterna att dess syfte är att locka fler 

biblioteksbesökare samt en strävan efter att vara som ”alla andra”. Man kan självklart 

spekulera kring vilka ”alla andra” är, om det handlar om andra folkbibliotek eller alla 

Facebookanvändare generellt. Precis som tidigare får många av respondenterna sin 

uppfattning tack vare de grafiska inläggen, dvs. fotografierna och bilderna, som läggs ut på 

sidan. Hälften påpekar dock att uppfattningen beror på det låga antalet inlägg på sidan, den 

påverkas alltså inte av något som finns på sidan utan snarare en brist på något. 

Det är två huvudkomponenter som påverkar mottagarnas bild av de fyra undersökta av mig 

folkbiblioteken när det gäller själva layouten av imagen. För det första är det den visuella 

delen av Facebooksidorna, alltså själva bilderna som publiceras. För det andra är det antalet 

inlägg över tid, dvs. om sidan uppdateras ofta är bilden positiv, medan om inläggen är få är 

bilden negativ. Det är precis som Kotler (1993) säger, nämligen att den visuella delen av en 

image är starkast, t.ex. bilder som visar verksamheten (s. 153-4). Detta överensstämmer också 

med Carlssons (2013) studie som visade att de sociala medierna alltid är ”färdigt skapade” 

utan är hela tiden levande och kräver uppdateringar (s. 190). Man skulle kunna jämföra de 

sociala medierna med en levande organism som hela tiden måste ”matas” och tas om hand för 

att återstå levande.  
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Vidare visar min undersökning att det finns ett tydligt filter genom vilket Facebooksidorna ses 

av mottagarna, nämligen överensstämmelse med deras tidigare bild av folkbibliotek, alltså det 

de uppfattar som verklighet. Ju närmare imagen på Facebooksidorna ligger mottagarnas 

uppfattning av verkligheten, desto mer positiv reaktion till sidan. De sidorna som följer 

Kotlers riktlinjer för imageskapande uppfattas således mer positivt, särskilt när det gäller 

validitet och trovärdighet, dvs. att imagen är realistisk och så lik verkligheten som möjligt (s. 

149-150). Detta kan man tydligt se i folkbiblioteket As fall – alla är nöjda, ingen saknar något 

på sidan och den förmedlade bilden stämmer helt med mottagarnas uppfattning av 

verkligheten. Däremot i fallet folkbiblioteket C ser man att imagens dragningskraft gör att 

folk uppfattar biblioteket som stort och modernt, dock är validiteten och trovärdigheten låg 

och därför saknar flera mottagare något på sidan, något som kan göra den mer ”verklig” för 

dem. Detta bekräftar Grönroos teori om att användarens erfarenhet av verkligheten alltid 

vinner över det som förmedlas i den planerade imagen och om att en image har flera nivåer, 

dvs. den lokala imagen (de fyra undersökta folkbibliotek) påverkas av den globala imagen av 

organisationer av detta slag (folkbiblioteksverksamhet i allmänhet). (2008, s. 326-7) 

Väldigt tydligt ser man alltså att mottagarna får en positiv bild av folkbibliotek om den 

stämmer med deras tidigare bild av den verksamheten, gör den inte det vill de gärna ”fylla på” 

med de välbekanta elementen. Detta visar hur viktigt i imageskapandeprocessen är att ha i 

åtanke de utmaningar som Kotler (1993)  påpekar kan uppstå, nämligen att folk tenderar att 

skapa en image av en verksamhet och dröja sig kvar vid den även om verksamheten och dess 

image har förändrats (s. 141). Fallet folkbiblioteket C är det bästa exemplet eftersom flera av 

mottagarna saknar något på sidan och några tycker att den förmedlade bilden är helt enkelt för 

bra för att vara sant. Samma sak gäller fallet folkbiblioteket B där hälften får en negativ bild 

av sidan eftersom de saknar inlägg kopplade till den traditionella folkbiblioteksverksamheten. 

Där försöker man alltså göra såsom Malmös stadsbibliotek i Carlssons (2013) undersökning, 

nämligen bryta med den traditionella bilden på ett för abrupt sätt, skapa en ny revolutionär 

bild utan att ha i åtanke att folkbiblioteks identitet och image faktiskt fortfarande är kopplade 

till den fysiska boken (s. 12-13). 

Man måste även påpeka att i folkbiblioteket Ds fall är situationen något speciell, eftersom mer 

än hälften av mottagarna får en negativ bild men alla tycker att den förmedlade bilden 

stämmer väl överens med deras tidigare bild av folkbibliotek. Det är alltså inte den 

förmedlade bilden i sig det är fel på utan, precis som Grönroos anmärker (2008, s. 326-7), 

problemen med den tekniska sidan, i det fallet för få inlägg över en längre tidsperiod.  

En annan likhet finns i hur mottagarna uppfattar sidornas syfte, de flesta tror att sidorna ska 

locka fler användare, att de finns i marknadsföringssyfte. Detta bekräftar den amerikanska 

undersökningen från 2009 då man fann att mottagarna tyckte att den bästa användningen för 

Facebooksidor på högskolebibliotek är marknadsföring (Xia, s. 468-472).   

5. 3 Hur förhåller sig den förmedlade och den mottagna bilden till 
varandra? 

Om man jämför folkbibliotek As intentioner med mottagarnas reaktioner märker man att de 

stämmer rätt så väl överens. Den image som skapas överensstämmer med den image som 

mottas, den är även förenlig med den tidigare bilden av folkbibliotek som mottagarna haft. 

Man vill förmedla en bild av ett traditionellt bibliotek, visa vad som händer på det fysiska 

biblioteket, ge boktips. Inläggen på sidan passar in i Hedemarks (2009) tre diskurser, 

nämligen den bokliga, allaktivitetsdiskursen och informationsförmedlande diskurser (s. 149 

ff.). Den förmedlade bilden stämmer väl överens med den bilden som mottagarna får, vilket 
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innebär att den har hög validitet, trovärdighet samtidigt som den även uppfyller kraven för 

enkelhet och dragningskraft.  

Även syftet med sidan enligt administratören och mottagarna verkar överrensstämma. Bådas 

svar kan man tolka som att syftet är att locka fler användare, alltså sidan finns i 

marknadsföringssyfte. 

Om man jämför folkbibliotek Bs intentioner med mottagarnas reaktioner märker man att de 

inte stämmer så väl överens. Man vill framställa en positiv bild och är nöjd med den bilden 

som förmedlas. Dock är det mindre än hälften av mottagarna som får en positiv bild. Den 

mottagna bilden stämmer inte heller överens med den tidigare bilden som mottagarna haft av 

folkbiblioteksverksamhet. Det som saknas är således delar av den tidigare bilden. Den 

förmedlade bilden har alltså låg validitet och trovärdighet eftersom den inte passar in i 

mottagarnas redan existerande bild av folkbibliotek. 

Även här verkar syftet med sidan enligt administratören och mottagarna överrensstämma. 

Bådas svar kan man tolka som att syftet är att locka fler användare, alltså sidan finns i 

marknadsföringssyfte. 

Om man jämför folkbibliotek Cs intentioner med mottagarnas reaktioner märker man att de 

egentligen stämmer överens. Man vill framställa en bild av ett modernt bibliotek och det är 

exakt den bilden mottagarna får, nämligen en bild av ett stort och modernt bibliotek. Den 

image som skapas överensstämmer med den image som mottas. Trots den överensstämmelsen 

saknar hälften av mottagarna något på sidan, vilken får sin förklaring i att nästan alla 

respondenter tycker att bilden som folkbibliotekets Facebooksida förmedlar inte stämmer med 

deras tidigare bild av folkbibliotek. Man skulle kunna säga att trots att den förmedlade bilden 

har en stor dragningskraft har den kanske inte lika hög trovärdighet. Mottagarna dröjer sig 

kvar vid sin gamla bild och förmodligen behöver få fler erfarenheter av den ”nya” för dem 

verkligheten som biblioteket lanserar för att det ska även bli deras verklighet. De saknar 

fortfarande mer bibliotekstraditionella inlägg men man märker i svaren att de är på väg att 

förändra sin uppfattning och acceptera den nya imagen. 

Likaså syftet med sidan enligt administratören och mottagarna överrensstämmer. Båda svarar 

att syftet är att locka fler användare, alltså sidan finns i marknadsföringssyfte. 

När man jämför folkbibliotek Ds intentioner med mottagarnas reaktioner märker man att de 

inte stämmer så väl överens. Man vill framställa en positiv bild av ett trevligt bibliotek som 

hänger med i utvecklingen. Tyvärr är det mindre än hälften av mottagarna som får en positiv 

bild. Den mottagna bilden stämmer dock överens med den tidigare bilden som mottagarna 

haft av folkbiblioteksverksamhet. Trots att mer än hälften av mottagarna är missnöjda med 

bilden har den ändå hög validitet och trovärdighet eftersom den passar in i mottagarnas redan 

existerande bild av folkbibliotek. Bilden som förmedlas är positiv men sättet på vilket det sker 

uppfattas som bristfälligt. 

Även här verkar syftet med sidan enligt administratören och mottagarna överrensstämma 

någorlunda väl. Bådas svar kan man tolka som att syftet är att locka fler användare och finnas 

med på de sociala medierna såsom andra folkbibliotek, alltså sidan finns i 

marknadsföringssyfte. 

Sammanfattningsvis visar min undersökning att i två av fyra fall stämmer den förmedlade 

med den mottagna bilden. Två folkbibliotek lyckas inte helt i den processen, ett pga. att den 
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förmedlade bilden ligger för långt ifrån den tidigare bilden mottagarna haft, medan det andra 

faller pga. tekniska brister i sidans administration. Den administratören som lyckas bäst finns 

på folkbiblioteket A, hen är nöjd själv och sidan uppfattas positivt. 

Min undersökning visar alltså att den viktigaste faktorn i folkbiblioteks imageskapande på 

Facebook är hur väl man återger verkligheten och hur väl imagen stämmer överens med 

mottagarnas uppfattning av verkligheten. Det betyder att Kotlers (1993) riktlinjer för 

imageskapande såsom validitet och trovärdighet är avgörande i imageskapandeprocessen (s. 

149-150). Att vissa misslyckats med det är kanske inte så konstigt. Det finns inga klara 

riktlinjer, ingen har alltså utarbetat någon marknadsföringsplan för projektet som vanligtvis är 

utgångspunkten i varje marknadsföringsarbete. Ingen har alltså gjort en omvärldsanalys och 

tillfrågat mottagarna vilka förväntningar de har på folkbiblioteks Facebooksidor. Dock har 

man en rik biblioteksforskning som visar att det de flesta förknippar med folkbiblioteken är 

själva utlåningen av den fysiska boken och eventuellt andra medier (Carlsson, 2013, s.12-13). 

Det visar sig att man lyckas bäst om man håller sig till den traditionella bilden och vill man 

förändra den, såsom folkbiblioteket C försöker, bör man göra det väldigt försiktigt. 

5.4 Framtida forskning 

Det skulle vara oerhört intressant att genomföra en liknande studie i en mycket större 

utsträckning, alltså med fler bibliotek och framför allt fler mottagare, kanske även jämföra 

olika åldersgrupper. Det skulle även vara intressant att jämföra storstadsmottagare med 

småstadsmottagare och se om någon av grupperna är mer öppen för förändringar i image.  

Det skulle även vara intressant att undersöka själva trenden med folkbiblioteksnärvaro på 

Facebook och andra sociala medier. Är den en hållbar trend eller enbart en fluga?  

Vidare skulle man kunna undersöka hela imageskapandeprocessen på folkbibliotek, alltså hur 

man tänker och vad man mottar, är bilden i förändring.  
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Sammanfattning 
Bakgrunden för ämnesvalet ligger i författarens egna intressen för folkbibliotek, sociala media 

och marknadsföring, vilket ledde till att uppsatsen har en tvärvetenskaplig karaktär och berör 

både biblioteks- och informationsvetenskap samt marknadsföring. 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka fyra folkbiblioteks imageskapandet på 

Facebook.  Undersökningens huvudsyfte var att jämföra den av biblioteken förmedlade bilden 

med mottagarnas reaktion. I studien undersöktes vad syftet med folkbiblioteks Facebooksida 

var från början och på vilket sätt man arbetar med den i dagens läge samt om den mottagna 

bilden stämmer överens med mottagarnas tidigare bild av folkbiblioteksverksamhet. Man kan 

säga att uppsatsen har en tvärvetenskaplig karaktär och berör både biblioteks- och 

informationsvetenskap samt marknadsföring. 

Huvudfrågeställningarna var följande:  

 Vilken bild av folkbibliotek vill de själva förmedla på Facebook och hur arbetar de 

med det? 

 Vilken bild av folkbibliotek förmedlar deras Facebooksidor enligt mottagarna och hur 

förhåller den sig till deras tidigare bild av folkbibliotek? 

 Hur förhåller sig den förmedlade och den mottagna bilden till varandra? 

Undersökningen genomfördes med hjälp av styrda kvalitativa intervjuer med de ansvariga för 

Facebooksidorna på respektive folkbibliotek samt online enkäter till mottagarna för sidorna. 

Materialet utgjordes av fyra folkbibliotek av olika storlek. 

Imageanalysen genomfördes med utgångspunkt i Kotlers (1993) modell för arbete med en 

image, där man undersöker validitet, trovärdighet, enkelhet, dragningskraft samt unikhet hos 

en image.  

Genomgången av den tidigare forskning visade att det framför allt finns utländska 

undersökningar som man kan relatera till, dock ingen likadan studie att referera till. 

Den amerikanska högskolebiblioteksforskningen visade att åsikter om Facebook som ett 

verktyg för bibliotek är olika men att det sociala mediet passar bra för att marknadsföra 

biblioteket och inte för att använda det som ett substitut för de professionella 

biblioteksverktygen som redan finns. Studierna visade även att själva studenterna, alltså 

mottagare för Facebooksidorna, var mer positivt inställda än biblioteksanställda och 

bibliotekschefer. 

Den svenska forskningen visade att man inte ser Facebook och sociala medier som något 

mycket viktigt i biblioteksverksamheten. Även om inställningarna är positiva ser man ofta det 

hela som ett eventuellt tillägg i marknadsföringen. Just detta är mycket avgörande för 

biblioteks imageskapande, vilket är en viktig del i marknadsföringen. Det är ytterst sällan att 

man har bestämda riktlinjer och utarbetade strategier för arbetet med Facebook på 

folkbibliotek, enligt undersökningarna, vilket innebär att hela processen är slumpvis och ofta 

beror på en eller två personer som på eget initiativ skapar och administrerar Facebooksidan 

för sin arbetsplats, alltså ett bibliotek. 

Resultatet av intervjuerna visade att huvudsyftet för att skapa sidorna var marknadsföring, 

vilja att synas, att locka fler användare. Alla ville förmedla en positiv bild av trevligt, modernt 

bibliotek för alla där det händer saker. Inget av de fyra undersökta biblioteken hade konkreta 

riktlinjer för just arbetet med Facebook, dock fanns det allmänna regler på organisations- eller 
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kommunnivå som man fick följa. Studien visade även att tre av fyra intervjuade var nöjda 

med sitt arbete med Facebooksidorna, den fjärde var inte helt nöjd pga. tidsbrist. 

Resultatet av enkäterna till mottagare visade att majoriteten av de tillfrågade får en positiv 

bild av sidorna. Den negativa bilden beror på antingen brist i överensstämmelsen mellan 

mottagarnas tidigare bild av folkbiblioteksverksamhet och den förmedlade bilden, eller på för 

lågt antal inlägg. Studien visade att mottagarna får sin uppfattning huvudsakligen genom 

grafiska inlägg, dvs. fotografier. Mottagarna trodde även att sidorna skapats i 

marknadsföringssyfte för att locka fler användare.  

I två av de undersökta biblioteken stämde mottagarnas bild av Facebooksidan med deras 

tidigare bild av folkbibliotek, medan i de övriga två stämde bilden inte. Min studie visade 

tydligt att ju mer den förmedlade bilden stämde med mottagarnas tidigare bild desto mer 

positiv var deras inställning till imagen på Facebooksidan. 

Analysen av resultaten visade att de bibliotek som följde Kotlers modell för arbetet med 

image fick mer positiv respons bland mottagarna än de som inte gjorde det. Den viktigaste 

faktorn i folkbiblioteks imageskapande på Facebook är hur väl man återger verkligheten och 

hur väl imagen stämmer överens med mottagarnas uppfattning av verkligheten. Om nu 

folkbiblioteken ska använda sig av marknadsföring på Internet, t.ex. Facebook mm. visar min 

undersökning att biblioteken behöver ha både kunskap och tid för att detta ska ge önskad 

respons. Detta kan man lösa med att den som ska ansvara för marknadsföringen verkligen har 

en marknadsföringsutbildning eller att kommunen har en marknadsansvarig som biblioteken 

kan ta hjälp av vid skapandet av sin reklam. För att en Facebooksida dock ska fungera 

behöver den ansvarige bibliotekarien tid för att gå runt på sitt bibliotek och ta inspirerande 

fotografier och tid för att skriva inlägg till dessa fotografier som ska locka användarnas 

intresse. Varför inte anställa en ansvarig för Facebooksidan på heltid? 



 

33 

 

Litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Andersson, Ingrid & Muttala, Eija (2012). Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter?  

En studie av fyra folkbiblioteks användande av sociala nätverk. Magisteruppsats 2012:20. 

Borås: Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/11115/1/12_20.pdf (2013-12-12) 

Andersson, Louise (2011). ”Det gäller att hänga på”– en studie om marknadsföring av 

folkbibliotek via sociala medier. Kandidatuppsats 2010:23. Borås: Högskolan i 

Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/8871/1/K11-23.pdf (2013-12-14) 

Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek: afvikling eller 

udvikling. København: Danmarks Biblioteksskole 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Carlsson, Hanna (2013). Den nya stadens bibliotek: om teknik, förnuft och känsla i 

gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek. Diss. Lund : Lunds 

universitet, 2013 http://www.ht.lu.se/skriftserier/serier/kulturvetenskaper/70/ (2014-01-08) 

Carlsson, Lena (2010). Sociala medier - en lathund: guide till Facebook, LinkedIn, Twitter, 

bloggar med mera. Göteborg: Kreafon 

Charnigo, Laurie & Barnett-Ellis, Paula (2007). ”Checking OutFacebook.com: The Impact of 

a Digital Trend on Academic Libraries”. Information Technology and Libraries, vol. 26, nr. 1 

http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3286/2899 (2014-01-04) 

Christensson, Lisa & Jergefelt, Mikael (2010). ”Why so serious?”– en kvalitativ 

undersökning 

av folkbiblioteks användning av Facebook. Kandidatuppsats 2010:13. Borås: Högskolan i 

Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/6392/1/k10-13.pdf (2013-12-13) 

Connell, R S (2009). "Academic Libraries, Facebook and MySpace and Student Outreach: A 

Survey of Student Opinion", Libraries and the Academy, vol. 9, nr. 1 

Day, Ronald E. (2010). ”Martin Heidegger’s Critique of Informational Modernity.” i Leckie, 

Gloria J., Given, Lisa M. & Buschman, John (red.) (2010). Critical theory for library and 

information science: exploring the social from across the disciplines. Santa Barbara, Calif.: 

Libraries Unlimited 

Grönroos, Christian (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. 2. uppl. Malmö: Liber 

Göth, Linda (2010). Facebook på biblioteket – en fallstudie av implementeringen av 

Facebook på ett folkbibliotek. Kandidatuppsats 2010:39. Borås: Högskolan i 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/11115/1/12_20.pdf
http://bada.hb.se/bitstream/2320/8871/1/K11-23.pdf
http://www.ht.lu.se/skriftserier/serier/kulturvetenskaper/70/
http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3286/2899
http://bada.hb.se/bitstream/2320/6392/1/k10-13.pdf


 

34 

 

Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/6485/1/k10-39.pdf (2013-12-12) 

Hedemark, Åse (2009). Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av 

biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-99897 (2013-12-12) 

Hendrix, Dean m.fl. (2009). “Use of Facebook in Academic Health Science Libraries”, 

Journal of the Medical Library Association, s. 43-46 

Kajberg, Leif & Lørring, Leif (red.) (2005). European curriculum reflections on library and 

information science education. Copenhagen: Royal School of Library and Information 

Science 

Kotler, Philip, Haider, Donald H. & Rein, Irving J. (1993). Marketing places: attracting 

investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. New York: Free Press 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Leigert, Lena (2009). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier: givande dialoger, 

starkare varumärke, ökad försäljning :-). Göteborg: Kreafon 

Lindberg, Maria & Odham, Karin (2012). Att marknadsföra ett bibliotek på Facebook. 

Kandidatuppsats 2012:9. Borås: Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap (BHS) http://bada.hb.se/bitstream/2320/10738/1/12_9.pdf (2013-12-

12) 

OCLC-rapport (2007). "Sharing, Privacy and Trust in Our Networked World: A Report to the 

OCLC Membership" http://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/sharing.pdf (2014-

01-04) 

Scale, M S (2008). "Facebook as a Social Search Engine and the Implications for Libraries in 

the Twenty-first Century", Library Hi Tech, vol. 26, nr. 4 

http://www.vnseameo.org/zakir/Facebook_as.pdf (2014-01-04) 

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007). Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Xia, Z D, (2009). “Marketing Library Services Through Facebook Groups”, Library 

Management, vol. 30, nr 6/7 

 

 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/6485/1/k10-39.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-99897
http://bada.hb.se/bitstream/2320/10738/1/12_9.pdf
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/sharing.pdf
http://www.vnseameo.org/zakir/Facebook_as.pdf


 

35 

 

Elektroniska källor: 

Andersson, Robert. Facebookskolan,  

http://www.facebookskolan.se/facebookskolan/index.php?page=vad-ar-facebook (2013-08-

27) 

Bibliotekslag, Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596 (2013-09-15) 

Facebook FAQ, din guide till Facebook. http://www.facebook-faq.se/ (2013-09-11) 

Lantbrukarnas riksförbund . Vad är Facebook? http://www.lrf.se/Om-LRF/Sociala-

medier/Facebook (2013-09-21) 

Johansson, Hanna (2013). Fakta om sociala medier, 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/2.5302/fakta/fakta-

1.151882 (2014-01-01) 

Parknäs, Mikael (2012). Sociala medier - verktyg för skolutveckling, http://www.diu.se/nr2-

12/nr2-12.asp?artikel=s39 (2013-09-10) 

Otryckta källor 

Intervjuer med de ansvariga för de valda folkbiblioteks Facebooksidor. December 2013-

Januari 2014. I författarens ägo. 

Enkätsvar från de tillfrågade mottagarna för Facebooksidorna. Januari 2014. I författarens 

ägo.  

Riktlinjer för arbete med sociala media mejlade av de ansvariga. I författarens ägo. 

 

 

 

 

http://www.facebookskolan.se/facebookskolan/index.php?page=vad-ar-facebook
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-19961596_sfs-1996-1596
http://www.facebook-faq.se/
http://www.lrf.se/Om-LRF/Sociala-medier/Facebook
http://www.lrf.se/Om-LRF/Sociala-medier/Facebook
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/2.5302/fakta/fakta-1.151882
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/2.5302/fakta/fakta-1.151882
http://www.diu.se/nr2-12/nr2-12.asp?artikel=s39
http://www.diu.se/nr2-12/nr2-12.asp?artikel=s39


 

36 

 

Bilagor 
Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Kent Eriksson och skriver min examensuppgift som då handlar om just bibliotekens 

Facebooksidor. Nu är det så att jag behöver lite information av de som är ansvariga för ert 

biblioteks FB-sida. Tänkte att en kontakt just här borde leda mig till rätt person. Återkommer 

när jag funderat ut mina frågor lite bättre. 

MVH Kent 

Hej igen! 

För ett par dagar sedan kontaktade jag Dig med förfrågan om du skulle kunna besvara några 

frågor om ditt arbete med Xs biblioteks Facebooksida. Jag skriver mitt examensarbete och är 

intresserad av den bilden som folkbibliotek vill förmedla här på Facebook. Jag uppskattar om 

du kan besvara mina frågor. 

MVH Kent 

Bilaga 2 

Enkätfrågor till bibliotekens Facebookansvariga 

1. Vad var syftet med att skapa en Facebooksidan för er verksamhet? 

2. Vilken bild av biblioteket vill ni förmedla genom Facebooksidan? 

3. Finns det några riktlinjer i verksamheten som ni utgått ifrån i ert arbete med 

Facebooksidan? 

4. Är ni nöjda med resultatet? 

Enkätfrågor till användare 

1. Vilken bild av X bibliotek får du när du ser dess Facebooksida?  

2. Vad gör att du får just en sådan uppfattning? 

3. Vad tror du biblioteket vill med Facebooksidan? 

4. Är det något du tycker saknas på Facebooksidan? 

5. Stämmer den bilden med din bild av folkbiblioteksverksamhet som du hittills haft?
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