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Abstrakt 
The study examines which identities the City Libraries in Malmö, Gothenburg and 
Stockholm reflects through their Facebook feeds. The research questions are: Which 
identities are the most and least prominent? In what way are the identities expressed 
through the libraries' Facebook feeds? Previous research has examined librarians’ views 
on Facebook and ways they use it, but studies on which identities public libraries reflect 
on social media seems to be unexplored. 
 
The method used was qualitative content analysis. It was performed on 282 Facebook 
posts, 58 of which could not be encoded as any form of identity. The time frame for the 
empirical data was two months and the theoretical framework is based on seven 
librarian identities by Anders Ørom and Trine Schreiber. 
 
The result showed that the “Cultural Intermediary Identity” is the most prominent 
identity in the libraries' Facebook feeds and accounts for 48,66 percent of all posts that 
shows features of any identity. Focus is often on authors, books and events. 
  
The analysis also showed traits of “Social Work Identity” (23,21%) “Experience 
Intermediary Identity” (15,18%) and “Subject Specialist Identity” (12,50%). The 
“Information Broker Identity” (0,45%) was only reflected in one post. The “Information 
Organizer” and the “Documentalist” did not appear in any of the Facebook posts. 
 
Furthermore the result shows that, in addition to great interest in culture, there is also an 
ambition to satisfy followers' needs, especially addressing children and teenagers. There 
is also an interest to communicate experiences to Facebook followers and attracting 
visitors by promoting activities such as writers-workshops, debates and role-playing. 
The libraries also promote events and books within the world of specialist literature. 
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1 Inledning  
Sociala medier har tagit plats i många människors vardag. Man lägger upp bilder på sina 
barn, twittrar om aktuella nyhetshändelser, trycker hjärta på vännens senaste Instagram-
bild och skapar kollage på Pinterest. Användarna visar på så sätt en del av sin identitet. 
Även många bibliotek har tagit klivet in på sociala medier. Den tekniska utvecklingen 
har skapat möjligheter för folkbiblioteken att kommunicera med låntagarna på fler sätt 
än tidigare. Som Maria Kronqvist-Berg skriver i sin avhandling Social media and public 
libraries så ses folkbiblioteket och internet som viktiga informationsmedlare i samhället 
(2014, s. 6). Genom kanaler som Facebook och Twitter kan biblioteken nå ut till en 
bredare publik och eventuellt få en modernare image (Wójcik, 2015, s. 91). 
 
Att folkbibliotek använder sig av sociala medier bottnar delvis i tanken om att ” ... 
folkbiblioteket ska finnas där användarna finns”, som biblioteksforskaren Joacim 
Hansson (2010, s. 19-22) lyfter fram i antologin Där människor och tankar möts – 
bibliotek som folkbildning. Han skriver att många bibliotekarier till en början såg 
internet som ett hot och fick en identitetskris men att de senare vände på steken och 
kontrade med att snabbt tillgängliggöra sig nya digitala innovationer – på gott och ont. 
Hansson efterlyser den mer traditionella folkbildande identiteten hos bibliotekarier som 
han menar till stor del har ätits upp av den tama serviceinriktade varianten. Han saknar 
den aktiva och dialogiska gnistan och när det kommer till sociala medier anser han att 
biblioteken mest vill synas där – inte åstadkomma något. 
 
Genom sociala medier kan användarna som sagt visa en del av sin identitet, den bild av 
sig själva de vill förmedla till omvärlden. Detsamma gäller för biblioteken. Enligt 
Hansson (2012, s. 27) är biblioteken några av Sveriges mest besökta institutioner och 
det är intressant att ta reda på vilken eller vilka identiteter som de speglar i sitt digitala 
flöde, att helt enkelt ta reda på vilka folkbiblioteken är på sociala medier. 
 
1.1 Problemformulering 
Facebook dominerar bland sociala nätverk och används av många människor i Sverige. 
Enligt rapporten Svenskarna och internet har 70 procent av internetanvändarna använt 
plattformen någon gång mellan 2012 och 2015. De som är medlemmar och över 15 år 
besöker Facebook närmast dagligen (Findahl & Davidsson, 2015). Den 27 augusti 2015 
nådde Facebook en milstolpe då en miljard människor var online samtidigt (Facebook, 
2015). Sociala mediers popularitet har lett till att allt fler folkbibliotek har hoppat på det 
digitala tåget och har sidor på Facebook. Även forskare har fått upp ögonen för 
området. Det har undersökts hur bibliotekarier ser på Facebook och hur de säger sig 
använda det sociala nätverket. (Smeaton & Davis, 2014a; Carlsson, 2012). Forskare har 
även undersökt vad bibliotekens Facebook-sidor i själva verket innehåller (Smeaton & 
Davis, 2014b; Carlsson, 2012; Kronqvist-Berg, 2014; Wójcik, 2015; Aharony, 2012) 
men vilka identiteter folkbiblioteken speglar på sociala medier verkar vara outforskat, 
därför är det av intresse att hjälpa till att fylla kunskapsluckan. 
 
Hur folkbiblioteken väljer att använda sig av Facebook kan få konsekvenser för hur 
internetbesökarna ser på organisationen. Åse Hedemark (2009, s. 9-11, 26) skriver i 
avhandlingen Det föreställda biblioteket att många människor har starka uppfattningar 
om vad ett bibliotek är och vad det ska innehålla – oavsett om de besöker biblioteket 
eller inte. Vilken eller vilka identiteter folkbiblioteken förmedlar på sociala medier 
borde därmed kunna påverka bilden av organisationen. Samtidigt kan identiteten på 
Facebook säga något om vad biblioteken vill lyfta fram på sociala medier. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vilka identiteter Malmös stadsbibliotek, Göteborgs 
stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek speglar i sina Facebook-flöden.  
 
Studien utgår från följande frågeställningar:  
 

• Vilken/vilka identiteter är mest framträdande respektive minst framträdande? 
• Hur tar identiteterna sig uttryck genom bibliotekens Facebook-flöden? 

 
1.3 Avgränsningar 
Den här studien tar enbart hänsyn till hur folkbibliotek använder sig av Facebook och 
inte andra sociala medier. Anledningen är främst att Facebook är världens populäraste 
sociala nätverk och känns som ett tillräckligt forskningsunderlag (Fuchs, 2014, s. 153). 
Studien utgår från ett professionsperspektiv och inte ett deltagarperspektiv så 
användarnas beteenden kommer inte analyseras i den här undersökningen. Därmed 
analyseras enbart bibliotekens egna inlägg på Facebook-sidorna inte andra användares, 
med undantag för om det är biblioteken själva som har valt att dela någon annans 
inlägg. Hur besökarna reagerar på inläggen kommer därmed inte vara en faktor.  
 
Bibliotekens Facebook-sidor kommer inte heller att analyseras utifrån kategorier som 
utseende, applikationer, meddelanden till eller från biblioteken utan studiens 
utgångspunkt ligger i vad biblioteken själva lägger ut. Med tanke på undersökningens 
omfång innefattas inte andra bibliotekstyper än folkbibliotek, såsom 
universitetsbibliotek, skolbibliotek och sjukhusbibliotek. Om flera bilder och länkar 
bifogats till ett inlägg analyseras enbart den bild/länk som syns.  
 
Det bör även poängteras att de tre bibliotekens Facebook-inlägg inte kommer att 
analyseras utefter varje biblioteks flöde utan att det är den samlade mängden inlägg som 
är i fokus för studien. Däremot görs en beskrivning av bibliotekens fördelningar av 
identiteterna för att ge en bättre inblick i empirin, men forskningsfrågorna gäller 
Malmös stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblioteks 
samlade Facebook-flöden.  
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2 Bakgrund  
I kapitlet redogörs för hur folkbibliotekets roller har förändras från 1960-talet och 
framåt. Först ges en historisk tillbakablick över hur olika årtionden präglat biblioteken 
samt bibliotekarieidentiteterna och sedan presenteras information om hur sociala medier 
har lett till att biblioteken börjat diskutera sin roll i det digitala samhället. Bakgrunden 
presenteras för att knyta samman folkbibliotekens identiteter med sociala medier. 
 
2.1 Folkbibliotekets roll och bibliotekariens identiteter – en återblick 
Lars Höglund skriver i antologin Styra eller stödja? – svensk folkbibliotekspolitik under 
hundra år att folkbiblioteken grundades i början av 1900-talet, mycket tack vare Valfrid 
Palmgren som var en svensk pionjär i sammanhanget. Enligt Höglund föddes 
folkbiblioteket under en tid då böcker och information inte var tillgängliga för stora 
delar av den svenska befolkningen (Höglund, 2012, s. 271). Valfrids bildningsvision 
ledde till att biblioteket kom att öppnas för allmänheten (Hansson, 2012). Sedan dess 
har det hänt en hel del – både tekniskt och politiskt – och biblioteken har ofta varit i 
fokus för debatt. Anders Ørom (1993) och Trine Schreiber (2006) skriver om hur yrket 
har förändrats sedan 1960-talet och hur bibliotekarieridentiteten har förändrats genom 
årtionden. Deras identiteter utgör det teoretiska ramverket för den här studien (läs mer 
om dem i kapitel 5).  
 
Trine Schreiber (2006, s.15-19) anser att 1960-talet är en bra utgångspunkt för att 
beskriva hur biblioteksutvecklingen har sett ut eftersom det var då den offentliga 
sektorn formades på allvar och biblioteken var en del av den. Biblioteket skulle vara en 
institution i medborgarnas tjänst och präglades alltmer av rutiner och definierade 
uppgifter (ibid.). Folkbibliotekarierna hade en tradition av att se sina jobb som ett kall 
och deras mission var att sprida bildning till folket (Olsson, 1991, refererad i Schreiber 
2006, s.19). Bibliotekariernas främsta syfte var att kultivera besökarna i litteratur och 
konst för att de skulle bildas ”rätt”, de hade en så kallad kulturförmedlaridentitet (Ørom, 
1993, s. 38).  
 
På 1970-talet växte klasskillnaderna och arbetslösheten ökade. Konkurrensen ledde till 
att det blev allt viktigare att hävda sin professions status (Schreiber, 2006, s. 28). Den 
tekniska utvecklingen gjorde att fler verksamheter började konkurrera med biblioteket 
och institutionen hade inte längre ”monopol” på att vara den enda organisationen som 
fångade medborgarnas uppmärksamhet. Det började även uppmärksammas att alla 
besökare inte kunde hanteras likadant då det fanns olika behov. Tydligast lyftes 
kvinnor, barn och arbetarklass fram som grupper som skulle prioriteras mer (Ørom, 
1993, s. 39). Bibliotekarierna skulle mer inta rollen som socialarbetare och inte hänga 
upp sig enbart på att vara förmedlare av finkultur – därmed föddes 
socialarbetaridentiteten. 
 
Det blev tuffare tider under 1980-talet. Omstruktureringar ägde rum inom den offentliga 
sektorn och bibliotekens roll blev mer serviceinriktat. Man skulle ge besökarna det de 
betalade för genom skattemedel (Ørom, 1993, s. 34). Information var inne och den 
kulturförmedlande identiteten ute, eller i alla fall på tillbakamarsch. Istället skulle 
biblioteken ägna sig åt informationsorganisering och följaktligen 
informationsförmedling genom teknik (Ørom, 1993 s. 39-40). 
 
Under 1990-talet gjorde internet sin stora entré i världen och som en respons på den 
tekniska utvecklingen fick biblioteken en identitetskris. Samtidigt som människor 
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runtom i västvärlden kopplade upp sig med blippande modem frågade sig många 
bibliotek vad deras roll var nu när all information fanns tillgänglig på nätet.  
Joacim Hansson (2012) skriver i boken Folkets bibliotek?: texter i urval 1994-2012 att 
det fördes reklamkampanjer om att ”nu kommer biblioteket hem till dig”, vilket borde 
ha fått bibliotekarierna att börja snegla efter andra jobb. Den digitala utvecklingen med 
stark servicefokus på information fick delar av branschen och bibliotekarieutbildningar 
att fundera på yrkestitlar som ”information brokers” och ”cybrarians”. Hansson menar 
att informationssökning har vunnit mark mot den folkbildande identiteten och att det ser 
ut så än idag (Hansson, 2012, s. 74-75). 
  
2.2 Biblioteken blir sociala på webben – och skapar upplevelser 
I mitten av 2000-talet får sociala medier stor genomslagskraft runtom i världen 
(Anttiroiko & Savolainen, 2011) och kommer leda till att delar av bibliotekssfären 
återigen börjar fundera på sin roll i samhället (Carlsson, 2013). I kölvattnet av den 
sociala webben, Webb 2.0, föds Bibliotek 2.0. Holmberg et al. (2009, s. 677) definierar 
begreppet på följande sätt: ”Bibliotek 2.0 är en förändring i interaktionen mellan 
användare och bibliotek i en ny kultur av deltagande som katalyseras av sociala 
webbtekniker” (min översättning från engelska). 
 
I avhandlingen Den nya stadens bibliotek: Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen 
av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek skriver Hanna Carlsson (2013) om hur 
Bibliotek 2.0 blev resultatet av att den tekniska utvecklingen gjort bibliotekssfären 
orolig för att inte längre vara efterfrågad. Folkbiblioteket som tidigare haft en tydlig roll 
som kultur- och bildningsinstitution och bokens förkämpe var nu rädd för att stagnera. 
Bibliotek 2.0 satte fokus på att biblioteken skulle hänga med i sin samtid samt tekniken 
och bli mer användarstyrda. Dessa tankar började växa fram på 1980-talet då man 
började tänka mer på besökarna som kunder (Carlsson, 2013, s. 13). 
 
Hanna Carlsson (2013, s. 14) belyser att i samband med att biblioteken ses på ett mer 
företagsmässigt sätt än tidigare innebär det att de måste bevisa att de behövs. På senare 
år har det lett till att biblioteken mer och mer har utvecklats till upplevelsebibliotek 
genom att de satsar på kulturevenemang för att hitta en roll som legitimerar 
verksamheten (Carlsson, 2013). Tankarna om att förmedla upplevelser passar in på 
Trine Schreibers (2006) upplevelseförmedlaridentitet som ingår i den här studiens 
teoretiska ramverk och det blir intressant att se om den får genomslag eller inte.  
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3 Begrepp 
I avsnittet presenteras två centrala begrepp för studien: sociala medier och identitet.  
 
3.1 Sociala medier 
Enligt Anja Bechman och Stine Lomborg skriver i artikeln Mapping actor roles in 
social media: Different perspectives on value creation in theories of user participation 
(2013) att sociala medier kan avgränsas till tre karaktärsdrag: 
 
1) Sociala medier är decentraliserade vilket innebär att det inte enbart är mediaföretag 
som kontrollerar distributionen av information utan även användarna (Boyd, 2008, 
refererad i Bechman & Lomborg, 2013). 
 
2) Användarna skapar innehållet och blir på så sätt producenter (Bruns, 2002, refererad i 
Bechman & Lomborg, 2013). 
 
3) Kommunikationen är interaktiv och nätverksbaserad. Innehållet skapas som en 
interaktion mellan användare istället för att någon har en fast punkt som producent och 
mottagare (Bruns, 2008, refererad i Bechman & Lomborg, 2013, s. 767).  
 
Enligt Christian Fuchs (2014) har sociala medier blivit ett populärt begrepp för att 
beskriva webb-applikationer som bloggar, mikrobloggar (Twitter), sociala nätverk 
(Facebook), videosajter (YouTube) och wikis (Wikipedia) (ibid., s. 32) samt podcaster 
och forum på nätet (Mayfield, 2008).   
 
3.2 Identitet och organisationsidentitet  
Begreppet identitet är komplext i sin natur – förmodligen eftersom det används inom en 
uppsjö av olika vetenskapliga discipliner: filosofi, psykologi, ekonomi och sociologi, 
för att bara nämna några. Att enbart använda sig av en universell definition är därmed 
omöjligt. Det menar Alan Robertson och Bhardra JH Arachchige (2015) i artikeln 
Identity of organizations – an analytical model. Om begreppet ändå ska ringas in så 
dyker ofta frågan ”vem är jag?” upp enligt forskarna vilket hänger samman med 
faktorer som värderingar, tro och attribut (personlighet, utseende, längd med mera), som 
tillsammans utgör delar av en identitet (Robertson & Arachchige, 2015, s. 7-12).  
 
Robertson och Arachige (2015, s. 9) anser att det är viktigare att förstå begreppets 
karaktärsdrag, själva kärnan. Identitet kan i deras ögon appliceras på organisationer och 
bli en så kallad organisationsidentitet och man kan då ställa sig frågan ”Vilka är vi?”. 
Flera forskare har kritiserat tanken och menar att man inte kan applicera mänskliga 
karaktärsdrag på en organisation och att det är omöjligt att spegla alla människors 
identiteter på en arbetsplats (ibid.). Robertson och Arachchige menar dock att om man 
ser på det ur en antiessentialistisk synvinkel kan en organisation identifieras efter vad 
den gör och då är det möjligt att ge den en mångsidig identitet – i alla fall en kollektiv 
sådan (Kenny et al., 2011, refererad i Robertson & Arachchige, 2015, s. 9).  
 
Den här uppsatsen gör ingen närmare problematisering av begreppet identitet eftersom 
studiens teoretiska utgångspunkt är Øroms och Schreibers beskrivningar av sina 
identiteter (se kapitel 5), därav kopplas resonemanget till huruvida bibliotekens 
Facebook-flöden passar in i dem eller inte. Det är ändå viktigt att föra fram 
diskussionen om en organisation kan ha en identitet eller inte eftersom det är en del av 
studien. Det teoretiska ramverket är utformat efter bibliotekariers identiteter och 
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appliceras i den här studien istället på tre biblioteks Facebook-flöden, men det bör inte 
vara problematiskt eftersom en organisation som sagt kan ha olika identiteter.  
 
4 Tidigare forskning och annan litteratur 
Här presenteras tidigare studier, rapporter och regelverk som är relevanta för uppsatsen. 
Det rör sig om internationell forskning med tyngd i en västerländsk kontext. Svensk 
forskning förs fram men den är inte särskilt utbredd, i alla fall inte när det kommer till 
bibliotek och sociala medier. Eftersom det är ont om studier kring vilken identitet 
bibliotek förmedlar på Facebook kopplas ämnet till följande närliggande områden: 
folkbibliotekets roller och identitet samt hur bibliotek använder sig av sociala medier.  
 
4.1 Folkbibliotekets samt bibliotekariernas roller och identitet  
Det är en bra utgångspunkt att börja med hur Sveriges rikes lag ser på folkbibliotekets 
uppdrag eftersom reglementen påverkar verksamheten. Enligt bibliotekslagen ska 
folkbibliotek vara tillgängliga för alla och anpassade för användarnas behov. 
Verksamheten ska främja läsning och ha tillgång till litteratur. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 
läslust (Bibliotekslag 2013: 801 6§, 8§). Folkbiblioteket ska även arbeta för att ”…öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet” (Bibliotekslag 2013: 801 7§). 
 
Därutöver ska folkbiblioteken följa de lagparagrafer som riktar in sig mot alla offentligt 
finansierade bibliotek. All verksamhet ska särskilt uppmärksamma vissa gruppers behov 
såsom personer med funktionvariation, människor med annat modersmål än svenska 
och de nationella minoriteterna. Det kan handla om allt från att erbjuda tekniska 
hjälpmedel för att kunna ta del av information till att erbjuda litteratur på de nationella 
minoritetsspråken och böcker på lättläst svenska (Bibliotekslag 2013: 801 5 §). 
 
Peter Almerud undersöker i Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport 
från fyra nordiska länder (2000) hur bibliotekarier i Finland, Island, Norge och Sverige 
ser på sin profession och arbetsplats. Bibliotekarier runtom i Norden fick själva skriva 
ner sina reflektioner och materialet är empirin för rapporten. 550 bibliotekarier delade 
med sig av sina åsikter. Bibliotekarierna lyfte bland annat fram att utsatta grupper i 
samhället av demokratiska skäl ska få tillgång till information på olika plattformar och 
då är biblioteken en viktig aktör i sammanhanget. Svenska folkbibliotekarier lyfte fram 
att kontakten med låntagarna är den mest givande delen av yrket och att bokprat är en av 
de mest stimulerande arbetsuppgifterna.  
 
Det bör tilläggas att rapporten inte är vetenskaplig, men den bör ändå kunna ge en 
fingervisning om hur bibliotekarier ser på sin profession. Det kan vara av vikt för att 
kunna ge förklaringar till varför folkbiblioteken förmedlar vissa identiteter på Facebook. 
 
I kandidatuppsatsen Folkbibliotekarier: Kompetens, identitet och status undersöker 
Jenny Kvick (2012) hur fem kvinnliga folkbibliotekarier i Sverige upplever sin 
yrkesidentitet. Hon utgår från Anders Øroms identiteter i sin analys. Resultatet visar att 
fyra av fem respondenter hade inslag av olika identiteter, vilket Kvick menar kan vara 
ett uttryck för en mångsidighet i yrket. De identiteter som kunde skönjas hos 
bibliotekarierna var kulturarbetaridentiteten, socialarbeteridentiteten och 
dokumentalistidentiteten (Kvick, 2012, s. 18).  



  
 

7 

Deborah Hicks (2016) skriver i artikeln Advocating for librarianship: The Discourse of 
advocacy and service in the professional identities of librarians om hur bibliotekarier 
förespråkar sitt yrke. Hon genomförde en diskursanalys av 1595 tidskriftsartiklar, x 
antal meddelanden i olika diskussionsgrupper via mejl (antal ej definierat) och 
intervjuer med 16 kanadensiska bibliotekarier. Urvalet bestod av folkbibliotekarier, 
akademiska bibliotekarier, specialbibliotekarier och skolbibliotekarier. Resultatet visar 
att många bibliotekarier upplever att de måste diskutera vikten av sin profession för att 
inte känna att de sviker sitt yrke och besökarna. Respondenterna talade ofta om att det 
var deras fel om allmänheten inte inser hur viktigt det är med bibliotek. Deborah Hicks 
menar att bibliotekarierna är rädda för att bli osynliga om de inte marknadsför sin 
verksamhet mer. De delar som bibliotekarierna förespråkar mest är service såsom 
specifik programverksamhet, referensservice, boktips och hjälp med frågor gällande 
informationskompetens (Hicks, 2016).  
 
Huvila, Holmberg, Kronqvist-Berg, Nivakoski och Widén (2013) undersöker i artikeln 
What is librarian 2.0 – New competencies or interactive relations? A library 
professional viewpoint vilka kompetenser som är kärnan i Bibliotekarie 2.0 (Huvila et 
al., 2013, s. 200). De frågade hundra finska bibliotekarier och informationsspecialister 
om hur de ser på yrkesrollen och genomförde en co word-analys på empirin. Resultatet 
visar att respondenterna generellt anser att en Bibliotekarie 2.0 ska vara 
internetkompetent, interaktiv, användarorienterad, aktuell, och aktiv (s. 201). Begrepp 
som informationssökare och informationsleverantör hamnade långt ner på listan över de 
ord som nämnts minst en gång (Huvila et al., 2013, s. 203).  

4.2 Bibliotek och sociala medier 
Det har forskats en del om hur bibliotek använder sig av sociala medier, främst i 
västvärlden. Till en början studerades det mest om potentialen med Webb 2.0 och olika 
handböcker släpptes för att guida biblioteken i hur de skulle arbeta med sociala medier 
(Anttiroiko & Savolainen, 2011, s. 86). På senare år verkar trenden istället vara att 
undersöka hur biblioteken använder sig av sociala medier, vilka sätt som fungerar bäst 
och vad bibliotekarierna själva tycker om de digitala redskapen.  
 
Maria Kronqvist-Berg (2014) studerar i avhandlingen Social media and public libraries 
exploring information activities of library professionals and users hur samspelet mellan 
bibliotek, sociala medier och användare fungerar. Hon utförde sin studie i Finland där 
hon skickade ut två olika enkäter till två grupper. En skickades till bibliotekarier (98 
respondenter) och en till användarna (741 respondenter). Kronqvist-Berg utförde även 
en innehållsanalys på 25 folkbiblioteks Facebook-sidor. Bibliotekarierna uppgav att den 
främsta anledningen till att börja använda sociala medier var för att utveckla 
verksamheten, därefter kom marknadsföring och minst antal uppgav alternativet ge 
biblioteket ett modernare intryck. En stor majoritet ansåg även att tekniken kunde hjälpa 
dem att nå ut till människor som annars inte besöker biblioteket och på så sätt kunna 
locka till sig nya användare (Kronqvist-Berg, 2014, s. 107, 110).  
 
Bibliotekarierna ansåg att verksamheten på sociala medier mest skulle ägna sig åt webb-
service för användarna (20, 4 %), tipsa om event kom tvåa (17,9%) och på tredje plats 
kom skriva recensioner (17,2%). De mindre populära alternativen var att leda 
litteraturdiskussioner (6,5 %) och att hålla i webbdiskussioner (3,3 %) (ibid., s. 114). 
 
Innehållsanalysen visade att 77,8 procent av innehållet i Facebook-flödet var 
informerande. Det kunde handla om allt från öppettider till aktuella utställningar på 
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biblioteket. När Kronqvist-Berg kategoriserade inläggen efter ämnen upptäckte hon att 
39,9 procent var biblioteksrelaterad information, inlägg kopplade till litteratur hade 
22,7 procent och konstrelaterade inlägg landade på 14 procent (ibid., s. 165-167). Det 
kan ge en viss bild av vad biblioteken väljer att prioritera i sin verksamhet.  
 
Kronqvist-Berg (2014) diskuterar hur bibliotekarierna i studien inte var särskilt 
intresserade av att delta i aktiviteter där de behöver interagera aktivt med sina 
användare, såsom att hålla i boksamtal eller att diskutera. Hon anser att den 
genomsnittliga bibliotekarien verkar mer intresserad av att börja med sociala medier än 
att hålla liv i dem och att kommunicera med sina användare (ibid., s. 199). Kronqvist-
Berg anser att bibliotekarierna skulle kunna jobba mer aktivt med att få fler anhängare, 
genom att exempelvis skriva om aktuella ämnen och att ställa frågor till användarna för 
att öka graden av interaktion (Kronqvist-Berg, 2014, s. 183-184).  
 
Noa Aharony (2012) har studerat hur amerikanska folkbibliotek och akademiska 
bibliotek använder sig av Facebook och även han har upptäckt att bibliotekarier 
använder sig av det sociala nätverket för att informera sina användare snarare än att 
skapa en mötesplats för diskussion (s. 358). Genom innehållsanalys undersökte 
Aharony 20 biblioteks Facebook-sidor och kom fram till att folkbiblioteken mestadels 
publicerade inlägg om bibliotekets aktiviteter (49,05%) som följdes av inlägg om 
bibliotekets service (18, 42%). Han blev förvånad över hur begränsat biblioteken 
använder sig av Facebook och uppmanar dem till att börja interagera med användarna 
för att kommunikationen inte ska bli så ensidig (Aharony, 2012, s. 368-369). 
 
Kathleen Smeaton och Kate Davis (2014a) undersöker i artikeln Social technologies in 
public libraries: exploring best practice vilken praktik som är lämpligast för 
folkbibliotekens arbete med sociala medier. De australiensiska biblioteken Yarra Plenty 
Regional Library, YPRL, och City Libraries Townswille, CLT var i fokus för studien. 
Forskningsdesignen var fallstudie och metoderna som användes var intervjuer, 
dokumentanalys och observationer på sociala medier.  
 
Smeaton och Davis (2014a) upptäckte att flera respondenter ser bibliotekets medverkan 
på sociala medier som ett sätt att vara en del av samhället och att på så vis kunna 
interagera mer med besökarna (s. 243). För många var det en självklarhet att befinna sig 
på sociala medier och att göra ett bra jobb där, samtidigt var det bara en bråkdel av 
personalen som uppdaterade på plattformarna (s. 235). Flera intervjuade nämnde att de 
vill att deras bibliotek ska få en personlighet på sociala medier och att budskapen ska 
vara engagerande, roliga och att de ska vara anpassade efter användarna – inte 
biblioteket. Budskapen får dock inte vara kontroversiella menade flera utan vara av feel 
good-karaktär (Smeaton & Davis, 2014a, s. 228-229).  
 
Det är ont om svenska studier gällande folkbibliotek och sociala medier. Hanna 
Carlsson (2012) sticker ut i den internationella mängden och skriver i artikeln Working 
with Facebook in Public libraries: a backstage glimpse into the Library 2.0 rhetoric om 
hur ett folkbibliotek i södra Sverige arbetar med Facebook. Hon observerade på nätet 
hur biblioteket använde sig av det sociala nätverket samt genomförde en etnografisk 
studie på biblioteket. Fyra ur bibliotekspersonalen skrev även loggböcker om hur de såg 
på arbetet med sociala medier. Slutligen intervjuades två bibliotekschefer och en 
fokusgrupp genomfördes med några ur personalen. 
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Resultatet visar att trots att bibliotekarierna kände sig allt mer stressade använde de den 
nya tekniken för att kunna vara kreativa och berätta om sin arbetsplats. De ville inte 
enbart se Facebook som ett redskap i marknadsföringssyfte utan framförallt som ett sätt 
att skapa en relation till sina användare. Annars var den främsta orsaken till att 
biblioteket befann sig på Facebook att bibliotekarierna ville visa en mer mångsidig sida 
av biblioteket, att det inte bara är en plats för böcker (Carlsson, 2012).  
 
Det har även skrivits svenska kandidatuppsatser och magisteruppsatser på temat 
bibliotek och sociala medier. En av dem är Ingrid Andersson och Eija Muttalas (2012) 
magisteruppsats Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter? En studie av fyra 
folkbiblioteks användande av sociala nätverk som undersöker hur och varför bibliotek 
är närvarande på sociala medier. De utförde intervjuer med ansvariga för hanteringen av 
sociala medier vid biblioteken och genomförde även en kvalitativ innehållsanalys av 
bibliotekens flöden på Twitter och Facebook (Andersson & Muttala, 2012, s. 14).  
 
Andersson och Muttala lyfter fram en ansvarig som anser att huvudsyftet med att ha 
Facebook är att vara relationsbyggande och inte marknadsförande. Hen tycker att inlägg 
som bjuder på kuriosa och humor är de som engagerar flest folk och får mest gensvar. 
Samtidigt visar analysen av flödet på Facebook att biblioteket mestadels skriver om just 
kommande aktiviteter och utbud (Andersson & Muttala, 2012, s. 28).   
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5 Teoretiskt ramverk  
Forskaren Anders Ørom (1993) har fördjupat sig i bibliotekarieyrkets olika roller och i 
artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering 
kartlägger han sex identiteter som har växt fram från 1960-talet till 1990-talet.  I 
antologin Bibliotekarerne bygger forskaren Trine Schreiber (2006) vidare på Øroms 
tankar och lägger till ytterligare en identitet som hon anser har uppstått under 1990-talet, 
nämligen upplevelseförmedlaridentiteten. Sammanlagt handlar det om sju identiteter: 
kulturförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, socialarbetaridentiteten, 
dokumentalistidentiteten, informationsorganisatören, informationsförmedlaridentiteten 
och upplevelseförmedlaridentiteten (Ørom, 1993; Schreiber, 2006).  
 
Trots att identiteterna är utvecklade i en dansk bibliotekskontext har svensk forskning 
använt sig av ramverket (Kåring Wagman, 2008, s. 8). Förmodligen för att det inte 
skiljer sig väsentligt mellan svensk och dansk biblioteksverksamhet. Flera 
kandidatuppsatser och magisteruppsatser har använt sig av dem såsom följande: 
Folkbibliotekarier: Kompetens, identitet och status av Jenny Kvick (2012), 
Skolbibliotekariens yrkesroll – hur fem skolbibliotekarier i olika kommuner uppfattar 
sin yrkesroll av Cecilia Gustafsson (2014) och Vad spelar vi för roll? av Jerker 
Hasselkvist och Sven Ståhl (2014). De sju identiteterna presenteras nedan med exempel 
på hur de skulle kunna speglas genom bibliotekens Facebook-flöden. 
 
Kulturförmedlaridentiteten  
Identiteten baserar sig på 1960-talets kärna – vurmen för kultur. En tid då bibliotekarien 
ska kunna sina klassiker och vara en finsmakare av hög rang. Läsning handlar om den 
goda smaken och låntagarna ska kultiveras i litteratur och konst. Kultur värderas och det 
är bibliotekariens uppgift att guida besökarna på rätt väg. Bibliotekarien ska vara påläst 
och även kunna kommunicera på ett bra sätt och direkt till besökaren. 
Kulturförmedlaridentiteten har god insikt i bibliotekets samlingar, värnar om kultur och 
är beläst inom den nationella litteraturen och världslitteraturen (Ørom, 1993, s. 38).  
Kulturförmedlaridentiteten kan komma till uttryck via bibliotekens Facebook-sidor om 
de exempelvis diskuterar litteraturklassiker eller delar länkar med konstrecensioner.  
 
Ämnesspecialistidentiteten 
En annan identitet som har sitt ursprung på 1960-talet är ämnesspecialistidentiteten. 
Grundkompetensen inriktar sig mot vetenskap och/eller facklitteratur. Den intellektuella 
och kommunikativa förmågan är av stor vikt för ämnesspecialisten som alltid ska vara 
beredd på att hjälpa till med avancerade frågor. Den förra identiteten och 
ämnesspecialistidentiteten har sin grund i bibliotekets folkbildningstradition (Ørom, 
1993, s. 38). Ämnesspecialisten kan visa sig om biblioteken skriver om facklitteratur 
eller diskuterar vetenskap. Det bör även finnas ett expertistänk. 
 
Dokumentalistidentiteten 
Identiteten handlar mer om hantverksmässiga saker än att intellektualisera kring kultur 
och facklitteratur. Här ligger fokus på klassifikation, katalogisering, referensarbete och 
bibliografi. Kärnan ligger i att systematisera och att kunna metoder och regler som kan 
användas i referensarbetet (Ørom, 1993, s. 39). Dokumentalistidentiteten på Facebook 
kan eventuellt dela med sig av sina funderingar kring klassifikationssystem som SAB 
och Dewey eller ta upp bibliografiska spörsmål.  
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Socialarbetaridentiteten  
På 1970-talet började olika grupper i samhället att ifrågasätta bibliotekens sätt att 
värdera kultur och att se människor som homogena varelser. Debatten ledde till att 
socialarbetaridentiteten föddes. Nu började man se på låntagarna på ett flerdimensionellt 
sätt och särskilt handlade det om att tillgodose grupper som kvinnor, barn och 
arbetarklass. Samlingarna anpassades mer för användarnas särskilda behov istället för 
att utgå från ett folkbildande och värderande perspektiv (Ørom, 1993, s. 39).  
Socialarbetaren kan ge sig tillkänna om biblioteken fokuserar på vissa målgrupper och 
exempelvis tipsar om evenemang för barn eller personer med funktionsvariation. 
 
Informationsorganisatören  
Precis som titeln antyder utgår informationsorganisatören från att organisera 
information. Hen ska vara duktig på att identifiera organisationers informationsbehov 
och kunna designa informationssystem. Den nya tekniken ställer krav på biblioteken 
och här ska informationsorganisatören kunna fylla luckorna med mjukvara och 
hårdvara. Kompetensen skiftar från att vara innehållsinriktad till att gälla teknik (Ørom, 
1993, s. 39-40). Bara det faktum att biblioteken befinner sig på den tekniska plattformen 
är ett drag av informationsorganisatören, men i den här studien ligger fokus på om 
biblioteken riktar in sig på att förmedla olika informationssystem.  
 
Informationsförmedlaridentiteten   
Identiteten ska vara kompetent när det gäller att förmedla information via tekniska 
plattformar. Utmaningar ska helst lösas med teknik (Ørom, 1993). Den här identiteten 
liknar den föregående och för att den ska kunna appliceras i den här kontexten bör 
inläggen ha drag av att förmedla information på ett tekniskt sätt genom att hjälpa 
besökarna att hitta information via databaser.  
 
Trine Schreiber (2006, s. 39) har snickrat vidare på Øroms identiteter och upptäckt att 
det bör läggas till ytterligare en identitet: upplevelseförmedlaridentiteten. 
 
Upplevelseförmedlaridentiteten 
Identiteten fokuserar på att förmedla upplevelser till besökarna. Den breddar 
bibliotekets verksamhet och vill konkurrera med andra medietjänster om besökarnas 
uppmärksamhet (Schreiber, 2006, s. 39). Upplevelseförmedlaridentiteten kan ge sig 
tillkänna om biblioteken skriver om exempelvis tv-spelsevent och workshops eftersom 
upplevelser kan ses som kärnan i identiteten.  
 
Øroms och Schreibers identiteter används som utgångspunkter för att skapa en 
analysram som kan vara till hjälp för att se vilka identiteter biblioteken förmedlar via 
sina Facebook-sidor. Enligt Ørom (1993, s. 41) är det möjligt att ha flera identiteter. Så 
blev fallet när han intervjuade 21 danska folkbibliotekarier: 18 bibliotekarier hade 
rötterna i kulturförmedlaridentiteten, två i socialarbetaridentiteten och en var en 
blandning av kulturförmedlaridentiteten och socialarbetaridentiteten. 
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6 Metod  
Här behandlas urvalsprocessen, vilken analys som använts och hur den har gått till samt 
etiska aspekter. Mest fokus ligger på att beskriva analysarbetet. 
 
6.1 Urval  
Sveriges tre största städer är urvalet för den här studien, därmed utfördes en 
innehållsanalys av följande biblioteks Facebook-sidor: Malmö stadsbibliotek, 
Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek. Dessa verksamheter är av 
intresse eftersom de borde kunna nå ut till fler människor i Sverige än mindre 
folkbibliotek. Malmös stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek har flest följare på Facebook av Sveriges tio största städers stadsbibliotek 
(kontrollerat på Facebook den 21 april, 2016). Dessutom är det en någorlunda 
geografisk spridning på biblioteken, i alla fall i södra Sverige. 
 
Innehållsanalysen består av stadsbibliotekens inlägg på deras Facebook-sidor under en 
period av två månader: januari och februari, 2016. Första planen var att inhämta 
material från fyra månader, men empirin verkade mättad redan efter två månader så det 
ansågs tillräckligt. Dessutom var tid en aspekt. Att det blev just de månaderna beror på 
att det ansågs lämpligt att backa fyra månader bakåt i tiden och därmed ha den mest 
aktuella och tillgängliga tidsramen. Den slutgiltiga mängden data ansågs tillräcklig för 
att kunna besvara forskningsfrågorna. Stockholms stadsbibliotek hade 125 inlägg, 
Göteborgs stadsbibliotek hade 101 inlägg och Malmö stadsbibliotek hade 56 inlägg. 
Skillnaden i mängden data bör inte spela så stor roll eftersom den aktuella studien inte 
har några jämförande ambitioner utan fokus ligger på den samlade empirin. Det ansågs 
viktigare att ha data från samma tidsspann. Det är följande Facebook-sidor som 
analyserats: Stadsbiblioteket Stockholm, Göteborgs stadsbibliotek och Stadsbiblioteket i 
Malmö. Det bör poängteras eftersom större bibliotek ofta har flera Facebook-sidor. 
 
Totalt analyserades 282 Facebook-inlägg, av dessa ansågs 58 inlägg inte tillhöra någon 
identitet och hade på så sätt ingen relevans för studien. Därmed rörde det sig om 224 
inlägg som var underlag för att besvara forskningsfrågorna. 
 
6.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Studien utgår från en kvalitativ innehållsanalys av tre stadsbiblioteks Facebook-sidor. 
Klaus Krippendorff (2013, s. 24-25) skriver om metoden i boken Content analysis – an 
introduction to its methology där han menar att den är ett sätt att analysera text eller 
annan kommunikativ data på ett replikerbart sätt för att kunna dra slutsatser om 
empirins innehåll och i vilken kontext den har skapats i eller använts till. Krippendorff 
poängterar att all text är subjektiv och inte existerar i ett neutralt vakuum. Texter har ett 
syfte och skapas i ett sammanhang. Detsamma gäller tolkarens kontext. Det går att 
analysera en text ur flera olika perspektiv. En psykolog och en retoriker tolkar samma 
text på olika sätt eftersom de har olika sätt att se på exempelvis en människas agerande. 
Därmed är det viktigt att lyfta fram i vilken kontext studien genomförs. Den här 
uppsatsen utgår från en svensk bibliotekskontext med utgångspunkt i Schreibers och 
Øroms identiteter.   
 
Uppsatsens analysram hämtas annars från David L. Altheides och Christopher J. 
Schneiders (2013, s. 26) kvalitativa dokumentanalys. Då har forskaren till en början 
med vissa kategorier i sitt protokoll, men om nya upptäcks under arbetets gång så kan 
hen gå tillbaka och revidera det. På så sätt skapas en flexibilitet i analysen. 
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Enligt Altheide och Schneider ska forskaren ställa sig frågan: kan jag få svar på mina 
forskningsfrågor genom de här kategorierna? De lyfter fram vikten av att ha med en 
kategori för reflekterande tankar om det är något som sticker ut. Att plocka fram teman 
är en av grunderna i analysen. Hur personer uttrycker sig genom sitt språk är ännu en 
faktor. De anser att man halvvägs in i analysen bör gå igenom sitt material och se om 
protokollet behöver uppdateras. Slutligen ska forskaren skriva sammanfattningar av sina 
reflektioner och ge exempel på typiska drag liksom extrema. Materialet delas därefter in 
i teman som kan besvara forskningsfrågorna (Altheide & Schneider, 2013, s. 26). 
 
6.3 Tillvägagångssätt i analysarbetet  
Bibliotekens Facebook-inlägg skärmdumpades och sparades i olika mappar för att skapa 
en så bra ordning på empirin som möjligt. Varje biblioteks inlägg hade varsin mapp på 
datorn och var uppdelat efter respektive månad. Därefter skapades ett Excel-ark för 
varje bibliotek för att kodningen skulle ske så systematiskt som möjligt. Dessutom 
skrevs ark med skärmpdumparna ut för att empirin skulle bli mer överskådlig. I stil med 
David Altheides och Christopher J. Schneiders (2013) kvalitativa dokumentanalys 
handlade analysen till stor del om att lära känna materialet och om att skapa kategorier 
som skulle hjälpa till att svara på forskningsfrågorna. Därefter testades kategorierna och 
några justeringar genomfördes. Några kategorier plockades bort och andra lades dit. Allt 
för att kunna vara öppen för mönster i empirin och inte vara för låst vid protokollet även 
om en grundläggande struktur måste finnas. Exempelvis plockades kategorin antal 
gilla-tryck bort där det noterades hur många som tryckte på gilla-knappen på varje 
Facebook-inlägg men det ansågs inte vara relevant för studien. En kategori som lades 
till var att notera vilket sorts anslag folkbiblioteken använde sig av, hur de 
kommunicerade med sina följare. 
 
Analysarbetet delades upp i två moment. I första momentet skapades kategorierna och 
empirin kodades. I det andra momentet analyserades vilka identiteter inläggen skulle 
klassificeras som. Analysen presenteras steg för steg för att ge en inblick i 
tankegångarna, det bör dock poängteras att det egentligen handlar om en flexibel, 
flytande rörelse genom hela processen.  
 
6.3.1 Moment 1: Kategorier och kodning 
Kapitlet redovisar hur analysen har gått till för att öka graden av transparens i studien. 
 
Första steget: Ingångsporten till varje inlägg var att klassificera vilken sorts inlägg det 
rörde sig om. Ville biblioteken informera om ett evenemang, dela nyheter eller ge ett 
mediatips? Kategorin visar vilka saker biblioteken anser är viktiga att lyfta fram i sina 
Facebook-flöden. Det rörde sig exempelvis om biblioteksinformation, 
omvärldsbevakning, mediatips och evenemang. Ofta rörde det sig om en blandning. 
Kategorin var viktig för att kunna ringa in vad biblioteket satte fokus på i inlägget.  
 
Andra steget: Därefter var det av betydelse att ta reda på nyckelord för inlägget. 
Handlade det om boktips? Författarbesök? Som en bifråga inom den kategorin 
noterades nyckelordens karaktäristik. Om förslagsvis en bok nämndes var det i sådana 
fall en skönlitterär bok eller en facklitterär? Beroende på karaktäristiken kunde det ge en 
hint om det handlade om kulturförmedlaridentiteten som till stor del fokuserar på 
skönlitteratur eller ämnesspecialisten som fokuserar på facklitteratur och vetenskap.  
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Tredje steget: Även det delade/bifogade materialet på Facebook-sidorna analyserades. 
Då applicerades samma tänk där. Nyckelord för det delade materialet 
uppmärksammades, men bara utifrån det som syntes i bibliotekens Facebook-flöden.  
 
Fjärde steget: En annan kategori var vilket anslag folkbiblioteken använde sig av. Det 
handlade om hur biblioteken kommunicerade med sina följare. Om de exempelvis hade 
en bildande ton eller möjligen en kommunicerande ton? Det sistnämnda rörde huruvida 
de ställer frågor eller uppmanar till en handling i inlägget. Ett bildande anslag var när 
biblioteken skrev mer detaljerat om något för att ge kunskap i något ämne. Det 
noterades eftersom kulturförmedlaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten har inslag 
av att vilja kommunicera och bilda människor. 
 
Femte steget: Målgrupp fördes fram för att se vilka biblioteken vänder sig till. Øroms 
(1993) bibliotekarieidentitet socialarbetaren har nämligen ett stort fokus på att uppfylla 
specifika gruppers behov. Reflektioner fanns med som kategori för att belysa faktorer 
som stack ut eller kunde bidra till att protokollet omformulerades.  
 
De 282 inläggen som empirin består av har varit föremål för flera omläsningar för att 
tillförlitligheten i analysen skulle nå en så hög nivå som möjligt utefter ramarna för den 
här studien. Den sammanlagda analysen har visat på en mer översiktlig bild av all data 
för att kunna se till mönster och strukturer som återkommer. 
 
6.3.2 Moment 2: Analysera identiteter 
Tabell 1 visar kodschemat som skapades utefter Ørom och Schreibers identiteteter. 
Första momentet av analysen fångade upp nyckelord i inläggen för att fånga materialets 
kärna. Den andra delen handlar om att utifrån innehållet analysera vilka identiteter som 
de ger uttryck för – och det gjordes med hjälp av kodschemat.  
 

Tabell 1. Kodschema för identiteterna. 
 

Identitet Nyckelord Abstrakta nyckelord 
Kulturförmedlare kultur, litteratur, konst, 

film, musik, klassiker, 
världslitteratur 

värderande, 
kommunikation, 
kultiverande 

Ämnesreferens vetenskap, facklitteratur  
 

kunskap, 
kommunikation, 
bildande 

Dokumentalist klassifikation, SAB, 
katalogisering, Dewey, 
bibliografi, referens    X 

Socialarbetare  barn- och 
ungdomslitteratur, 
minoriteter, personer 
med funktionsvariation 

Målgrupp, 
behovsbaserad 

Informationsorganisatör Databaser, 
informationssystem     X 

Informationsförmedlare Databaser Förmedla information, 
service, tekniskt 

Upplevelseförmedlare Workshops, 
upplevelser, festivaler 

Konkurrera med andra 
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Dessa nyckelord kom till användning när identiteterna definierades, för att kunna hjälpa 
till med bedömningen huruvida ett inlägg kunde anses ha drag av en specifik identitet 
eller inte. Orden är tolkade utifrån Øroms (1993) och Schreibers (2006) identiteter, men 
det bör tilläggas att mallen främst sågs som en hjälpreda och inte en statisk, exakt mall. 
I analysen behövdes det ta hänsyn till flera aspekter. För att ge en djupare förståelse av 
hur analysprocessen gick till redovisas några av skärmdumparna och tankearbetet 
bakom klassificeringen av identiteterna. Första exemplet visas nedan: 
 

 
 

Figur 1. Skärmdump1 från Göteborgs stadsbibliotek. 
 
I exemplet med Figur 1 visas ett inlägg som har drag av kulturförmedlaridentiteten 
eftersom litteratur är i fokus. Identiteten värderar kultur och även om det är 
egenutgivning det rör sig om, som stundtals blir ifrågasatt för sin skiftande kvalité, så är 
det ändå ett litteraturpris som i sig har ett värderande drag, vilket är kärnan i 
kulturförmedlaridentiteten. Att nämna ett litteraturpris är i sig ett värderande uttryck, en 
sorts stämpel om att det rör sig om god litteratur som är en viktig del för identiteten.  

                                                
1 Biblioteket har godkänt att skärmdumpar från deras flöde kan publiceras. 

Inläggssort: 
Omvärldsbevakning  
 
Nyckelord: Litteraturpriset 
Selma, egenutgivna böcker, 
författare 
 
Delat material: 
Selmapriset, Vulkan,  
 
Anslag: informerande  
 
Målgrupp: Allmänt, de 
nominerade 
 
Reflektioner: Inga 
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Figur 2. Skärmdump från Göteborgs stadsbibliotek 
 
I Figur 2 visas ett inlägg som har drag av upplevelseförmedlaridentiteten, eftersom 
biblioteket just förmedlar en upplevelse som kan antas vara ett sätt att locka besökare.  
 

 
 

Figur 3. Skärmdump från Göteborgs stadsbibliotek 
 
Det blev tydligt i analysen att inläggen ofta hade drag av flera identiteter, som i 
exemplet ovan med Figur 3, men det blev ett för omfattande och spretigt analysarbete 
att ta in alla dragen. Därmed klassificerades enbart huvudidentiteten, den som hade mest 
fokus i inlägget. Det kan vara på sin plats att redovisa hur processen gick till för att 

Inläggssort: Evenemang, 
boktips,  
 
Nyckelord: Kodstugan, 
programmering, digitalt 
skapande 
 
Bifogat material: bilder på 
programmeringsböcker för 
barn 
 
Anslag: kommunicerande 
(frågande), informerande 
 
Målgrupp: 9-13-åringar 
 
Reflektioner: Flera identiteter 
 
Identitet: Socialarbetare, 
Ämnesspecialist & 
upplevelseförmedlare 

Inläggsort: 
Evenemang 
 
Nyckelord: spel, info 
om tid och plats 
 
Delat material: 
Spelkultur, 
bibliotekets hemsida 
 
Anslag: 
kommunicerande 
(frågande), 
informerande 
 
Målgrupp: 
spelintresserade 
 
Reflektioner: Inga 
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utvärdera ett mixat inlägg med drag av flera olika identiteter. Så här gick tankarna när 
det kommer till exemplet i Figur 3: 
 
Enligt Ørom (1993) baserar socialarbetaridentiteten sina karaktärsdrag på att  
tillgodose låntagarnas behov och särskilt specifika gruppers, såsom barn i det här fallet. 
Biblioteket upplever ett behov av att barn i 9-13-årsåldern vill lära sig att programmera 
och går därmed in för att uppfylla det.  
 
Draget av upplevelseförmedlaridentiteten bottnar i att det rör sig om ett evenemang. 
Enligt Schreiber (2006, s. 39) vill identiteten konkurrera med andra verksamheter och 
förmodligen locka besökare. Ämnesspecialisten bottnar i att de har experter på 
programmering tillgängliga i bibliotekets lokaler och även tipsar om facklitteratur för 
barn i ämnet. 
 
Det här inlägget klassificerades slutligen som ett drag av socialarbetaridentiteten 
eftersom det är barn som är målgruppen. Evenemanget anpassas efter målgruppen och 
därmed ansågs alla inlägg som är behovsinriktade eller specifikt målgruppsinriktade 
som huvudidentiteten socialarbetaridentiteten, annars hade förmodligen alla dessa 
inlägg hamnat i en annan identitet och det hade inte gett en rättvis bild av empirin. 
 
Ett annat dilemma som uppstod under analysen var att sätta upp gränser mellan de olika 
identiteterna. En sådan var den mellan upplevelseförmedlaridentiteten och 
kulturförmedlaridentiteten. Ørom fokuserar mestadels på litteratur och konst, men tar 
även upp kulturformer som musik och film. Därmed kopplas även dessa till 
kulturförmedlaridentiteten. Det är även lätt att anse att upplevelseförmedlaridentiteten 
täcker in alla evenemang, men så är inte fallet. Ørom kopplar evenemang som 
utställningar, föredrag och litterära aftnar (Ørom, 1993, s. 38) som uttryck för 
kulturförmedlaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten. Därmed krävdes det att det 
gjordes en tydlig avgränsning mellan upplevelseförmedlaridentiteten och 
kulturförmedlaridentiteten samt ämnesspecialistidentiteten. Den första har större vikt på 
att konkurrera med andra om besökarnas uppmärksamhet, medan de två andra har fokus 
på själva innehållet, det ska vara av god kvalité och de har en viss expertis och ett 
värderande sätt i sig. Det visade sig även vara viktigt att tydligt definiera 
socialarbetaridentiteten eftersom den annars flyter in i de andra. 
 
Kulturförmedlaridentiteten: Mediatips (poesi & skönlitteratur) författarbesök, samtal, 
föreläsningar, konstutställningar, konserter, bokprat och bokcirklar. Bokcirklar hamnade 
här eftersom det ändå är stor fokus på litteraturen och att det ofta är bibliotekarierna 
som väljer böckerna, även om de kan få tips från de medverkande.  
 
Ämnesspecialistidentiteten: Har samma klassificering som kulturförmedlaridentiteten, 
bara att det rör sig om facklitteratur (biografier, reportageböcker etc.) och vetenskap.  
 
Upplevelseförmedlaridentiteten: Workshops, festivaler, utställningar, aktiviteter som 
inte passar in i de överstående identiteterna eller i socialarbetaridentiteten.  
 
Socialarbetaridentiteten: Inlägg som fokuserar på följarnas behov eller specifika 
målgrupper såsom barn och ungdomar samt personer med funktionsvariation med flera. 
Om ett inlägg hanterade ett evenemang riktat mot en specifik målgrupp kodades det 
som socialarbetaridentiteten.   
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För att kunna redovisa vilka identiteter som folkbiblioteken speglar i sina Facebook-
flöden använder den här studien sig av kvantifieringar genom att andelar procent 
räknades ut. Om bibliotekens totala antal inlägg kategoriserades som 60 procent 
upplevelseförmedlande, 20 procent kulturförmedlande, 10 procent socialarbetande och 
10 procent inte kunde kodas som någon identitet ger det en bättre helhetsbild än om 
statistik helt hade ignorerats. Därefter analyserades varje grupp med identiteter för att 
kunna visa på mönster och extremer i empirin för ett ge en djupare och mer kvalitativ 
tolkning.  
 
Analysarbetet var en konstant pendling mellan att reflektera över att koda metodiskt 
men ändå reflekterande, att få en djupare helhetsbild av empirin och att utgå från 
identiteterna i det teoretiska ramverket för att kunna göra en så valid analys av 
bibliotekens Facebook-flöde som möjligt.  
 
6.4 Validitet och reliabilitet  
I forskning är reliabilitet och validitet två viktiga begrepp som spelar en betydande roll 
för hur en studie tas emot av andra forskare. En hög reliabilitet innebär att studien är 
genomförd på ett pålitligt sätt och att det i stort sett skulle bli samma resultat om studien 
görs om. Validitet handlar om ifall forskaren verkligen undersöker det som hen säger 
sig mäta (Bryman, 2011, s. 160-163). 
 
Enligt Bryman (2011) kritiseras kvalitativa studier stundtals för att ha för dålig 
transparens. Forskaren redovisar inte sitt urval, diskuterar knappt hur analyserna har 
genomförts och tar inte upp hur hen kom fram till sina slutsatser. Den här studien 
försöker att vara så transparent som möjligt genom att skriva om tillvägagångssätt, 
beskriva urval och användningen av ett protokoll.  
 
När det kommer till reliabilitet bör en viss kritik riktas mot studien. Empirin 
analyserades enbart av en person. Reliabiliteten hade förmodligen förbättrats om två av 
varandra oberoende personer gått igenom materialet, men det alternativet var inte 
möjligt. Det finns även inslag av subjektiva bedömningar av både det teoretiska 
ramverket och i själva analysen av inläggen, men tankeleden i analysen demonstreras 
ofta genom bland annat exempel på hur inläggen kodats, vilket skapar förutsättningar 
för andra forskare att göra om studien och få liknande resultat.  
 
6.5 Etik   
Den här studien är en kvalitativ innehållsanalys av tre folkbiblioteks Facebook-sidor. I 
det här fallet redovisas vilka folkbibliotek det rör sig om. Anledningen är främst att 
folkbibliotekens sidor på Facebook är offentliga, dessutom finansieras verksamheterna 
av skattemedel. Det kan därmed finnas ett intresse för allmänheten att veta hur ”deras” 
institutioner använder sig av sociala nätverk. Dessutom är det lätt att söka på ett visst 
inlägg och se vilket bibliotek det tillhör. All personal och alla Facebook-användare är 
dock anonymiserade med undantag för offentliga personer som nämns i inläggen, såsom 
författare och musiker. Biblioteken är informerade om att studien äger rum. Tre 
personer har svarat på frågor om bibliotekens arbete med sociala medier, men deras svar 
används enbart som bakgrundsinformation och är ingen grund för analys. 
Respondenterna är anonyma. Enligt Vetenskapsrådet (2016) är forskning på nätet 
fortfarande ett relativt nytt fenomen. Vetenskapsrådet poängterar att individers integritet 
och personuppgifter ska skyddas, vilket den här studien noga följer genom att enbart ha 
uppgifter om de som svarat på frågorna på mejl och inte liggande synligt. 
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7 Bibliotekens arbete med Facebook 
I kapitlet redovisas kortfattat hur biblioteken ser på Facebook och hur de jobbar med det 
sociala nätverket. Materialet är hämtat genom mejlintervjuer med personal som har 
koppling till de olika biblioteken (se bilaga 1 för intervjuformulär). 
 
7.1 Stockholms stadsbibliotek: Nå allmänheten 
Stockholms officiella Facebook-sida har i skrivande stund 5 820 personer som gillar 
sidan (kontrollerat den 25 maj, 2016). Respondenten anser att utifrån hens perspektiv så 
är Facebook-sidan ett sätt för biblioteket att nå ut till allmänheten via nätet och att det är 
viktigt att lyfta fram folkbibliotekens bredd och roll. Det ska vara en plattform för alla 
ämnen och man ska i princip kunna skriva och lyfta fram allt (personlig kommunikation 
per mejl, 17 maj, 2016).  
 
7.2 Malmös stadsbibliotek: Skapa digital trovärdighet 
Malmö stadsbiblioteks officiella Facebook-sida har i skrivande stund 7 655 personer 
som gillar sidan (kontrollerat den 25 maj, 2016). Enligt respondenten har biblioteket 
haft Facebook-sidan sedan 2009. Den startades av flera skäl, bland annat för att 
biblioteket ville kunna interagera med användarna. De ville vara tidiga med Facebook 
för att skapa en digital trovärdighet och att malmöborna skulle uppfatta biblioteket som 
en plats där de kunde få hjälp med digitala ärenden. Fördelar som nämns med Facebook 
är att det är gratis och att de inte behöver bry sig om tekniken. Nackdelar som nämns är 
att de inte äger kanalen och att de inte har något inflytande över hur Facebook styr 
användarvillkoren. På frågan om vilken bild de vill förmedla via sin Facebook-sida 
svarar respondenten att de vill vara ett tillgängligt och kommunikativt bibliotek där det 
finns något för alla och där alla är välkomna. De vill lyfta bredden och djupet i 
verksamheten. Hen skriver att de tycker att det inte funkar bra att enbart lyfta 
evenemang utan att de försöker att blanda boktips, arrangemang, öppettider, 
storytelling, bilder och filmer i inläggen. ”Vi försöker vara både allvarliga, roliga, 
folkbildande och underhållande”, skriver respondenten. Biblioteket har andra Facebook-
konton till mindre målgrupper (personlig kommunikation per mejl, 13 maj 2016).  
 
7.3 Göteborgs stadsbibliotek: Bygga varumärke 
Facebook-sidan Göteborgs stadsbibliotek har i nuläget omkring 17 600 personer som 
gillar sidan (kontrollerat den 25 maj, 2016). Enligt respondenten har biblioteket 
Facebook-kontot för att informera om tjänster och program, jobba läsfrämjande (främst 
med länkar till boktips på bloggen), bygga upp sitt varumärke och för att visa 
biblioteket från en mer lekfull, informell och kommunikativ sida. Det kan även vara en 
plats för användarna att ställa frågor och komma med åsikter. På frågan om vilken bild 
de vill förmedla via sin Facebook-sida svarar respondenten att de vill att biblioteket ska 
vara en öppen, välkomnande plats där det händer mycket för många målgrupper och där 
det finns trevlig personal. Hen anser att de just nu prioriterar arrangemang och boktips 
på Facebook-sidan, men att det även behövs roliga inslag för att de ska få många likes. 
Då syns även övrigt material bättre menar respondenten. De är nöjda med vad de lägger 
ut, antalet följare, den positiva responsen och att det drar folk till deras arrangemang 
(personlig kommunikation per mejl, 3 maj, 2016).  
 



  
 

20 

8 Resultat 
Här redovisas bibliotekens fördelningar av identiteterna. Slutligen presenteras ett 
diagram över alla biblioteken för att ge en större inblick i hur de förhåller sig till 
varandra. En redovisning över vilka drag de olika identiteterna har i bibliotekens 
sammanlagda Facebook-flöde presenteras i analyskapitlet.  
 
8.1 Stockholms stadsbibliotek  
Stockholms stadsbibliotek har 125 Facebook-inlägg från den utvalda perioden. Hur 
identiteterna kategoriserades går att se i tabellen nedan.  
 

Tabell 2. Stockholms stadsbiblioteks identiteter i Facebook-flödet. 
 

                  Identiteter                  Andel i procent  
Kulturförmedlare                         44,80% 
Upplevelseförmedlare                         11,20% 
Ämnesspecialist                         8,80% 
Socialarbetare                         4,80% 
Informationsorganisatör                         0% 
Informationsförmedlare                         0% 
Dokumentalist                         0% 
Ingen identitet                         30,40% 
Summa                         100% 

 
Stockholms stadsbiblioteks Facebook-flöde speglar drag av kulturförmedlaridentiteten, 
upplevelseförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten och socialarbetaridentiteten. 
Det som bör poängteras i Stockholms stadsbiblioteks Facebook-flöde är att 30,40 
procent inte kunde kategoriseras som någon identitet. Det betyder dock inte att empirin 
saknar innehåll eller liknande utan enbart att den inte passar in i identiteterna. Kategorin 
innehåller mestadels information som handlar om bibliotekets verksamhet såsom 
öppettider, telefonnummer, information om magasinet, lånetider eller små 
ögonblicksbilder från vad som händer på biblioteket.  
 
8.2 Göteborgs stadsbibliotek 
Göteborgs stadsbibliotek har 101 Facebook-inlägg från den utvalda perioden. Tabellen 
nedan visar fördelningen mellan de olika identiteterna och kategorin Ingen identitet. 
 

Tabell 3. Göteborgs stadsbiblioteks identiteter på Facebook. 
 

               Identiteter              Andel i procent  
Kulturförmedlare                      37,62% 
Socialarbetare                      31,68% 
Upplevelseförmedlare                      17,82% 
Ämnesspecialist                      7,92% 
Informationsorganisatör                      0% 
Informationsförmedlare                      0% 
Dokumentalist                      0% 
Ingen identitet                      4,95% 
Summa                   ≈ 100% 
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Göteborgs stadsbiblioteks Facebook-flöde speglar mestadels kulturförmedlaridentiteten, 
därefter kommer socialarbetaridentiteten, upplevelseförmedlaridentiteten och 
ämnesspecialistidentiteten. Av alla inlägg kunde 4,95 procent inte klassificeras som 
någon identitet och hamnade därför i en egen kategori.  
 
8.3 Malmös stadsbibliotek  
Malmös stadsbibliotek har publicerat eller delat 56 inlägg på sin Facebook-sida under 
den utvalda perioden. Tabellen demonstrerar hur de olika inläggen har kodats. 
 

Tabell 4. Malmö stadsbiblioteks identiteter i Facebook-flödet. 
 

                Identiteter               Andel i procent 
Kulturförmedlare                       26,79% 
Socialarbetare                       25% 
Ämnesspecialist                       16,07% 
Upplevelseförmedlare                       3,57% 
Informationsförmedlare                        1,79% 
Informationsorganisatör                        0% 
Dokumentalist                        0% 
Ingen identitet                        26,79% 
Summa                    ≈100 % 

             
Som tabell 4 visar speglas kulturförmedlaridentiteten mest i Malmös stadsbiblioteks 
Facebook-flöde. Därefter kommer socialarbetaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, 
upplevelseförmedlaridentiteten och informationsförmedlaridentiteten. Malmös 
stadsbibliotek är den enda som har något drag av informationsförmedlaridentiteten. Av 
inläggen hade 26,79 procent ingen identitet. Den gruppen innehåller en mix av inlägg, 
såsom information om tekniska problem och att man kan söka jobb på biblioteket. 
 
8.4 Sammanslagning av biblioteken  
Här presenteras ett diagram över de olika bibliotekens identiteter på Facebook för att få 
en djupare inblick i likheter och skillnader i fördelningen. 
 

 
 

Diagram 1. Fördelning av identiteterna. 
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Som Diagram 1 visar skiljer det sig en del åt mellan de olika stadsbiblioteken när det 
kommer till deras identiteter på Facebook. Göteborgs stadsbibliotek och Malmös 
stadsbibliotek har mestadels drag av kulturförmedlaridentiteten och 
socialarbetaridentiteten, medan Stockholms stadsbiblioteks flöde mestadels har drag av 
kulturförmedlaridentiteten och upplevelseförmedlaridentiteten. Som det tidigare har 
påpekats så har den här studien inget komparativt syfte, bibliotekens enskilda 
fördelningar presenteras enbart för att ge en djupare insikt i empirin.  
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9 Analys 
I kapitlet presenteras svaren på forskningsfrågorna om vilka identiteter som är mest 
framträdande respektive minst framträdande och hur identiteterna tar sig uttryck genom 
bibliotekens Facebook-flöden. Först visas ett diagram för att få en helhetsbild av 
fördelningen och sedan presenteras identiteterna som rubriker. Kapitlen rangordnas efter 
procentandel, från identiteten med högst procentandel till den med lägst. Kategorin 
Ingen identitet har plockats bort eftersom den inte tillhör frågeställningen och för att 
fördelningen av identiteterna ska bli tydligare. Totalt analyserades 282 Facebook-
inlägg, av dessa ansågs 224 inlägg ha drag av någon av Øroms och Schreibers 
identiteter vilket utgör 79,43 procent av all data.  
 

 
 

Diagram 2. Fördelning av identiteterna i bibliotekens Facebook-flöde. 
 
Som Diagram 2 visar är det kulturförmedlaridentiteten som speglas mest i Malmös 
stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblioteks Facebook-
flöde, följt av socialarbetaridentiteten, upplevelseförmedlaridentiteten och 
ämnesspecialistidentiteten. 
 
9.1 Kulturförmedlaridentiteten 
I bibliotekens Facebook-flöden är det kulturförmedlaridentiteten som är mest synlig. 
Den står för 48,66 procent av inläggen som kopplats till en identitet. Det här kan ge en 
viss hint om att identiteten fortfarande är aktuell för folkbiblioteken, vilket det även var 
när Ørom publicerade sin studie för 23 år sedan där flest bibliotekarier identifierades 
som kulturförmedlare. Att biblioteken har många drag av kulturförmedlaridentiteten i 
sina Facebook-flöden visar sig helt enkelt genom att det är stort fokus på kultur, särskilt 
författare och litteratur, men det finns även inslag av musik och konst. De flesta av 
inläggen handlar om evenemang som biblioteken ska anordna, anordnar eller har 
anordnat. Majoriteten av evenemangen är bokprat och författarbesök. I samband med 
evenemangen lyfter biblioteken ofta fram något som den medverkande har skrivit eller 
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skapat, exempelvis en skiva eller en bok. Oftast rör det sig om böcker. Ett av inläggen 
ser ut så här: 
 
                 Finbesök på Trappscenen! Bob Hansson & Fanny Agazzi gästar oss på torsdag 18/2. Poeten 

Bob Hansson är tillbaka med en ny diktsamling ”och grannsämjan är en långsam bödel”, hans 
första på tio år. Serietecknaren och journalisten Fanny Agazzi berättar om sin debutbok ”Tack 
och förlåt”, som skildrar bästa vännens bortgång. Trappscenen, kl 18. Missa inte! [Bildkollage 
på författarna] 

 
Det är ofta prisade eller hyllade författare som nämns, vilket kan anses vara ett drag av 
kulturförmedlaridentiteten som värderar världslitteratur och klassiker. Göteborgs 
stadsbibliotek skriver till och med om boksamtal som går under titeln Klassikerprat, där 
de nämner poeten Verner Boström och författarna Jan Fridegård och Birgitta Stenberg. 
Majoriteten av inläggen som har drag av kulturförmedlaridentiteten handlar om kända 
eller prisade kulturpersonligheter. Det är namn som Strindberg, Povel Ramel, Ebba 
Witt-Brattström, Sven Wolter, Kristina Lugn, Bellman, Richard Ford och Umberto Eco. 
Det kan givetvis vara en subjektiv bedömning om vem som är hyllad eller inte, men 
namnen nämns för att ge en bild av vilka som lyfts fram. Den som nämns flest gånger är 
Bellman, i och med en konsert i hans ära. Den nämns tio gånger. Ett annat evenemang 
handlar om Gabriela Mistral, nobelpristagare i litteratur, som lyfts fram nio gånger.  
 
När inläggen inte handlar om evenemang på biblioteken och istället enbart tipsar om ett 
specifikt verk eller är mer generella rör det sig oftast om litteratur. Oftast har det 
koppling till en aktuell händelse. Det kan röra sig om att en författare har avlidit eller en 
omvärldsbevakande nyhet. När skådespelerskan Alicia Vikander vann en Oscar för 
bästa kvinnliga biroll tipsar ett bibliotek om att boken The Danish girl finns att låna hos 
dem. I ett annat inlägg tipsar de om filmen. Det är även ett tecken på att biblioteket vill 
lyfta fram de prisade verken, som sagt är en del av kulturförmedlaridentiteten.  
 
Anders Ørom (1993) skriver att kulturförmedlaridentiteten värderar kultur och bottnar i 
folkbildningstraditionen. Det kan ses som kultiverande bara i sig att nämna en bok, men 
i det här fallet krävs det att biblioteken exempelvis går in mer på djupet i inläggen och 
beskriver en bok eller liknande mer ingående eller tar upp fakta kring författaren för att 
det ska räknas som kultiverande/bildande. Det är få inlägg där biblioteken går in på 
djupet i ett ämne. Oftast innehåller inläggen information om namn och titel, två 
genomsnittliga inlägg ser ut som följande:  
 
                 Ibland är tiden för kort för långa böcker. Dessutom är novellen ofta minst lika läsvärd som 

tegelstensromanen. Idag 3/2 startar vår novellcirkel, för dig som gillar det korta formatet. Vi 
ses kl 17, läser och pratar om Odjura av Stina Stoor. Välkommen! [Göteborgs stadsbibliotek] 

 
 

              Ikväll program igen i Rotundan. Om chilenska nobelpristagaren i litteratur – Gabriela Mistral. 
Medverkande: chilenska ambassadören José Mario Goñi Carrasco, Jan Hammarlund, Gunnar 
Edander, Eva Zetterberg och Julian Vasquez. Vi ses! Kl. 18:30 … [Stockholms stadsbibliotek] 

 
Det är få inlägg som tar upp mer information än så. Däremot betyder det inte att 
biblioteken inte visar drag av att vilja bilda/kultivera sina följare. När någon känd 
kulturpersonlighet har avlidit eller blivit prisad länkar biblioteken ofta till nyhetsartiklar 
i ämnet. När det handlar om mediatips länkar de ofta till sin hemsida där någon listar 
böcker eller har ett specifikt boktips. Ibland länkar de till en intervju med någon som 
ska medverka i ett evenemang på biblioteket. Ett exempel på ett sådant inlägg är 
följande från Göteborgs stadsbibliotek:  
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              Idag släpper Johan Jönsson ”dit. dit. hään”, tredje delen i sin mastodon-poesi-trilogi. En 
inspirationskälla har varit bortglömda norrlandspoeten Verner Boström. 25 januari 
klassikerpratar Johan på Stadsbiblioteket om sin besatthet över enstöringen Verner Boström. 
[länk till evenemanget & bildlänk till en intervju i Svenska dagbladet] 

 
När det kommer till viljan att kommunicera med följarna, som är ett av dragen av 
kulturförmedlaridentiteten visar biblioteken drag av att vilja få kontakt med följarna 
eller åtminstone få deras uppmärksamhet. Biblioteken använder sig en del av tilltalet 
du/ni och ställer stundtals frågor, även om det ofta kan röra sig om retoriska sådana. En 
del inlägg uppmanar även följarna att de ska gå på ett evenemang eller att de ska läsa en 
särskild bok. Exempel på kommunicerande inlägg:  
 
            Gillar du att läsa biografier? Då kanske 2015 års topplista kan inspirera! [bildlänk till Malmö 

stadsbiblioteks hemsida] 
 
              Du har väl inte missat att årets Stockholm läser-bok är ”Det hemliga namnet” av Inger Edelfeldt? 

Här läser du mer om boken och om vad författaren själv tycker om den idag, hur det var att 
skriva den och varför hon är glad att den inte fick något Augustpris. [bildlänk till Stockholms 
stadsbiblioteks hemsida] 

 
Sammanfattningsvis kan kulturförmedlaridentiteten i bibliotekens Facebook-flöden 
beskrivas som att den har särskilt fokus på evenemang och oftast är dessa kopplade till 
litteratur och författare. Det är ofta kända eller prisade kulturpersonligheter som lyfts 
fram, även om andra förekommer. När biblioteken har omvärldsrelaterad information är 
det oftast i samband med att en författare eller musiker avlidit eller om någon har vunnit 
ett pris. Biblioteken ger stundtals tips på böcker, men oftast nämns de i samband med ett 
evenemang. Biblioteken duar sina följare en del och kommunicerar stundtals genom att 
ställa frågor, även om de ofta kan upplevas som retoriska.  
 
9.2 Socialarbetaridentiteten  
Bibliotekens Facebook-flöden har även drag av socialarbetaridentiteten. Den visar sig 
genom att biblioteken riktar in sig mot specifika grupper eller försöker att uppfylla ett 
särskilt behov hos följarna. Den grupp som biblioteken vänder sig till främst är barn och 
ungdomar. Ibland vänder de sig till föräldrar med barn och ungdomar, men det är ändå 
den målgruppen som inläggen berör. Oftast handlar det om evenemang, men det är 
nästan lika många inlägg som tar upp boktips. Evenemangen består av bland annat 
bokcirklar, cosplay, workshops, open mic-event, poetry slams, FIFA-turneringar och 
även en kodstuga där barn och ungdomar kan lära sig att programmera. Det är särskilt 
Malmö stadsbibliotek som ofta riktar sina inlägg mot målgruppen. Här är två exempel 
på inlägg med unga som målgrupp:  
 
              Jo, man kan faktiskt ägna sig åt hästar dygnet runt. Vara i stallet. Rida. Pyssla med hästar. Prata 

om hästar. Drömma om hästar, och läsa om hästar. På barnens tipssida hittar du massor av 
mysiga, roliga, sorgliga och spännande hästböcker! [Bildlänk till Malmö stadsbiblioteks 
hemsida]  

 
              På lördag är alla barn och ungdomar som är nyfikna på cosplay extra välkomna till 

Stadsbiblioteket! Ni får hjälp med sminkning, kostym och massor av roliga tips! Kom gärna 
utklädd till en favoritfigur eller förvandlas på plats tillsammans med oss. [bildlänk till Malmö 
stadsbiblioteks evenemang] 

 
Biblioteken riktar sig även emellanåt till personer med annat modersmål än svenska 
eller till minoriteter i sina Facebook-inlägg. Sverigefinnar uppmärksammas i två inlägg, 
där det ena handlar om sverigefinnarnas dag den 29 februari och det andra handlar om 
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att biblioteket håller i en fest för de minsta där det finns personer som talar både 
svenska och finska. Samer uppmärksammas på samernas nationaldag. 
 
Göteborgs stadsbibliotek lyfter fram en läsecirkel på lätt svenska för 13-25-åringar där 
de diskuterar böcker och ”pratar om vad olika ord och uttryck betyder”. Malmös 
stadsbibliotek har en liknande aktivitet. De skriver om en träff där de som pratar 
arabiska eller dari kan öva på svenska en gång i veckan. Göteborgs stadsbibliotek 
skriver även om en workshop i kreativt skrivande på engelska. Ett annat exempel är att 
ett bibliotek skriver om att de tolkar en utställning på finska, somaliska och arabiska vid 
olika klockslag. Det ges dock inga boktips på andra språk än svenska.  
 
Biblioteken tar även upp olika saker som kan kopplas till funktionsvariationer eller 
mental hälsa. Två inlägg hanterar hur personer som har dyslexi kan få hjälp. Två andra 
inlägg kopplas till specialmedia. När det kommer till mental hälsa berör två inlägg 
ämnet. Följande inlägg är ett sådant: ”Har du frågor om psykisk ohälsa? Boka tid hos en 
legitimerad psykolog för 15 minuters rådgivning torsdag den 21 januari kl 17-19 … 
[bild på ett franskt citat]”.  
 
Här erbjuds besökarna en möjlighet att träffa en psykolog, en tjänst för att kunna 
tillgodose specifika låntagares behov, en viktig del av socialarbetaridentiteten. 
Därutöver tillkommer inlägg som inte passar in i de övriga målgrupperna. Här finns 
exempelvis ett inlägg om ett evenemang där besökarna kan lära sig hur man skapar 
ett mejlkonto och ett annat handlar om att nyföretagare kan svänga förbi biblioteket 
på drop in för att lära sig mer om entreprenörskap.  
 
Sammanfattningsvis visar sig socialarbetaren i bibliotekens Facebook-flöde genom att 
de mestadels riktar in sig mot barn och ungdomar. Det är den största gruppen. Det rör 
sig både om boktips och en mix av evenemang. En annan målgrupp är de nationella 
minoriteterna eller personer med annat modersmål än svenska. Biblioteken fokuserar 
även till viss del på personer med funktionsvariation och inlägg som hanterar mental 
hälsa. Däröver tillkommer inlägg där aktiviteter skapats för att tillgodose besökarnas 
behov. Ett sådant exempel är programpunkten där besökarna kan lära sig att skapa ett 
mejlkonto. Biblioteken har på så sätt upplevt att det finns en kunskapslucka gällande 
digital kompetens och har därmed skapat en aktivitet för att hjälpa till att fylla den.  
 
9.3 Upplevelseförmedlaridentiteten 
Biblioteken visar drag av upplevelseförmedlaridentiteten i sina Facebook-flöden. De 
skriver om evenemang som går utanför ramarna för kulturförmedlaridentiteten, 
socialarbetaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten. Det rör sig om allt från 
stickcaféer till skrivarworkshops, poesifestivaler och debatter. Biblioteken visar en 
tendens att de vill förmedla en upplevelse, förslagsvis konkurrera med andra 
verksamheter och locka besökare, som kan ses som kärnan i Trine Schreibers identitet.  
 
Två exempel på inlägg:  
 
              Dags för stans bästa frågesport. Välkommen på Vinterquiz idag klockan 14. Vi bjuder på kluriga 

frågor om Stockholm, kaffe och kaka. Vi ses i programhörnan! [bild på Stockholm] 
 
              SKRIVA – Workshop #2 onsdag 10 februari kl 18 – Plan 1 Ikväll blir det inspirerande 

skrivövningar med Ingrid Elfberg, för dig intresserad av deckargenren!... [bild på ett tidigare 
evenemang på temat] 
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Det rör sig om olika sorters evenemang inom identiteten. Oftast är det kulturrelaterat på 
något sätt, biblioteken vill locka med kultur men i andra former än vad som ingår i 
kulturförmedlaridentiteten. Att hålla i skrivarworkshops är ett sätt. Att annonsera om 
konstdebatter på biblioteket är ett andra sätt. Att skriva om ett evenemang där 
deltagarna kan prova på rollspel är ett tredje sätt. Biblioteken vill förmodligen på det här 
sättet nå ut till fler människor än de som traditionellt sett besöker verksamheten.  
 
9.4 Ämnesspecialistidentiteten 
Det finns drag av ämnesspecialistidentiteten i bibliotekens Facebook-flöden. Ofta blir 
det tydligt i samband med en aktuell händelse. På Förintelsens internationella 
minnesdag tipsar exempelvis ett bibliotek om dokumentärromanen De sista vittnena av 
nobelpristagaren i litteratur Svetlana Aleksijevitj. Ett annat exempel är när det blir känt 
att påven har utsett ett nytt svenskt helgon och ett bibliotek tipsar om vart man kan hitta 
litteratur inom ämnet och länkar till en nyhetsartikel om att påven kommer till Sverige. 
Det finns en vilja att bilda läsarna eller åtminstone informera dem.  
 
Ett inlägg tar särskilt upp bibliotekens uppdrag att ägna sig åt omvärldsbevakning i 
koppling till att tipsa om passande litteratur:  
 
              … Men för att kunna ge bästa möjliga service åt alla våra besökare är det oerhört viktigt med 

bred omvärldsbevakning. Inom så många områden som möjligt. Just nu läser vi på nätet att 
Kommunals ordförande avgår. … [bildlänk till nyhetsartikel] Lästips om tidigare politiska och 
idrottsliga skandaler är bl.a. Politiska skandaler! : kvinnor och män olika i massmedia? av 
författaren Tobias Bromander och Tidernas värsta idrottsskandaler av Janne Adeen. [länk till 
Stockholms stadsbiblioteks hemsida] 

 
Dessutom baseras en del evenemang som biblioteken lyfter fram på facklitteratur. Ett 
sådant evenemang gäller en författare som ska berätta kriminalhistorier från Göteborg 
under 1800-talet och ett annat handlar om en författare som ska berätta om sin bok som 
handlar om rådhuset i Stockholms historia. Oftast finns det ingen direkt koppling till 
litteratur när det kommer till evenemangen det skrivs om i Facebook-flödet. Ofta är det 
just expertisdelen av identiteten som gör sig känd eller viljan att bilda besökarna. Det 
kan vara anledningen till att biblioteken tar upp evenemang som exempelvis handlar om 
Wikipedia bakom kulisserna, en föreläsning om Stockholms historia, en föreläsning om 
flyktingsituationen och en liknande föreläsning på ett annat bibliotek som handlar om 
läget i Syrien. De medverkande kan ha skrivit böcker på temat, men det är inget som i 
sådana fall lyfts fram i inläggen. 
 
Liksom kulturförmedlaridentiteten vill ämnesspecialistidentiteten kommunicera med 
besökarna. Här visar det sig genom att biblioteken stundtals duar följarna, förmodligen 
för att skapa en personligare och mer direkt kommunikation. De ställer frågor, även om 
en del kan upplevas som retoriska. Exempel på kommunicerande inlägg: 
 
              Hur kommer det sig att vårt enda liv på jorden cirkulerar så mycket kring konsumtion och 

tillverkning? Kom på torsdag och lyssna på när Katarina Bjärvall berättar om vår tid största 
njutning och plåga, konsumtion, och få distans till dig eget konsumtionsmönster! [bildlänk till 
Göteborgs stadsbiblioteks hemsida] 

 
Sammanfattningsvis blir ämnesspecialisten oftast synlig i samband med en aktuell 
händelse, då biblioteken lyfter fram litteratur som kan kopplas till en särskild dag eller 
en nyhet. Bibliotekens inlägg som karaktäriserats som identiteten lyfter stundtals fram 
evenemang. Ibland är de baserade på en bok, men det finns även exempel på när de tar 
upp samhällsinformation eller något ämne som ändå är aktuellt. Det finns drag av att 
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ämnesspecialisten i inläggen vill kommunicera med följarna. Biblioteken använder 
stundtals tilltalsformen du och ställer även frågor i sina inlägg som öppnar upp för att 
följarna ska interagera med biblioteken.  
 
9.5 Informationsförmedlaridentiteten  
Enligt Anders Ørom (1993) går informationsförmedlaridentiteten ut på att 
bibliotekarierna ska vara kompetenta när det gäller att förmedla information via 
tekniska plattformar. Det går att tolka som att bibliotekarien ska vara en hjälpande hand 
när det kommer till att bistå besökarna med hjälp om hur de ska hitta information i 
diverse databaser. Ett av bibliotekens inlägg kategoriserades som att ha drag av 
informationsförmedlaridentiteten. Det lyder som följer: 
 

        Den här sparrisdansaren är en av över 600 000 nedladdningsbara bilder i New York Public 
Librarys digitala bildsamling (som innehåller bl.a. fotografier, kartor, vykort och litografier). En 
stor del av dessa är allmän egendom (public domain) och får användas fritt utan restriktioner! På 
den här bloggen kan du dessutom få tips på hur du kan navigera bland och använda bilderna: 
[bildlänk till blogg] 

 
Biblioteket presenterar bildbanken samt information om hur man kan hitta i databasen 
vilket borde stämma in på identitetens kärna, viljan att hjälpa på ett tekniskt sätt.   
 
9.6 Identiteterna som uteblev i analysen 
Två av Øroms identiteter speglades inte i bibliotekens Facebook-flöden: 
informationsorganisatören och dokumentalistidentiteten. Det innebär att inga inlägg 
fokuserade på teman kopplade till dessa. När det handlar om informationsorganisatören 
går den ut på att biblioteken skulle ha diskuterat mjukvara, hårdvara, 
informationssystem och fokuserat mer på teknik än innehåll. Så var inte fallet i något av 
bibliotekens inlägg. De fokuserade oftare på innehåll än tekniska spörsmål.  
 
Dokumentalistidentiteten kunde ha speglats i Facebook-flödet genom att biblioteken lyft 
fram diskussioner om klassifikation, katalogisering och bibliografi, men dessa ämnen 
uteblev. Förmodligen påverkas även den här identiteten av att biblioteken fokuserar mer 
på innehåll än att diskutera ämnen som förmodligen har mer koppling till 
yrkesverksamma inom bibliotekssfären än besökarna på Facebook.   
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10 Diskussion  
I kapitlet diskuteras resultaten och analysen utifrån tidigare forskning, rapporter och 
lagar samt det teoretiska ramverket. Det lyfts även fram kritik mot studien, avslutande 
reflektioner och förslag på framtida forskning.  
 
10.1 Identiteten som speglas mest: kultur i fokus 
Kulturförmedlaridentiteten med rötterna i 1960-talet har flyttat in på sociala medier eller 
åtminstone drag av den. Med drygt 49 procent speglades identiteten mest i Malmös 
stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblioteks Facebook-
flöden vilket ger en hint om att kultur är en av institutionernas kronjuveler. I alla fall är 
det ett tecken på att kultur är något biblioteken vill lyfta fram på det sociala nätverket. 
Att det är fokus på författare och litteratur i flertalet av inläggen kan hänga samman 
med att böcker och bibliotekarier ofta går hand i hand. I Peter Almeruds (2000) rapport 
där 550 bibliotekarier delar med sig av sina åsikter lyfte många fram bokprat som en av 
de mest stimulerande arbetsuppgifterna så vurmen för litteratur finns där. Även i 
Deborah Hicks studie från 2016 tar bibliotekarierna upp boktips som en av de viktigaste 
sakerna att bistå besökarna med. I Maria Kronqvist-Bergs (2014) innehållsanalys av 
olika biblioteks Facebook-sidor hade 22,7 procent av inläggen koppling till litteratur, 
även om det inte är definierat vad det handlar om för genre, som är av vikt för den här 
studien, ger det ändå en bild av att bibliotek gärna lyfter fram litteratur på Facebook. I 
den här studien skrev biblioteken om musik och konst, men de var inte lika utbredda – 
särskilt inte konstbiten. Förmodligen beror det på att litteratur fortfarande är så starkt 
förknippat med biblioteksverksamhet.  
 
Det är stor fokus på evenemang i inläggen. Biblioteken verkar använda Facebook som 
en marknadsföringskanal för att uppmärksamma följarna på aktiviteter som äger rum. 
Även i tidigare studier är det tydligt att evenemang ofta kopplas till sociala medier, som 
fungerar som en sorts megafon för att på ett billigt sätt nå ut med sitt budskap. 
Kronqvist-Berg (2014) skriver att tipsa om evenemang var den näst vanligaste 
aktiviteten som bibliotekarierna i hennes studie ansåg att biblioteken skulle ägna sig åt 
på sociala medier. Noa Aharony (2012) har ett liknande resultat i sin studie där han 
analyserade 20 biblioteks Facebook-sidor och upptäckte att folkbiblioteken mestadels 
publicerade inlägg om bibliotekets aktiviteter. Att skriva om evenemang verkar vara ett 
sätt för verksamheterna att vilja locka fler besökare.  
 
Enligt Anders Ørom (1993) är ett drag av kulturförmedlaridentiteten att vilja 
kommunicera med besökarna och det identifieras i inläggen huruvida det duades i 
inläggen och/eller om det ställdes några frågor. Det duas en del, men frågorna är inte 
särskilt många och ofta retoriskt lagda. Noa Aharony (2012) blev i sin studie förvånad 
över hur begränsat biblioteken använder sig av Facebook och uppmanar dem till att 
tänka bredare och börja interagera med användare för att kommunikationen inte ska bli 
så ensidig. Den här studien har inte gått in specifikt på interaktion, men det verkar som 
att det finns en del kvar att göra när det gäller bibliotekens sätt att kommunicera. Det 
blir oftast att biblioteken skriver kort om ett evenemang eller en bok och inte utnyttjar 
tillfället genom att exempelvis oftare ställa frågor för att öka chanserna till en dialog. 
 
10.2 Socialarbetaren, upplevelseförmedlaren & ämnesspecialisten 
Att bibliotekens Facebook-flöden har drag av socialarbetaridentiteten kan vara en följd 
av att de vill uppmärksamma vissa grupper i samhället lite extra. Identiteten har likheter 
med hur Sveriges rikes lag ser på folkbibliotekets uppdrag i samhället. Enligt 
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bibliotekslagen ska biblioteken vara anpassade för användarnas behov, vilket är kärnan i 
socialarbetaridentiteten. Enligt bibliotekslagen ska särskild uppmärksamhet ägnas barn 
och ungdomar (Bibliotekslag 2013: 801 6§, 8§). Och den grupp som biblioteken 
mestadels vänder sig till i socialarbetarinläggen är just barn och ungdomar. Det är 
särskild stort fokus på att skriva inlägg om evenemang och litteraturtips som riktar sig 
mot målgruppen. Flera av aktiviteterna kan tolkas som att de är relativt nya företeelser 
för biblioteken, vilket kan vara ett tecken på att många av inläggen riktade till barn och 
ungdomar även har drag av upplevelseförmedlaridentiteten – man vill locka målgruppen 
till biblioteken. Aktiviteter som cosplay, skriv- och skaparcirklar, FIFA-turneringar, 
poetry slams och brädspelande kan ses som ett sätt att konkurrera med andra 
verksamheter om målgruppens uppmärksamhet.  
 
Att biblioteken även riktar in sig mot personer med annat modersmål än svenska och de 
nationella minoriteterna kan även få ett visst svar i bibliotekslagen. Enligt den ska 
biblioteken utöver barn och ungdomar även rikta in sig till personer med annat 
modersmål än svenska och de nationella minoriteterna (Bibliotekslag 2013: 801 5 §). 
Både minoriteter som samer och sverigefinnar uppmärksammas, men även personer 
med utländsk bakgrund. Ett bibliotek skriver om en träff där de som pratar arabiska eller 
dari kan öva på svenska och ett annat inlägg handlar om en läsecirkel på lätt svenska.  
 
I Peter Almeruds (2000) rapport anser bibliotekarier att biblioteket har en demokratisk 
plikt att uppfylla för att utsatta grupper i samhället ska få tillgång till information på 
olika plattformar och att uppmärksamma evenemang och annan information för 
minoriteter och personer med annat modersmål än svenska är ett exempel på det. 
Bibliotekariernas vilja att rikta fokus mot dessa grupper speglas i Facebook-inläggen. 
Däremot lyfts endast litteratur på svenska vilket snävar in bilden delvis. Det hade gett 
en ännu starkare bild av identiteten om de exempelvis gett boktips på romani. 
 
Biblioteket riktar även in sig mot personer med funktionsvariation, vilket även är en 
prioriterad grupp enligt bibliotekslagen (Bibliotekslag 2013: 801 4 §). Det gjordes 
genom att de uppmärksammade specialmedia i deras inlägg. Dessutom visade sig 
socialarbetaridentiteten genom att biblioteken skrev om psykisk ohälsa, bland annat 
genom att erbjuda besökarna rådgivning med en psykolog. Det visar på ett drag i 
Facebook-flödet att biblioteken vill tillgodose besökarnas behov och gå utanför ramarna 
för vad som brukar ses som traditionella sysslor för verksamheten. Den här studien har 
tidigare tagit upp Huvila et al. (2013) och deras studie om vilka kompetenser som en 
Bibliotekarie 2.0 bör ha och då lyftes bland annat användarorienterad upp, vilken kan 
ge en antydan om att besökarnas behov och önskemål är av stor vikt för biblioteken. 
Samma tanke kan appliceras på upplevelseförmedlaridentiteten, som också baseras 
mycket på vilka aktiviteter som följarna kan tänkas vara intresserade av.  

Upplevelseförmedlaridentiteten visar sig i 15,18 procent av inläggen som kodats som en 
identitet. Biblioteken skrev om aktiviteter som frågesporter, stickcafeér, debatter, 
festivaler och workshops. Det har tidigare i diskussionen lyfts fram forskning att 
biblioteken ofta skriver om evenemang på sociala medier (Kronqvist-Berg, 2014 ; 
Aharony, 2012) och det är stor fokus på aktiviteter i bibliotekens Facebook-sidor 
överlag. Det visar även Ingrid Andersson och Eija Muttalas (2012) magisteruppsats där 
de undersöker hur och varför bibliotek är närvarande på sociala medier. De kom bland 
annat fram till att biblioteken mestadels skrev om kommande aktiviteter, vilket befäster 
bilden ytterligare att folkbibliotek ofta lägger fokus på evenemang i sina Facebook-
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flöden. Det kan vara ett tecken på att upplevelseförmedlaridentiteten breder ut sig, men 
det har den här studien inte någon befogenhet att avgöra. 
Hanna Carlsson (2012) undersöker i en studie hur ett folkbibliotek i södra Sverige 
arbetar med Facebook och en av de främsta orsakerna till att biblioteket befann sig på 
Facebook var att bibliotekarierna ville visa en mer mångsidig sida av biblioteket, att det 
inte bara är en plats för böcker utan att det finns en större bredd än så. Detta kan vara en 
av anledningarna till att en del evenemang inte passar in i kulturförmedlaridentiteten 
och ämnesspecialistidentiteten. Biblioteken vill locka besökare med aktiviteter som går 
utanför bibliotekets traditionella ramar och eventuellt visa att biblioteket är en 
verksamhet där det finns något för alla, oavsett om man tycker om att sticka eller lära 
sig skriva skönlitterära texter.   
 
I sin avhandling skriver Hanna Carlsson (2013) om att biblioteken på senare år har 
börjat ses på ett mer företagsmässigt sätt än tidigare och att det kan vara en av 
anledningarna till att biblioteken mer och mer har utvecklats till upplevelsebibliotek 
genom att satsa på evenemang. I den här studien kodades 15,18 procent av inläggen 
som upplevelseförmedlande och det kan vara ett tecken på att biblioteken visar drag av 
att vara upplevelsebibliotek, i alla fall på Facebook. Tar man även i beaktande att många 
av socialarbetaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten och kulturförmedlaridentitetens 
inlägg ofta riktar in sig mot evenemang förstärks bilden. En annan orsak till att det är 
stor fokus på evenemang i inläggen kan eventuellt Deborah Hicks (2016) ge svar på i 
sin studie. Där skriver hon om att många bibliotekarier upplever att de är rädda för att 
bli osynliga om de inte marknadsför sin verksamhet mer. Att skriva om evenemang kan 
vara ett sätt för biblioteken att vilja locka fler besökare.  
 
Ämnesspecialistidentiteten utgör 12,50 procent av inläggen. Ofta visar den sig i 
förhållande till en aktuell händelse, som exempelvis när det var Förintelsens 
internationella minnesdag och ett bibliotek tipsade om en bok om andra världskriget. 
Enligt Anders Ørom (2006) grundar ämnesspecialistidentiteten sig i bibliotekens 
folkbildningstradition och biblioteken visar drag av det i Facebook-flödet. De delar 
nyhetsartiklar, tipsar om facklitteratur och lyfter fram föreläsningar om läget i Syrien 
och Wikipedia bakom kulisserna, samtidigt är delen relativt liten mot 
kulturförmedlaridentiteten som mer fokuserar på litteratur, musik och författare. Båda 
identiteterna har rötterna i folkbildningstraditionen. En av anledningarna till att 
ämnesspecialistidentiteten kanske inte tar en ännu större plats i bibliotekens Facebook-
inlägg kan bero på att de inte vill sticka ut hakan. Omvärldsbevakande nyheter och att 
ha ett folkbildande anslag kan förmodligen lätt missförstås som att biblioteken har en 
åsikt i den gällande frågan. Det kan följande inlägg vara ett tecken på:  
 
               … Men för att kunna ge bästa möjliga service åt alla våra besökare är det oerhört viktigt med 

bred omvärldsbevakning. Inom så många områden som möjligt. Just nu läser vi på nätet att 
Kommunals ordförande avgår …. [bildlänk till nyhetsartikel] Lästips om tidigare politiska och 
idrottsliga skandaler är bl.a. Politiska skandaler! : kvinnor och män olika i massmedia? av 
författaren Tobias Bromander och Tidernas värsta idrottsskandaler av Janne Adeen. [länk till 
Stockholms stadsbiblioteks hemsida] 

 
Inlägget vittnar om att biblioteket nästan måste förklara varför de länkar till artikeln om 
att Kommunals ordförande avgår. Samtidigt rapporterar biblioteket ändå om nyheten 
och kopplar samman den till aktuella boktips vilket vittnar om att biblioteken vill 
förmedla omvärldsbevakning till följarna. I Smeaton och Davis (2014a) studie om 
vilken praktik som är lämpligast för folkbibliotekens arbete med sociala medier ansåg 
flera respondenter att budskapen inte får vara kontroversiella utan mer av feel good-
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karaktär, vilket kan vara en del av svaret på varför inte mer facklitteratur och vetenskap 
diskuteras i bibliotekens Facebook-flöden. Det ska dock poängteras att dessa drag ändå 
finns. Det är dessutom inte rättvist att diskutera huruvida det är mycket eller lite 
eftersom det inte finns några studier att jämföra med.   
 
10.3 Identiteterna som speglas minst – och inte alls 
Informationsförmedlaridentiteten speglas i ett av inläggen. Det handlar om att man kan 
använda New York Public Librarys bildbank gratis och i kombination med det länkar de 
till en blogg som berättar hur man kan navigera bland bilderna. Enligt bibliotekslagen 
ska folkbiblioteken arbeta för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för bland annat kunskapsinhämtning (Bibliotekslag 2013: 801 7§). Även om 
lagparagrafen främst handlar om den traditionella verksamheten på folkbiblioteken är 
det ändå intressant att biblioteken inte oftare skriver tips om hur man kan hitta 
information via databanker och andra tekniska vägar på Facebook. En del av svaret vilar 
förmodligen i att information är ett så pass brett ämne. Det är svårt att rekommendera 
om databaser och tekniska sökvägar med mera om man har ett Facebook-konto som 
riktar sig till tusentals personer, men det skulle vara intressant att ta reda på mer om 
varför identiteten inte har särskilt stor genomslagskraft på det sociala nätverket. 
Förmodligen har det även att göra med att det handlar om folkbibliotek, eventuellt hade 
ett universitetsbibliotek fått större utslag på informationsförmedlaridentiteten. 
 
Maria Kronqvist-Berg (2014) skriver i sin avhandling att 77,8 procent av innehållet på 
Facebook-sidorna hon undersökte var informerande av sin natur och att den största 
delen var biblioteksrelaterad information med 39,9 procent. Biblioteken skriver alltså 
om information på det sociala nätverket men Øroms identitet 
informationsförmedlaridentiteten fångar inte in den här typen av inlägg.  
 
Informationsorganisatören och dokumentalistidentiteten speglas inte alls i bibliotekens 
Facebook-flöden. När det kommer till informationsorganisatören kan det bero på att det 
sociala nätverket inte är rätt forum för att diskutera mjukvara, hårdvara och 
informationssystem. Bibliotekarierna verkar i alla fall prioritera att skriva mer om 
litteratur och evenemang än IT. Identiteten är förmodligen mer kopplad till andra delar 
av bibliotekens verksamhet, till själva jobbet med att faktiskt designa 
informationssystem. Bibliotekens Facebook-sidor är på inget sätt en direkt spegel av 
deras verksamheter, även om det kan ge en viss bild av vad biblioteken vill förmedla 
utåt. Samma tankar bör kunna appliceras på dokumentalistidentiteten. Biblioteken 
verkar prioritera att skriva om andra saker än bibliografi, referensarbete och 
klassificering. De anser eventuellt att ämnet inte är tillräckligt relevant för Facebook-
följarna eller för nischat.   
 
10.4 Kritik mot studien – och utmaningar på vägen 
Det teoretiska ramverket kan förmodligen kritiseras för att vara föråldrat. Øroms 
identiteter skapades för 23 år sedan, men Schreiber ansåg ändå 2006 att de var så pass 
aktuella att hon kunde bygga vidare på dem och den här studien visar ändå att flertalet 
av identiteterna fortfarande går att urskilja. Det teoretiska ramverket bör dock kunna 
kritiseras för att det inte används särskilt frekvent av forskare, i alla fall hittar jag ingen 
aktuell studie som utgår från Øroms och Schreibers identiteter. Anna Kåring Wagman 
(2008) antyder i Bibliotekarien och professionen att identiteterna används inom svensk 
forskning men det bör påpekas att hennes källor mestadels består av magisteruppsatser 
och kandidatuppsatser. Den här studien använde sig ändå av det teoretiska ramverket 
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eftersom det ansågs lämpligt för att kunna besvara forskningsfrågorna. Den har fokus på 
både identiteter och är anpassad för en bibliotekskontext.  
 
Däremot bör det föras fram att 20,57 procent av Facebook-inläggen inte kunde kodas 
som någon identitet, det är ändå en relativt stor mängd data som går förlorad. De flesta 
av inläggen handlade om information som rörde biblioteket och dess verksamhet, såsom 
öppettider, låneregler och rapporter om vad som hände på biblioteken. Det hade varit 
passande med en identitet som fokuserade på att förmedla information och där 
ingångspunkten är inriktad på service. Då hade förmodligen mer av all förlorad empiri 
fångats upp. Vid en första anblick är det lätt att tolka informationsförmedlaridentiteten 
som en lämplig identitet, men den baserar sig på att bibliotekarien ska förmedla 
information genom teknik. På ett sätt har därmed alla Facebook-inläggen drag av 
identiteten, men det hade inte gett en givande analys. Det är i alla fall en reflektion som 
är värd att poängtera. Av inläggen har ändå 79,43 procent drag av någon identitet, vilket 
signalerar att Ørom och Schreibers identiteter fortfarande är aktuella.  
 
Identiteterna är även rätt diffust beskrivna, vilket skapade en del problem i analysen och 
ledde till att kodningen gjordes om flera gånger. Ørom beskriver inte exakta mallar för 
identiteterna utan mer övergripande värderingar och tolkningar, i den här studien var det 
av betydelse att ha noggranna definitioner av identiteterna för att öka validiteten och 
reliabiliteten. Därmed har identiteterna varit tvungna att definieras på ett sätt så att det 
var möjligt att koda på ett systematiskt och tillförlitligt sätt. Därmed skapades gränser 
för de olika identiteterna, som är baserade på den här uppsatsens författares tolkning av 
det teoretiska ramverket. 
 
En annan faktor är att alla drag inte uppmärksammades i inläggen. Inläggen hade ofta 
drag av flera subidentiteter, men på grund av tidsramen för den här studien var det inte 
möjligt att föra in även dem i analysen. Det lades större vikt på att täcka in en större 
mängd inlägg än att identifiera vartenda drag. Det kan vara något för kommande 
forskare att undersöka.  
 
En faktor som måste poängteras är att Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbiblioteks Facebook-flöden utgör den största delen av empirin och därmed färgas 
resultatet mer av deras inlägg än Malmös inlägg som utgör en mindre del av empirin.  
 
En annan kritik som måste lyftas i samband med studien är att det kan vara andra 
personer än bibliotekarier som sköter alla Facebook-konton. Därmed påverkas inläggen 
av den personens bakgrund som helt hypotetiskt skulle kunna vara en journalist eller en 
kommunikatör som kommer från en annan bakgrund än bibliotekssfären. Men 
Facebook-flödet är ändå bibliotekens ansikte utåt och därmed ger det slutligen ändå en 
viss spegling av verksamheten och inte de enstaka personernas identiteter, även om de 
självfallet påverkar inläggens karaktär.  
 
10.5 Hur den här studien kan bidra till forskningsområdet 
Den här undersökningen ger en tydlig bild av vilka identiteter som speglas i Sveriges tre 
största stadsbiblioteks Facebook-flöden. Forskare har tidigare undersökt hur 
bibliotekarier ser på Facebook och hur de säger sig använda det sociala nätverket 
(Smeaton & Davis, 2014; Carlsson, 2012). Andra har undersökt om vad bibliotekens 
Facebook-sidor innehåller (Carlsson, 2012; Kronqvist-Berg, 2014; Wójcik, 2015; 
Aharony, 2012) och den här studien kan bidra till att fylla en del av kunskapsluckan om 
vilka identiteter som bibliotek speglar via sina Facebook-flöden.   
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Eftersom det är ont om liknande studier kan den här uppsatsen bana väg för andra 
forskare. Genom att reflektera över problemen och utmaningarna under den här 
processen kan förhoppningsvis andra forskares kommande arbete underlättas. 
 
Den här studien kan även bidra till att skapa en djupare förståelse för vilken bild 
biblioteken målar upp genom sina Facebook-inlägg. Identiteterna som speglas kan ändå 
visa på vilken sorts information som prioriteras i inläggen, även om det naturligtvis är 
en skärva av helhetsbilden. Det ger en viss insikt i vilka biblioteken är på sociala 
medier. Samtidigt visas det indirekt vilka identiteter de inte speglar. Förhoppningsvis 
kan det leda till ännu fler diskussioner om vad biblioteken vill förmedla via sina 
Facebook-sidor. Det bör inte vara någon överdrift att påstå att det kan påverka följarnas 
syn på verksamheten, även om det som sagt bara rör sig om flödet på Facebook och inte 
hela organisationen. 
 
10.6 Avslutande reflektioner och förslag på framtida studier 
I inledningen fördes ett resonemang om att sociala medier har blivit en naturlig del av 
många människors vardag och att det är ett sätt att visa en del av ens identitet. Om hur 
biblioteken har följt utvecklingen och hoppat på Facebook-tåget och att en del menar att 
det kan var ett sätt för biblioteken att nå ut till en större publik och få en modernare 
image, medan andra menar att biblioteken mest vill synas på sociala medier och inte 
åstadkomma något. Med de åsikterna i ryggsäcken ville den här studien undersöka 
vilken eller vilka identiteter en av Sveriges mest besökta institution har på Facebook.  
 
För att knyta an till identitetsbegreppet anser forskarna Robertson och Arachige (2015) 
att när det kommer till en organisations identitet kan man ställa sig frågan ”vilka är vi?”. 
Utifrån Ørom och Schreibers identiteter skulle svaret i den här studien kunna beskrivas 
på följande sätt: Bibliotekens Facebook-flöde är sammantaget mestadels 
kulturintresserad och tipsar frekvent om olika evenemang, ofta med fokus på litteratur 
och författare. Men det finns även ett musikintresse. Det finns en ambition att vilja 
tillmötesgå följarnas behov och då är det särskilt barn och ungdomar man riktar sig till. 
Det finns ett intresse av att förmedla information om upplevelser till Facebook-följarna 
och att locka besökare till verksamheten genom att skriva om aktiviteter som 
workshops, debatter och rollspel. Det finns även en fallenhet för att förmedla 
evenemang och tips på böcker inom facklitteraturens värld. Och för att knyta an till 
Joacim Hanssons tankar om att han saknar den folkbildande identiteten hos biblioteken, 
så verkar det finns vissa drag av den i Facebook-flödet, men det är större fokus på 
förmedlandet av upplevelser. ”Vi” är sammantaget en identitet med flera lager. 
 
Fokus i den här studien är riktad mot inläggen på det sociala nätverket. Däremot kan det 
vara intressant för framtida större studier att koppla samman en innehållsanalys med 
intervjuer för att jämföra de båda. Ett annat förslag på framtida forskning är att ta reda 
på mer om kommunikationen och interaktionen mellan biblioteken och Facebook-
följarna. Det går att undersöka vilka inlägg det är som får flest att trycka på gilla-
knappen eller att kommentera inlägget. Det går även att sammanföra den sortens analys 
med den eller de av Øroms och Schreibers identiteter som uppmärksammas mest.  
 
Det är slutligen viktigt att poängtera att studien inte haft som syfte att recensera 
bibliotekens arbete på Facebook, men det måste ändå finnas ett problematiserande och 
reflekterande tänk över analysprocessen. Förhoppningsvis kan studien vara till hjälp för 
bibliotekssfären och forskare i framtiden. 
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11 Slutsatser  
Studiens syfte var att undersöka vilka identiteter Malmös stadsbibliotek, Göteborgs 
stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek speglar i sina Facebook-flöden. 
 
Studien utgick från följande frågeställningar:  
 

• Vilken/vilka identiteter är mest framträdande respektive minst framträdande? 
• Hur tar identiteterna sig uttryck genom bibliotekens Facebook-flöden? 

 
Av Anders Ørom och Trine Schreibers identiteter är kulturförmedlaridentiteten den som 
speglas mest i bibliotekens Facebook-flöden under de två månader som var tidsperioden 
för studien. Kategorin fick drygt dubbelt så många inlägg som den näst mest 
förekommande – socialarbetaridentiteten. Därefter kommer 
upplevelseförmedlaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten. De är identiteterna som 
är mest framträdande. När det kommer till identiteterna som är minst framträdande 
hamnar informationsförmedlaridentiteten, informationsorganisatören och 
dokumentalistidentiteten i den kategorin. Det var endast ett inlägg som ansågs ha drag 
av informationsförmedlaridentiteten.  
 
Identiteterna tar sig uttryck på olika vis genom bibliotekens Facebook-flöden. 
Utgångspunkten var Øroms och Schreibers identiteter och det leder till att det från 
början blir en viss ram för varje identitet, men de visade ändå på vissa drag inom de 
olika identiteterna. Kulturförmedlaridentiteten speglas främst genom att inläggen inom 
gruppen ofta har fokus på litteratur och författare, men det finns även inslag av konst 
och musik. De flesta av inläggen handlar om evenemang, som främst är bokprat och 
författarbesök. Kulturförmedlaridentiteten har en förkärlek för den goda litteraturen och 
det är ofta hyllade eller prisade författare som nämns. Ett bibliotek anordnar boksamtal 
under rubriken Klassikerprat. Kulturförmedlaridentiteten bottnar i 
folkbildningstraditionen, men visar inte särskilt många tendenser på att vilja bilda sina 
följare i själva informationen i inläggen, däremot länkar de ofta till nyhetsartiklar och 
hemsidor så på så sätt finns det ändå sådana drag. Biblioteken visar även drag av att 
vilja kommunicera med sina följare genom att de duar dem en del och stundtals ställer 
frågor, även om flera av dem kan upplevas som retoriska.  
 
Socialarbetaridentiteten tar sig uttryck i bibliotekens Facebook-flöde genom att de 
mestadels riktar in sig mot barn och ungdomar. Ørom lyfter fram just barn som en 
grupp som socialarbetaridentiteten värdesätter extra mycket. En annan målgrupp som 
lyfts fram i Facebook-flödet är de nationella minoriteterna och personer med annat 
modersmål än svenska. Biblioteken fokuserar även till viss del på personer med 
funktionsvariation. Resultatet visar även att biblioteken skriver om aktiviteter för att 
tillgodose besökarnas behov. Ett sådant exempel är att de skriver om evenemang om 
mindfulness och att besökarna kan boka tid med en psykolog på biblioteket.  
 
Upplevelseförmedlaridentiteten speglas genom att inläggen handlar om olika sorters 
evenemang, som av olika anledningar inte passar in på socialarbetaridentiteten, 
kulturförmedlaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten. Det rör sig om allt från 
skrivarworkshops till debatter och evenemang där deltagarna kan prova på rollspel. Det 
handlar om att konkurrera med andra verksamheter om uppmärksamheten och att – som 
namnet antyder– förmedla en upplevelse.  
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Ämnespecialistidentiteten blir oftast synlig i samband med en aktuell händelse, då 
biblioteken lyfter fram facklitteratur som kan kopplas till en särskild dag eller en nyhet 
som de länkar till. De skriver även om evenemang som på olika sätt är kopplade till 
facklitteratur. Ofta är det just expertisdelen av identiteten som gör sig känd eller viljan 
att bilda besökarna. Det skrivs exempelvis bland annat om en föreläsning om Wikipedia 
bakom kulisserna och en annan handlar om läget i Syrien. Liksom 
kulturförmedlaridentiteten vill ämnesspecialistidentiteten kommunicera med besökarna. 
Här visar det sig genom att biblioteken stundtals duar följarna, förmodligen för att skapa 
en personligare och mer direkt kommunikation. De ställer frågor, även om en del kan 
upplevas som retoriska.  
 
Informationsförmedlaridentiteten förmedlas i ett inlägg. Där skriver biblioteket om hur 
följarna kan använda en bildbank gratis – och länkar till en blogg med hjälp om hur man 
kan hitta i den. Kärnan i identiteten är att vilja förmedla information på ett tekniskt sätt 
och det passar in på inlägget.  
 
Resultatet visar att Malmös stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbiblioteks Facebook-flöde har en stark kulturförmedlaridentitet, förmodligen för att 
biblioteken fortfarande har ett gediget band till litteraturen, samtidigt visar biblioteken 
en mångbottnad identitet eftersom de även har drag av socialarbetaridentiteten, 
upplevelseförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten och 
informationsförmedlaridentiteten, även om den sistnämnda utgör en liten del. 
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Sammanfattning 
Sociala medier och särskilt Facebook används av många människor runtom i världen. 
Även biblioteken har tagit klivet in på den digitala plattformen. Förmodligen som ett 
sätt att leva efter parollen att de ska finnas där användarna finns. Men biblioteken har 
inte alltid haft ett problemfritt förhållande till webben. När internet bredde ut sig på 
1990-talet drabbades många bibliotekarier av en identitetskris. Vad skulle de göra för 
nytta nu när information fanns fritt tillgänglig för alla? Oron lade sig och istället började 
bibliotekarierna istället ta till sig den nya tekniken – och senare sociala medier. 
 
Forskningsområdet ansågs viktigt eftersom sättet som folkbiblioteken speglar sig själva 
på Facebook, kan delvis få konsekvenser för hur internetbesökarna ser på 
organisationen. Samtidigt kan identiteten på Facebook säga något om vad det är för 
sorts information som biblioteken vill lyfta fram på sociala medier. 
 
Studiens syfte var att undersöka vilka identiteter Malmös stadsbibliotek, Göteborgs 
stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek speglar i sina Facebook-flöden för att få 
en djupare förståelse av vilka biblioteken är på det sociala nätverket och vilken sorts 
information de prioriterar att förmedla. Studien utgick från följande frågeställningar: 
vilken/vilka identiteter är mest framträdande respektive minst framträdande? Hur tar 
identiteterna sig uttryck genom bibliotekens Facebook-flöden?  
 
Studien utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys av bibliotekens Facebook-flöde 
under två månader. Även tre mejlintervjuer genomfördes med personer som på olika 
sätt hade insyn i bibliotekens arbete med sociala medier för att ge en bild av hur varje 
bibliotek arbetar och förhåller sig till Facebook. Informationen användes inte som 
empiri för analys utan för att ge en bakgrundsinformation. Respondenterna tog bland 
annat upp att de genom Facebook vill visa på en bredd hos folkbiblioteken, att de vill 
framstå som tillgängliga och kommunikativa och att biblioteket är en plats där det 
händer mycket för många målgrupper.  
 
Det teoretiska ramverket utgick från forskarna Anders Ørom och Trine Schreibers 
identiteter. Sex hämtades från Ørom och bestod av kulturförmedlaridentiteten, 
socialarbetaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, informationsförmedlaridentiteten, 
informationsorganisatören och dokumentalistidentiteten. Den sista har Schreiber 
utformat i förhållande till Ørom och heter upplevelseförmedlaridentiteten. Det teoretiska 
ramverket omarbetades till ett kodschema som användes som ett hjälpmedel under 
analysen för att kunna bedöma vilka identiteter som förmedlades i Facebook-inläggen. 
 
Genomgången av tidigare forskning visade att det inte verkar finnas några studier om 
vilka identiteter som biblioteken speglar via sina Facebook-inlägg, däremot handlade 
flera om närliggande områden som bibliotekens roller och även studier om hur 
biblioteken ser på Facebook och hur de arbetar med det sociala nätverket. Kapitlet 
riktade även fokus mot Sveriges rikes lag eftersom den kunde ge svar på varför vilka 
identiteter blev synliga i analysen.  
 
Resultatet av innehållsanalysen visar att kulturförmedlaridentiteten speglas mest i 
bibliotekens Facebook-flöden, följt av socialarbetaridentiteten, 
upplevelseförmedlaridentiteten och ämnesspecialistidentiteten. De som speglas minst är 
informationsförmedlaridentiteten, som bara kodades i ett inlägg – följt av 
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informationsorganisatören och dokumentalistidentiteten, som inte kodades i några av 
inläggen. 
 
Identiteterna visade sig på olika sätt i empirin. Kulturförmedlaridentiteten uttryckte sig 
mestadels genom att inläggen hade stor fokus på författare (ofta hyllade och prisade 
sådana) och litteratur. De flesta av inläggen handlade om evenemang, särskilt bokprat 
och författarbesök. Socialarbetaridentiteten visade sig främst genom att inläggen inom 
kategorin ofta vände sig till särskilda målgrupper, oftast barn och ungdomar men även 
sverigefinnar, personer med annat modersmål än svenska och personer med 
funktionsvariationer. Ett drag som ansågs vara behovsbaserat var att biblioteken även 
skrev om att besökarna kunde boka tid med en psykolog på biblioteket. 
Upplevelseförmedlaridentiteten visade sig främst genom just upplevelser. Det rörde sig 
om allt från stickcafeér till skrivarworkshops. Ämnesspecialistidentiteten förmedlades 
främst i samband med en aktuell händelse. På Förintelsens internationella minnesdag 
tipsade exempelvis ett biliotek om en bok om andra världskriget. 
Informationsförmedlaridentiteten speglades genom ett inlägg som handlade om hur 
Facebook-följarna kan använda en gratis bildbank och där de även fick information om 
hur de kunde hitta i den. Sammanfattningsvis visas en bild av bibliotekets Facebook-
sidor som en plats med många identiteter.  
 
Den här studien kan bidra till att skapa en djupare förståelse om vilken bild som 
biblioteken målar upp genom sina Facebook-inlägg. Identiteterna som speglas kan ge en 
hint om vilken sorts information som prioriteras i inläggen och vilka biblioteken är när 
de tar klivet ut på sociala medier. Det skulle vara intressant om andra forskare kunde 
föra stafettpinnen vidare och exempelvis undersöka vilka av Ørom och Schreibers 
identiteter som uppmärksammas mest av Facebook-följarna genom att se till antal 
kommentarer och gilla-noteringar.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuförfrågan & Intervjuguide 
Följande mejl skickades till de olika stadsbiblioteken (hyperlänken byttes ut beroende 
på vilket bibliotek mejlet skickades till). Därefter skickades frågorna längre ner.  
Informationen användes för att beskriva hur biblioteken själva tänker kring det sociala 
nätverket Facebook. 
 
 
Hej!  
 
Jag heter Sofie Petersson och läser kandidatprogrammet Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på och skriver 
min C-uppsats som handlar om vad folkbibliotek skriver på Facebook.  
 
Jag skulle därför behöva komma i kontakt med någon som arbetar med sociala medier 
för Facebook-kontot Stadsbiblioteket Stockholm. Informationen kommer att användas 
som bakgrundsinformation om biblioteket. Personen som kommer att besvara frågorna 
är helt anonym, men det bör tilläggas att bibliotekets namn nämns i uppsatsen. Intervjun 
sker via mejl. 
 
Så det skulle vara väldigt snällt om ni kunde vidarebefordra det här mejlet till någon 
som kan och vill besvara några frågor gällande ert jobb på Facebook. 
 
Med vänlig hälsning 
Sofie Petersson  
 
 
 
Frågor: 
 
1.Varför har ni en Facebook-sida? 
2. Vad är fördelarna? 
3. Nackdelarna? 
4. Vilken bild vill ni förmedla via er Facebook-sida? 
5. Vad tycker ni är viktigast att skriva om? 
6. Vad har ni för målgrupp? Varför? 
7. Vad har ni för riktlinjer i ert arbete gällande sociala medier? 
8. Vad är ni nöjda med när det gäller ert arbete på Facebook? 
9. Vad är ni missnöjda med? 
 
10. Har ni några övriga reflektioner kring er användning av Facebook? 
 
 
 


