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Abstrakt 
Due to technological innovations, the society has new needs and expectations of the 

public libraries and what they offer. The web can now be seen as a competitor to the 

library services or as an opportunity for them to market the organization, for example 

through social media. The aim of this bachelor thesis was to examine how public 

librarians used Instagram in marketing purposes. The research questions we wanted to 

answer were: 

• What motives were there to use Instagram for marketing purposes for public libraries? 

• What interaction is created through marketing over Instagram? 

• How do librarians think of the use of Instagram in the future? 

 

The theoretical  basis for the thesis is Gummessons model of the 

Relationshipsmarketingtheory (RM). RM focuses on the weight of relationships 

between organizations and their customers. For collecting data a qualitative method was 

used. Six librarians from three different libraries were elected for interviews. 

 

The result showed that public librarians generally had a positive attitude towards library 

marketing through Instagram. They wanted to show what the library could offer, 

establish their place in society and reach out to new users, and Instagram was a natural 

part of the marketing. The study showed that the interaction with library users was low, 

but the interaction with other libraries and their staff was higher. In the future, librarians 

had a positive attitude towards developing their Instagram use. Instagram would then 

become equated with traditional marketing, but requested more clear using guidelines. 

The librarians also wanted more staff to be involved in the marketing. 
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1  Inledning  
Informationssamhället möjliggör för verksamheter och organisationer att synliggöra 

sina tjänster och för att nå ut till allmänheten genom en mängd olika arenor. Att 

marknadsföring delvis sker genom sociala medier har för många utvecklats till en 

självklarhet eftersom det blivit ett naturligt sätt för samhällets invånare att kommunicera 

på, även för folkbibliotek. 

 

 Folkbiblioteken som under lång tid setts som en viktig del i samhället med sitt utbud 

och sina tjänster har sociala medier börjat användas i marknadsföringssyfte. Att studera 

hur biblioteken arbetar med marknadsföring genom sociala medier fångade vårt intresse 

då vår privata användning innebär att vi dagligen tar del av olika boktips och 

evenemang som biblioteken visar upp. Utifrån vår upplevelse av att allt fler 

folkbibliotek väljer att använda det sociala mediet Instagram för marknadsföring, valdes 

kanalen som inriktning för uppsatsen. För studien riktades fokus mot bibliotekariernas 

arbete och hur de resonerar kring marknadsföring genom Instagram. 

 

2 Bakgrund 
Folkbibliotek är en av de mest besökta offentliga institutionerna i samhället (Hansson, 

2012, s. 27). I mitten av 1800-talet vände sig biblioteken för första gången till en 

bredare målgrupp, då även arbetarklass och barn inkluderades i högre grad. Detta bidrog 

till att biblioteken blev en viktig social institution i samhället (Hansson, 2010, s. 5f), 

vilken förändas i takt med omgivningens utveckling och behov. Förändringen visar sig 

inte minst genom den teknologiska utvecklingen (Holmberg, 2009, s. 72f). 

 

En stor del av allmänheten använder någon form av media för att känna delaktighet i 

omvärlden och ansluta sig till den sociala verklighet som finns utanför den omedelbara 

omgivningen (Gripsrud, 2011, s. 18f). Teknikens utveckling har bland annat resulterat i 

en förändring av den sociala interaktionen mellan människor eftersom sociala medier 

blivit ett vanligt sätt att kommunicera genom (Höglund, 2012, s. 321, 331), vilket 

resulterat i det så kallade informationssamhället. Samhället har i denna bemärkelse 

globaliserats, vilket bland annat innebär nya möjligheter för skapandet av nätverk 

oberoende av tid och rum (Holmberg, 2009, s. 57ff). 

 

Utvecklingen Internet genomgått under de senaste decennierna har lett till begreppet 

Webb 2.0, även kallat för det sociala nätet, då det omfattar sociala och interaktiva 

aktiviteter. Allmänheten har fått möjlighet att skapa, förändra och producera innehåll, 

något som exempelvis sker genom sociala medier (O’Reilly, 2005). Sociala medier 

innebär dock inte enbart kontaktskapande utan kan även erbjuda möjligheter för 

förmedling av information (Gripsrud, 2011, s. 49). 

 

I biblioteken har Webb 2.0 resulterat i Bibliotek 2.0 vilket gjort det möjligt för 

biblioteken att möta användarnas behov med förbättrad service och nå ut till nya 

potentiella användare (Casey & Savastinuk, 2007, s. 5f; Holmberg, 2009, s. 10f, 20). 

Bibliotek 2.0 är dock inte en ny teknologi som utvecklats utan det är ett fenomen som 

handlar om ett nytt förhållningssätt där biblioteken med hjälp av teknologin kan 

interagera med användarna (Holmberg, 2009, s. 20ff). 

 

För att biblioteken ska kunna interagera med användarna erbjuder Webb 2.0 bland annat 

Instagram, vilken är en sociala media och gratis mobilapplikation som lanserades 2010. 

Instagram riktar sig främst mot visuell fotodelning då appen tillåter användaren att ta 
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bilder eller filma en kort video (Frommer, 2010). Genom användning av mediet kan 

användare följa och ha följare som får tillgång till uppdateringar i ett flöde. Syftet är att 

interagera med andra användare genom att gilla
1
 eller kommentera bilder som läggs upp 

i flödet (Moreau, 2016). Genom Instagrams möjligheter till att ge en vardaglig, 

personlig och ständigt närvarande känsla har appen lockat till sig många företag, 

myndigheter och organisationer för marknadsföring av sina tjänster (Björkgren, 2012). 

Instagram har även blivit ett populärt verktyg för bibliotek att utnyttja där de 

publicerade bilderna synliggör bibliotekens viktiga samhällsroll som 

informationsförmedlare men fungerar också som ett verktyg för marknadsföring där 

varje bild kan inspirera potentiella följare att nyttja bibliotekets resurser och plats 

(Techavanich, 2015). 

 

Begreppet marknadsföring i  en svensk bibliotekskontext myntades i slutet av 1950-talet 

av Greta Renborg som ville lyfta fram bibliotekens roll i samhället (Hansson, 2012, s. 

175). Marknadsföring är därmed inget nytt för biblioteken att nyttja. Gupta, Koontz, 

Massísimo och Savard menar att marknadsföring är en viktig del i varje framgångsrik 

organisation, oavsett om det handlar om vinstdrivande marknadsföring eller icke-

vinstdrivande marknadsföring. Organisationer når framgång då de kan möta och 

identifiera kundens tydliga samt underförstådda behov vilket författarna också skriver 

kan tas in i en bibliotekskontext (2006, s. ix). Hansson beskriver däremot att risken 

finns att biblioteken genom marknadsföringsbegreppet ser användarna som 

konsumenter vilket ger biblioteken en entreprenörsanda något som han menar utmanar 

bibliotekens traditionella samhällsroll (Hansson, 2012, s. 175, 179) och därmed även 

Renborgs syfte med marknadsföring. 

 

3 Problemformulering  
Med ständigt tekniska innovationer och ett ökat digitalt samhälle har nya behov och 

förväntningar skapats för folkbiblioteken. Detta på grund av att biblioteken strävar efter 

att vara en del av sin samtid och utvecklas genom de normer som speglas i samhället 

(Hansson, 2010, s. 7; 2012, s. 157).  

 

En nyfikenhet hos oss är om den växande digitala samtiden kan ses som en konkurrent 

till de tjänster biblioteken erbjuder eller som en möjlighet för att marknadsföra 

tjänsterna mot användarna genom till exempel sociala medier. Gordhamer (2009) 

beskriver att sociala medier innebär en ny era av utmaningar och möjligheter för 

verksamheters marknadsföring. I en tid där sociala medier utvecklas till något vardagligt 

har även sättet att kommunicera och marknadsföra tjänster förändras. Människor vill se 

en mer ärlig, öppen och direkt kommunikation med organisationen (2009). Som motpol, 

till Gordhamer, beskriver Hofmann hur bibliotek, i hopp om att synas, skapar flöden om 

bokcirklar, renoveringsobjekt, ändrade öppettider och inköpta böcker. Hon liknar 

bibliotekens användning av sociala medier vid plakat och anslagstavlor för att få 

användarnas uppmärksamhet: “Se oss! Här är vi!” (2014, s. 20) och menar att det är 

svårt för biblioteken att agera interaktivt med användarna om de endast arbetar på det 

sättet. Användarna går förbi plakaten och bibliotekens utrop, kanske stannar några upp 

och gillar det de ser, men interaktionen mellan användaren och biblioteket är inte central 

(2014, s. 20). 

 

                                                 
1
 Nedanför varje inlägg på Instagram finns ett hjärta som symboliserar "gilla". Om användaren klickar på 

hjärtat "gillas" bilden och visas senare i aktivitetsflödet 

(https://www.facebook.com/help/instagram/459307087443937).  
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Utifrån problematiseringen såg vi en intressant aspekt att studera hur 

bibliotekspersonalen arbetar med marknadsföring genom Instagram. Ser de nya 

möjligheter som Gordhamer nämner i sin idealiserade framställning eller upplever de 

Hofmanns problematisering och mer kritiska syn, risken att biblioteket endast blir en 

anslagstavla och ett “plakat”? Studien har utgått från folkbibliotekariers syn på arbetet 

med marknadsföring över Instagram för att få en djupare kunskap om hur verkligheten 

ser ut. 

 
3.1  Syfte  
Uppsatsens syfte var att undersöka hur folkbibliotekarier arbetar med Instagram som 

marknadsföringsverktyg. 

 
3.1.1 Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar var: 

 Vad finns det för motiv till att använda Instagram i marknadsföringssyfte för 

folkbiblioteken?   

 Vilken interaktion skapas via marknadsföring över Instagram?  

 Hur ser bibliotekarier på användningen av Instagram i framtiden? 
 

3.2  Avgränsningar 
Studien avgränsade sig till svenska folkbibliotek och behandlade inte andra 

bibliotekstyper. Avgränsningen gjordes främst då flera studier behandlar akademiska 

bibliotek (Chan, 2012; Wallis, 2014; Yi, 2014; Hua, Si, Zhuang & Xing, 2015; Young 

& Rossman, 2015) och för att många bibliotek har valt att anamma någon form av 

nätbaserade sociala plattformar (Holmberg, 2009, s.55; Höglund, 2012, s. 131).  

Studien har enbart berört Instagram och inga andra sociala medier eller verktyg (till 

exempel broschyrer, affischer och annonser) som kan användas vid marknadsföring. 

Valet påverkades av mätningar som visar att Instagram är det sociala mediet som ökat 

mest i Sverige under de senaste åren (IIS, 2016), men också på grund av en ökad 

närvaro hos bibliotek på mediet (Techavanich, 2015).  

 

Studien byggde inte på data från bibliotekarier som inte arbetade med Instagram, utan 

avgränsades till bibliotekarier vilka hade ett ansvar för sociala medier och Instagram på 

respektive bibliotek. Avgränsningen motiveras genom undersökningens syfte. Vid 

intervjuer med icke relevant personal hade resultatet blivit oanvändbar data vilket skulle 

inneburit att frågeställningarna inte kunnat besvaras. 

 

 

4  Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
I följande kapitel redovisas tidigare forskning av relevans för uppsatsen. Kapitlets syfte 

är att ge en övergripande bild av vad som tidigare skrivits. För att en överskådlig bild 

skulle ges delades forskningen och litteraturen in i två teman: bibliotek och 

marknadsföring samt bibliotek och sociala medier. Under temat bibliotek och 

marknadsföring ligger fokus på forskning kring marknadsföring genom nya teknologier 

då ytterligare avgränsning krävdes då det upplevdes som mest relevant för studien. 

I kapitlets teman gjordes ytterligare underrubriker för att tydliggöra tidigare forsknings 

fokus. All forskning behandlades likvärdig i vår studie.  
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Forskning och litteratur valdes utifrån bedömning av relevans för studien. För att skapa 

en så aktuell bild som möjligt av forskningen har enbart material från 2000-talet 

behandlats. Då få studier fokuserat på bibliotekens användning av Instagram har tidigare 

forskning behandlat andra sociala medier eller nya teknologier. Studierna har trots det 

behandlats som relevanta eftersom flera författare lyft fram hur deras forskning kunde 

utvecklas genom att sättas i en annan kontext.  

 

4.1 Bibliotek och marknadsföring 
Under senare år har forskare som studerat biblioteksmarknadsföring fokuserat på 

användningen av nya teknologier i marknadsföringssyfte (exempelvis sociala medier 

som YouTube och wikis eller e-mail) hos biblioteken. Forskarna menade att på grund 

av samhällets utveckling och nya tekniker som växer fram behöver biblioteken vara en 

av de institutioner som följer med och applicerar de nya verktygen i sin organisation 

(Garoufallou, Zafeiriou, Siatri & Balampanidou, 2013, s. 632; Massis, 2014, s. 405; Yi, 

2014, s. 220; Hua et at, 2015, s. 409). 

 

För att följa med i utvecklingen använde biblioteken Webb 2.0 verktyg i 

marknadsföringssyfte där sociala medier var en del av det. Att marknadsföra sin 

verksamhet har enligt Yi (2014) alltid varit viktigt då biblioteken insett att genom god 

marknadsföring kan biblioteken öka sin synlighet ut mot användarna (2014, s. 220f). 

Yis studie undersökte hur bibliotekarier på akademiska bibliotek i Australien upplevde 

Webb 2.0-verktyg för marknadsföring av verksamhetens tjänster och resurser samt de 

faktorer som kunde påverka uppfattningen av användningen (2014, s. 220). Resultatet 

visade att biblioteken använde flera olika Webb 2.0-verktyg i marknadsföringssyfte och 

att uppfattningarna om användningen varierade bland bibliotekarierna beroende på olika 

variabler till exempel kön och ålder, utbildningsnivå och antal yrkesverksamma år 

(2014, s. 226). Yi menade att resultatet förklarade skillnaden i 

marknadsföringsbeteenden hos bibliotekarierna, vilket påverkade bibliotekens 

marknadsföring (2014, 226). 

 
4.1.1 Akademiska bibliotek 

Flera forskare som undersökte hur bibliotek marknadsförde sig genom ny teknologi 

tittade på en akademisk kontext. Deras studier lyfte bland annat fram att användandet av 

sociala medier som marknadsföringsverktyg varit positivt (Chan, 2012; Yi, 2014; Hua 

et al, 2015). Exempelvis visade Chans (2012) studie att marknadsföring av akademiska 

bibliotek över Facebook drog till sig fler användare och att dessa upplevdes vara 

effektivare än traditionella marknadsföringsverktyg (s. 487f). Problem kunde dock 

uppstå menade forskare vid användandet då nätverken fyllde olika syften. 

Marknadsföring via sociala medier (och ny teknologi) behövde anpassas efter 

bibliotekstyp och dess specifika syfte med marknadsföringen (Chan, 2012, s. 487; Yi, 

2014, s. 226; Hua et al, 2015, s. 418f). Resultat visade också att biblioteken behövde 

finna de effektivaste kanalerna för sin givna kontext (Yi, 2014, s. 226), göra upp en 

strategi för brukandet av verktygen samt utvärdera användandet (Garoufallou et al, 

2013, s. 644f; Hua et al, 2015, s. 419). Studierna menade att vidare forskning kunde 

utveckla området genom att studiernas resultat och slutsatser applicerades i en annan 

bibliotekskontext (Chan, 2012, s. 488; Hua et al, 2015, s. 419). 

 
4.1.2 Folkbibliotek 

Genom god marknadsföring kunde folkbiblioteken visa och skapa förståelse hos 

användarna för vad biblioteken hade att erbjuda men också inom vilka begränsningar 

(Massis, 2014, s. 406). Massis lyfter fram hur allmänheten ibland förväntade sig att 
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biblioteken ska tillhandahålla den senaste tekniken, vilket han såg som bristande 

kunskap från besökarna om bibliotekens syfte (2014, s. 406). Enligt författaren 

handlade det om en bristande kommunikation eller marknadsföring och att biblioteken 

därför behövde marknadsföra sig med hjälp av både traditionella metoder och via nya 

tekniker, som till exempel sociala medier, eftersom folkbiblioteken vände sig till olika 

målgrupper (Massis, 2014, s. 405f). Resultatet visade att marknadsföringen hade ändrat 

sig från en-till-en kommunikation, till en-till-många kommunikation. Massis menar att 

biblioteken behöver lite på de nyare marknadsföringsverktygen (till exempel Instagram, 

Twitter, Facebook och Snapchat) och inse att det kunde utöka bibliotekets 

användarnätverk genom en-till-många kommunikation (2014, s. 407). 

 
4.1.3 Marknadsföringsproblem  

Problem som kunde uppstå vid marknadsföring av bibliotek har forskare ansett vara 

bland annat personalens bristande kunskaper om hur marknadsföringsmodeller, -teorier 

och -koncept ska eller kan användas i verksamheten. Vilket kunde leda till en 

obekvämhet hos bibliotekarierna (Garoufallou et al, 2013, s. 316f; Garoufallou et al, 

2013b, s. 644).  

 

Attitydproblem hos bibliotekspersonalen mot biblioteksmarknadsföring var ytterligare 

en faktor vilken kunde orsaka problem (Singh, 2009, s. 25). Singh undersökte i sin 

studie hur attityder hos bibliotekarier i en akademisk kontext relaterar till deras 

marknadsföringsbeteende. Studien grundar sig på data från 33 olika bibliotek i Finland 

och visade att det fanns ett samband mellan attityden och inställningen hos personalen 

mot marknadsföring. Forskningen visade att det fanns tre olika typer av 

marknadsföringsattityder hos biblioteken: svag, medium och stark (2009, s. 25).  

 Svaga bibliotek visade på att verksamheterna inte hade någon specifik attityd 

gentemot olika aspekter av marknadsföring. För dem var inte marknadsföring ett 

koncept av betydelse och det framstod att de inte heller ansåg att bibliotekens 

kvalité eller service kunde lyftas fram genom undersökning av besökarnas behov 

och efterfrågningar.  

 Medium bibliotek upplevdes ha blandade åsikter om marknadsföring men ansåg 

att identifiera samt möta användarnas behov var viktigt. Biblioteken trodde att 

marknadsföring kunde öka medvetenheten om olika tjänster men att det fanns 

flera negativa synpunkter av att applicera marknadsföring på biblioteken. 

Negativa aspekter var till exempel tillgängligheten av servicen och visa upp 

verksamhetens uppdragsbeskrivningar. De trodde dock att marknadsföring 

kunde utveckla verksamheten i viss utsträckning. 

 Starka bibliotek innebar mest positiv inställning mot marknadsföring. För 

personalen var det främsta syftet att identifiera och möta besökarnas 

informationsbehov. Bibliotekens mål upplevdes bygga en relation genom att 

erbjuda skräddarsydda tjänster. Bibliotekarierna trodde även att samarbete inom 

personalen kunde vara avgörande för att uppnå målen (Singh, 2009, s. 28). 

 

4.2  Bibliotek och sociala medier  
Vassilakaki & Garoufallou (2015) nämnde att tidigare forskning om bibliotek och 

sociala medier har visat ett motstånd från bibliotekariers sida vid användandet av sociala 

medier. Motståndet berodde bland annat på negativa upplevelser och tankar från 

bibliotekarierna, vilket ledde till studier kring hur bibliotek kunde applicera verktygen 

effektivt och varför organisationerna borde använda medierna. Forskarna i tidiga studier 

var däremot främst positiva till användningen, vilket resulterade i ett högt antal 

handböcker för verksamheten och hur dessa skulle nyttja verktygen bäst (2015, s. 344f). 
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Syftet var att försöka visa de sociala nätverkens potential för bibliotekarierna och vad de 

kunde användas till. Främst låg fokus på hur en interaktion med användarna kunde ske 

(Canty, 2012, s. 43f; Smeaton & Davis, 2013, s. 224f; Vassilakaki & Garoufallou, 2015, 

s. 345; Rossman & Young, 2015, s. 526f). 

 

Interaktionen mellan bibliotek och användare har studerats och utvecklats ytterligare av 

bland annat Rossman och Young (2015) som i sin studie erbjöd en mer djupgående 

metod av hur sociala plattformar skapade bättre interaktion. Forskningen fokuserade på 

att inte enbart ge dimensionen varför biblioteken skulle använda sociala medier utan 

även på hur användandet från bibliotekens sida kunde ske och hanteras (Rossman & 

Young, 2015, s. 528ff). Även andra forskare lyfte fram teorier kring hur vidare studier 

borde fokusera på bibliotekarierna och skapa en grundligare förståelse av hur sociala 

medier verkligen kunde användas på biblioteken (Bodnar & Dochi, 2011, s. 109; 

Smeaton & Davis, 2013, s. 236). 

 
4.2.1 Sociala medier och biblioteksanvändarna  

Smeaton och Davis (2013) samt Young och Rossman (2015) har båda studerat om 

biblioteken genom anslutning till sociala medier kunde verka för en tryggare 

gemenskap, ett så kallat “community-building”, mellan biblioteken och användarna. 

Studierna ville utveckla användandet av sociala medier från att enbart vara en 

endimensionell användning, där biblioteket förmedlar information, till en 

flerdimensionell där biblioteksanvändarna interagerade med biblioteket på medier 

användarna redan är bekanta med (2013, s. 227ff; 2015 s. 32).  

 

I Smeaton och Davis (2013) studie undersöktes sociala medier inom den allmänna 

bibliotekssektorn. Resultatet visade fem olika teman på de studerade biblioteken: Skapa 

gemenskaper, Interagera med användare, Bjuda in till deltagande, Organisationskultur 

och Personal (egen översättning). Bibliotekspersonalen i studien upplevde att de hade 

en viktig roll att tillhandahålla samhället med information. Att skapa nätverk och 

gemenskaper genom sociala medier framkom vara kärnan i användandet av kanalerna 

för biblioteken (2013, s. 224ff). Personalen upplevde att sociala medier fortsatte växa i 

samhället och identifierade därför ett behov av att finnas på medierna för att interagera 

med användare. Behovet uppfattades innebära att folkbiblioteken behövde utöka sitt 

fysiska utrymme till ett mer virtuellt. Resultatet visade hur biblioteken uppmuntrade 

användare att delta i verksamheten och bli medproducenter på sociala medier. Inläggen 

ansågs även vara formade efter användarna då personalen upplevde ett krav på att vara 

roliga och personliga i användandet. Organisationskultur visade studien var en 

anledning till att biblioteken fick en effektiv användning av sociala medier. Det innebar 

att involvera personalen och stödja deras val samt utforskning av plattformarna 

(Smeaton & Davis, 2013, s. 228ff). Studiens resultat visade även hur personalen var 

uppdelad i två underteman: nivån av skicklighet i användandet av sociala medier och 

accepterandet av dem. Båda faktorerna påverkade hur effektivt användandet av 

medierna var i biblioteken. Flera ur personalen upplevde att deras privata användning 

hade positiv inverkan på bibliotekens konton. Studien visade att all personal inte var 

bekant med medierna vilket kunde innebära ett problem för verksamheten då Smeaton 

och Davis menade att det kunde resultera i en rädsla för användandet av sociala medier 

(2013, s. 232ff).  

 

I en akademisk miljö visade Young och Rossmans studie liknande resultat vilket 

innebar att social media, Twitter i undersökningens fall, var effektivt vid ett utvecklat 

kontakttagande med biblioteksanvändarna. Studien visade att interaktivitet kunde leda 
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till skapandet av gemenskaper mot inriktade målgrupper (Young & Rossman, 2015, s. 

20). 

 

Interaktion har även studerats av Wallis (2014) som undersökte hur ett 

universitetsbibliotek kunde använda Instagram för att interagera med studenter. Till sin 

hjälp hade hon förstaårsstudenter vilka tillsammans publicerade bilder på bibliotekets 

instagramkonto utifrån sex punkter: 

 Den konstigaste boken i referenssektionen 

 Något förvirrande 

 Bästa studiemiljön 

 En bok (alla fick varsin boktitel) 

 En bild med en bibliotekarie 

 En DVD studenterna ville titta på (Wallis, 2014, s.181ff) 

Resultatet blev roliga och avslappnade inlägg på instagramkontot då studenterna utifrån 

sina erfarenheter använde hashtags
2
, taggar

3
, aktuella internetfenomen och egna 

upplevelser av biblioteket. Wallis beskrev att med hjälp av studenternas inlägg på en 

social media de flesta studenter kände till gav det större möjlighet att nå ut till andra 

studenter och visa upp bibliotekets tjänster samt en roligare sida av verksamheten 

(2014, s. 187ff). Wallis påpekade hur teknologin och informationsflödet online ständigt 

utvecklas vilket hon menade kunde vara svårt för biblioteken att behärska. Wallis ansåg 

att auktoriteter kunde genom studenter lära sig hantera verktygen, även om det innebar 

att be om hjälp (2014, s. 205). 

 
4.2.2 Bibliotekarierna  

I studier har bland annat Vanwynsberghe, Vanderlinde, Georges och Verdegem (2015) 

samt Bodnar och Dochi (2011) riktat sig mot bibliotekarierna för att studera vilka 

mönster som återkom i personalens användande av sociala medier och hur deras 

vardagsliv påverkar inställningen mot medierna i en bibliotekskontext (Bodnar & 

Dochi, 2011; Vanwynsberghe et. al, 2015). Resultaten visade hur personalens 

inställning mot och användning av sociala medier i privatlivet hade inverkan på 

appliceringen av medierna i en bibliotekskontext (Vanwynsberghe et. al, 2015, s. 289f). 

  

Då sociala nätverk inkluderats i vardagen och blivit större i samhället har en mer kritisk 

ståndpunkt växt fram som menade att kontexten borde ingå som en del i studerandet av 

bibliotekens användning av sociala medier. Detta för att skapa förståelse för hur 

medierna effektivast kunde brukas för en speciell bibliotekstyp (Bodnar & Dochi, 2011, 

s. 104ff). 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 En hashtag är "staketsymbolen" (#) framför ett valfritt ord. Genom att placera en hashtag framför ordet, 

strukturerar det upp metadata i en dataström i olika kategorier. En hashtag kan därför vara ett sätt att hitta 

mer innehåll om olika ämnen istället för att drunkna i det sociala flödet med irrelevanta träffar då 

hashtagen används mer medvetet än generella ord (http://digitalpr.se/2013/06/17/vad-ar-en-hashtag/). 
3
 En tagg gör det möjligt för ett konto att namnge andra konton i sitt eget inlägg men också i 

kommentarsfält. De namngivna kontona kommer därefter få en avisering om att den blivit taggad i 

inlägget (https://www.facebook.com/help/instagram/186952328121982/). 

https://www.facebook.com/help/instagram/186952328121982/
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5 Teori 
I nedanstående kapitel redovisas undersökningens teoretiska ramverk vilken låg till 

grund för analys av insamlad data. Teoriramen sattes samman av 

Relationsmarknadsföringsteorin vilken inledande beskrivs. Därefter följer en förklaring 

av hur studiens teoretiska utgångspunkt applicerats i analysen av materialet samt 

argumentation om teorival. Ord som är av vikt för studien och följande kapitel har 

kursiverats för att tydliggöra sammanhanget. 

 

5.1 Relationsmarknadsföring (RM)  
Marknadsföring handlar främst om den kommersiella delen av ekonomin, där vinst är 

en förutsättning. Dock så har även icke-vinstdrivande organisationer förstått det positiva 

med marknadsföring. Beroende på om organisationen är vinstdrivande eller icke-

vinstdrivande har kontakten med användarna olika innebörd men är fortfarande 

betydelsefull (Gummesson, 2002, s. 150, 156).  

 

Relationsmarknadsföring (RM) är en marknadsföringsmetod som enligt Gummessons 

modell fokuserar på relationer, nätverk och interaktion (2002, s. 16). Relationer innebär 

att det finns minst två parter som har kontakt med varandra. Kontakten kallas även för 

moderrelationen då den syftar på att relationer är en stor grund för en fungerande 

marknadsföring. Nätverk uppstår när relationerna bli många vilka kan bli komplexa. I 

samtliga relationer har parterna kontakt, oavsett om det är i den enkla moderrelationen 

eller i det komplexa nätverket. De utför aktiviteter och utvecklar ett samspel med 

varandra vilket leder till en interaktion (2002, s.17f). 

 

RM är en utveckling av den klassiska marknadsföringsmixen 4p
4
, som lämpar sig 

främst för massmarknadsföring och konsumentvaror. RM strävar däremot efter att skapa 

en anpassad kvalitet på relationen och inte endast på varor och tjänster då relationer är 

en stor del av kundens upplevda kvalitet (Gummesson, 2002, s. 24f, 349).   

 

Ett grundproblem till att interaktionen brister mellan organisation och kund är på grund 

av att organisationen inte har en tillräckligt djup relation med kunden. Gummesson 

menar att organisationen måste få en förståelse genom egen upplevelse genom att 

observera, diskutera och möta kunden istället för att få en förståelse via mellanhänder 

till exempel via statistik, rapporter och marknadsundersökningar. Genom att möta 

kunden ger det en djupare förståelse för vad som efterfrågas vilket innebär att en 

starkare relation och interaktion sker (2002, s. 107f). Människor är ständigt omgivna av 

olika slags relationer, vilka verkar identitetskapande, och Gummesson menar att det är 

en del av den mänskliga naturen. Utan de sociala relationerna finns inget fungerade eller 

komplett samhälle och ingen marknad att ta del av. Marknaden är därför beroende av 

relationer och det är även de som utgör grunden för all marknadsföring (2002, s. 22f). 

 

Internets utveckling från att primärt varit en elektronisk anslagstavla, har blivit en 

utvecklad elektronisk marknad för kommersiellt bruk men också en plats för sociala och 

kulturella möten. Gummesson menar att Internet har samma principer i sin kärna som 

RM (relationer, nätverk och interaktion) och att det skapat nya möjligheter och 

förändringar för fysisk marknadsföring. Bland annat att de nätverk av relationer som 

sker via Internet ser annorlunda ut än den fysiska relationen. Den virtuella relationen 

involverar oftast ett större omfång och ett mer utspritt nätverk i sin infrastruktur, vilket 

                                                 
4
 De fyra p:na innebär produkt, pris, påverkan och plats (Gummesson, 2002, s. 24). 
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kan göra det lättare för små organisationer att växa i snabb takt. Detta betyder att 

marknadsföringsstrategier som är tillämpad för ett klassiskt fysiskt möte sedan innan 

behöver utvecklas då det skiljer sig mot det virtuella mötet. Något som Gummesson 

beskriver som en långsam process (2002, s. 130ff, 294). Även gränserna mellan extern 

och intern marknadsföring förändras genom Internet. Åtskillnaderna blir mer flytande 

eftersom den externa marknadsföringen via Internet kan tas emot av intern för vidare 

utveckling inom verksamheten (2002, s. 237, 244).   

 

För att uppnå en god RM krävs enligt Gummesson fyra värderingar:  

 Det första är en fungerande marknadsorienterad företagsstyrning, vilket han 

menar syftar på att marknadsföring inte enbart är för en specialiserad avdelning, 

utan det är något som ska genomsyra hela organisationen. Han menar att de som 

arbetar med marknadsföring på heltid, till exempel på en specifik avdelning, inte 

har större ansvar än övrig personal i verksamheten. Enligt Gummesson arbetar 

övrig personal med marknadsföring på deltid då de, oavsett arbetsområde, 

påverkar relationerna utåt (2002, s. 29).  

 

 Det andra är vikten av ett långsiktigt samarbete och en “win-win situation”. När 

organisationen ser värdet av kunden skapas en interaktion mellan dem båda, 

vilket kan bidra till en stabil och varaktig relation. Om båda parter även får ett 

ömsesidigt utbyte av varandra blir det en så kallad “win-win situation”. Tidigare 

har stort fokus i marknadsföring legat på att ständigt försöka få nya kunder och 

allt för lite beaktande åt vård av existerande, vilket RM vill stimulera 

(Gummesson, 2002, s. 17f, 29). 

 

 Det tredje är att båda parter i en relation har ansvar för att vara aktiva. RM utgår 

inte från klassiskt säljtänk där kunden är anonym, utan vill representera den 

ömsesidiga relationen. Det är inte endast leverantören som ska vara aktiv, 

nyskapande och pådrivande utan även kunden ska få utrymme till att förmedla 

kunskap och förslag på förbättringar vilka de tillsammans kan utveckla. Den 

tidigare synen på kunden som passiv och okunnig är inte hållbar utan kunden ses 

istället som en medproducent menar Gummesson (2002, s. 29f, 347).   

 

 Det fjärde är relations- och servicevärderingar där fokuset ligger på vikten av 

kunderna och deras värde. “Win-win situationer” och ansvar hör till relations- 

och servicevärderingarna men även synen på att alla kunder är olika. Både som 

enskilda individer alternativt olika subkulturer, gemenskaper eller grupper med 

människor med gemensamma intressen. RM bygger på att organisationer kan 

utvecklas genom konkurrens och samarbete med andra verksamheter samt 

kunder. Utvecklingen innebär ett givande och tagande vilket resulterar i en god 

marknadsföring (2002, s. 30f).  

 

5.2 Teorianknytning 

Ur beskrivningen av studiens valda teori har tre centrala återkommande koncept aktivt 

identifierats genom granskning och diskussion av Relationsmarknadsföring: från 4P till 

30R (Gummesson, 2002). De centrala koncepten som urskiljdes var: relationer och 

nätverk, interaktion samt medproducenter. Koncepten togs fram då de är del av de 

viktigaste värderingarna i RM men också för att de gav en användbar ingång till vidare 

analys av materialet, eftersom de hade relevans för ämnet. Genom att använda 
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koncepten kunde relevant data urskiljas och utifrån koncepten kunde vår analys visa hur 

folkbibliotekariers arbete med Instagram är i förhållande till RM. 

 

Enligt oss bygger Relationsmarknadsföring, biblioteksverksamheten och sociala medier 

på liknande grunder, vilket styrker RMs relevans för vår studie då den undersöker 

marknadsföring genom sociala medier på bibliotek. Grunden med sociala medier är att 

hålla kontakt med existerade eller nya relationer genom nätverk. Genom bevarandet 

eller utvecklandet av relationerna skapas en interaktion mellan användarna av det 

sociala mediet, som därmed även blir medproducenter till innehållet. Inom 

folkbiblioteken bygger verksamheten på att förmedla och tillgängligöra information till 

användarna, vilket ständigt är relations- och nätverksskapande, enligt oss. Det är även 

användarna som till viss del påverkar bibliotekens innehåll och vilket behov som 

existerar, de blir därför medproducenter till bibliotekens verksamhet.  

 

6 Metod  
I nedanstående kapitel presenteras val av metod och urval, tillvägagångssätt och 

genomförande, utformning av intervjuguide, analysmetod samt forskningsetik. 

  

6.1 Metod och urval för datainsamling 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Valet av metod gjordes utifrån studiens syfte vilket var att få insikt i bibliotekariernas 

arbete med marknadsföring via Instagram. Kvalitativa undersökningar har visat sig vara 

till fördel vid kartläggning av individers åsikter och erfarenheter för att skapa en djupare 

insikt i ett forskningsämne (Denscombe, 2016, s. 265) vilket styrker metodvalet. 

 
6.1.1 Urval 

Urvalet av bibliotekarier för studien gjordes genom ett subjektivt urval vilket innebar att 

ett fåtal respondenter avsiktligt valdes ut på grund av deras relevans för studien och för 

deras kunskap samt erfarenhet av området (Denscombe, 2016, s. 74f). Subjektivt urval 

ansågs vara en bra metod för studien då den ämnade att skapa en utvecklad förståelse av 

ett specifikt ämnesområde samt på grund av tidsbegränsningen för undersökningen.  

 

Urvalet för studien riktade sig även mot folkbibliotek med aktiva instagramkonton. Ett 

aktivt instagramkonto definieras som ett konto vilket kontinuerligt uppdateras med 

inlägg. Inläggsuppdateringen från bibliotekens sida bör ske inom en vecka på respektive 

konto. Urvalet gjordes för att intervjuerna skulle ge en bättre bild av bibliotekariernas 

arbete med mediet då den aktiva personalen ansågs vara mer insatta. Bibliotekarierna 

kontaktades via mail (se bilaga A).  

 
6.1.2 Intervjumetod 

Intervjuerna utformades som semistrukturerade intervjuer vilket gav respondenterna 

möjlighet att utveckla sina tankar rörande studiens fokus. Som intervjuare innebar det 

en anpassning och utveckling samt justering av intervjuguiden under samtalens gång 

(Denscombe, 2016, s. 266f). Anpassning av intervjufrågor upplevdes ge mer ingående 

svar under intervjuerna men även ett utvecklat fokus beroende på hur respondenterna 

valde att besvara frågorna.  

 

6.2 Tillvägagångssätt och genomförande 
För att nå resultat med högsta möjliga reliabilitet genomfördes fem personliga intervjuer 

och en intervju gjordes med hjälp av Skype då geografin innebar hinder för fysisk träff. 
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Alla sex respondenterna valde själva plats för intervjuerna. Fem ägde rum på respektive 

bibliotek och skypeintervjun inträffade i hemmiljö med god internetuppkoppling för 

bästa möjliga kvalité på ljudinspelning. 

 

Intervjuerna delades upp med tre stycken var. De tre sista intervjuerna var båda som 

intervjuare närvarande. Intervjuerna delades dock upp så en intervjuade och den andre 

förde anteckningar. Övriga intervjuer skedde enskilt med en intervjuare och en 

respondent. Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon för att inte förlora 

befintlig data och för att senare även ha möjlighet att transkribera samtalen i deras 

helhet. 

 

Under hela studien har uppdelningen av arbetet gjorts utifrån gemensamma 

överenskommelser. Uppsatsens textdelar har författats enskilt för att effektivast utföra 

arbetet men under skrivandets gång har vi diskuterat och tagit hjälp av varandra för att 

båda skulle vara involverade i alla delar av studien. Det mesta arbetet har skett bredvid 

varandra så att det fanns en direktkommunikation. Efter varje avslutad textdel gjordes 

en genomläsning av den andra parten och en diskussion samt bearbetning tillsammans. 

Alla textdelar har arbetats fram kontinuerligt och bearbetning samt genomläsning av 

texten har utförts åtskilliga gånger. Till slut gjordes en grundlig genomgång av texten i 

sin helhet för att stämma av med handboken och granska språk samt referenser. 

 

6.3 Utformning av intervjuguide 
Vid datainsamlingen för studien gjordes intervjuerna med stöd av en intervjuguide (se 

bilaga B). Guiden utformades utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretisk 

referensram. Frågorna formulerades så de speglade uppsatsens fokus och grupperades i 

följande teman: 

 Marknadsföring, bibliotek och Instagram 

 Innehåll 

 Bibliotekariernas erfarenheter 

 Instagram och framtiden 

 Övrigt 

Teman valdes efter hur frågorna formulerades och för att ge en tydligare struktur vid 

intervjuerna; både för utförandets skull och för respondenterna. Detta innebar ett mer 

flytande samtal vid intervjuerna. De teman som frågorna delades in under gav även en 

tydligare grund för att senare bearbeta materialet då frågornas svar i de flesta fall kunde 

lokaliseras effektivare och jämföras med andra respondenters svar. 

 

6.4 Analysmetod  
För att analysera insamlat intervjumaterial bearbetades materialet med inspiration från 

en fenomenologiskt infallsvinkel. Denscombes (2016) beskriver fenomenologi som ett 

sätt att medvetengöra mänskliga erfarenheter om ett fenomen som behövs förklaras 

(2016, s. 143f). Med inspiration från fenomenologin koncentrerar sig vår studie på att 

skapa en tydligare bild av Instagram som fenomen genom folkbibliotekariers direkta 

erfarenheter av mediet.  

 

Inför resultatsammanställning transkriberades samtliga intervjuer ordagrant utifrån 

ljudinspelningarna. För effektivare process delades transkriberingen upp med tre 

intervjuer var eftersom studien utfördes under en begränsad tidsram. Därefter utfördes 

en genomgång av transkriberingarna samt ljudinspelningarna för att se så allt material 

tagits med. Sedan skrevs transkriberingarna ut för att ytterligare kunna studera 
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respondenternas svar genom noggrann läsning. För att relevant data skulle fångas upp 

bröts texterna ner i mindre enheter genom att materialet markerades med olikfärgade 

markörer. Enheterna bestod främst av meningar och mindre stycken. För 

sammanställningen av resultatet användes intervjuguidens teman för att effektivt kunna 

placera in enheterna. Det resulterade i att likheter och skillnader i respondenternas svar 

identifierades. 

Efter resultatredovisningen genomfördes ytterligare genomläsning av materialet. Genom 

att åter bryta ut relevanta enheter av datan med olikfärgade markörer och kategorisera 

dem in under relevant teorikoncept utfördes analysen. Analysen innebar att enheterna 

sattes i förhållande till studiens teorietiska ramverk. 

 

För diskussionen användes åter olikfärgade markörer för att urskilja vilka relevanta 

enheter av tidigare forskning som kunde kopplas samman med resultat, analys och våra 

egna reflektioner. Koncepten från analysen valdes vid strukturering i kapitlet då de låg 

till grund för diskussionen och efter diskussionen besvarades studiens frågeställningar. 

 

6.5 Forskningsetik 
För studien har forskningsetik varit en grundläggande del. Genomförandet av 

undersökningen har utgått från begreppen: samtycke, information, konfidentialitet och 

nyttjande (Repstad, 2007, s. 90; Denscombe, 2016, s. 431). 

Det krävdes samtycke från deltagarnas sida för att ingå i undersökningen. Innan 

informerades de tillfrågade om studiens syfte, intervjuernas tillvägagångssätt, att 

deltagandet var frivilligt och anonymiteten som deltagarna skulle erhålla om intresset 

för deltagande fanns. Materialet och personuppgifter behandlades med största möjliga 

konfidentialitet och datan som samlades in har enbart använts för forskningens ändamål. 

 

7 Resultat  
Följande kapitel redovisar intervjumaterialet i ett sammanställt resultat. Först 

presenteras instagramkontona och därefter följer resultatredovisningen vilken utgår från 

omarbetade teman från intervjuguiden. Teman anpassades utifrån studiens 

frågeställningar och svar vilka framkom under intervjuerna. Resultatredovisningens 

teman blev:  

 Marknadsföring, folkbibliotek och Instagram  

 Fördelar och nackdelar med Instagram  

 Bibliotekariernas erfarenheter 

 Instagram och framtiden. 

 

För att göra citat mer läsbara har pauser, stakningar och upprepningar av ord tagits bort. 

Då studiens analys av materialet byggt på en fenomenologisk infallsvinkel, vilken 

fokuserar på fenomenet Instagram och då ansågs pauser, stakningar samt ordupprepande 

inte påverka slutsatserna. Allt material har inte tagit med i slutliga resultatredovisningen 

eftersom all data inte hade relevans för studien, exempelvis kunde detta gälla sidospår 

som berörde andra sociala medier. 

 

7.1 Beskrivning av instagramkonton  

För anonymitet kommer inte respondenternas namn att redovisas utan har tagits bort 

och ersatts med ett nummer vilket även syftar till att ge en tydligare uppdelning och bild 

av vilka uppfattningar de olika respondenterna hade.   

 



  
 

16 

Resultatet utgår från sex olika respondenter och tre olika instagramkonton där tre 

stycken respondenter arbetar på Konto A (R1, R3, R6), två stycken respondenter på 

Konto B (R2, R5) och en respondent på Konto C (R4).  

 

Konto A omfattar samtliga folkbibliotek i en kommun, skapades 2012 och har cirka 

tusen följare samt 1300 inlägg. Kontot har ett brett innehåll med bland annat 

författarbesök, arrangemang och uppmärksammande av högtider, dödsfall och årsdagar. 

Kontot har fasta dagar för poesi och tillbakablickar från främst huvudbibliotekets 

historia vilket är återkommande varje vecka.  

 

Konto B omfattar samtliga folkbibliotek i en kommun , skapades 2014 och har cirka 

femhundra följare samt cirka tvåhundra inlägg. Kontot har ett brett innehåll med bland 

annat arrangemang, utställningar samt tjänster biblioteken erbjuder. Återkommande 

inlägg är från olika konstutställningar biblioteken har och kommande bokcirklar.  

 

Konto C omfattar samtliga folkbibliotek i en kommun , skapades 2015 och har cirka 

fyrahundra följare samt cirka femhundra inlägg. Kontot inriktar sig på barn och unga, då 

de som arbetar bakom kontot är barn- och skolbibliotekarier. Inläggen visar boktips, 

barnaktiviteter samt arrangemang. Återkommande inlägg är aktiviteter som 

bibliotekarierna gjort med barn vilket gynnar läsning och chans till diskussion om 

livsviktiga frågor.  

 

7.2 Marknadsföring, folkbibliotek och Instagram 
I följande del av kapitlet redovisas respondenternas erfarenheter av marknadsföring, 

folkbibliotek och Instagram. 

 
7.2.1  Marknadsföring av folkbibliotek 

Vid intervjuerna var respondenterna övervägande eniga om att folkbiblioteken var en 

verksamhet som behövde marknadsföra sig ut i samhället för att visa sin existens och 

vilka tjänster, medier samt arrangemang de kunde erbjuda. Respondent 1 och 2 såg det 

som viktigt för biblioteken att marknadsföra sig för att skilja sig från kommersiella 

verksamheter då båda respondenterna menade att det fanns många olika arenor att synas 

på och nyttja vid olika behov. Vid frågor som berörde bibliotekens marknadsföring lyfte 

flera respondenter fram hur de trodde att allmänheten inte var medvetna om vad 

biblioteken erbjöd. Respondent 3 och 6 lyfte fram de demokratiska tankarna om 

folkbibliotekens roll och upplevde att biblioteket var ett hus för alla. Respondent 6 såg 

att biblioteket genom marknadsföring kunde nå ut till människor i 

informationssamhället:  

 
[alla] ska ha rätt till samma tillgång till information och kunskap och det har man kanske inte i 

dagens samhälle där det är ganska brett spektra och att man kanske inte kommer åt 

informationen då man inte har råd att ha en dator eller någonting. Så då finns ju biblioteken som 

en hjälp. (Respondent 6) 

 

Enligt respondenterna var marknadsföring en stor fråga inom verksamheten. 

Respondent 5 uppfattade begreppet som brett och att det kunde ses på två olika sätt: 

antingen marknadsförde personalen biblioteket som plats och för att bjuda in användare 

för att visa utbud samt tjänster eller så marknadsförde biblioteket evenemang, 

arrangemang och författarbesök. Även Respondent 3 såg marknadsföring som en svår 

del i verksamheten. Hen menade att det saknades resurser och påpekar att biblioteken 

fick nyttja gratis verktyg som sociala medier i stor mån för att visa sin verksamhet. 
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7.2.2 Folkbibliotek och Instagram 

Alla respondenter såg marknadsföring av verksamheten som ett sätt att nå ut till och 

väcka intresse i samhället samt visa upp biblioteken som en tillgång. Respondent 2 såg 

steget till bibliotekens existens på Instagam som ett naturligt sätt att synas på. Hen 

trodde att biblioteken lätt blev osynliga om de inte följde med i utvecklingen och var på 

medier som ”alla har”. Instagram var även enligt Respondent 1 en 

marknadsföringskanal vilket gav biblioteken möjlighet att var där samhällets invånare 

var. Hen kände av ett ökat behov för “folk” (något som vi tolkar som användare och 

andra bibliotek) att kommunicera med biblioteket via Instagram.   

 

Flera respondenter betonade möjligheten att nå ut till bibliotekets målgrupper genom att 

arbeta med Instagram. Målgruppen som främst föredrog mediet var den yngre, det vill 

säga upp till 35 år. Instagram sågs bland annat av Respondent 1 som en kanal för 

biblioteket att nyttja vid marknadsföring mot användare de annars inte skulle fångat upp 

med traditionella marknadsförningsverktyg, som till exempel affischering eller via 

andra sociala medier. Hen sa även att plattformen kunde tillgängliggöra biblioteken på 

nya sätt. Respondent 2 litade dock inte helt på Instagram, utan menade att mediet kunde 

innebära en viss opålitlighet då användare av mediet lätt kunde missa inlägg i det 

ständiga flödet. Därför var inte Instagram ett marknadsföringsverktyg som biblioteken 

kunde förlita på sig helt utan mer som en extra kanal för att nå ut till fler ögon. 

 

Instagram användes av flera respondenter som en kanal där bibliotekarierna snabbt och 

effektivt kunde visa upp en roligare, öppnare och mer avslappnad sida av verksamheten. 

Instagram sågs också som en bra kanal för att dela ”det som händer i huset” 

(Respondent 5) direkt med användarna. För Respondent 2 var Instagram ett sätt att 

marknadsföra biblioteket och etablera en annorlunda samt ny bild av verksamheten. Hen 

såg kanalen som en möjlighet för att få bort stereotypbilden av biblioteket som en tyst 

plats med hyschande bibliotekarier. 

 
7.2.3 Innehåll 

Publiceringen på Instagram skedde spontant och utan mycket eftertanke. Inlägg innehöll 

ofta aktuella händelser eller det i verksamheten som behövde lyftas fram extra. Via 

Instagram kunde biblioteken uppmärksamma saker som tidigare inte varit tillgängliga 

för användarna, till exempel magasinen eller äldre samlingar. Bilder som gav respons 

kunde bidra till vad som publicerades på Instagram.  Respondent 5 menade exempelvis 

att bilder på personal och från ”bakom kulisserna” i biblioteket var inlägg som 

användarna uppskattade mest, något som hen ständigt hade i bakhuvudet i arbetet kring 

inläggen. Vid arbetet med Instagram fanns även tankar hos Respondent 6 kring hashtags 

och vilka som skulle kunna användas för att göra biblioteket mer synligt i flödet.  

 

7.3  Fördelar och nackdelar med Instagram 
Intervjuerna behandlade bibliotekariernas fördelar och nackdelar med Instagram, vilka 

redovisas under följande underrubriker för en tydligare struktur. 

 
7.3.1 Fördelar 

Samtliga respondenter såg Instagram som ett roligt, lätthanterligt och smidigt verktyg 

att använda för att visa bibliotekets verksamhet. Att verktyget var gratis sågs också som 

en fördel då biblioteken inte hade mycket resurser att marknadsföra sig med ansåg 

Respondent 2, 3 och 5. Respondent 3 och 6 nämnde att Instagram var ett tacksamt 

marknadsföringsverktyg då arbetet med mediet innebar att enkelt ta fram mobilen ur 



  
 

18 

fickan, ta en bild och lägga upp den direkt i flödet. Instagram var  därför ett bra verktyg 

för att visa upp verksamhetens bredd och vad som faktiskt händer på biblioteket.  

 

Enligt Respondent 5 kunde funktionerna på Instagram hjälpa biblioteket att nå andra 

företag och organisationer exempelvis lokala medier (radio, tv, tidning) och därigenom 

nå ut till samhället. Arbetet med taggar och hashtags till mediernas konton på 

bibliotekens inlägg ledde till att exempelvis lokaltidningen kommit till biblioteket och 

gjort ett reportage. Att använda hashtags ansåg även Respondent 3 kunde vara 

fördelaktigt för att rikta sig mot andra företag och organisationer, exempelvis bokförlag 

och på så sett visa bibliotekets intresse. 

 

Respondent 1, 2 och 4 ansåg att det var till fördel att biblioteken genom Instagram inte 

enbart nådde ut till biblioteksanvändare utan även till andra bibliotek, vilket resulterade 

i en intern marknadsföring. Samtliga tre respondenter ansåg att de genom andra 

biblioteks konton kunde få inspiration och såg det som en gratis fortbildning till den 

egna arbetsplatsen: 

 
[...] om alla la ner den energin, som vi gör på att tipsa om konkreta aktiviteter så hade 

verksamheten blivit bättre för alla och om alla kunde tipsa om sina smartaste grejer hade hela 

verksamheten lyfts för alla som följer alla(Respondent 4). 

 

Respondent 4 nämnde också att hen gillade att Instagram gjorde det möjligt att samla 

alla inlägg under en och samma plats. Detta eftersom det blev lätt för personalen på 

biblioteket att ta del av vad andra kollegor gjort, vilket kunde underlätta 

kommunikationen i arbetslaget.  

 
7.3.2 Nackdelar 

Arbetet med Instagram såg Respondent 1 och 3 delvis kunde bli för internt: 

 
Men det är väl att det kan bli lite så med alla sociala medier, att man gör det mycket för varandra 

på något sätt, för andra bibliotek och kanske andra bibliotekarier. Det kanske inte alltid är dom 

som man vill nå ut till som alltid bryr sig om dom här sakerna som vi tycker är himla kul på 

biblioteket kanske, så kan det vara, att det blir lite för internt ibland (Respondet 3). 

 

Arbetet innebar att det fanns en risk för att enbart bibliotekarier förstod informationen i 

inläggen. För Respondent 1 var det främst andra bibliotek som följde och gillade hens 

biblioteks inlägg på Instagram. 

 

Arbetet med Instagram innebar svårigheter för hur en utvecklad dialog och 

kommunikation med användarna kunde ske enligt Respondent1. Hen ansåg för 

närvarande att biblioteket endast kommunicerade ut information. Respondenten ställde 

sig frågande till hur biblioteket kunde göra för att människor skulle vilja kommunicera 

tillbaka. Genom Instagram kunde biblioteket nå många, men vad arbetet resulterade i 

var mer osäkert. Det var svårt att se om människor besökte och interagerade med 

biblioteket på grund av instagraminlägg. Respondent 1 såg tillbaka på när biblioteken 

integrerade sin hemsida och sökkatalog till ett. Drömmen inom biblioteksverksamheten 

var att bibliotekets hemsida skulle bli en social mötesplats genom Webb 2.0. 

Bibliotekarierna tog detta med stort engagemang med förväntan om att det skulle bli 

något jättestort bland biblioteksanvändarna, vilket det inte blev berättar Respondent 1 

och trodde att det kanske skulle bli samma sak med bibliotek och Instagram, då 

användarna har andra kanaler och forum de kommunicerar över.  
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Respondent 6 önskade att fler hittade till deras instagramkonto och att de kunde 

utveckla sina inlägg så att de blev tillräckligt intressanta, roliga och spännande för 

följarna att vilja gilla inläggen och därmed dela till andra. Respondent 6 såg dock det 

som svårt att endast sträva efter gillningar men såg det som en bra riktlinje för att se vad 

användarna uppskattade. 

 

7.4 Personalen och Instagram 
Enligt Respondent 3 var hanteringen och användningen av Instagram ett återkommande 

diskussionsämne på arbetsplatsen. Arbetet med Instagram var för de flesta respondenter 

uppdelat inom personalen. Respondent 1 såg att en del av kollegorna tyckte arbetet med 

mediet var positivt medan andra visade en mer negativ attityd. Hen lyfte fram att: 

”antingen har man kommit in i tänket och ser möjligheterna”, vilket kunde vara en orsak 

till varför delar av personalen såg mediet som negativt. Engagemanget inom personalen 

var enligt Respondent 5: 

 
[...] det är ju också det här med att få folk involverade. Vi är ju några stycken som jobbar men vi 

vill att alla ska testa på och lägga upp grejer så att det inte bara blir en viss klick med människor 

som gör det. Jag kanske bara tänker på vad jag vill visa upp och glömmer bort andra områden 

och andra bitar. Så det är ju jättebra om så många som möjligt är delaktiga (Respondent 5). 

 

För Respondent 2 krävdes mer insatser från alla i personalen vid aktiviteten på 

Instagram. Alla var dock inte ”bekväma med att varken synas eller höras på det mediet”. 

Hen ansåg även att arbetsgruppen kunde få ut mycket av ett gemensamt arbete kring 

plattformen och att det kunde bli något att samlas runt i framtiden. Personalen 

behövde bli mer öppna med att vilja arbeta vidare med Instagram för att det skulle 

utvecklas. Detta menade respondenten kunde gynna personalen som arbetsgrupp då de 

gjorde fler aktiviteter tillsammans och skulle ha möjlighet att se vad kollegor gör under 

sin arbetstid. 

 

Alla respondenter lyfte fram hur personalen var en del i marknadsföringen av 

biblioteken, men det fanns en ojämn fördelning i arbetet med Instagram. Respondent 1 

och 6 ansåg att arbetet var uppdelat inom personalen och att det enbart var ett fåtal som 

arbetade med mediet. Respondent 6 såg att uppdelningen främst var gjord utifrån vad 

bibliotekarierna tyckte var lustfyllt att arbeta med, vilket innebar att alla inte hanterade 

bibliotekets Instagram. 

 

Vid intervjuerna framhöll flera respondenter att den privata användningen av Instagram 

påverkade användningen i yrkeslivet. Användandet i vardagen innebar för Respondent 

2, 3 och 6 en anledning till att mediet även applicerats i respektive bibliotek. 

Respondent 2 och 6 framhöll hur de använde Instagram flera gånger dagligen både i 

arbetet och privat. 

 
7.4.1 Relation och interaktion med biblioteksanvändarna 

Interaktionen med biblioteksanvändarna var låg över Instagram enligt samtliga 

respondenter. Marknadsföring via Instagram resulterade i, enligt Respondent 2 och 4, 

att det främst var andra bibliotek som följde kontona även om det blivit en ökad skara 

biblioteksanvändare. Interaktionen med användare skedde främst genom gillningar 

enligt samtliga. Respondent 1 och 3 nämnde att nostalgibilder eller bilder från 
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bibliotekets historia var populära när de använde hashtagen #tbt
5
. Under bilderna kunde 

många tagga varandra i kommentarsfältet med ett uttalande som "Minns du det här?" 

och bilden spreds. Arbetet innebar inte någon direkt dialog på Instagram, enligt 

Respondent 2 och 5, då användarna inte ställde följdfrågor. Respondent 1 ville inte delta 

i diskussioner med användare då hen såg sin bibliotekarieroll som objektiv. 

Respondenten kunde dock besvara frågor.  

 

Respondent 4s bibliotek vände verksamheten främst mot barn men det var dock få ur 

målgruppen som följde kontot. Hen såg att det var fler andra bibliotek, föräldrar eller 

lärare som följde biblioteket och tog till sig samt spred informationen vidare till sin 

arbetsplats eller sitt hem. Enligt Respondent 6 syntes det tydligt utifrån mängden 

gillningar på varje bild vad som uppskattades och inte. Hen ansåg även det var synd att 

interaktionen inte var så hög och trodde det kunde bero på att biblioteket inte arbetade 

lika aktivt med att svara på kommentarer och återkoppla till användaren som andra 

bibliotek. Att utveckla interaktionen mellan bibliotek och användarna var något 

Respondent 6 ville arbeta mer med. Detta för att visa att verksamheten bryr sig om 

följarna. Hen såg även på sin egen privata användning av Instagram vilket respondenten 

trodde kunde vara ett svar på varför interaktionen var så låg: 

 
[...] jag tänker på när jag använder sociala medier. Hur ofta skriver jag en kommentar eller 

påpekar någonting själv? Det gör man inte oavsett vad det är och då tänker jag att andra kanske 

inte heller gör det. Man responderar inte så ofta på andras Instagram. Inte jag i alla fall. Man 

gillar bilden men inte så mycket mer (Respondent 6). 

 

Respondent 5 ansåg att det var bra att biblioteket använde sig av Instagram då arbetet 

gav en närmare relation till biblioteksanvändarna, kollegor och andra bibliotek. Vissa 

användare föredrog även det digitala biblioteket framför det fysiska. Dessa personer 

behövdes också räknas in och därför var Instagram en viktig plats för användarna att få 

tillgång till informationen som biblioteket delar. 

 

7.5  Instagram och framtiden 
Arbetet med marknadsföring av folkbiblioteken över Instagram kommer växa och 

etableras i framtiden samt bli en naturlig del i verksamheten. För Respondent 2 innebar 

arbetet med Instagram: ”en kraft som man får räkna med i sin marknadsföring”. 

Användandet av Instagram kommer enligt, Respondent 6, öka från bibliotekets sida och 

hen trodde det berodde på ett pågående generationsskifte inom verksamheten: 

 
Ju närmare det här generationsskiftet kommer det fler yngre och fler äldre som går. För folk som 

kommer in har liksom Instagram i fingrarna och har haft det mycket längre och jobbar mycket 

mer med det privat. När de kommer in i biblioteksvärlden så blir det ju en del av det vardagliga 

jobbet, mer kanske än vad det är för dom som inte hade [Instagram] med sig från 

början(Respondent 6). 

 

Hen trodde att de yngre såg Instagram som ett marknadsföringsverktyg jämställt med 

traditionella marknadsföringsmetoder och att de två sätten behövde jämställas mer i 

framtiden. Generationsfrågan kunde påverka medproduceringen av marknadsföring över 

mediet, enligt flera respondenter. Respondent 2 ansåg att Instagram i framtiden borde 

ses som en tydligare marknadsföringskanal, både för evenemang och för biblioteket 

som plats. 

                                                 
5
 #tbt eller “Throwback Thursday” är vanligt att hashtagga på Instagram och andra sociala medier. Det är 

en återkommande post där en publicerar äldre bilder eller filmer till exempel från barndomen eller 

historiska händelser på enbart torsdagar (https://en.wikipedia.org/wiki/Throwback_Thursday). 
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Arbetet med sociala medier behövde tydligare riktlinjer enligt flera respondenter. 

Respondent 5 lyfte fram att hen saknade en mall eller policy för användandet av 

Instagram då det inte fanns i nuläget. Hen såg riktlinjer som ”något att luta sig mot” och 

trodde att det skulle utveckla bibliotekets arbete med marknadsföring på Instagram. 

Utvecklandet av Instagram kunde även innebära en tydligare arbetsfördelning inom 

personalen. En fördel för marknadsföringen kunde vara om någon med kompetensen 

skötte marknadsföringen över mediet, dock skulle alla i personalen fortfarande kunna 

publicera inlägg. Involveringen av fler från personalen var också en del av utvecklingen, 

menade Respondent 5. Enligt Respondent 3 kunde publiceringen av bilder på Instagram 

i framtiden bytas av mellan personalen för att få en större variation på kontot, och för att 

inte bli en börda för den som har främsta ansvaret.  

 

I framtiden kunde arbetet utvecklas till mer nischade konton enligt Respondent 5 vilka 

hen trodde skulle göra att biblioteket nådde ut till en bredare publik än dagens konto där 

alla avdelningar var blandade. Respondent 3 ville i framtiden använda hashtaggar i 

större skala. Dels att biblioteket själv skulle använda mer hashtags för att inte försvinna 

i flödet, men också intressera sig mer för biblioteksanvändarnas inlägg vilka de delar 

från biblioteket. Detta nämnde även Respondent 6. 

 

8 Analys  
I följande kapitel presenteras analys av det materialet vilken bygger på 

resultatredovisningen i föregående kapitel (se kapitel 7). Analysen har utförts utifrån 

Relationsmarknadsföringsteorin (se kapitel 5) och kapitlet är indelat under tre utvalda 

teorikoncept: relationer och nätverk, interaktion samt medproducenter. Indelningen 

gjordes för att skapa en tydlig analysstruktur samt för att underlätta vid läsning och 

vidare diskussion. Underrubriker representerar enheter vilka urskiljts vid bearbetning 

samt kodning av intervjumaterialet. 

 

I analysdelen har vi bytt ut teorins begrepp kund mot användare då det ansågs passa 

bättre i ett bibliotekssammanhang eftersom bibliotek är en icke-vinst drivande 

organisation. 

 

8.1 Relationer och nätverk 
Utifrån insamlat material uppfattades ett tydligt mönster angående orsaken till 

öppnandet av bibliotekens instagramkonton. Respondenterna var eniga om att Instagram 

var ett sätt att nå ut till existerande men också nya målgrupper, vilket inte nåddes fram 

till genom andra marknadsföringsmetoder. Övervägande material visade att arbetet med 

Instagram riktades mot en yngre målgrupp, medan Respondent 3 såg mediet som en 

global kontaktarena. I RM är det inte enbart nya relationer som ska skapas genom 

marknadsföring utan teorin ämnar främst  att värna om de gamla. Detta menar 

Gummesson sker genom att behålla, vårda och utveckla existerande relationer genom att 

intressera sig för det användarna är angelägna om (2002, s. 50, 347). Intervjuerna visade 

tydligt att detta var ett av de främsta syftena till varför biblioteken började arbeta med 

Instagram i marknadsföringssyfte. Att arbeta med plattformen var ett naturligt steg hos 

två respondenter (Respondent 1 och 2) då bibliotek, enligt dem, ska vara där samhällets 

invånare är och erbjuda det som efterfrågas av användarna. Respondent 1 nämnde också 

att hen kände av ett ökat behov hos folk i allmänhet att kommunicera via Instagram.  

 

De flesta respondenter lyfte fram bibliotekens demokratiska syfte. Det var viktigt att 
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biblioteken genom marknadsföring generellt nådde ut till alla användare för att visa att 

biblioteket är en tillgång i informationssamhället. Respondent 1 och 2 nämnde även att 

det var viktigt för biblioteken att marknadsföra sig i syftet om att skilja sig från 

kommersiella sökbaser och företag. Respondent 6 nämnde att biblioteken genom 

traditionell marknadsföring kunde biblioteken ge användare som saknade kunskapen, 

möjlighet att erfara om bibliotekens digitala tjänster. Respondent 5 poängterade däremot 

att det var minst lika viktigt att biblioteket marknadsförde sig via Instagram och andra 

sociala medier då vissa användare föredrog det digitala biblioteket mer än det fysiska. 

Respondent 5 menade att dessa personer måste räknas in lika mycket som övriga 

användare och sociala medier möjliggjorde för dem att få tillgång till informationen 

biblioteket delade. Respondent 1 var inne på samma spår, och menade att Instagram var 

en bra marknadsföringskanal mot användare som inte nåddes genom traditionella 

marknadsföringsverktyg. Att etablera och visa upp bibliotekens tjänster samt plats i 

samhället via Instagram ser vi som en som tolkning av Gummessons tanke om att en 

anpassning mot användarna bidrar till en ökad relationsskapande marknadsföring (2002, 

s. 347). Att etablera sig där användaren befinner sig var också ett bra sätt att visa upp 

bibliotekens tjänster, vilket var viktigt då flera respondenter lyfte fram att de trodde 

många inte var medvetna om vad de faktiskt erbjuder. 

 
8.1.1 Extern marknadsföring 

För samtliga respondenter innebar arbetet med Instagram en möjlighet för 

biblioteksanvändarna att se en annan bild biblioteket och personalen eftersom Instagram 

tillät biblioteket att ha ett mer personligt tilltal i inläggen. Respondent 2 konstaterade att 

den stereotypa bilden av den stela och hyschande bibliotekarien eventuellt kunde 

försvinna med hjälp av kanalen. Hen tyckte det var viktigt att visa 

biblioteksverksamheten bredd. Genom att synliggöra en ny sida av biblioteken kunde 

det innebära en mer avslappnad relation mellan biblioteket och dess användare. Att 

etablera ett nytt perspektiv av verksamheten kunde innebära en utvecklad relation med 

användarna då den stereotypa bilden av biblioteken levde kvar. Gummesson beskriver 

hur värdet av ett identitetskapande i marknadsföring har blivit alltmer angelägen. 

Människor skapar kontinuerligt relationer till organisationer grundat på tidigare 

föreställningar och erfarenheter, vilket påvekar uppfattningen om verksamheterna 

(2002, s. 143f). Respondent 1 och 6 ansåg att Instagram gjorde det möjligt för 

biblioteken att visa tjänster som fanns utöver de “vanliga”, något som i studien tolkas 

har att göra med bokbeståndet. Respondenterna menade att genom att arbeta med 

Instagram fanns det möjligheter att tillgängliggöra sig på nya sätt och därmed väcka 

intresse hos allmänheten, vilket vi ser som ett sätt för verksamheterna att etablera en 

utvecklad identitetsbild.  

 

Samtliga respondenter beskrev Instagram som ett bra sätt att nå användarna. En 

intressant aspekt som Respondent 3 och 5 nämnde var de funktioner (hashtag och 

taggar) Instagram har även kunde hjälpa biblioteket att nå andra företag och 

organisationer som exempelvis lokala medier (radio, tv, tidning) och bokförlag. De 

menade att biblioteken brukade hashtagga och tagga dessa konton på sina inlägg, vilket 

ledde till att de lokala medierna senare kom till biblioteket och till exempel gjorde 

reportage. I analysen tolkar vi det här som en relationsmarknadsföring då Instagram 

gjorde det möjligt för biblioteket att bjuda in andra medier och företag och därefter öka 

samt utveckla sitt nätverk med hjälp av konkurrenter och användare. Gummesson 

nämner att på grund av Internets infrastruktur skapas fler möjligheter för organisationer 

att växa och utveckla sitt nätverk (2002, s. 294), vilket respondent 3 och 5 även såg i 

användningen av Instagram. 
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8.1.2  Intern marknadsföring  

Materialet visade att arbetet med Instagram inte enbart riktades mot bibliotekens 

användare, utan även mot andra bibliotek och kollegor, det vill säga en intern 

marknadsföring av den egna verksamheten. Den interna marknadsföringen var en fördel 

och gav möjlighet till inspiration samt utveckling för det egna biblioteket (respondent 1, 

2 , 4, 5 och 6). För Respondent 4 var det roligt att visa upp sin verksamhet mot andra 

bibliotek. Hen var nöjd över det arbete verksamheten bedrev och ansåg att Instagram 

kunde vara en plats för utbyte av kunskap kollegor emellan. Utbytet kunde ske mellan 

kollegorna på arbetsplatsen eller mellan verksamheten och andra bibliotek. Hen menade 

att om bibliotek skulle dela med sig av sina bästa tips på Instagram skulle det enbart 

göra gott för bibliotekarieyrket och verksamheten i stort. Respondent 1 och 2 var inne 

på samma spår och använde Instagram som en plats för gratis fortbildning. Inspirationen 

vilken uppstod mellan biblioteken, kan genom RM, tolkas som en “win-win situation” 

eftersom båda parter har ett ömsesidigt utbyte av innehållet på kanalen (Gummesson, 

2002, s. 29). Att skapa en “win-win situation” kan sammankopplas med teorins 

perspektiv om hur marknadsföringen strävar efter en användaranpassad relation. Att en 

intern marknadsföring uppstod tyder på hur relationer och nätverk skapas samt etableras 

genom marknadsföring över Instagram. 

 

Två respondenter visade sig dock delvis negativa till den interna marknadsföringen då 

den kunde ta över och inläggen blev för interna (Respondent 1 och 3). Respondent 3 

ansåg att det var synd eftersom det huvudsakliga syftet med instagramanvändningen 

försvann. Detta ser vi utifrån relationer och nätverk kan innebära att bibliotekens 

marknadsföring mot användarna har sina brister. Analysen visar att den interna 

marknadsföringen kan ta fokus från användarna i vissa avseenden och istället rikta in 

sig mot andra bibliotek och kollegor. Det är samtidigt fortfarande en form av relations- 

och nätverksskapande fast i en intern form, något som respondenterna inte såg som det 

huvudsakliga syftet. Dock kunde arbetet fortfarande utvecklas till något bra eftersom 

nästintill samtliga såg Instagram som en gratis fortbildning. Gummesson nämner att 

gränserna mellan extern och intern marknadsföring ständigt minskar, något som beror 

på Internet uppkomst. Den marknadsföring som sker online är främst tänkt som 

relationsbyggande externt men är något även intern verksamhet kan ta till sig. 

Organisationer kan därför dra nytta av den externa marknadsföringen för att utveckla 

den interna verksamheten (2002, s. 237, 244). 
 

8.2 Interaktion 
Bibliotekens interaktion med användarna var låg genom Instagram enligt 

respondenterna, något som samtliga önskade i framtiden skulle bli bättre. Respondent 4 

nämnde att deras konto, vilket inriktade sig på barn, inte lockade till sig utvald 

målgrupp utan snarare föräldrar och lärare. Respondent 1,3 och 6 reflekterade över 

varför det var så få användare som interagerade med dem och tyckte det var svårt att 

tyda varför interaktionen var så låg. Respondent 1 ansåg att biblioteket i nuläget enbart 

hade en envägskommunikation då det förmedlade en mängd information men fick lite 

respons tillbaka. Hens bibliotek hade en stor vilja och engagemang i arbetet med 

Instagram, men vid jämförelse med den tidigare drömmen om en interaktiv webbsida 

(Webb 2.0) som inte lyckades uppnå målet, trodde respondenten att användarna inte 

hade behovet av att interagera med biblioteket via Instagram. Hen trodde det berodde på 

att användarna redan har andra forum och kanaler som fyller deras behov av att 

interagera med människor.  
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På Instagram syntes det tydligt utifrån mängd gillningar vad som uppskattades och inte 

av användarna. Enligt Respondent 6 gynnades inte biblioteket av att endast stäva efter 

dem, men att det kunde vara en god riktlinje för vidare arbete. I sin privata användning 

av Instagram var interagerandet lågt från hens sida eftersom respondenten sällan 

brukade kommentera inlägg. Hen trodde det kunde vara ett svar på varför interaktionen 

var låg mellan biblioteket och användarna. Respondent 6 nämnde också att det kunde 

bero på att hens bibliotek inte arbetade lika aktivt med att återkoppla till användaren 

som eventuellt andra bibliotek gjorde. Att återkoppla till användarna var något de gärna 

ville utveckla för att visa att verksamheten faktiskt bryr sig om deras följare på 

Instagram.  

  

Gummesson nämner att ett grundproblem när interaktionen brister är när organisationen 

inte får en tillräckligt djup relation med användaren. I sökandet efter en interaktion med 

användaren menar han att det finns en skillnad av förståelse genom egen upplevelse och 

förståelse via mellanhänder. Om organisationen möter användarna genom att observera 

och diskutera med dem kan det ge en djupare förståelse för vad som efterfrågas och en 

starkare relation samt interaktion (2002, s. 107-108). Vi tolkar genom Gummessons 

teori som något respondenterna ständigt försöker skapa i och med sin närvaro på 

Instagram. De utgår från tidigare erfarenheter, exempelvis kring Webb 2.0, men också 

sina egna privata erfarenheter och hur de själva använder Instagram. Som analys av 

resultatet visar kan bibliotekarierna genom Instagram möta användarna vilket 

tolkningsvis innebär ett steg mot ökad interaktion. Vi tolkar det som att samtliga 

respondenter var osäkra om arbetet med kontona verkligen nådde ut till användarna, de 

ser ingen “win-win situation” likt den interna marknadsföringen. Vi tror att det kan vara 

en “win-win situation” men att klimatet på Instagram ser annorlunda ut än på andra 

sociala medier. På Instagram är det mest gillningar, hashtags och taggar till andra 

användare som därefter delar bilden vidare, vilket kan innebära att det inte är någon 

plats för bred kommunikation utan mer en plats för inspiration. 

 

Att interaktionen var låg kunde också bero på det Gummesson nämner med att nätverk 

av relationer som sker via Internet ser annorlunda ut än den fysiska relationen. De 

virtuella relationerna ha oftast av ett större omfång och ett mer spritt nätverk där 

interaktion kan ske. Det skapar därav nya behov av utvecklande marknadsstrategier för 

verksamheterna då den fysiska marknadsföringen skiljer sig från den virtuella (2002, s. 

131). 

 

8.3 Medproducenter 
Enligt Relationsmarknadsföring ska båda parter i en marknadsföringsrelation vara 

aktiva eftersom RM inte utgår från en klassisk enkelriktad kommunikation där enbart 

leverantören är aktiv och pådrivande. RM vill representera den ömsesidiga relationen 

där båda parterna får utrymme. Den tidigare synen på att mottagaren är okunnig och 

passiv tas därför bort och kunden ses istället som en medproducent (2002, s. 29f, 347).  

 

Efter studiens resultat har analysen visat att biblioteken hade svårt att skapa ett flöde 

med biblioteksanvändaren som medproducent, dock så hade de flesta respondenter en 

önskan att bli bättre på att bjuda in användaren. Analysen visade hur aktuella biblioteks 

marknadsföring på Instagram inte uppfyllde RMs teori kring den ömsesidiga relationen 

mellan bibliotek och användare. För att utveckla marknadsföringen lyfte Respondent 3 

fram att biblioteket kunde och borde använda hashtags i större skala. Dels för att 

biblioteket själv skulle använda mer hashtags under sina bilder för att inte försvinna i 

flödet, men också i syftet att titta och gilla biblioteksanvändarnas bilder som de delar 
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från biblioteket. Detta trodde Respondent 3 kunde vara en möjlighet för att skapa en 

bättre interaktion mellan biblioteket och användarna samt öka medproducering från 

användarnas sida vilket var det verksamheten strävade mot. 

 

Gummesson beskriver i sina antaganden om marknadsorienterad företagsstyrning att 

marknadsföring inte endast berör en specialiserad avdelning utan att det är något som 

genomsyrar hela verksamheten då alla, oavsett arbetsuppgift, påverkar relationerna utåt 

(2002, s. 29). På biblioteken fanns en ojämn fördelning bland personalen i arbetet med 

Instagram. Enligt Respondent 1 hade en del av kollegorna en positiv inställning till 

mediet medan andra hade en negativ attityd. Detta trodde hen kunde bero på att de inte 

kommit in i “tänket” och inte såg möjligheterna. Respondent 2 och 5 tyckte det krävdes 

mer insatser från fler i personalen för en bättre relation med biblioteksanvändarna men 

även inom arbetslaget. De menade att det var några få som arbetade och var engagerade 

i mediet vilket kunde medföra att innehållet blev bristande och enformigt med endast en 

röst. Om fler deltog kunde arbetet gynna kontona eftersom fler röster synliggjordes 

vilket i sin tur, kunde skapa ett aktivt flöde som också gynnade följarna.  

 

Inför framtidens användning av Instagram fanns två återkommande tankar hos 

respondenterna. En var att biblioteken bör ha tydligare riktlinjer och policydokument 

för användandet av Instagram. Riktlinjerna kunde verka som stöd vid produceringen av 

innehåll på flödet. Det andra var att generationen kunde påverka marknadsföringen över 

mediet. Bibliotekets arbete med Instagram skulle, enligt Respondent 6, öka efter ett 

pågående generationsskifte inom verksamheten. När fler yngre kommer in i 

biblioteketsverksamheten och äldre går i pension kommer attityden till användningen av 

Instagram bli mer positiv och resultera i en större självklarhet att arbeta med Instagram.  

 

Personalens aktivitet är något svår placerat i studiens teori anser vi, men har valt att 

placera det under medproducenter då personalen kan bidra olika mycket till vad som 

publiceras på Instagram. Personalens involverande i plattformen var ett återkommande 

tema under intervjuerna och tolkas som ett svar på en förbättrad instagramanvändning. 

En förbättrad användning kunde leda till en mer aktiv och interagerande relation mellan 

användaren och biblioteket men också en mer positiv och aktiv attityd hos 

bibliotekarierna. Att alla parter är aktiva anser även Gummesson vara viktigt för en 

fungerande Relationsmarknadsföring (2002, s. 29). 

 

9 Diskussion  
I nedanstående kapitel presenteras studiens diskussion vilken behandlar en utvecklad 

bearbetning av materialet där resultat och analys diskuteras i relation till egna tolkningar 

samt koppling till tidigare forskning (se kapitel 4). Kapitlet är uppdelat under 

rubrikerna: relationer och nätverk, interaktion samt medproducenter. Indelningen 

gjordes för att ge en tydligare koppling till föregående kapitel.  

 

Kapitlet innehåller även några avslutande reflektioner som binder samman 

diskussionens innehåll och metod- samt teorikritik. 

 

9.1 Relationer och nätverk  
Studiens resultat samt analys visade att de främsta skälen till varför folkbibliotek borde 

marknadsföra sig genom Instagram var för att nå ut till nya målgrupper och värna samt 

vårda etablerade relationer. Att finnas tillgängliga på nya medier var viktigt då analysen 
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indikerade att genom marknadsföring via bland annat Instagram kunde personalen 

påvisa verksamhetens existens och uppnå det demokratiska syftet biblioteken har. 

 

I förhållande till tidigare forskning visade analysen hur respondenternas aktivitet på 

Instagram stämde överens med olika forskare om att biblioteken måste utvecklas med 

samhället och applicera de nya tekniska verktygen i sin verksamhet (Garoufallou et al, 

2013, s. 632f; Massis, 2014, s. 405; Yi, 2014, s. 220; Hua et al, 2015, s. 409). Även 

 Garoufallou, Siatri, Zafeiriou & Balampanidous (2013) uttalande om att biblioteken bör 

fokusera på användarna samt deras efterfrågan och behov för att skilja verksamheten 

från eventuella konkurrenter och skapa en bestående plats i samhället (2013, s. 314) kan 

appliceras på analysen. I studien tolkar vi Garoufallou et al. forskning som att 

biblioteken visar vad de kan erbjuda användarna genom sociala medier och att 

verksamheten tillhandahåller mycket av den information som eventuella konkurrenter 

har. Detta gör att biblioteken kan bevara sin demokratiska plats i samhället.  

 

Garoufallou et al. påpekar också att biblioteken inte endast bör rikta sig mot 

återkommande användare utan även mot nya möjliga användare (2013, s. 319) vilket 

Gummesson ställer sig frågande inför. RM anser att organisationen ska vårda och värna 

om sina gamla användare mer än att ständigt vara på jakt efter nya (Gummesson, 2002, 

s. 50). Vi tolkar utifrån forskningen, teorin och respondenterna att det behövs en balans 

mellan båda parter och att det inte är fungerande för biblioteken att enbart rikta sig mot 

en målgrupp. Bibliotekets demokratiska syftet, att verksamheten är en plats för alla, 

fulländas inte då samtliga respondenter nämnde att både traditionella och de nya 

marknadsföringsverktygen måste användas för störst möjlighet att nå ut till alla 

målgrupper. Detta är något även Massis nämner i sin forskning. Han menar att 

folkbiblioteken behöver använda sig av både traditionella metoder och nya tekniker, 

som sociala medier, för att nå ut till den breda målgruppen (2014, s. 406f).  

 

Chan (2012) nämner att akademiska biblioteks marknadsföring via Facebook ansågs 

vara effektivare än traditionella medel då resultatet visade hur verksamheten drog till sig 

fler användare (2012, s. 487f). Vi anser att Chans forskning var lyckad i en akademisk 

bibliotekskontext, men ställer oss frågan om det skulle bli samma resultat i en 

folkbiblioteksverksamhet? I den akademiska sfären befinner sig redan en stor del av 

användarna på olika plattformar och mycket kommunikation sker över Internet. På ett 

folkbibliotek anses det inte vara lika självklart vilket aktuell undersökningsresultat 

visar.   

 

Samarbetet inom personalen som enligt Singh (2009, s. 28) visade var en avgörande 

aspekt i marknadsföringen tolkas i aktuell studie som något även respondenterna gjorde 

genom sin interna marknadsföring. Den interna marknadsföringen var något som 

respondenterna hade blandade åsikter om i vår studie. De flesta såg att arbetet innebar 

en fördel i den egna fortbildningen men några ansåg att det interna ibland tog över, då 

det huvudsakliga syftet var att nå användarna. Vidare beskriver Gummesson att genom 

Internets tillkomst har den interna och externa marknadsföringens tidigare gränser 

suddas ut vilket beror på att informationen på Internet oftast är tillgänglig för båda 

parterna (2002, s. 237, 244). Det som, enligt respondenterna, var för internt behöver 

enligt oss inte vara en nackdel för verksamheternas marknadsföring utan kan istället 

vara en avgörande aspekt för uppnå marknadsföringens mål. Aspekten tolkar vi även 

innebär att ett etablerat nätverk med goda relationer internt resulterar i inspiration för de 

egna verksamheterna. Detta kan leda till att  biblioteken utvecklas och drar till sig fler 
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användare. Den interna kommunikationen kan skapa starkare relationer inom 

arbetslaget, vilket även kan ge en bättre arbetsmiljö på biblioteken. 

 

9.2 Interaktion  
Analysen visade hur interaktionen med användarna var låg. Utifrån resultatet visade 

studien dock hur personalen önskade en fördjupad relation med biblioteksanvändarna 

genom Instagram. Detta ansågs i sin tur kunna resultera i en ökad interaktion. Att 

använda sociala medier i interaktionssyfte visar hur Smeaton och Davis (2013) samt 

Young och Rossmans (2015) forskning om “community-building” framkom i 

respondenternas upplevelser av bibliotekens marknadsföring. Båda studierna ville gå 

ifrån en envägskommunikation till en flerdimensionell kommunikation vilket innebar att 

användarna interagerade i högre grad med biblioteken (Smeaton & Davis, 2013, s. 

227ff; Young & Rossman, 2015 s. 32) något som även analysen visade då det fanns en 

önskan om ökad dialog med användarna.  

 

Arbetet med Instagram ämnade bland annat att skapa relationer med yngre målgrupper. 

Detta kan kopplas till Young och Rossmans studieresultat vilket visade hur möjligheter 

för ökad interaktion på en inriktad målgrupp kunde uppstå vid närvaro på sociala medier 

(Young & Rossman, 2015, s. 20). I förhållande till vår studie kan Smeaton och Davis 

samt Young och Rossmans forskning visa hur interaktionen från användarnas sida sker 

relativt lika i olika bibliotekssammanhang, då de tre studiernas bibliotekarier såg 

interaktionen som en viktig del i användningen av sociala medier men var verksamma 

inom olika bibliotekstyper.  

 

För att öka bibliotekens kommunikationsgrad med användarna visade analys hur 

respondenternas arbete med Instagram var viktigt för bibliotekens närvaro i samhället. 

Då de ständigt strävar efter att skapa en starkare relation genom att möta användarna på 

plattformen. Dock visade analysen hur arbetet med Instagram inte uppfattades som en 

“win-win situation” eftersom det fanns en osäkerhet hos respondenterna om biblioteken 

verkligen nådde ut till användarna. Respondent 6 trodde det berodde på att Instagram 

inte kunde beskrivas som en plattform för aktiv kommunikation.  

 

Gummesson beskriver att samhället byggs upp via relationer, interaktion och 

kommunikation. Han redogör även att relationer, interaktion och kommunikation över 

Internet ser annorlunda ut än den fysiska verkligheten. Den sker fortfarande, men på ett 

annat sätt (2002, s. 131). I vår studie framträdde kommunikationen i en annan form än 

den traditionella, vilken sker mellan individer genom utbytande av ord och meningar. 

Genom analysen framstod Instagram som ett verktyg vilket inte stödjer den traditionella 

kommunikationen utan mer verkar för att kommunicera och interagera genom till 

exempel gillningar, hashtags och taggningar. Ur analysen lyftes frågan om det har 

skapats en ny typ av kommunikation och interaktion i och med Instagram fram. Om så 

är fallet; kan biblioteken använda Instagrams funktioner för att skapa ökad interaktion 

med användare? Analysen visade hur Instagram var ett nytt sätt att presentera 

bibliotekens tjänster och bestånd samt ett sätt för användarna att uttrycka åsikter. 

Genom gilla-klick från användarna är kanske interaktionen större än vad 

bibliotekarierna upplevde? Dock anser vi att biblioteken, utifrån analysen, kan utveckla 

användandet av Instagram i marknadsföringssyfte så att interaktionen blir högre genom 

medproducering av innehåll. 
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9.3 Medproducenter  
Som tidigare forskning visat har användarna upplevts som en del i marknadsföringen 

och användandet av sociala medier på biblioteken. I Smeaton och Davies (2013) studie 

visade ett av forskningsresultatets fem teman, Bjuda in till deltagande, tydligt hur 

användarna var en stark anledning till varför biblioteket började använda sociala medier 

vilket även vår analys visade. 

 

Att involvera användarna i en mer medproducerande roll av innehållet visade analys var 

en svårighet för biblioteken. Eftersom medproduceringen bygger på en god interaktion 

mellan biblioteken och användarna visade vår studie hur det inte resulterade i teorins 

utgångspunkt där båda parterna var aktiva producenter. Dock visade analysen hur 

arbetet önskades utvecklas till att få användarna mer aktiva på marknadsföringskanalen. 

Ett alternativ till hur användarna kunde få en mer producerade roll på Instagram var 

genom användning av hashtags, se användarnas bilder de publicerat från biblioteket och 

vilka bilder som får mest gillningar på bibliotekens konton. Då antal gillningar på 

bilderna visade vilka inlägg som var mer populära än andra, ser vi användarna som 

medproducenter till en viss grad även om respondenterna inte uppfattade det. Att 

använda hashtags, taggar och observation för ökad medproduktion tror vi kan vara en 

effektiv metod för biblioteken att skapa utvecklade nätverk via Instagram och då även 

öka möjligheten till medproducering från användarna. Eftersom hashtags kan innebära 

ett större spridningsområde av marknadsföringen kan även detta leda till att både 

biblioteken och användarna får större utrymme.  

 

Wallis påpekade i sin studie att teknologin och informationsflödet online ständigt 

utvecklades, vilket i sin tur kunde vara svårt för auktoriteter (bibliotekarier) att behärska 

i längden. Wallis menade att auktoriteterna kunde genom studenterna (användarna) få 

hjälp att hantera verktygen (2014, s. 205). Att be om hjälp är något vi även tror 

bibliotekarier kan ta till sig vid producering av innehåll på Instagram. Genom att våga ta 

hjälp och vara lyhörd för användarnas användarkultur kan medproduceringen utveckla 

Instagram till en mer givande marknadsföringskanal där biblioteken visar upp 

verksamheten genom personalens och användarnas perspektiv. 

 

I analysen framkom det hur arbetet resulterade i en intern och personlig aspekt av 

medproduceringen på Instagram. I vår studie var personalen ojämn i 

innehållsproduktionen på mediet vilket påverkade arbetet negativt. En önskan om 

tydligare riktlinjer vid arbetet med Instagram fanns och respondenterna ville att fler ur 

personalen skulle bli aktiva i medproduceringen. Detta visar på liknande resultat som 

Smeaton och Davis kom fram till (2013). Deras studie visade att intervjupersoner 

upplevde att en organisationskultur bidrog till en effektivare användning av sociala 

medier på biblioteket. Riktlinjerna som respondenterna i vår undersökning efterfrågade i 

framtiden kan tolkas som en form av organisationskultur vilket visar på hur Smeaton 

och Davis studie är relevant för folkbibliotek. 

 

Som analysen visade genomsyrar användningen av sociala medier i 

marknadsföringssyfte hela verksamheten och personalen påverkas av varandras 

attityder. I produktionen av innehåll på Instagram fanns en ojämn fördelning inom 

personalen. Flera kopplade det till generationsfrågan där generationstillhörigheten 

kunde påverka hur bekväm och villig personalen var till arbeta med Instagram. I 

förhållande till tidigare forskning visar analysen hur bibliotekariers attityder mot sociala 

medier påverkar användandet. I sin studie menade Singh att bibliotekariernas attityder 

påverkade hur marknadsföringen utfördes i praktiken (2009). Som vår studie visade var 
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delar ur personalen mer bekväm med att använda Instagram än andra. En negativ 

inställning mot mediet kunde innebära en försämrad marknadsföring av biblioteken.  

 

I Yis studie (2014) av akademiska bibliotek visade resultat hur användandet av Webb 

2.0-baserade verktyg vid marknadsföring påverkades av olika variabler hos 

bibliotekarierna. Variablerna innebar bland annat att personalens användning 

påverkades av kön, ålder och antal yrkesverksamma år (2014, s. 226). I förhållande till 

vår uppsats visar Yis forskningsreslutat på att variablerna även förekom inom 

folkbibliotek då några respondenter ansåg att användandet och medproduceringen på 

Instagram delvis påverkades av kollegornas ålder. Vårt resultat visade hur den äldre 

generationen troddes vara mer obekväma med användandet och därför inte bidrog i 

produceringen av innehåll på Instagram. De äldre såg, enligt några respondenter, inte 

heller Instagram som en självklar marknadsföringskanal vilket även kunde påverka 

medproduceringen inom personalen. Den interna medproduceringen kan därför ses som 

en problematisk aspekt av marknadsföring. Den yngre personalen upplevdes vara mer 

bekväma med kanalen vilket studien tror kan innebära en förändrad attityd mot arbetet 

med Instagram i framtiden. 

 

9.4 Avslutande reflektioner 
Analys och diskussion visar enligt studien att teorikoncepten relationer och nätverk, 

interaktion och medproducenter skiljs åt med otydliga gränser då alla tre bygger på, går 

in i och kompletterar varandra. Utan relationer skapas inga nätverk. Utan nätverk sker 

ingen interaktion och utan interaktion finns det inga medproducenter. Därför behandlas 

vissa delar under mer än en rubrik. 

 

Studiens resultat visade att varken en totalt idealiserad eller kritisk bild av 

marknadsföring över sociala medier fanns hos bibliotekarierna som Gordhamer (2009) 

och Hofmann (2014) lyfte fram, vilka togs upp problemformuleringen (kapitel 3). Båda 

bilderna upplevde vi som problematiska då de ställde sig i ytterkanterna mot varandra. 

Arbetet med Instagram visade vår studie dels innebära Gordhamers positiva 

möjligheter. Med hjälp av Instagram kunde  biblioteken visa upp en öppnare sida för 

användarna och skapa en direkt kommunikation mellan verksamheten, användarna och 

andra bibliotek. Dock var det otydligt om användarna verkligen såg biblioteken på 

Instagram vilket tyder på Hofmanns åsikter om hur sociala medier enbart blir till ett 

plakat med information. Interaktionen mellan användarna och biblioteken visar på 

Hofmanns mer kritiska perspektiv då den framställdes som låg. Detta innebär att 

bibliotekens arbete med marknadsföring via Instagram varken innebär en idealiserad 

eller kritisk bild, utan är en blandning av båda ståndpunkterna.  

 

9.5 Metodkritik 
Reliabiliteten av studien kan ha påverkats av metodvalet i vissa avseenden. Främst kan 

kritiken tänkas riktas mot antalet respondenter för vår studie. Då undersökningen hade 

en pressad tidsram var datainsamlingen tvungen att vara koncentrerad vilket minskade 

möjligheten för studien att ge en heltäckande bild när det gäller bibliotekariers arbete 

med Instagram som marknadsföringsverktyg. Studiens valda datainsamlingsmetod hade 

även vissa defekter som bör tas med i beräknandet vid analysen samt vid 

sammanställningen. Data från semistrukturerade intervjuer kan variera eftersom 

anpassning efter föregående fråga görs utifrån respondentens svar och kontexten 

(Denscombe, 2016, s. 289) vilket kan ha påverkat slutresultatet då alla intervjuer hade 

mindre skillnader. I studien redovisas materialet efter bearbetning vilket kan betyda att 
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respondenternas svar kan ha misstolkats och satts i ett annat sammanhang än vad de 

avsåg. 

 

Valet av respondenter gjordes utifrån deras relevans för ämnet samt geografiska 

placering vilket innebar att resultatet visar bibliotekarier inom ett begränsat område.  

Studien visade på övervägande positiv inställning till att arbeta med Instagram. Detta 

kan bero på valet av respondenter då de var ansvariga för mediet. Men på grund av 

uppsatsens fenomenologiska perspektiv ansåg vi att det krävdes insatta personer för att 

kunna ge material som beskrev fenomenet. 

 

Planering av intervjuer gjordes med tre folkbibliotek och med två respondenter från 

varje men då en respondent var tvungen att avstå (och på grund av begränsad tidsram 

för studien) fick ytterligare en intervju bokas med ett av de andra biblioteken. Det 

innebar att vid intervjuerna kom tre respondenter från samma bibliotek något som 

kunnat innebära att intervjumaterialet gav liknande svar och lett till ett skevt resultat. 

Dock var det bibliotekariernas personliga erfarenheter studien fokuserade på vilket gör 

att intervjumaterialet från respektive respondent kan skilja sig åt oavsett om de kommer 

från samma folkbibliotek.  

 

Att en intervju utfördes genom Skype kan också kritiseras. Då Skype har fler faktorer 

som kan påverka materialet, till exempel teknik och Internet, finns större risker för 

störningar än vid fysiska möten. Dock genomfördes intervjun utan några problem.  

 

Om följande studie åter utförts hade urvalet av respondenter för intervjuer gjorts 

annorlunda. Subjektivt urval hade fortfarande tillämpats men valet av vilka hade riktats 

mot åtskilda bibliotekarier på olika bibliotek för eventuellt ge en bredare bild av arbetet. 

Även om tidsramen varit längre hade en djupare och större studie kunnat genomföras. 

Båda aspekterna hade kunnat resultera i ett överskådligare resultat. 

 

9.6 Teorikritik  
Möjlig teorikritik kan riktas mot Relationsmarknadsföring då teorin kan upplevas vara 

för inriktad mot vinstdrivande verksamheter vilket kan tänkas påverka applicerandet av 

RM på en biblioteksverksamhet. Gummesson menar dock att marknadsföring även 

gäller för  ickevinst-drivande organisationer, vilket vi anser att biblioteken är. Då 

litteratur om aktuell teori publicerades 2002 har området och samhället utvecklats 

gällande Internet och sociala medier. I studien upplevde vi dock att teorins grunder inte 

var lika förändliga och som något verksamheter fortfarande kunde ta till sig gällande 

marknadsföring.  Då  teorin framhåller att samhället anses vara grundat i relationer har 

studien sett det ur ett mer utvecklat samhälle än när teorin skrevs. 
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10 Slutsatser 
Kapitlet om slutsatser kommer att redovisas utifrån de frågeställningar som önskades 

besvaras i studien. Frågeställningarna besvaras genom det empiriska materialet. 

 

Vad finns det för motiv till bibliotekariernas användning av Instagram i 

marknadsföringssyfte? 

Motiven för bibliotekens marknadsföring över Instagram visar studien främst var att 

visa upp verksamheten för samhällets invånare, etablera verksamhetens plats i samhället 

och visa vad biblioteken kunde erbjuda samt tillhandahålla. Genom Instagram kunde 

biblioteken visa sitt demokratiska syfte med att vara en plats för alla, något som studien 

visade att bibliotekarierna inte trodde användarna visste. Användningen av Instagram 

som marknadsföringskanal innebar också ett sätt att nå ut till nya användare vilka inte 

troddes nås genom traditionella marknadsföringsmetoder, bland annat en yngre 

målgrupp. Marknadsföringen över Instagram gav en personligare marknadsföring från 

bibliotekens sida där personalen kunde visa en roligare och mer avslappnad sida av 

verksamheten. 

 

Att marknadsföra verksamheten över Instagram sågs som ett naturligt steg för att följa 

användarna och samhället. På grund av begränsade resurser visade även studiens 

resultat att Instagram var ett bra alternativ till exempelvis tidningsannonser då det var 

gratis och lätthanterligt verktyg för att visa verksamheten och dess bredd. Resultatet 

visade dock på hur viss skepsis fanns mot mediet och att biblioteken inte kunde förlita 

sig helt på marknadsföringen över kanalen eftersom det ansågs enkelt att försvinna i 

flödet. Därför fanns tankar om Instagram som en extra marknadsföringskanal vilken 

kompletterade de traditionella marknadsföringsverktygen.  

 

Vilken interaktion skapas via marknadsföring över Instagram? 

Utifrån empiriskt material visade studien att de interaktioner som uppstod genom 

Instagram främst var interna. De externa existerade fast i mindre grad. Att den interna 

interaktionen var högre grundade sig i att den största delen av följarna och gillningarna 

kom från andra bibliotek samt bibliotekarier. Detta visade studien övervägande som 

positivt då det sågs som gratis fortbildning i att utveckla den egna verksamheten som i 

sin tur kunde leda till en bättre interaktion externt. Studien visade att den externa 

interaktionen med biblioteksanvändarna var låg då användarna bidrog med få gillningar 

och kommentarer. Empirin visade även att Instagram var ett sätt att nå ut till andra 

företag och organisationer genom att använda funktioner som hashtags och taggningar 

vilket kunde synliggöra biblioteket mer till användarna. Att Instagram som 

marknadsföringsverktyg tillät biblioteket att visa användarna en mer personligare sida 

gav en öppnare och starkare interaktion mellan biblioteket och användarna.  

 

Hur ser bibliotekarier på användningen av Instagram i framtiden? 

Studiens resultat visade hur en positiv inställning till att fortsätta arbeta med Instagram i 

marknadsföringssyfte fanns hos biblioteken. Undersökningen visade hur 

marknadsföring över Instagram kommer växa i framtiden då den jämställs mer med de 

traditionella marknadsföringsmetoderna. Att kanalen kommer ses som mer likvärdig 

med övriga marknadsföringsverktyg beror främst på ett pågående generationsskifte 

inom bibliotekarieyrket då den yngre generationen använder Instagram som en mer 

självklar del i privatlivet. 

 

Marknadsföringen kunde i framtiden resultera i ett mer utvecklat arbete med Instagram 

på biblioteken. Studien visade hur bibliotekarierna efterfrågade riktlinjer och 
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policydokument för en tydligare användarstruktur vilket personalen trodde kunde 

effektivisera marknadsföringen. Ett utvecklat arbete med Instagram inom arbetslaget, 

till exempel med uppdelning av marknadsföringsarbetet och få mer personal involverad, 

visade studien kunde leda till förbättrade relationer inom personalen. En utveckling i 

hanteringen av mediet kunde också ses över i framtiden genom mer nischade konton 

och ökat användande av hashtags och taggar, vilket kan synliggöra biblioteket i högre 

grad. 

 

10.1 Framtida forskning  
Vidare studier av bibliotekens marknadsföring genom sociala medier upplevs vara 

nödvändigt då samhället är i ständig förändring, nya tekniker utvecklas och 

konkurrensen från andra arenor gör sig påmind. Forskning kring bibliotek, 

marknadsföring och sociala medier är relativt nya områden vilket innebär att det finns 

många outforskade delar. Aktuell studie har bidragit med en del till forskningen om 

bibliotekariernas arbete med Instagram som marknadsföringsverktyg i folkbibliotek, 

men vidare forskning kan rikta in sig mot en utvecklad förståelse för hur 

biblioteksanvändarna tar till sig marknadsföring över sociala medier och mot andra 

specifika nätbaserade plattformar. Att studera marknadsföring ur användarnas 

perspektiv upplevs som relevant då resultat av aktuell studie visade en osäkerhet hos 

bibliotekspersonalen angående hur och om de verkligen nådde ut till användarna.  

 

Forskningsområdet kan också utvecklas vidare genom studier som undersöker på en 

djupare nivå hur interaktionen mellan bibliotek och användare framträder samt 

utvecklas. Då uppsatsen hade begränsade möjligheter kan även vidare forskning 

innebära undersökning i större skala för att på det sättet etablera en fördjupad förståelse 

av bibliotekariernas arbete med Instagram. Förslagen på framtida forskning tros kunna 

etablera en större förståelse för marknadsföring genom sociala medier hos biblioteken 

och ge området en mer självklar plats inom verksamheterna. 
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Sammanfattning 
Informationssamhället har bidragit till nya sätt för samhället, dess individer och 

verksamheter att kommunicera och skapa nätverk med varandra. För biblioteken har 

utvecklingen bland annat resulterat i fenomenet Bibliotek 2.0, vilket i sin tur bidragit till 

en naturlig närvaro på sociala medier som även blivit kanaler för marknadsföring av 

verksamheterna. Studiens val att inrikta sig mot plattformen Instagram är för att den 

ständigt ökat i användarantal i både privata och offentliga ändamål. 

 

Syftet för uppsatsen var att undersöka folkbibliotekariers arbete med Instagram som 

marknadsföringsverktyg. Uppsatsens frågeställningar var: 

 Vad finns det för motiv till att använda Instagram i marknadsföringssyfte för 

folkbiblioteken?   

 Vilken interaktion skapas via marknadsföring över Instagram?  

 Hur ser bibliotekarier på användningen av Instagram i framtiden? 

 

Studien stödjer sig på teorin Relationsmarknadsföring (RM) som grundar sig i att 

samhället bygger på relationer. Teorin bygger på tidigare marknadsföringsteorier, som 

anses vara för endimensionella i sin kommunikation med mottagarna. 

Relationsmarknadsföring fokuserar på att ständigt ha en dialog och relation med 

mottagarna. Utifrån teorins fyra antaganden togs till tre centrala koncept fram för ett 

teoretisktramverk till studiens analys; relationer och nätverk, interaktion och 

medproducenter. 

 

För insamling av empiriskt material användes kvalitativ metod där semistruktuerade 

intervjuer med sex bibliotekarier på tre olika bibliotek genomfördes. Intervjuerna 

bearbetades med inspiration från kvalitativ innehållsanalys där materialet först 

transkriberades för att sedan kodas och delas in med hjälp av strukturerade teman 

inspirerade från studiens intervjuguide. Materialet kodades ytterligare för analys vilken 

skedde utifrån teorins tre utvalda konceptet. Analysen byggdes vidare genom diskussion 

där materialet sattes i förhållande till tidigare forskning samt våra egna reflektioner. 

 

Studiens resultat och slutsats visade hur bibliotekarierna såg Instagram som ett bra, 

snabbt och enkelt marknadsföringsverktyg. De främsta anledningarna till applicerandet 

av verktyget i verksamheten var att visa upp biblioteket samt etablera dess plats i 

samhället. Studien visade hur en intern och extern marknadsföring samt interaktion över 

mediet skapades. Interaktionen skiftade mellan den interna och externa 

marknadsföringen då den externa interaktionen visade sig vara lägre än den interna. 

Bibliotekarierna önskade även tydligare riktlinjer för användningen av Instagram i 

framtiden och att fler ur personalen involverades i användandet. 
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Bilagor 

Bilaga A Introduktionsbrev 
Hej! 

 

Våra namn är Ottilia och Frida. Vi är två studenter från Biblioteks- och 

informationsvetenskapsprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu är vi inne på 

vår sista termin vilket innebär kandidatuppsats. 

 

För vår uppsats vill vi undersöka hur bibliotek använder sig av sociala medier i 

verksamheten med inriktning mot verktyget Instagram. Vårt intresse ligger främst på 

hur personalen upplever användningen, det vill säga strävar vi mot att skapa en djupare 

förståelse av appliceringen av sociala medier i biblioteksverksamheten. 

 

Vi undrar om ni skulle vara intresserade av att delta i vår studie då vi upplever att ert 

bibliotek har ett aktivt instagramkonto. Det skulle det vara mycket intressant att studera 

hur er personal upplever arbetet med sociala medier. 

 

Om ni skulle vara intresserade kommer intervjuerna vara runt 30-40 minuter. Materialet 

kommer behövas spelas in på grund av transkribering för slutlig sammanställning men 

kommer inte att bifogas i uppsatsen. Informanterna skulle ha full anonymitet. Om 

möjlighet finns skulle vår studie behöva 1-2 informanter från biblioteket, gärna 

ansvariga för sociala medier om detta finns. 

 

Vid frågor eller annat kan ni nå oss på mail eller telefon. 

Tack för att ni tog er tid! 

 

//Hälsningar Ottilia Sundahl och Frida Sundling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Marknadsföring, folkbibliotek och Instagram 

 Hur ser du på marknadsföring på folkbibliotek?  

 Varför tycker du man ska marknadsföra sig på folkbibliotek?  

 Hur kom det sig att ni började använda Instagram på biblioteket i 

marknadsföringssyfte?  

 Vad är din uppfattning om marknadsföring via Instagram? 

 Vilka är fördelarna med marknadsföring genom Instagram på folkbiblioteken 

skulle du säga?  

  - Och nackdelar? 

  - Utmaningar? 

 Vilka andra sociala medier använder biblioteket i marknadsföringssyfte?  

  - Varför? 

 

Innehåll 

 Hur väljer ni ut vad som ska marknadsföras? 

 Hur är tanken bakom varje inlägg? 

 

Bibliotekariernas erfarenheter 

 Varför bör bibliotek arbeta med Instagram anser du? 

 Hur upplever du arbetet med Instagram inom personalen på biblioteket?  

 Vilken relation/interaktion tycker du skapas/sker mellan biblioteken och 

användaren genom Instagram? 

  - Vad blir responsen? 

 Hur ser du på Instagram i förhållande till andra sociala medier i marknadsföring 

av folkbibliotek?  

 

Instagram och framtiden  

 Hur ser du på framtiden inom bibliotekens användning av sociala medier i 

marknadsföringssyfte? 

- Och Instagram? 

 Hur vill biblioteket arbeta vidare med Instagram? 

 

Övrigt 

 Finns det några övriga tankar om bibliotek och sociala medier eller Instagram 

som du vill lyfta fram? 

 

 

 


