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Abstract: This study investigates the use of the social network 

Facebook among 67 Swedish libraries; 27 academic libraries 

and 40 public libraries. Data is collected through an analysis 

of the libraries’ Facebook pages and through an email 

survey. To analyze the data, a series of statistical analyses 

were performed.  

 

The results indicate that the public libraries more actively 

posted Facebook updates than the academic libraries and that 

the libraries that had a policy for use of Facebook/social 

media more actively posted updates than those libraries that 

did not have such policy. The libraries use Facebook mainly 

to post links and photos and to announce events, provide 

book recommendations, and to emphasize special occasions. 

The public libraries posted more links and more updates 

about events, book recommendations, and media 

recommendations than the academic libraries while the 

academic libraries posted more updates about digital 

resources, research results, and job advertisements. At the 

majority of the libraries’ Facebook pages the communication 

with the users consists of one-way-communication. The most 

common reasons to use Facebook that the libraries report are 

to create a dialogue with the users, to be where the users are, 

to market the library and to reach out to groups that 

traditionally are hard to reach out to. 

 

Conclusions are that the libraries’ Facebook communication 

reflects the library as an institution by largely dealing with 

things that concerns reading and education, and that 

Facebook is used more as a tool for marketing than as a tool 

for dialogue with the users.  
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1 Introduktion 

I takt med att användningen av sociala medier har ökat (Strutzman 2006) har också allt 

fler bibliotek börjat använda dessa för att nå ut till sina användare på nya sätt (Chu & 

Meuleman 2008, s. 73-74). Sociala medier kan sägas vara ett samlingsnamn på digitala 

kommunikationsverktyg där innehållet skapas av användare och där fokus ligger på 

kommunikation mellan användare (365 social media cases 2010). Genom sociala 

medier delar människor upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra. 

Utvecklingen av sociala medier har gjort att allt fler kan bli delaktiga i produktionen av 

information. Kommunikation från en avsändare till många har ersatts med att ”många 

talar till många” (Stakston 2011, s. 16). Exempel på sociala medier är Facebook, 

MySpace, LinkedIn, YouTube, bloggar, Twitter eller Wikis. De tre förstnämnda är 

exempel på sociala nätverk vilket innebär att ett antal människor är sammankopplade 

genom ett antal sociala relationer så som vänskap, arbete eller informationsutbyte 

(Garton, Haythornthwaite
 
& Wellman, 1997). Det dominerande av sociala nätverk just 

nu är Facebook. I mars 2012 hade Facebook mer än 900 miljoner aktiva användare 

världen över varav mer än hälften loggar in på sitt konto varje dag (Facebook 2012). 

Facebook kan exempelvis användas till att upprätthålla kontakten med människor och 

till att dela personlig information, bilder, länkar och videos.  

För biblioteken, som är stora tillhandahållare av information, har Internet inneburit nya 

sätt att återvinna, organisera och förmedla information. I ett samhälle som är under 

ständig förändring, där människor har blivit vana vid att kommunicera via 

internetbaserade sociala nätverk och att söka och komma åt information när som helst 

och var de än befinner sig, har även bibliotekens roll förändrats. Som Yi (2005, s. 49) 

påpekar går biblioteken allt mer från att vara enbart en ”plats” till att utgöra en ”samling 

av servicetjänster”. När bibliotek använder sig av sociala medier så som Facebook 

innebär det att bibliotekets användare, oberoende av biblioteket som fysisk plats, när 

som helst kan få information och nyheter från biblioteket. Farkas (2006) menar att det är 

mer sannolikt att människor hittar till bibliotekets resurser på webbsidor som de redan 

besöker. Eftersom så pass många människor idag använder sig av sociala medier och 

framförallt av Facebook är det ett forum där biblioteken har en möjlighet att nå ut till 

både gamla och nya användare, att öka människors medvetenhet om biblioteket och 

dess tjänster och att enklare kunna kommunicera med människor.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Idag använder en stor del av den svenska befolkningen sociala medier för att hålla 

kontakten med människor, dela med sig av olika typer av information och hålla sig 

uppdaterade om vad som händer i omvärlden. Människor har blivit vana att genom 

exempelvis nyhetsflödet i Facebook ta del av en ständig ström av information om 

diverse händelser, nyheter och evenemang. Genom sådana nyhetsflöden har även 

biblioteken en möjlighet att lyfta fram sig själva och att dela med sig av olika typer av 

information som kan vara till nytta för användarna. Eftersom bibliotek har haft 

möjlighet att använda sociala medier i några år nu så är det av intresse att göra en 

utvärdering av denna användning och undersöka hur biblioteken som institution 

avspeglas genom sin Facebook-kommunikation. De existerande studier som undersökt 

hur bibliotek använder sig av sociala medier har oftast gjorts på akademiska bibliotek i 

USA eller använt sig av ett relativt litet urval av bibliotek. En mer kvantitativ 

kartläggning av till vad svenska bibliotek använder sociala medier och vilken typ av 
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information biblioteken förmedlar via sociala medier har enligt min kännedom inte 

gjorts i tidigare studier. Det har inte heller gjorts någon jämförelse av hur akademiska 

bibliotek och folkbibliotek använder sig av sociala medier. Eftersom Facebook är det 

största och mest använda sociala nätverket just nu och många bibliotek har börjat 

använda Facebook för att nå ut till sina användare är det relevant att studera biblioteks 

användning av just Facebook.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka svenska biblioteks användning av det 

sociala mediet Facebook och studera hur biblioteken som institution avspeglas genom 

sin kommunikation på Facebook. I studien görs en jämförelse mellan hur akademiska 

bibliotek och folkbibliotek använder Facebook. Det undersöks även om de bibliotek 

som har en skriftlig policy för Facebookanvändning använder sin Facebooksida på 

andra sätt än de bibliotek som inte har någon sådan policy.  

 
Frågeställningar:  

 

 Vilken typ av information förmedlar biblioteken med hjälp av Facebook? 

 Hur ser Facebookanvändningen ut bland akademiska bibliotek jämfört med 

folkbibliotek? 

 Hur ser Facebookanvändningen ut bland de bibliotek som har en skriftlig policy 

för användning av Facebook/sociala medier jämfört med de bibliotek som inte 

har någon sådan policy? 

 Hur kommunicerar biblioteken med sina användare på Facebook? 

 Vilka är anledningarna till att biblioteken använder Facebook? 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Studien avgränsas till Facebook eftersom det är det största och mest använda av sociala 

medier just nu. Vidare avser studien svenska akademiska bibliotek och svenska 

folkbibliotek som har en officiell sida på Facebook. I studien ligger fokus på 

bibliotekens användning av Facebook. Hur användarna använder bibliotekens 

Facebooksidor kommer därmed inte att behandlas i den här uppsatsen.  

  

1.4 Disposition 
 

I kapitel 2 görs en beskrivning av det sociala nätverket Facebook och dess funktioner så 

som det såg ut i mars 2012.  

 

I kapitel 3 görs en genomgång av den tidigare forskning som finns om bibliotek och 

sociala medier. Fem olika teman beskrivs; användning av sociala medier på bibliotek, 

hur bibliotek använder sociala medier, anledningar för bibliotek att använda sig av 

sociala medier, bibliotekariers inställning till sociala medier, samt bibliotekarien som 

”vän” med användare på sociala medier. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

den tidigare forskning som presenterats. 

 

Kapitel 4 börjar med en genomgång av kommunikationsteori och olika 

kommunikationsmodeller. Därefter beskrivs relationsmarknadsföringsteori. Sju av 
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Gummessons 30 relationer som kan anses vara av betydelse för bibliotekens 

Facebookanvändning tas upp. Kapitlet avlutas med teori om marknadsföring och 

kommunikation i sociala medier och en koppling görs till biblioteks användning av 

sociala medier.  

 

Kapitel 5 beskriver det urval och den metod som används i undersökningen. Urvalet 

består av 67 svenska bibliotek; 27 akademiska bibliotek och 40 folkbibliotek. Metoden 

består av textanalys och statistiska analyser av bibliotekens Facebooksidor samt av en e-

postenkät som skickats ut till biblioteken. Kapitlet avslutas med en reflektion kring 

metod och etiska aspekter på undersökningen.  

 

I kapitel 6 presenteras resultaten av studien. Först görs en sammanställning av innehållet 

i bibliotekens Facebook-policys. Därefter redovisas statistik över bibliotekens 

Facebookaktivitet följt av statistik över innehållet på bibliotekens Facebooksidor. En 

jämförelse görs mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek samt mellan de bibliotek 

som har en policy för användning av Facebook/social medier och de som inte har det. 

Sedan görs en beskrivning av hur kommunikationen med användarna ser ut på 

bibliotekens Facebooksidor. Därefter beskrivs anledningarna till att biblioteken 

använder Facebook. En analys görs sedan av bibliotekens Facebookanvändning utifrån 

relationsmarknadsföringsteori. Slutligen görs en sammanfattning av resultatdelen.  

 

I kapitel 7 diskuteras studiens resultat och slutsatser och förslag ges på hur man i fortsatt 

forskning kan studera användningen av sociala medier inom ramen för det biblioteks – 

och informationsvetenskapliga ämnesområdet.   

 

2 Vad är Facebook? 
 

Facebook är ett socialt nätverk som startades i februari 2004 av Mark Zuckerberg. Från 

början var det ett nätverk enbart för studenter på Harvard men det började snart sprida 

sig till fler universitet. I september 2006 öppnades nätverket för allmänheten och det 

enda kraven var att användaren skulle vara över 13 år och ha en giltig e-postadress 

(Rigglöv 2012). Nätverket växte snabbt och är idag (mars 2012) uppe i över 900 

miljoner användare (Facebook 2012) varav drygt 4,6 miljoner svenska användare 

(Socialbakers, 2012).  

 

Facebook bygger på att användaren har en profilsida med ett nätverk av ”vänner” och 

kontakter som kan se hela eller delar av profilsidan beroende på vilka 

sekretessinställningar som görs. På profilsidan kan användaren beskriva vem han/hon är 

genom att fylla i bland annat namn, kön, civilstånd, uppgifter om utbildning och jobb, 

politisk uppfattning, kontaktuppgifter etc. På profilsidan finns även en logg eller en 

tidslinje, som är en slags anslagstavla där användaren kan publicera foton, lägga upp 

länkar eller uppdatera sin status och där dennes vänner kan skriva meddelanden, 

kommentera eller ”gilla” det som publicerats. Det som publicerats i loggen/tidslinjen 

visas i ett nyhetsflöde som är ett konstant flöde av information om saker som har hänt 

och som är det första användarens vänner ser när de loggar in på sina konton. 

Användaren kan även skapa fotoalbum och skicka privata meddelanden till sina 

kontakter. 

 

Företag och organisationer kan istället för att skapa en profilsida skapa en så kallad fan-

sida som fungerar i stort sett som en profilsida men är helt öppen. Privatpersoner kan 
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sedan söka upp fan-sidor som de är intresserade av och ”gilla” dessa. Det som 

administratören för en offentlig fan-sida publicerar i tidslinjen, visas i nyhetsflödet hos 

alla de som gillar sidan. Ett par fördelar med att organisationer skapar fan-sidor istället 

för profilsidor är att organisationen då inte får tillgång till informationen på 

profilsidorna för de personer som valt att ”gilla” organisationens sida samt att antalet 

medlemmar som kan gilla en fan-sida är obegränsat. Både privatpersoner och 

företag/organisationer med en fan-sida kan skapa evenemang till vilka de kan bjuda in 

folk att delta. Om ett bibliotek exempelvis ska ha ett författarbesök så kan de skapa ett 

evenemang för detta, där de skriver information om evenemanget, tid, plats m.m. Det 

kan vara offentligt eller privat och på evenemangssidan kan inbjudna gäster diskutera 

evenemanget i ett diskussionsforum.  

 

De Facebook-funktioner som jag har beskrivit här var sådana som fanns i mars 2012. 

Eftersom Facebook hela tiden uppdateras och förnyas kan detta komma att förändras 

över tid.  

 

3 Tidigare forskning om bibliotek och sociala medier 
 
Existerande forskning om bibliotek och sociala medier kan delas in i fem olika teman; 

användning av sociala medier på bibliotek, hur bibliotek använder sociala medier, 

anledningar för bibliotek att använda sig av sociala medier, bibliotekariers inställning 

till sociala medier, samt bibliotekarien som ”vän” med användare på sociala medier. 

 

3.1 Användning av sociala medier på bibliotek 

 

Samtidigt som användningen av Facebook och Twitter på bibliotek ökade, minskade 

antalet biblioteksbloggar mellan år 2006 och 2009 (Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, 

Ruiz-Péres & Lópes-Cósar 2011, s. 172-173). I en studie av akademiska bibliotek i 

USA uppgav dock endast 12,5 % av bibliotekarierna att det bibliotek som de själva 

arbetade på hade en Facebook-sida. 34 % av de som ”gillade” dessa biblioteks 

Facebook-sidor var själva anställda på biblioteken (Hendrix, Chiarella, Hasman, 

Murphy & Zafron 2009, s. 45-46). Då det var några år sedan den ovan nämnda studien 

genomfördes, kan dessa siffror ha hunnit förändras. Några studier som undersöker hur 

stor andel av svenska bibliotek eller av folkbibliotek som använder sociala 

medier/Facebook har inte återfunnits.  

 

3.2 Hur används sociala medier på bibliotek? 
 

Ett av de vanligaste sätten att använda sociala medier på bibliotek verkar vara som ett 

slags verktyg för att marknadsföra biblioteket och dess evenemang och tjänster. I de två 

tidigare studier som återfunnits om biblioteks användning av Facebook, var annonser, 

marknadsföring och meddelanden om bibliotekets service de vanligaste sätten att 

använda Facebook (Jacobson 2011, s. 82-83; Phillips 2011, s. 514-518). Både annonser 

och meddelanden om bibliotekets service skulle kunna kategoriseras som någon typ av 

marknadsföring beroende på hur de olika kategorierna definieras. Båda dessa studier är 

gjorda på akademiska bibliotek i USA och de baseras på relativt små urval (analys av 12 

respektive 17 Facebooksidor). Olika typer av sociala medier verkar användas till lite 

olika saker. I en studie som bygger på kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på några 

svenska bibliotek visade det sig att bloggar i huvudsak användes till litteraturförmedling 

medan MySpace framförallt användes för att marknadsföra bibliotekets tjänster 
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(Andersson & Moilanen 2008, s. 67-69). Det kan tänkas att biblioteken tycker att 

bloggens format lämpar sig bättre för att förmedla litteratur medan sociala nätverk 

lämpar sig bättre för att marknadsföra själv biblioteket. Xia (2009) undersökte hur 

Facebookgrupper användes för marknadsföring och kommunikation mellan 

bibliotekarier och bibliotekets användare. Han drog slutsatsen att Facebookgrupper var 

ett bra sätt för bibliotek att hålla igång en diskussion om olika biblioteksrelaterade 

frågor och att bli synliga bland studenter. En viktig faktor för att hålla igång 

diskussionen i grupperna var dock att en bibliotekarie intog en aktiv ledarroll och 

modererade i diskussionsforumet (Xia 2009, s. 477). Det förekommer även att 

användare ställer frågor till biblioteken via Facebook. En bibliotekarie på ett 

universitetsbibliotek i USA dokumenterade under en termin antalet referensfrågor som 

han fick på olika sätt. Det visade sig att han fick fler referensfrågor via Facebook än vad 

han fick per e-post, ansikte mot ansikte eller per telefon (Mack, Behler, Roberts & 

Rimland 2007).  

 

3.3 Varför använda Facebook och andra sociala medier? 
 

Det finns många olika anledningar till att bibliotek använder sociala medier. På 

akademiska bibliotek i USA uppgav bibliotekarierna att de främsta anledningarna till att 

ha en Facebook-sida var att lägga ut annonser, att marknadsföra biblioteket, lägga ut 

foton och att vara närvarande där användarna befinner sig. De två främsta anledningarna 

till att biblioteken inte hade någon Facebooksida var brist på tid att sätta upp och 

underhålla en sådan sida, och uppfattningen att Facebook inte utgör någon nytta för 

akademiska bibliotek (Hendrix et al. 2009, s. 46-47).  

 

I en fallstudie där ett folkbiblioteks införande av Facebook studerades, var den främsta 

anledningen till att man ville börja använda sig av Facebook att förbättra servicen för 

och kommunikationen med användarna (Göth 2010, s. 26). En annan studie kom genom 

intervjuer med bibliotekarier fram till att anledningarna till att folkbiblioteken använder 

bloggar och MySpace är för att nå ut till och kommunicera med användare på nya sätt 

och för att få användare att bli mer delaktiga i biblioteket (Andersson & Moilanen 2008, 

s. 67-69). Andra anledningar till att bibliotek använder sociala medier är att lyfta fram 

bibliotekarierollen och att ge en alternativ bild av bibliotekarieyrket (Ekstrand 2006, s. 

48) att göra biblioteket och dess service synlig för användare (Andersson, & Holmgren, 

2011, s.61; Chu & Meulemans 2008, s.82) att informera om olika evenemang och 

aktiviteter (Lindkvist & Magnusson 2010, s. 34) att bedriva litteraturförmedling och 

läsfrämjande (Stylén & Wall 2009, s. 42) och att framstå som tillgängliga (Phillips 

2011, s. 520).  

 

Några fördelar med att använda sociala medier på bibliotek menar Fernandez (2009, s. 

36) är att det vanligtvis är gratis och lätt att sätta upp och att använda, att biblioteken når 

ut till ett stort antal användare på kort tid och att användare kan komma med egna 

tankar och idéer om bibliotekets resurser och tjänster. De intervjuade bibliotekarierna i 

en studie ansåg att det är mer fritt att arbeta med sociala medier än med bibliotekens 

webbplats (Olsson & Sällström 2011, s. 38). En nackdel med sociala medier är att de 

kan utsättas för sabotage eftersom bibliotekarierna inte fullt ut kan kontrollera innehållet 

på sidorna (Fernandez 2009, s. 37). 
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3.4 Bibliotekariers inställning till sociala medier 
 

I en amerikansk studie om Facebookanvändning på akademiska bibliotek var ett fåtal 

bibliotekarier väldigt positiva och entusiastiska över möjligheterna att använda sociala 

nätverk på bibliotek men de flesta bibliotekarierna uttryckte inget särskilt intresse för att 

använda Facebook i yrket. Lite mer än hälften tyckte inte att Facebook fyller något 

akademiskt syfte. De flesta bibliotekarierna tyckte dock inte att det är rätt att reglera 

användningen av Facebook på bibliotek (Charnigo & Barnett-Ellis 2007, s. 29). Då 

denna studie är några år gammal skulle det kunna hända att bibliotekariernas attityder 

till att använda Facebook i yrket har hunnit förändras. Även i en nyare brittisk studie om 

sociala mediers roll på akademiska bibliotek var dock många bibliotekarier tveksamma 

till att de själva har någon roll att fylla i förhållande till sociala medier och många 

saknade entusiasm över sociala mediers intåg i biblioteksvärlden (Nicholas, Watkinson, 

Rowlands & Jubb 2011, s. 374). Bibliotekariernas bristande intresse för att använda 

sociala medier i yrket skulle kunna ha påverkats av hur bibliotekscheferna ser på detta. 

Bara 14 % av cheferna på bibliotek i USA ansåg att det är bibliotekens uppgift att skapa 

sidor på sociala nätverk (OCLC 2007, s. 5-1).  

 

Dessa studiers resultat står dock i motsats till vad som visats i två svenska uppsatser 

inom biblioteks – och informationsvetenskap, båda studier av folkbibliotek. 

Bibliotekarierna i den ena uppsatsen hade en positiv inställning till Facebook som ett 

verktyg för att marknadsföra biblioteket och nå ut till sina användare. Anledningen till 

den positiva inställningen var att Facebook är ett gratis och personligt verktyg som 

kräver minimalt med arbetstid (Christensson & Jergefelt 2010, s. 28-29). I den andra 

uppsatsen var bibliotekarierna entusiastiska till att börja arbeta med Facebook och såg 

inte några större hinder eller svårigheter med att införa Facebook på biblioteket (Göth 

2010, s. 27). Båda dessa uppsatser bygger dock på små studier där endast ett fåtal 

intervjuer genomfördes vilket innebär att man inte kan dra så stora slutsatser av detta 

angående bibliotekariers attityder till Facebook generellt sett. De positiva attityderna 

kan bero på att man valt ut personer att intervjua som redan arbetar med eller har gått 

med på att börja arbeta med Facebook och som därmed kanske är mer engagerade i 

detta än andra bibliotekarier. Eftersom dessa båda studier är relativt nya kan det också 

hända att kunskapen om sociala medier har ökat och att det därför har blivit mer 

accepterat i allmänhet att använda sociala medier, inte bara privat utan även i en 

yrkesroll.  

 

3.5 Bibliotekarien som ”vän”  
 

I några av de tidiga artiklar som handlar om sociala medier på akademiska bibliotek 

gjordes fallstudier där bibliotekarier skickade ut vänförfrågningar till sina användare. 

Exempelvis beskriver bibliotekarien Beth Evans hur hon skapade en MySpace-sida för 

sitt universitetsbibliotek och sedan sökte upp 4000 studenter på universitetet som hon 

bjöd in att bli bibliotekets ”vän”. Ca 1700 av dessa accepterade denna vänförfrågan 

(Evans 2006, s. 8). En annan bibliotekarie skickade ut meddelanden via Facebook till ca 

1500 studenter för att marknadsföra sig själv och biblioteket. Han fick endast 48 svar 

(ca 3 %). Av dessa lade några till honom som ”vän” (Matthews 2006). Miller och 

Jensen (2007, s. 18) rekommenderar i sin artikel att bibliotekarier lägger till alla 

studenter som de känner till som ”vänner” i deras personliga Facebooksidor och att de 

sedan använder nyhetsflödet till att marknadsföra biblioteket och dess tjänster. Breeding 

(2007, s. 32) påpekar att det är orimligt att tro att särskilt många studenter skulle vilja 
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räkna in en bibliotekarie som de inte känner bland deras Facebook-vänner. Att så pass 

många studenter accepterade bibliotekariens vänförfrågan i Evans studie visar dock att 

det ändå verkade finnas ett visst intresse bland studenter att ha kontakt med en 

bibliotekarie. Om och på vilket sätt studenterna använde sig av denna kontakt ger Evans 

studie inget svar på.  

 

I en studie som undersökte studenters uppfattningar om hur biblioteken borde göra för 

att få kontakt med användare via sociala medier, uppgav majoriteten av deltagarna (57,7 

%) att de inte aktivt skulle söka upp en enskild bibliotekarie och lägga till denna i deras 

vänskapslista i Facebook eller MySpace. Däremot kunde de tänka sig att acceptera en 

vänförfrågan av en bibliotekarie. 25 % av deltagarna skulle dock inte acceptera en sådan 

vänförfrågan av en bibliotekarie. Majoriteten av deltagarna skulle inte ha något emot 

om bibliotek annonserade eller försökte kommunicera med dem genom Facebook eller 

MySpace (Conell 2009, s. 31-33). I en studie skulle deltagarna gärna ställa 

biblioteksrelaterade frågor genom att skicka meddelanden till en bibliotekarie via 

sociala medier (Burhanna, Seeholzer & Salem 2009, s. 527).  

 

De flesta av artiklarna i detta stycke skrevs innan man kunde skapa särskilda fan-sidor 

på Facebook för exempelvis bibliotek, som användare själva kunde söka upp och 

”gilla”. Ett sätt att komma i kontakt med användare var då att bli ”vän” med dem. Det är 

förmodligen inte särskilt vanligt idag att bibliotekarier söker upp och skickar ut 

vänskapsförfrågningar till sina användare. Facebook är under ständig förändring. 

Utseende och funktioner uppdateras hela tiden. Detta kan vara en förklaring till dess 

framgång (Breeding 2007, s. 31) men det innebär även att forskning om sociala medier 

och Facebook är i ständigt behov av att uppdateras. 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Endast en studie har återfunnits som undersöker hur stor andel bibliotek som använder 

sociala medier. Den studien gjordes år 2009 bland 72 akademiska bibliotek i USA och 

visade att 12,5 % av biblioteken då hade en Facebook-sida. Statistik över hur stor andel 

av svenska bibliotek som använder sociala medier har inte återfunnits. I två 

amerikanska studier om akademiska biblioteks användning av Facebook var annonser 

och marknadsföring samt meddelanden om bibliotekens service det som förekom oftast 

på bibliotekens Facebooksidor. I en studie av svenska folkbibliotek användes bloggar i 

huvudsak till litteraturförmedling medan MySpace användes för marknadsföring. På ett 

akademiskt bibliotek i USA var det även vanligt att användarna ställde referensfrågor 

via Facebook. Det finns många olika anledningar till att bibliotek använder sociala 

medier. Några av dem är att marknadsföra biblioteket, vara närvarande där användarna 

befinner sig, förbättra servicen och kommunikationen med användarna, att ge en 

alternativ bild av bibliotekarieyrket, att informera om olika evenemang och att bedriva 

läsfrämjande verksamhet.   

 

I en amerikansk och en brittisk studie om användning av sociala medier på akademiska 

bibliotek saknade de flesta bibliotekarier intresse och entusiasm över att använda sociala 

medier i biblioteksyrket. I ett par svenska studier, båda utförda på folkbibliotek och 

gjorda med ett fåtal kvalitativa intervjuer, var dock bibliotekarierna positivt inställda till 

att använda Facebook på biblioteket. Detta skulle kunna bero på att det är de 

bibliotekarier som gått med på att arbeta med Facebook som tillfrågats om de vill ställa 

upp på intervjuer. I några av de tidiga artiklar som handlar om sociala medier på 
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akademiska bibliotek gjordes fallstudier där bibliotekarier skickade ut vänförfrågningar 

till sina användare. Detta är förmodligen inte så vanligt längre eftersom organisationer 

nuförtiden kan skapa officiella sidor på Facebook istället för att bli ”vän” med 

användarna.  

 

Sammanfattningsvis är de flesta av de utländska vetenskapliga studier som gjorts om 

sociala medier på bibliotek, gjorda på akademiska bibliotek medan de flesta svenska 

studier som gjorts på området består av uppsatser gjorda på folkbibliotek, ofta med ett 

fåtal kvalitativa intervjuer. I tidigare studier har det enligt min kännedom inte gjorts 

någon jämförelse mellan hur akademiska bibliotek och folkbibliotek använder sig av 

Facebook.  

 

4 Teori 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Eftersom Facebook kan 

sägas vara ett nätverk bestående av olika typer av relationer är detta ett potentiellt 

verktyg för marknadsföring och interaktion där biblioteken har möjlighet att 

kommunicera med sina användare och marknadsföra biblioteket och dess tjänster. Hur 

bibliotekens kommunikation med och relationer till användarna fungerar kan vara av 

betydelse för om användarna ska återkomma till biblioteket eller inte. Kommunikation 

är en viktig del i skapandet av relationer (Singh 2003, s. 41). Kommunikation och 

interaktion inom och mellan olika nätverk av relationer kan sägas utgöra en grund för 

relationsmarknadsföring. Jag har valt att använda teorier om kommunikation och 

relationsmarknadsföring för att analysera bibliotekens Facebook-kommunikation och 

försöka ge en bild av hur biblioteken använder Facebook som ett sätt att skapa 

relationer med och marknadsföra sig för Facebookanvändarna.   

 

För att beskriva kommunikationsteori och kommunikationsmodeller har jag valt att 

använda mig av Larsåke Larssons bok Tillämpad kommunikationsvetenskap och Everett 

M Rogers och D. Lawrence Kincaids bok Communication networks. Toward a new 

paradigm for research. Larsåke Larsson är professor inom medie – och 

kommunikationsvetenskap. Han forskar om public relations, journalistik och 

kriskommunikation. I boken sammanställer och utvecklar han teorier om 

kommunikation samt forskning och utvecklingstendenser när det gäller hur 

kommunikationsvetenskapliga kunskaper tillämpas inom offentliga organisationer och 

företag. Everett M Rogers var sociolog och kommunikationsvetare (Plexus institute 

2013) och D Lawrence Kincaid är forskare i psykologi och kommunikationsvetenskap 

(Wikipedia 2013). Tillsammans utvecklade de konvergensmodellen för kommunikation. 

Denna modell kommer att användas i denna studie för att undersöka hur biblioteken 

kommunicerar med sina användare på Facebook.  

 

Evert Gummesson är professor i företagsekonomi. Han har forskat bland annat inom 

marknadsföring och betraktas som en internationell pionjär inom 

tjänstemarknadsföringen (Stockholms universitet 2012). Gummesson har skrivit boken 

Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R där han tar upp 30 relationer som han 

menar att företag måste ta hänsyn till i sin marknadsföring. Jag har valt att använda mig 

av sju av Gummessons 30 relationer som ett teoretiskt ramverk för att förstå hur 

bibliotekens relationer med Facebookanvändarna ser ut.  
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4.1 Kommunikation 
 

Larsson (2008, s. 32) beskriver kommunikation som en process för människors 

interaktion med varandra. Information utgör innehållet i denna process. Det finns två 

olika traditioner av definitioner. I den äldre traditionen är interaktionen linjär. 

Kommunikationen gäller då förmedling av olika budskap, attityder och känslor mellan 

en sändare och en mottagare. I den senare traditionen är kommunikation en process där 

de deltagare som ingår i interaktionen tillsammans skapar och delar information i syfte 

att uppnå en ömsesidig förståelse (Larsson 2008, s. 32).  

 

För att beskriva kommunikation inom organisationer används ibland begreppet 

planerad/strategisk kommunikation (Larsson 2008, s. 34). Till skillnad från den 

informella kommunikation och den mer slumpmässiga information som förekommer 

inom organisationer så syftar planerad/strategisk kommunikation på organisationers 

formella och strukturerade kommunikation internt och externt. Den finns ofta 

dokumenterad i en plan som fungerar som ett målinriktat styrinstrument (Larsson 2008, 

s. 34).  

 

4.2 Kommunikationsmodeller 
 

Inom medie – och kommunikationsvetenskap finns det två huvudsakliga typer av 

modeller för kommunikation (Larsson 2008, s. 47). En för envägskommunikation där 

kommunikation betraktas som ett linjärt förlopp mellan en sändare och en mottagare 

och en modell för tvåvägskommunikation där kommunikation betraktas som en 

ömsesidig kontakt eller ett nätverk av kontakter. De båda modellerna kan användas 

parallellt med varandra för att förstå olika typer av kommunikation. Den 

planerade/strategiska kommunikationen inom organisationer består ofta av 

envägskommunikation (Larsson 2008, s. 47).  

 

I slutet av 1940-talet utformade Shannon och Weaver en basmodell för kommunikation 

som då avsåg telefoni (enl. Fiske 1990, s. 17; Larsson 2008, s. 47).  I figur 1 kan man se 

hela modellen.  

 

Figur 1. Basmodellen för kommunikation i sitt kontextuella sammanhang 

 

 
 

Individuella, 

sociala och 
organisatoriska 

faktorer 

Individuella, 

sociala och 
”publika” 

faktorer 
Mottagare 

Feedback 

Sändare Budskap

 
 Mottagare 

Medium Effekt 

Brus 

  

Kodning Avkodning 

Kontexten 

Fritt efter Larsson 2008, s. 49 
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I denna modell överför en sändare ett buskap via ett medium till en mottagare vilket ger 

en viss effekt. Senare lades feedback till i modellen där mottagaren svarar sändaren. 

Modellen kompletterades även med begreppen kodning och avkodning. Kodning är den 

mening som sändaren lägger in i budskapet och avkodning är den mening som 

mottagaren läser ut. Brusfaktorn finns i hela processen. Brus är allt som läggs till 

signalen mellan sändningen och mottagningen och som sändaren inte avsett (Fiske 

1990, s. 19). Det kan vara störningar i en radio eller tv-signal eller förvrängning av 

betydelsen av budskapet som sker i kommunikationsprocessen. Andra faktorer som 

tillkommit senare är de individuella bakgrundsfaktorer och den sociala omgivning som 

påverkar sändaren och de faktorer som påverkar mottagaren i sin roll som medlem i en 

publik, samt att kontexten dvs. det sammanhang i vilket kommunikationen sker, har 

betonats allt mer under senare tid (Larsson 2008, s. 48-49). 

 

En kommunikationsmodell som bygger på tanken att människor samverkar socialt för 

att nå så djupt som möjligt i sin kontakt och kommunikation är konvergensmodellen 

(Rogers & Kincaid, se Larsson 2008, s. 53). Den fokuserar på deltagarnas strävan efter 

att nå ömsesidig förståelse. Figur 2 föreställer konvergensmodellen. Modellen bygger 

på antagandet att helheten är mer än summan av de ingående delarna (Rogers & Kincaid 

1981, s. 43). När människor kommunicerar med varandra processas och förändras den 

information som delas genom deltagarnas tolkning och förståelse av informationen. 

Målet är att deltagarna ska uppnå en slags ömsesidig förståelse men processandet kan 

även leda till ömsesidig missförståelse eller misstolkning (Rogers & Kincaid 1981, s. 

56). 

 

Figur 2. Konvergensmodellen 

 

 
 

Fritt efter Rogers & Kincaid, i Larsson 2008, s. 53 

 

 
Konvergensmodellen kan både användas för att förstå kommunikation som sker ansikte 

mot ansikte mellan två eller flera deltagare och kommunikation som förekommer via 

massmedia (Rogers & Kincaid 1981, s. 57). En skillnad jämfört med basmodellen för 

kommunikation, är synen på feedback som en process. Informationsutbyte sker här 

genom flera cykler där information går fram och tillbaka mellan deltagarna och 

informationen skapas och förändras över tid genom de olika deltagarnas tolkning och 
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förståelse av informationen (Rogers & Kincaid 1981, s. 61-62). Deltagare A kan ta i 

beaktande något som har hänt innan kommunikationsprocessen tog sin början när denne 

delar informationen med deltagare B. Deltagare B uppfattar och tolkar informationen 

och kan sedan svara genom att skapa ny information som deltagare A i sin tur tolkar. 

Deltagare A kan sedan skapa ännu mer information om samma ämne, osv. 

Kommunikationen avtar när en tillräcklig grad av ömsesidig förståelse har uppnåtts 

(Rogers & Kincaid 1981, s. 65). Kommunikation kräver alltid att det förekommer 

relationer mellan människor. Kommunikationsnätverk består av individer som är 

sammankopplade genom flöden av information (Rogers & Kincaid 1981, s. 63).  

 

Genom bibliotekens Facebooksidor kopplas användare, som inte nödvändigtvis är 

vänner med varandra, samman i ett biblioteksspecifikt nätverk där användarna har 

möjlighet att kommunicera med andra användare och med bibliotekarierna kring 

bibliotekens Facebookinlägg. När användare uppfattar och tolkar den information som 

biblioteken lägger ut har de möjlighet att bidra med ny information genom att svara på 

bibliotekens inlägg. Kommunikationen kan därmed leda till att informationen förändras 

över tid och att det skapas en ömsesidig förståelse mellan de olika användarna och 

biblioteken.  

 

Både basmodellen och konvergensmodellen för kommunikation kommer att användas i 

min studie för att undersöka hur biblioteken kommunicerar med sina användare på 

Facebook.  

 

4.3 Relationsmarknadsföring  

 
Henderson (2005, s. 343-344) menar att relationsmarknadsföring är ett effektivt sätt att 

marknadsföra bibliotek. Relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (2002, s. 16) 

”marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”. En relation 

innebär att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra. När relationerna 

blir många och komplexa uppstår ett nätverk. Parterna i relationerna och nätverken har 

kontakt, dvs. de interagerar och samspelar med varandra (Gummesson 2002, s. 17-18). 

Kommunikation är en viktig aspekt i skapandet av relationer (Singh 2003, s. 41). 

Kontakt och kommunikation mellan användaren och bibliotekarien utgör grunden för 

bibliotekets service (Singh 2003, s. 41). Människor ingår oftast i många olika nätverk av 

relationer och det kan finnas starka bindningar mellan personer i de olika nätverken som 

förmedlar kontakt (Gummesson, 2004, s. 26-27). Inom marknadsföringen bör man 

därför, enligt Gummesson, tänka sig att man inte bara rekryterar en ny kund utan att 

man rekryterar dennes nätverk.  

 

Henderson (2005, s. 343-344) menar att bibliotek bör jobba med att skapa och 

upprätthålla goda relationer med användarna så att de återkommer till biblioteket och att 

de rekommenderar biblioteket till andra potentiella användare. För att göra detta menar 

han att det är viktigt att bibliotek tar reda på vilka deras användare är och att de delar 

upp användarna i olika grupper baserat på olika karaktäristika för att på så vis mer 

effektivt kunna nå ut med sitt budskap och ge så bra service som möjligt. Relationer 

byggs under en längre tid. Ett biblioteks relationer är personliga men med ett 

professionellt innehåll (Haglund 2005, s. 118). Alla möten med användaren är viktiga 

för att skapa relationer, både möten ansikte mot ansikte men också kommunikation och 

möten via exempelvis e-post, telefon eller webbsidor (Haglund 2005, s. 118).   
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4.3.1 Sju relationer av betydelse för bibliotekens Facebookanvändning 
 

I en magisteruppsats om relationsmarknadsföring på folkbibliotek tar Carina Svensson 

(2007) upp elva av Gummessons 30 relationer som hon tycker är relevanta för 

folkbibliotek. Av dessa elva relationer har jag valt ut sju relationer som jag tycker är 

relevanta för bibliotekens Facebookanvändning. Gummesson (2002) har numrerat 

relationerna, inte för att ange rangordning, utan för att de ska vara lättare att hålla isär. 

Nedan beskrivs de sju relationerna som jag anser är av betydelse för bibliotekens 

Facebookanvändning. 

 

R5 Servicemötet: berör relationen mellan kund och leverantör, eller i 

bibliotekssammanhang, relationen mellan användare och bibliotek. Användaren är 

genom sitt deltagande och sin interaktion med och skapar innehållet i den tjänst som 

biblioteket tillhandahåller.  

R8 Närrelation kontra distansrelation: Närmre och personligare relationer med kunden 

är att föredra framför mer indirekta och opersonliga relationer. Exempel på närrelationer 

är direkt interaktion genom personliga möten, skriftliga meddelanden eller 

telefonsamtal. Exempel på distansrelationer är information om kunden via 

marknadsundersökningar. 

R9 Relationen till den missnöjde kunden: Det är viktigt att kommunicera med och ha en 

relation även med missnöjda kunder eftersom det ökar förtroendet för företaget. Det blir 

då mer sannolikt att dessa kommer att stanna kvar som kunder.  

R11 Kunden som medlem: För att skapa en långsiktig och bestående relation är det 

vanligt att kunderna erbjuds att bli medlemmar i företaget. Kunden kan då få olika 

fördelar som till exempel rabatter eller återbäring. I gengäld får företagen information 

om kunden så att de kan individualisera erbjudanden och lättare nå ut till kunden med 

sin marknadsföring. När det gäller bibliotek kan lånekort ses som en typ av medlemskap 

som ger användaren rätt att ta del av bibliotekets resurser.  

R 12 Den elektroniska relationen: Relationer som skapas och underhålls exempelvis via 

e-post, internet eller mobiltelefon. Denna typ av relation bör vara ett komplement till 

den mänskliga relationen, inte helt ersätta denna.  

R14 Den icke-kommersiella relationen: Exempelvis den offentliga sektorns relation till 

medborgarna eller frivilligorganisationers relation till hjälpmottagarna. Prissättning och 

betalning ingår inte i samma system som leveransen av tjänster, det vill säga det är 

oftast inte den person som får del av tjänsten som betalar för den.  

R27 Intern marknadsföring: relationen till ”personalmarknaden”: Handlar om de 

relationer som finns mellan olika individer, personalgrupper och funktioner inom en 

organisation. Om personalen har goda relationer till varandra har de bättre 

förutsättningar att hantera servicemötet med kunden på ett bättre och mer självständigt 

sätt. Personalen måste uppmuntras och motiveras att arbeta tillsammans för att göra 

kunderna nöjda. Detta kan göras både genom aktiv attitydpåverkan och genom 

kunskapsutveckling.  

 

Dessa sju relationer kommer att appliceras på resultaten i min studie för att ge en bild av 

hur biblioteken marknadsför sig, kommunicerar med och skapar relationer till sina 

användare på Facebook. 
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4.4 Marknadsföring och kommunikation i sociala medier 
 

Lena Carlsson är art director och kommunikationsstrateg och driver sedan 2001 

kommunikationsbyrån Kreafon som arbetar med reklam, PR och information i 

traditionella och nya medier. Carlsson (2009, s. 27) menar att i traditionell 

marknadsföring är kommunikation enkelriktad och sker på avsändarens villkor, som 

exempelvis i tv-reklam eller tidningsannonser. I sociala medier finns däremot större 

möjligheter till flervägskommunikation där mottagarna, t.ex. genom kommentarer på en 

blogg, är delaktiga i att skapa innehållet. Carlsson (2009, s.35) menar att företag som 

kommunicerar med hjälp av sociala medier framförallt bör fokusera på att bygga 

relationer, öppna upp för dialog och skapa förtroende, inte att sälja produkter. När 

företag kommunicerar genom sociala medier ger de mottagaren större möjlighet att 

välja eller välja bort, och att ge respons i form av kommentarer, rekommendationer eller 

spridning av innehållet (Carlsson 2009, s. 36). I sociala medier är det mottagaren som 

själv väljer vilken information den vill ta del av. Om traditionell kommunikation i högre 

grad handlar om att företag/organisationer skickar sitt budskap till rätt mottagare, 

handlar ny kommunikation främst om att finnas tillgänglig på rätt ställen och vara 

tillräckligt intressant för att mottagare skall välja att ta del av informationen (Carlsson 

2009, s. 101). Genom sitt användande av sociala medier har biblioteken alltså möjlighet 

att skapa relationer med användarna på användarnas villkor. Det vill säga, om 

biblioteken finns tillgängliga på sociala medier kan användarna själva välja om de vill ta 

del av den information som biblioteken förmedlar där. Det gäller därmed för biblioteken 

att vara intressanta och skapa goda relationer med användarna så att de väljer att 

återvända till bibliotekens sidor på sociala medier.  

 

5 Metod 
 

5.1 Urval 
 

Ett antal sökningar gjordes på Facebook med sökorden ”bibliotek”, ”folkbibliotek”, 

”stadsbibliotek”, ”universitetsbibliotek” samt ”högskolebibliotek”. Genom denna 

sökning hittades 27 svenska bibliotek. Utifrån länkar på de återfunna bibliotekens 

Facebooksidor hittades ytterligare 40 bibliotek. Totalt hittades 67 svenska bibliotek; 27 

akademiska bibliotek och 40 folkbibliotek. Biblioteken var utspridda över hela Sverige 

med undantag för Öland och Gotland där inga bibliotek hittades på Facebook. Samtliga 

av de svenska akademiska biblioteken och folkbiblioteken som återfanns på Facebook 

vid tidpunkten då undersökningen genomfördes togs med i studien.  

 

Det kan hända att det finns ett antal bibliotek på Facebook som inte återfunnits. Idealet 

hade exempelvis varit att ta fram en lista över alla akademiska bibliotek och 

folkbibliotek i Sverige och söka på varje biblioteksnamn på Facebook för att därefter 

göra ett slumpmässigt urval av de bibliotek som återfanns. Detta skulle dock ha blivit ett 

allt för omfattande och tidskrävande arbete för att rymmas inom ramen för studien. 
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5.2 Tillvägagångssätt 

 
5.2.1 Analys av innehållet i bibliotekens Facebookinlägg 
 

För vart och ett av de 67 biblioteken skapades ett Worddokument. I dessa dokument 

gjordes först en beskrivning av den allmänna informationen på varje Facebooksida (t.ex. 

om det fanns information om öppettider, karta till biblioteket, kontaktuppgifter, hur 

många som ”gillade” biblioteket m.m.). Detta gjordes mellan 2012-03-02 och 2012-03-

04. Fortlöpande under mars månad 2012 kopierades samtliga inlägg med kommentarer 

från bibliotekens logg/tidslinje, som gjordes mellan 2012-03-01 och 2012-03-31, och 

klistrades in i dokumenten.  

 

Varje inlägg från bibliotekens Facebooksidor analyserades. Dels gjordes en analys av 

vilken typ av information som varje inlägg innehöll och dels gjordes en analys av hur 

kommunikationen med användarna såg ut kring varje inlägg. Eftersom ”gillanden” från 

början av arbetet inte var tänkt att tas med i analysen så kopierades inte dessa ned. När 

jag senare under arbetets gång gick tillbaka till bibliotekens Facebooksidor för analysera 

även gillanden så hade en del inlägg plockats bort från sidorna. Därför togs inte 

gillanden med som en faktor i analysen av hur kommunikationen med användarna ser ut 

på bibliotekens Facebooksidor. 

 

En kort beskrivning av innehållet i Facebookinläggen gjordes med några få ord i ett nytt 

dokument. En första analys av dessa kortfattade beskrivningar gjordes för några av 

biblioteken. Utifrån denna analys av inläggen skapades efter hand olika kategorier som 

antogs på ett övergripande sätt kunna beskriva innehållet i flera av inläggen. Efter ett 

tag uppkom en slags ”mättnad” då inga nya kategorier kunde urskiljas. Då gjordes en ny 

analys av samtliga bibliotek där varje Facebookinlägg prövades emot de olika 

kategorierna. Om de inte passade in i någon kategori så skapades antingen en ny 

kategori eller så placerades de i kategorin ”övrigt”. Fyra av kategorierna, ”länkar”, 

”foton”, ”videos” och ”twitterinlägg” tillhörde alltid ytterligare en kategori där 

innehållet i dessa beskrevs mer ingående. Kategorier som bara innehöll några enstaka 

inlägg efter att analysen var avslutad, slogs antingen ihop med en annan liknande 

kategori eller med kategorin ”övrigt”. Datan matades in i statistikprogrammet SPSS för 

vidare analys.  

 
5.2.2 E-postenkät  
 

En enkät med tre frågor skickades ut via e-post till samtliga bibliotek. Frågorna som 

ställdes var om biblioteken har någon skriftlig policy för användning av 

Facebook/sociala medier, om det är en särskild person som är ansvarig för 

publiceringen på bibliotekens Facebooksidor eller om arbetsgruppen gemensamt 

ansvarar för detta, och slutligen vad personen som svarade på e-post-meddelandet anser 

är den viktigaste anledningen till att deras bibliotek har en Facebooksida. 

Respondenterna ombads även att bifoga en eventuell policy för användning av 

Facebook/sociala medier i deras svarsmail. Efter cirka två veckor skickades en 

påminnelse ut till de bibliotek som då inte hade svarat. Enkäten besvarades av totalt 51 

bibliotek (76 %) vilket kan anses vara en hög svarsfrekvens (Bryman 2002, s. 148). 

Svaren på de två första frågorna matades in i SPSS medan svaren på den tredje frågan 

sammanställdes och tematiserades i ett Worddokument. 
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5.2.3 Statistiska analyser 
 

För att kartlägga bibliotekens användning av Facebook utfördes en rad statistiska 

analyser med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Deskriptiv statistik i form av 

medelvärden och procentsatser användes för att beskriva vilken typ av information 

biblioteken förmedlar med hjälp av Facebook. För att undersöka om det finns några 

skillnader i Facebookanvändning mellan akademiska bibliotek jämfört med 

folkbibliotek samt de bibliotek som har en policy för användning av Facebook/sociala 

medier jämfört med de som inte har det, användes sambandsmåttet Cramer’s V och 

korrelationskoefficienterna Pearsons r och    .  

 

Cramer’s V är ett mått som kan användas för att beskriva ett samband mellan två 

variabler bestående av nominaldata, dvs. data där värdena motsvaras av olika kategorier 

som inte går att rangordna, som exempelvis kön eller bibliotekstyp. Det sträcker sig från 

0 till 1. Eftersom det inte är helt givet hur styrkan på sambandet ska tolkas och det inte 

säger något om sambandets riktning bör Cramer’s V användas endast som ett 

komplement till procentsatser (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen 2003, s. 154-156).  

 

Pearsons r är en korrelationskoefficient som indikerar styrkan och riktning på ett 

samband mellan två kvotskalevariabler. Den sträcker sig från -1,0 till 1,0. Ett värde på 0 

innebär att det inte finns något samband mellan variablerna. Ju närmre -1,0 eller 1,0 ett 

värde ligger desto starkare är sambandet (Pallant 2007, s. 132, 159). Ett värde på 1,0 

innebär ett perfekt positivt samband medan ett värde på -1,0 indikerar ett perfekt 

negativt samband. En tumregel är att ett r-värde mellan 0,5 och 1,0 kan tolkas som ett 

starkt samband, ett r-värde mellan 0,3 och 0,49 som ett medelstarkt samband och mellan 

0,1 och 0,29 som ett svagt samband (Pallant 2007, s. 132). Bedömningen av styrkan på 

ett samband beror dock även på vad som kan förväntas i det specifika fall som 

undersöks (Löfgren 2009, s. 27). När den ena variabeln är dikotom, det vill säga en 

variabel som bara har två olika värden, så används istället den point-biseriala 

korrelationskoefficienten     som är matematiskt ekvivalent med Pearsons r och kan 

tolkas på samma sätt (Wikipedia 2012; Youtube 2011).  

 

Om      -värdet är positivt eller negativt beror i denna studie enbart på hur de olika 

variablerna är kodade. Ett positivt     -värde indikerar att folkbibliotek publicerat 

signifikant fler av en viss typ av inlägg än de akademiska biblioteken samt att de 

bibliotek som har en policy för Facebookanvändning publicerat fler av en viss typ av 

inlägg än de bibliotek som inte har någon sådan policy. 

 

Signifikanstestning av samband används egentligen bara vid slumpmässiga urval. Jag 

har dock ändå valt att använda Cramer’s V, r och     för att på ett lättöverskådligt sätt 

kunna beskriva sambanden och har valt att enbart rapportera värden som är signifikanta 

på minst 95 % säkerhetsnivå. Resultaten kan dock inte generaliseras utanför det 

undersökta urvalet. Då samtliga svenska bibliotek som hittats på Facebook tagits med i 

undersökningen är dock inte syftet heller att generalisera resultaten till en större 

population än den som undersöks.  

 

5.3 Reflektion kring metod 

 
En del av analysarbetet i denna uppsats består av att analysera och kategorisera texter 

(inläggen på bibliotekens Facebooksidor). När vi läser en text närmar vi oss alltid texten 
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med en viss förförståelse, dvs. med förutfattade meningar (Bergström & Boréus 2005, s. 

25). Vår förförståelse är beroende av vår uppfattning av omvärlden, vår utbildning, vår 

kunskap om textgenren, vårt språk, i vilket socialt sammanhang vi rör oss i etc. Alla 

dessa saker har betydelse för hur vi tolkar och förstår en text. När en text tolkas kan 

uttolkaren inte frigöra sig från det omgivande samhället, de egna kunskaperna, 

erfarenheterna och den egna sociala bakgrunden (Bergström & Boréus 2005, s. 25). Det 

är därför viktigt att påpeka att den analys som görs i det här uppsatsarbetet är påverkad 

av min egen förförståelse av ämnesområdet.  

 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten av en studie är tillförlitliga och blir 

densamma om undersökningen upprepas eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga omständigheter (Bryman 2002, s. 43). Eftersom en del av analysarbetet i 

studien består av min personliga tolkning och kategorisering av bibliotekens 

Facebookinlägg och enkätsvar kan det hända att resultaten skulle bli annorlunda om 

någon annan person gjorde om analysen. Därför kan det finnas brister i studiens 

reliabilitet. Validitet innebär att studien verkligen mäter det som den avser att mäta och 

att resultat, tolkningar och slutsatser är välgrundade (Bryman 2002, s. 43-45; 257-258). 

Jag har försökt sträva efter god validitet och reliabilitet genom att ha dessa begrepp i 

åtanke och att försöka förhålla mig så objektiv som möjligt under arbetet med analys, 

tolkningar och slutsatser.  

 

Extern validitet handlar om resultatens generaliserbarhet (Bryman 2002, s. 44-45). Ett 

problem med studien är att de bibliotek som finns på Facebook inte nödvändigtvis är 

representativa för svenska bibliotek generellt sett. De bibliotek som inte har ett 

Facebook-konto kanske har ett helt annat förhållningssätt till digitala och sociala medier 

och en annan syn på hur de lättast kan nå ut till sina användare, än de bibliotek som 

finns där. Syftet i denna studie är dock inte är att säga något om de bibliotek som inte 

finns på Facebook, utan snarare att beskriva hur de bibliotek som finns på Facebook 

faktiskt använder sig av detta. Då samtliga av de svenska akademiska biblioteken och 

folkbiblioteken som återfanns på Facebook vid tidpunkten för undersökningen togs med 

i studien kan den externa validiteten betraktas som relativt god även om urvalet inte är 

slumpmässigt gjort.  

 

En aspekt av den här undersökningen är frågan om det är etiskt riktigt att observera 

bibliotekens Facebooksidor utan deras vetskap. Jag anser att det är det eftersom det 

material som biblioteken lägger ut på Facebook blir offentligt, och vem som helst med 

ett Facebookkonto kan ta del av det. Det borde då vara rimligt att anta att biblioteken är 

medvetna om att materialet kan användas på andra sätt än vad de själva avsett. Då 

biblioteken är helt anonyma och dessutom inte består av enskilda individer så anser jag 

inte att någon kan ta skada av dessa observationer.  

 

6 Resultat och analys 
 
Nedan redovisas resultaten av studien. Först görs en sammanställning av innehållet i 

bibliotekens Facebook-policys. Därefter redovisas statistik över bibliotekens 

Facebookaktivitet följt av statistik över innehållet på bibliotekens Facebooksidor. Sedan 

görs en beskrivning av hur kommunikationen med användarna ser ut på bibliotekens 

Facebooksidor. Därefter beskrivs anledningarna till att biblioteken använder Facebook. 

En analys görs sedan av bibliotekens Facebookanvändning utifrån 

relationsmarknadsföringsteori. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.  
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6.1 Innehåll i policydokumenten 
 

33 stycken (64,7 %) av de 51 bibliotek som besvarade enkäten hade en skriftlig policy 

för användning av Facebook/sociala medier (65 % av de akademiska biblioteken och 64 

% av folkbiblioteken). 29 bibliotek bifogade ett policydokument eller en länk till ett 

sådant. Nedan görs en sammanställning av innehållet i policydokumenten.  

 

Sådant som förekommer ofta i policydokumenten är: a) syfte med bibliotekens 

användning av sociala medier. Detta är oftast att nå ut till användare där de befinner sig, 

att föra dialog med användarna, få in synpunkter om verksamheten eller att informera 

om evenemang och resurser, b) information om att inlägg och kommentarer som 

innehåller kränkande personuppgifter, politisk propaganda, kommersiella budskap, 

upphovsrättsskyddat material eller som på något annat sätt strider mot gällande 

lagstiftning inte får förekomma på sidan och ska tas bort så snabbt som möjligt, c) en 

uppmaning till administratören att vara tydlig med att inläggen representerar 

verksamheten och inte görs som privatperson, d) information om att inlägg och 

kommentarer ska hanteras enligt regler för allmänna handlingar, e) en redogörelse för 

lagstiftningar som berör området, exempelvis yttrandefrihetsgrundlagen, 

personuppgiftslagen, upphovsrättslagen och lagen om offentlighet och sekretess. 

 

Information om vad som ska publiceras på sidorna förekommer mindre ofta men då det 

förekommer så handlar det ofta om att: a) den som administrerar sidan uppmanas att 

publicera information om evenemang, foton från verksamheten och länkar till 

kommunens/universitetets/bibliotekets webbplats, b) sidan ska bevakas regelbundet och 

att inlägg och kommentarer ska besvaras så snabbt som möjligt. Även kritik och 

negativa kommentarer ska besvaras på ett professionellt sätt, c) bibliotekarien bör skriva 

i lättsam ton och vara personlig men inte privat. 

 

6.2 Analys av bibliotekens Facebooksidor 

 
I det här avsnittet redovisas först en analys över bibliotekens Facebookaktivitet. 

Därefter redovisas statistik över innehållet på bibliotekens Facebooksidor. Dels 

redovisas den mer allmänna informationen som förekommer på bibliotekens 

Facebooksidor och dels redovisas en analys av de inlägg som biblioteken publicerat 

under mars 2012. En jämförelse görs mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek 

samt mellan de bibliotek som har en policy för användning av Facebook/social medier 

och de som inte har det. Slutligen görs en analys hur biblioteken kommunicerar med 

sina användare på Facebook.  

 

6.2.1 Aktivitet 
 

Sammanlagt publicerades 1214 inlägg på de 67 bibliotekens Facebooksidor under mars 

månad. Biblioteken gjorde mellan 0 och 59 inlägg under månaden. Genomsnittet var 

18,1 inlägg per bibliotek. 4 bibliotek (6 %) var helt icke-aktiva, dvs. de gjorde inga 

inlägg alls under månaden. 16 bibliotek (23, 9 %) gjorde mindre än 5 inlägg under 

månaden. 13 bibliotek (19,4 %) var mycket aktiva, dvs. de gjorde ett inlägg eller mer 

per dag.  

 

Som kan ses i tabell 1 var folkbiblioteken mer aktiva i sin publicering på Facebook än 

de akademiska biblioteken (   = 0,31) och de bibliotek som hade en policy för 



- 18 - 
 

användning av sociala medier var mer aktiva än de som inte hade någon sådan 

policy     = 0,26). Genom en korrelationsanalys i SPSS visade det sig att det finns ett 

samband mellan Facebookaktivitet och antal personer som gillar ett biblioteks 

Facebooksida (r = 0,36). Det vill säga, ju fler inlägg ett bibliotek har publicerat under 

månaden desto fler personer tenderar att gilla bibliotekets Facebooksida (eller vice 

versa).  

 

Tabell 1 

 

Antal publicerade Facebookinlägg per bibliotek under mars 2012 

(M = medelvärdet, Sd = standardavvikelsen).  
 

 

     Totalt 
 

     M = 18,1, Sd = 14,4 
 

Bibliotekstyp: 

     Akademiska bibliotek 

     Folkbibliotek 
 

    = 0,31 

     M = 12,5, Sd = 13,5 

     M = 22, Sd = 14 

Facebookpolicy: 

     Bibliotek med policy 

     Bibliotek utan policy 
 

    = 0,26 

     M = 22,5, Sd = 14 

     M = 14, Sd = 14,2 

 

Av de fyra bibliotek som var helt icke-aktiva på Facebook var det bara ett bibliotek som 

besvarade enkäten. För övrigt fanns det inget samband mellan Facebookaktivitet och 

om biblioteken besvarade enkäten eller inte. 

 

6.2.2 Allmän information 
 

Tabell 2 visar statistik över den allmänna informationen som finns på bibliotekens 

Facebooksidor. I genomsnitt har biblioteken 193 personer som gillar deras sida. Detta 

varierar dock mellan 6 och 4766 personer. Biblioteken gillar ofta själva andras 

Facebooksidor och länkar därigenom till dessa. I genomsnitt gillar biblioteken 15 andra 

Facebooksidor varav 31 % består av andra biblioteks sidor. Ca 90 % av biblioteken 

länkar till deras egen webbplats och ca 22 % länkar till en egen biblioteksblogg. 

Betydligt fler folkbibliotek än akademiska bibliotek länkar till en biblioteksblogg. Detta 

behöver dock inte betyda att andra bibliotek inte har en blogg som de använder utan 

bara att de inte länkar till denna i sina inlägg på Facebook. Öppettider, kontaktuppgifter 

och en karta över var biblioteket är beläget, är vanligt förekommande uppgifter på 

bibliotekens Facebooksidor. Det är vanligare att akademiska biblioteken publicerar 

öppettider och länkar till ett twitterkonto än att folkbibliotek gör det. I genomsnitt har 

biblioteken lagt ut 8,4 fotoalbum på sina sidor. Om biblioteken har en skriftlig policy 

för användning av Facebook/sociala medier har ingen betydelse för den allmänna 

informationen på biblioteken Facebooksidor. Därför redovisas inte denna variabel i 

tabellen.  

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

Tabell 2 

 

Allmän information på bibliotekens Facebooksidor. N = 67. (M = medelvärdet, Sd = 

standardavvikelsen, Md = medianen, Kvart = kvartilavvikelsen). 
 

 
 

Totalt Akademiska 

bibliotek 

Folkbibliotek Samband mellan bibliotekstyp  

och typ av allmän information 
 

Antal personer som gillar 

biblioteket 

 

 

Md = 193  

Kvart = 268 

 

Md = 158  

Kvart = 285 

 

Md = 212  

Kvart = 349 

 

 
 

Länk till bibliotekets 

webbplats 
 

89.6 % 85.7 % 92.3 %  

Länk till bibliotekets blogg 
 

22.4 % 3.6 % 35.9 % Cramer’s V = 0,38 

Länk till bibliotekets 

twitterkonto 
 

16.4 % 25 % 10.3 % Cramer’s V = 0,20 

Länk till bibliotekets 

katalog 
 

13.4 % 21.4 % 8.3 %  

Öppettider 
 

77.6 % 89.3 % 69 % Cramer’s V = 0,24 

Kontaktuppgifter 
 

92.5 % 89.3 % 95 %  

Karta till biblioteket 
 

80.6 % 75 % 84.6 %  

Antal andra Facebooksidor 

som biblioteken gillar 
 

M = 14.2 

Sd = 15.3 

M = 13 

Sd = 13 

M = 15 

Sd = 16.8 

 

Antal fotoalbum som 

biblioteken lagt ut 
 

M = 8.4 

Sd = 9.8 

M = 6.8 

Sd = 8.2 

M = 9.6 

Sd = 10.8 

 

 

 

6.2.3 Typ av inlägg som biblioteken publicerat 
 

De olika inlägg som biblioteken gjort på Facebook under mars 2012, analyserades och 

olika kategorier skapades.  

 

Tabell 3 

 

Andel av bibliotekens inlägg på Facebook som består av länkar, foton, videos eller 

Twitterinlägg (totalt antal inlägg = 1214). 
 

 Total andel av 

Facebookinlägg 

Samband mellan 

bibliotekstyp och typ av 

Facebookinlägg (N = 67) 

Samband mellan 

Facebookpolicy och typ av 

Facebookinlägg (N = 51) 
 

Länkar 
 

 

43 % 
 

     = 0,28 

 

Foton 
 

21 %       = 0,34 

Videos  
 

5 %   

Twitterinlägg  
 

0,5 %   

 



- 20 - 
 

Eftersom kategorierna ”länkar”, ”foton”, ”videos” och ”twitterinlägg” alltid tillhörde 

ytterligare en kategori där innehållet i dessa beskrevs mer ingående, så redovisas dessa 

kategorier för sig i tabell 3 medan de övriga kategorierna redovisas i tabell 4. Som kan 

ses i tabell 3 utgjordes 43 % av alla inlägg av länkar till andra webbsidor och 21 % av 

inläggen bestod av foton. Videos och twitterlinlägg utgjorde endast en liten andel av 

inläggen.  Folkbiblioteken publicerade fler länkar än de akademiska biblioteken och de 

bibliotek som har en policy för användning av Facebook/sociala medier publicerade fler 

foton än de som inte har någon sådan policy.  

 

Tabell 4 

 

Typ av information som biblioteken publicerat på Facebook (totalt antal inlägg = 1214).  
 

 Total andel av 

Facebookinlägg 

Samband mellan 

bibliotekstyp och typ av 

Facebookinlägg (N = 67). 

Samband mellan 

Facebookpolicy och typ av 

Facebookinlägg (N = 51). 
 

Evenemang 
 

 

33 % 
 

     = 0,48 
 

 

 

Boktips 
 

17 %      = 0,36 
 

 

Särskilda händelser som 

uppmärksammats 
 

13 %   

Service (t.ex. öppettider, lånekort) 
 

8 %  
 

 

Digitala resurser 
 

8 %      = -0,42 
 

 

Medietips (ej böcker) 
 

5 %      = 0,33 
 

     = -0,34 

Forskningsresultat 
 

3 %      = -0,52 
 

 

Biblioteksreklam/biblioteksrankning 
 

3 %   

Hyllning av bibliotek/ 

bibliotekarieyrket 
 

2 %   

Info om författare/historiska personer 
 

2 %   

Platsannonser 
 

1 %      = -0,36 
 

 

Övrigt 
 

5 %   

 

I tabell 4 visas de kategorier som skapats av innehållet i Facebookinläggen. Det absolut 

vanligaste förekommande typen av inlägg är information om olika typer av evenemang 

som äger rum på biblioteket, i kommunen eller på universitetet/högskolan (33 %). Det 

kan vara exempelvis författarbesök, sagostunder, disputationer eller poesikvällar. 17 % 

av inläggen bestod av boktips och 13 % av särskilda händelser som uppmärksammats 

under månaden. Exempel på detta är Internationella kvinnodagen och International hug 

a librarian day. 8 % vardera bestod av digitala resurser och service. Exempel på digitala 

resurser är information om databaser, sökmotorer eller mobilappar, och exempel på 

service är information om öppettider eller om hur man skaffar lånekort eller 

datorinloggningar. 5 % av inläggen bestod av andra typer av medietips än boktips, det 

kan vara exempelvis filmtips, musiktips eller tips om olika bloggar. I 3 % av inläggen 

presenterades resultat från olika forskningsprojekt och 3 % av inläggen utgjordes av 

reklam för biblioteket eller information om hur biblioteket är rankat i förhållande till 
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andra bibliotek. 2 % av inläggen bestod av en slags hyllning till bibliotek och 

bibliotekarieyrket. Det var exempelvis komiska filmklipp som utspelar sig på bibliotek 

eller tidningsartiklar där man intervjuar bibliotekarier om hur intressant deras jobb är.  I 

2 % av inläggen gavs ett slags porträtt eller beskrivningar av olika författare eller 

historiska personer. Exempelvis så fanns det ett par bibliotek som i samband med 

internationella kvinnodagen hade temat ”kvinnliga pionjärer” och då presenterade kända 

kvinnor som haft betydelse på olika sätt historiskt sett. Inlägg där man annonserade ut 

lediga tjänster utgjorde 1 % av Facebookinläggen.  

 

Som tabell 4 visar, publicerade folkbibliotek signifikant fler inlägg med information om 

evenemang, boktips och andra medietips än de akademiska biblioteken. De akademiska 

biblioteken publicerade istället mer information om digitala resurser, forskningsresultat 

och platsannonser. De bibliotek som hade en skriftlig policy för användning av 

Facebook/sociala medier publicerade färre medietips (ej boktips) på sina sidor än de 

bibliotek som inte hade någon sådan policy.  

 

Nedan redovisas en analys av innehållet i de fem vanligaste kategorierna av 

Facebookinlägg, det vill säga länkar, evenemang, särskilda händelser som 

uppmärksammats, boktips samt foton. I denna analys har inga skillnader undersökts 

med avseende bibliotekstyp eller Facebookpolicy men det ges en mer djupgående 

beskrivning av innehållet i de olika kategorierna.  

 

Länkar 

 

Vanligast förekommande typen av länkar var länkar till bibliotekets egen blogg. Ofta 

gavs boktips via biblioteksbloggen. Det var också vanligt att biblioteken länkade till sin 

egen webbplats eller till kommunens eller universitetets/högskolans webbplats eller till 

artiklar i olika tidningar.  

 

Figur 3 Fördelningen av de olika typerna av länkar som biblioteken publicerat.  
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Evenemang 

 

Som visas i figur 4 var de vanligaste typerna av evenemang som biblioteken 

informerade om föreläsningar och författarbesök. Olika typer av barnevenemang som 

exempelvis sagostunder, barnteater eller pysseldagar var också vanligt förekommande. 

Skillnaderna mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek har inte testats här men det 

verkar finnas en tendens till att folkbibliotek publicerar mer av författarbesök och 

barnevenemang medan de akademiska biblioteken publicerar mer av evenemang som 

berör forskning och studentliv. 

 

Figur 4 Fördelningen av de olika typerna av evenemang som biblioteken publicerat. 

 

 
 

 

 

 

Särskilda händelser som uppmärksammats 

 

Händelser som inträffade under mars månad som ofta uppmärksammades av biblioteken 

var internationella kvinnodagen och att ALMA-priset (litteraturpriset till Astrid 

Lindgrens minne) gick till den Nederländske författaren Guus Kuijer. International hug 

a librarian day och Read an e-book week uppmärsammades också i hög grad. 
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Figur 5 Fördelningen av de särskilda händelser som uppmärksammats på bibliotekens 

Facebooksidor under mars månad. 

 

 
 

 

 

Boktips  

 

Övrig skönlitteratur och facklitteratur var de mest förekommande typerna av böcker 

som biblioteken tipsade om på sina Facebooksidor. Därefter kom barn – och 

ungdomslitteratur och deckare/spänning.  

 

Figur 6 Fördelningen av de olika typerna av boktips som biblioteken publicerat. 
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Foton 

 

Som figur 7 visar så var den absolut vanligaste typen av foton som biblioteken 

publicerade på sina Facebooksidor, foton från biblioteksmiljön. Det var exempelvis 

foton av bokhyllor, biblioteksfasaden, låneautomater, studenter vid studieplatserna eller 

bilder av bibliotekets personal. Näst vanligast var bilder från olika evenemang som ägt 

rum på biblioteket.  

 

Figur 7 Fördelningen av de olika typerna av foton som biblioteken publicerat. 

 

 
 

 

 

6.2.4 Kommunikation med användarna 
 

Som tabell 5 visar består den största delen av kommunikationen på bibliotekens 

Facebooksidor av envägskommunikation, dvs. biblioteken sänder ut ett budskap till 

användarna via Facebook men har inte fått någon feedback i form av kommentarer 

tillbaka. Bara 10 % av bibliotekens 1214 Facebookinlägg genererade kommentarer och 

användarna har gjort totalt 38 inlägg under månaden vilket är mindre än 0,5 inlägg per 

bibliotek. 29 % av biblioteken har fått feedback i form av kommentarer eller inlägg 

gjorda av användare. De inlägg som gjorts av användare består ofta av referensfrågor 

eller av beröm till biblioteket medan kommentarer på bibliotekens inlägg kan handla om 

allt möjligt. Här är feedbacken linjär på det sätt som beskrivs i basmodellen för 

kommunikation, dvs. information sänds ut och det kommer ett svar tillbaka, sedan avtar 

kommunikationen.  

 

En liten andel av biblioteken har gjort inlägg där det blivit diskussion kring inläggen. I 

sådana diskussioner deltog både biblioteken själva och flera av användarna och utifrån 

konvergensmodellen (se kap 4.2) tolkar jag det som att det i den här typen av inlägg har 

skapats en slags ömsesidig förståelse mellan biblioteket och användarna. Användarna 

har diskuterat med varandra och med biblioteken och delat med sig av ny information 

tills en tillräcklig grad av ömsesidig förståelse kring ämnet har uppnåtts. Det har inte 

gått att urskilja något direkt mönster för hur de inlägg som det skapats ömsesidig 

förståelse kring ser ut. Det finns dock ett par exempel som utmärker sig. Ett bibliotek 
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har något som de kallar ”veckans bok” där användarna får ledtrådar till en bok och där 

den förste som gissar rätt kan vinna ett pris. Ett annat bibliotek har gjort några inlägg 

där de låter användare ge ris och ros till biblioteket. På dessa inlägg har det blivit 

mycket diskussion och användarna har tagit hjälp av varandra och av bibliotekarien för 

att resonera sig fram till rätt bok eller diskutera vad som är bra och dåligt med 

biblioteket. Några bibliotek verkar försöka öppna upp för en dialog genom att formulera 

en del inlägg som frågor till användarna, att själva kommentera en del av inläggen eller 

låta användarna exempelvis lista sina favoritmusikalbum eller sina favoritappar. Detta 

leder dock inte alltid till så många kommentarer från användarna. På ett av biblioteken 

som svarat på enkäten skriver bibliotekarien att ”vi vill få till en dialog med användarna 

men detta är väldigt svårt då det inte kommer så mycket kommentarer på det vi lägger 

ut”. Det är dock flera som ”gillar” många av bibliotekens inlägg. Detta kan naturligtvis 

också ses som någon form av feedback men har, som nämnts i metodkapitlet, inte tagits 

med i resultaten i denna studie.  

 

Tabell 5 

 

Hur kommunikationen med användarna ser ut på bibliotekens 

Facebooksidor (N = 67). 
 

 

Ingen kommunikation 
 

 

6 % 

Envägskommunikation 
 

56 % 

Feedback 
 

29 % 

Ömsesidig förståelse 
 

9 % 

 

Det är de bibliotek som är mest aktiva i sin publicering av Facebookinlägg som har fått 

flest kommentarer och inlägg gjorda av användare (r = 0,61) och som har flest inlägg 

där det skapats ömsesidig förståelse kring inläggen (r = 0,66). Detta kan bero på att det 

är de mest aktiva biblioteken som har flest personer som gillar dem (se kapitel 6.2.1) 

och ju fler personer som gillar ett bibliotek desto fler användare finns det som kan göra 

inlägg och ge kommentarer. Det finns inga skillnader mellan akademiska bibliotek och 

folkbibliotek eller mellan de bibliotek som har en skriftlig Facebookpolicy och de som 

inte har det, när det gäller hur kommunikationen ser ut på bibliotekens Facebooksidor. 

 

6.3 Anledningar till att biblioteken använder Facebook 
 

I respondenternas svar på enkätfrågan om vilka de ansåg var de främsta anledningarna 

till att deras bibliotek har en sida på Facebook kunde nio olika anledningar urskiljas (se 

tabell 6). De två absolut vanligaste anledningarna som uppgavs, var att Facebook ger en 

ökad möjlighet till att föra dialog med användarna, och att man vill finnas tillgänglig på 

den arena där användarna befinner sig. En bibliotekarie uttryckte det som att ”det är ju 

där [på Facebook; min anm.] som människor håller till idag och då måste vi som 

modern organisation också finnas där”.  

 

Flera av respondenterna tycker också att Facebook är ett bra sätt att marknadsföra 

verksamheten och att det är ett bra forum för att nå ut till användargrupper som annars 

är svåra att nå. Ungdomar är den grupp som nämns oftast men på ett par av 

universitetsbiblioteken menade bibliotekarierna att det även är ett bra sätt att 
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kommunicera med utländska studenter eftersom dessa gärna söker kontakt via 

Facebook.  

 

Tabell 6 

 

Respondenternas uppfattning om vilka de viktigaste anledningarna är till att deras 

bibliotek har en sida på Facebook (sammanlagt gavs 110 olika svar på frågan). 
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19 %  

Marknadsföra verksamheten och synas utåt 
 

17 % 
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16 %  

Informera om vad som händer på biblioteket 
 

15 %  

Hänga med i utvecklingen 
 

5 %  

Ge boktips/medietips 
 

3 % 

Vara ett komplement till webbplatsen 
 

2 % 

Främja samarbetet mellan bibliotek och universitet 
 

1 % 

 
 

Några tyckte att det är viktigt att biblioteken hänger med i utvecklingen och menade att 

tillgänglighet på Facebook är en viktig del i det. En bibliotekarie uttryckte det som att 

”det är viktigt att visa på att vi hänger med och inte är en mossig gammal institution, 

eller hur man nu ska säga”. Att ge boktips eller andra typer av medietips var det ett fåtal 

bibliotek som tyckte var de främsta anledningarna till att finnas på Facebook. 

 

6.4 Facebook som relationsmarknadsföring 

 
Även om bibliotekarierna inte får så mycket feedback på det de skriver kan Facebook 

ses som ett nätverk av relationer där biblioteken skapar relationer till sina användare och 

därigenom marknadsför sig själva. Biblioteken hade i snitt 193 personer som gillar dem. 

Saker som biblioteken skriver på Facebook kan lätt delas och spridas vidare av 

användarna i deras nätverk som i sin tur kan dela detta vidare, osv. Detta innebär att det 

som skrivs på Facebook potentiellt sett kan nå ut till väldigt många människor, både till 

användare och till icke-användare. Det gör Facebook till ett effektivt verktyg för att nå 

ut med information om saker som berör bibliotekets verksamhet. Nedan applicerar jag 

sju av Gummessons (2002) relationer på materialet från min studie för att försöka ge en 

bild av bibliotekens relationer med sina Facebookanvändare.  

 

R5 Servicemöten  

I några av policydokumenten står det att frågor och inlägg från användarna ska besvaras 

så snabbt som möjligt och att Facebook-kontot skall bevakas regelbundet. 

Bibliotekarierna förväntas därmed vara tillgängliga, ge god service och skapa relationer 

med användarna även på Facebook. I mötet mellan bibliotekarierna och 

Facebookanvändarna, får användarna möjlighet att bli delaktiga i bibliotekens 

marknadsföring. Genom sina kommentarer och gillanden blir användarna delaktiga i 
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innehållet på bibliotekens Facebooksidor. När biblioteken exempelvis låter användarna 

ge ris och ros till biblioteket eller lista sina favoritförfattare eller favoritmusikalbum 

uppmanar de användarna att delta i bibliotekens Facebook-kommunikation. På så vis 

försöker biblioteken skapa en lite mer personlig relation till sina användare och få dessa 

att vara med och forma innehållet.  

 

R8 Närrelation kontra distansrelation  

I de flesta fall utgörs bibliotekens Facebookrelationer förmodligen av en slags 

distansrelationer mellan användarna och biblioteket. Biblioteken har ofta inte tillgång 

till några uppgifter om Facebookanvändaren förutom det som användaren själv väljer att 

visa. Det är först när användaren väljer att vända sig till biblioteket med frågor, inlägg 

eller kommentarer på det som biblioteket gör och biblioteken i sin tur besvarar dessa, 

som distansen i relationen minskar. I flera av policydokumenten uppmanades 

administratören att skriva i lättsam ton och vara personlig men inte privat. Detta kan ses 

som ett sätt att försöka minska distansen i relationen med användarna. Det kan hända att 

Facebook leder till en närrelation med en del av användarna och att Facebook hjälper 

biblioteken att locka till sig användare till det fysiska biblioteket. Eftersom min studie 

inte sträcker sig längre än över en månad är det dock svårt att säga om bibliotekens 

Facebook-kommunikation leder till någon närmre relation med användare, om det finns 

användare som upprepade gånger vänder sig till bibliotekets Facebooksida med inlägg, 

kommentarer och frågor eller om bibliotekens Facebookinlägg ökar användningen av 

det fysiska biblioteket.  

 

R9 Relationen till den missnöjde kunden 

Enligt relationsmarknadsföringen är det viktigt att kommunicera med och ha en relation 

även med missnöjda användare. I flera av policydokumenten stod det att biblioteken bör 

bemöta kritik och besvara även negativa kommentarer vilket kan ses som ett sätt att 

underhålla relationerna med missnöjda användare. Biblioteken i min studie var överlag 

väldigt duktiga på att besvara både positiva och negativa kommentarer. Det hände i stort 

sett aldrig att frågor eller kritik lämnades obesvarat.  

 

R11 Kunden som medlem 

Användaren måste vara medlem på Facebook och ha valt att ”gilla” bibliotekets sida för 

att få upp bibliotekets uppdateringar i nyhetsflödet på Facebook. Biblioteken har 

därmed framförallt Facebookrelationer till de användare som är medlemmar där och 

som gillar deras Facebooksidor. 

 

R12 Den elektroniska relationen (E-relationen) 

Bibliotekens nätverk på Facebook kan sägas bestå av e-relationer. En vanlig anledning 

till att biblioteken säger sig använda Facebook är att nå ut till användare där de befinner 

sig och att nå ut till användare som annars är svåra att nå. Vissa människor är lättare att 

nå över internet. Exempelvis menar ett par av biblioteken att ungdomar och utländska 

studenter är grupper som är lättare att nå via Facebook eftersom de ofta håller till på 

internet. Att biblioteken har en e-relation med många av sina användare behöver inte 

utesluta att de samtidigt har en närrelation med dessa. E-relationer passar inte alla och 

de personer som av olika anledningar inte valt att använda Facebook utestängs från 

möjligheten att få information från biblioteken via den kanalen. Därför bör Facebook 

bara vara ett av många olika sätt för biblioteken att marknadsföra sig.  
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R14 Den icke-kommersiella relationen 

I flera av bibliotekens policydokument för användning av Facebook/sociala medier står 

det att kommentarer som innehåller kommersiella budskap är förbjudna på bibliotekens 

Facebooksidor och kan komma att tas bort. Biblioteken försöker därmed se till att de 

relationer som skapas med användarna via Facebook är av det icke-kommersiella slaget. 

I min studie har det inte förekommit att användare har gjort några inlägg eller 

kommentarer som skulle kunna betraktas som kommersiella. Det är dock svårt att säga 

om sådant har förekommit men hunnit tas bort av biblioteken innan datainsamlingen 

skedde.  

 

R27 Intern marknadsföring: relationen till ”personalmarknaden” 

I en tidigare studie av akademiska bibliotek i USA visade det sig att ca en tredjedel av 

alla de som ”gillade” bibliotekens Facebook-sidor själva var anställda på biblioteken 

(Hendrix m.fl., 2009, s. 45-46). Det kan därför vara så att många av de relationer som 

biblioteken har på Facebook är interna relationer med annan bibliotekspersonal. Då jag 

inte haft tillgång till information om bibliotekens Facebookanvändare är det dock 

omöjligt att säga hur vanligt det är att svenska biblioteks Facebookanvändare själva är 

anställda på biblioteken och om det i så fall är just dessa användare som använder 

bibliotekens Facebooksidor flitigast och som gjort de flesta inläggen och 

kommentarerna på Facebooksidorna.  En stor del av biblioteken länkar till flera andra 

bibliotek på sina Facebooksidor. Detta kan ses som ett sätt för biblioteken att samarbeta 

och skapa relationer med andra bibliotek och att hjälpa varandra att marknadsföra sig 

för nya användare. 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska bibliotek använder det sociala 

mediet Facebook. Resultaten visade att folkbibliotek var mer aktiva i sin publicering av 

Facebookinlägg än akademiska bibliotek och att de bibliotek som har en skriftlig policy 

för användning av Facebook/sociala medier var mer aktiva än de som inte har någon 

sådan policy. Det finns ett samband mellan Facebookaktivitet och antal personer som 

gillar bibliotekens Facebooksidor. Biblioteken använder i huvudsak Facebook till att 

publicera länkar och foton och till att informera om evenemang, ge tips på böcker och 

uppmärksamma särskilda händelser.  

 

Folkbiblioteken publicerade fler länkar och mer information om evenemang, boktips 

och medietips än de akademiska biblioteken medan de akademiska biblioteken 

publicerade mer information om digitala resurser, forskningsresultat och platsannonser. 

De bibliotek som hade en skriftlig policy för användning av Facebook/sociala medier 

publicerade fler foton men färre medietips än de bibliotek som inte hade någon sådan 

policy. På majoriteten av bibliotekens Facebooksidor består kommunikationen av 

envägskommunikation. Endast 9 % av biblioteken har gjort några inlägg där det skapats 

ömsesidig förståelse kring inläggen. Det är de bibliotek som är mest aktiva i sin 

publicering av Facebookinlägg som har fått flest kommentarer och inlägg gjorda av 

användare och som har flest inlägg där det skapats ömsesidig förståelse kring inläggen. 

De vanligaste anledningarna som biblioteken uppger till att de använder Facebook är att 

föra dialog med användarna, att vara där användarna är, att marknadsföra biblioteket 

samt att nå ut till målgrupper som traditionellt sett är svåra att nå. Bibliotekens 

Facebooksidor kan ses som ett nätverk av relationer där biblioteken marknadsför sig 

genom att skapa olika typer av relationer till sina användare. 
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7 Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och slutsatser, och några förslag ges på hur 

man i fortsatt forskning kan studera användningen av sociala medier inom ramen för det 

biblioteks – och informationsvetenskapliga ämnesområdet.   

 

7.1 Vad biblioteken publicerar på Facebook 

 
Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska bibliotek använder Facebook.  

Som redovisats tidigare var de vanligaste sätten att använda Facebook enligt tidigare 

studier att lägga ut annonser och marknadsföring (Jacobson 2011, s. 82-83) samt 

meddelanden om bibliotekens service (Phillips 2011, s. 514-518). Resultaten i den här 

studien visar att svenska bibliotek i huvudsak använder Facebook till att publicera 

länkar, foton och till att informera om evenemang, ge boktips och uppmärksamma 

särskilda händelser. Skillnaderna i resultaten kan delvis bero på hur Facebookinläggen 

har kategoriserats i de olika studierna. I denna studie kan kategorierna sägas vara 

”smalare” än i tidigare studier. I en annan tidigare studie användes bloggar i huvudsak 

till litteraturförmedling (Andersson & Moilanen 2008, s. 67-69). Detta verkar bekräftas 

av resultaten i den här studien då många av folkbiblioteken länkade till en egen 

biblioteksblogg i sina Facebookinlägg och där ofta gav tips på böcker.  

 

De bibliotek som hade en policy var mer aktiva och de publicerade fler foton men färre 

medietips än de bibliotek som inte hade någon sådan policy, men för övrigt verkar en 

policy inte ha så stor betydelse för hur biblioteken använder Facebook. Detta kan bero 

på att de flesta av policyerna inte gick in i detalj på vad som ska eller får publiceras utan 

de behandlade oftare sådant som inte får publiceras. Att de bibliotek som hade en policy 

publicerade mindre av medietips skulle kunna bero på att policyerna ofta innehöll regler 

och lagar om upphovsrättskyddat material. Därmed kan dessa ha gjort biblioteken 

försiktigare med att länka till exempelvis musikvideos eller filmklipp på Youtube. 

Eftersom jag inte har jämfört varje enskilt policydokument med respektive biblioteks 

Facebookanvändning kan jag dock inte säga exakt vad policyerna har för inverkan på 

det som biblioteken publicerar. 

 

7.2 Biblioteket som institution avspeglas i sin Facebook-kommunikation 

 

En slutsats är att biblioteket som institution avspeglas i sin Facebook-kommunikation 

genom att biblioteken ofta publicerar saker som har med läsning och utbildning att göra. 

De publicerar ofta boktips och medietips, bilder från biblioteksmiljön, information om 

författarbesök, olika typer av föreläsningar och cafékvällar med bokprat eller 

poesiuppläsningar. 

 

Resultaten visar att folkbibliotek och akademiska bibliotek använder Facebook till lite 

olika saker. Denna skillnad i hur olika typer av bibliotek använder sig av Facebook kan 

sägas avspegla de olika bibliotekstypernas funktioner och uppdrag. I Phillips (2011, s. 

518) artikel gick universitetskontexten igenom i de akademiska bibliotekens Facebook-

kommunikation genom att meddelandena ofta handlade mer om saker som rörde 

universitetet än själva biblioteket. Detta kan delvis ses även i den här undersökningen 

då de akademiska biblioteken ofta publicerade forskningsresultat och information om 

evenemang som på något sätt var relaterade till forskning eller studentliv. De 

publicerade även mer information om digitala resurser som exempelvis 
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tidskriftsdatabaser eller information om nya mobilappar vilket också kan sägas avspegla 

de akademiska bibliotekens uppdrag att stödja forskning och utveckling. Även 

folkbibliotekens uppdrag att främja läsning och övrig kulturell verksamhet 

(bibliotekslag 1996:1596, 2 §) avspeglades i deras Facebook-kommunikation. De 

publicerade fler boktips och andra medietips än de akademiska biblioteken och fler 

evenemang varav en stor del var författarbesök och barnevenemang.  

 

Eftersom bibliotekens Facebook-kommunikation verkar avspegla de olika 

bibliotekstyperna så antar jag att det finns någon slags medveten tanke bakom vad som 

kommuniceras. Denna tanke verkar dock inte vara förankrad i en skriftlig 

Facebookpolicy. Då policydokumenten oftast inte innehöll någon beskrivning av vad 

som ska publiceras på bibliotekens Facebooksidor antar jag att anledningen till att 

bibliotekens Facebook-kommunikation ser ut som den gör snarare beror på att de som 

administrerar Facebooksidorna publicerar det de själva och deras kollegor tycker att 

sidorna ska innehålla än på om det finns någon skriftlig policy. 

 

7.3 Mer marknadsföring än dialog 
 

Trots att den vanligaste anledningen som biblioteken uppger till att de använder 

Facebook är att de vill skapa dialog med användarna, består kommunikationen på deras 

Facebooksidor mest av envägskommunikation. En slutsats är därmed att Facebook 

används mer som ett verktyg för marknadsföring av framförallt evenemang än som ett 

verktyg för att föra dialog med användarna. Detta verkar dock inte vara avsiktligt. 

Några av bibliotekarierna uppgav i enkäten att de försöker skapa en dialog med 

användarna men menar att detta är svårt och att de inte får så mycket kommentarer på 

det de skriver. Biblioteken försöker alltså göra inlägg som genererar kommentarer och 

diskussioner men detta lyckas oftast inte. En anledning till detta skulle kunna vara att 

användare inte vill göra inlägg på en sida där deras kommentarer blir offentliga och kan 

läsas av alla som har ett Facebookkonto. En tendens som jag tycker mig se i materialet 

är att på de Facebooksidor där bibliotekarierna snabbt kommenterar och besvarar inlägg 

och är lite mer personlig eller avslappnad i tonen där är även användarna mer aktiva och 

diskuterar oftare saker med bibliotekarien. Detta har dock inte undersökts i den här 

studien utan är mest en spekulation. 

  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Resultaten visade att folkbibliotek var mer aktiva i sin publicering av Facebookinlägg 

än akademiska bibliotek. 6 % av biblioteken var helt icke-aktiva. En vanlig anledning 

som bibliotek, både i denna studie och i tidigare forskning, angav till att finnas 

representerade på sociala medier är ”att vara där användarna är” men Farkas (2007, s. 

122) anser att det är skillnad på att vara där användare är och att vara till nytta där 

användare är. Hon menar att om bibliotek ska finnas representerade på sociala medier 

bör de lägga ut information som är användbar för användaren och inte ha en icke-aktiv 

profil enbart för att finnas där. Ett område för fortsatt forskning skulle kunna vara att 

studera icke-aktiva bibliotek. Varför har bibliotek sidor på sociala medier som de inte 

uppdaterar? Är det för att de vill finnas representerade på sociala medier bara för att de 

tycker att ett modernt bibliotek borde finnas där? Har de ingen rutin för hur och av vem 

sidan ska uppdateras? Eller beror det på att den person som startade sidan har slutat på 

biblioteket? Tre av de fyra helt icke-aktiva biblioteken besvarade inte enkäten. Detta 

skulle kunna tyda på att det inte fanns någon som var ansvarig administratör för dessa 



- 31 - 
 

sidor vid tidpunkten när undersökningen genomfördes. Att bibliotek är allt för aktiva på 

Facebook skulle dock också kunna vara ett problem då den vanligaste anledningen till 

att människor slutar gilla ett företags Facebooksida är att sidan uppdateras allt för ofta 

(Jakobsson 2011).  

 

I framtida forskning vore det även intressant att ta reda på vilken nytta användarna har 

av bibliotekens Facebooksidor. Läser användarna överhuvudtaget bibliotekens 

statusuppdateringar eller försvinner inläggen i mängden av information? På Facebook 

kan användarna genom sina inställningar välja att inte visa statusuppdateringar från 

exempelvis ett biblioteks sida trots att de gillar sidan. Kan det vara så att användare 

ibland gillar sidor mer som ett sätt att visa upp en viss identitet för sina vänner än för att 

de verkligen vill ta del av den information som delas via dessa sidor? Det skulle därför 

vara intressant att göra en större användarstudie som karlägger användarnas faktiska 

nytta av bibliotekens Facebooksidor. 

 

Som visat sig i denna studie är det ovanligt att användare på svenska bibliotek gör 

inlägg i bibliotekens tidslinjer. Frågan är om det är vanligare att användarna använder 

meddelandefunktionen i Facebook för att kommunicera med biblioteken? Sådana 

meddelanden är privata och kan enbart läsas av avsändaren och mottagaren. Mack (et.al 

2007) visade att det var vanligt på ett universitetsbibliotek i USA att användarna ställde 

referensfrågor till bibliotekarien via Facebook. Huruvida det är vanligt att användarna 

använder meddelandefunktionen i Facebook för att ställa frågor till biblioteken är en 

fråga som skulle kunna utforskas vidare i en svensk kontext och med ett större urval av 

bibliotek än i den nämnda amerikanska studien. 

 

Ett annat område som förtjänar att utforskas vidare är vilka grupper som använder 

bibliotekens sidor på Facebook och andra sociala medier. Har användningen av 

bibliotekens Facebooksidor/sociala medier något samband med användning av det 

fysiska biblioteket eller det digitala biblioteket? Det vill säga, använder de grupper som 

använder bibliotekens Facebooksidor bibliotekets tjänster i annan utsträckning än andra 

grupper? Slutligen vore det intressant att ta reda på hur bibliotekspersonal ser på arbetet 

med sociala medier. Ser de det som en belastning eller känner de sig engagerade över 

att arbeta med sociala medier? I ett par utländska studier uttryckte många av 

bibliotekarierna inget särskilt intresse över att använda sociala medier i sitt yrke 

(Charnigo & Barnett-Ellis 2007, s. 29: Nicholas, et al. 2011, s. 374). De svenska studier 

som gjorts på området är gjorda med ett fåtal kvalitativa intervjuer. Därför vore det 

intressant att göra en större attitydundersökning bland bibliotekspersonal i en svensk 

kontext där även de bibliotek som inte använder sig av sociala medier inkluderas. Detta 

för att även skapa en förståelse för varför vissa bibliotek har valt att inte finnas 

tillgängliga på sociala medier.   

 

Facebook kan ses som ett nätverk av relationer där biblioteken har möjlighet att 

marknadsföra sig genom att skapa olika typer av relationer till sina användare. Det 

skulle kunna vara så att många av de relationer som biblioteken har på Facebook består 

av interna relationer med anställda på biblioteken eller att biblioteken över längre tid 

utvecklar närmre relationer med en del av användarna. Exakt hur relationerna mellan 

bibliotekarier och Facebookanvändare ser ut har dock inte kunnat studeras närmre i den 

här studien. 

 

En begränsning med den här studien är att det hela tiden tillkommer nya bibliotek på 

Facebook. En ny sökning i december 2012 visade att det tillkommit ett antal svenska 
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bibliotek sedan studiens genomförande. En annan begränsning är att ingen hänsyn har 

tagits till hur länge biblioteken har haft sina sidor på Facebook. Det är en sådan faktor 

som jag antar skulle kunna ha betydelse för hur aktiva biblioteken är och vilken typ av 

information de väljer att lägga ut.  

 

Sammanfattningsvis använder biblioteken i huvudsak Facebook till att publicera länkar 

och foton och till att informera om evenemang, ge tips på böcker och uppmärksamma 

särskilda händelser. De olika bibliotekstypernas funktioner och uppdrag avspeglas 

genom deras Facebook-kommunikation. Medan folkbiblioteken bland annat publicerade 

mer information om evenemang och boktips publicerade de akademiska biblioteken mer 

information om digitala resurser och forskningsresultat. Trots att den vanligaste 

anledningen som biblioteken uppger till att de använder Facebook är att föra dialog med 

användarna består kommunikationen på majoriteten av bibliotekens Facebooksidor av 

envägskommunikation. Facebook verkar därmed användas mer som ett verktyg för att 

marknadsföra bibliotekets verksamhet än som ett verktyg för dialog med användarna.  

 

Sammanfattning  
 

Syftet med den här studien är att undersöka svenska biblioteks användning av det 

sociala mediet Facebook och att ta reda på hur biblioteken som institution avspeglas 

genom sin kommunikation på Facebook.  En jämförelse görs mellan akademiska 

bibliotek och folkbibliotek. De frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är: 

vilken typ av information förmedlar biblioteken med hjälp av Facebook? Hur ser 

Facebookanvändningen ut bland akademiska bibliotek jämfört med folkbibliotek? Hur 

ser Facebookanvändningen ut bland de bibliotek som har en skriftlig policy för 

användning av Facebook/sociala medier jämfört med de bibliotek som inte har någon 

sådan policy? Hur kommunicerar biblioteken med sina användare på Facebook? Vilka 

är anledningarna till att biblioteken använder Facebook?  

 

Existerande forskning om bibliotek och sociala medier kan delas in i fem olika teman; 

användning av sociala medier på bibliotek, hur bibliotek använder sociala medier, 

anledningar för bibliotek att använda sig av sociala medier, bibliotekariers inställning 

till sociala medier, samt bibliotekarien som ”vän” med användare på sociala medier. 

 

Som teoretiskt ramverk beskrivs kommunikationsteori, olika kommunikationsmodeller 

och relationsmarknadsföringsteori. Sju av Gummessons 30 relationer som kan anses 

vara av betydelse för bibliotekens Facebookanvändning tas upp. De sju relationerna är: 

servicemötet, närrelation kontra distansrelation, relationen till den missnöjde kunden, 

kunden som medlem, den elektroniska relationen, den icke-kommersiella relationen, 

intern marknadsföring: relationen till ”personalmarknaden”. 

 

En analys gjordes av innehållet på 67 svenska biblioteks Facebooksidor. I studien ingick 

27 akademiska bibliotek och 40 folkbibliotek. Samtliga inlägg som biblioteken 

publicerat under mars 2012 analyserades och utifrån detta skapades olika kategorier. 

Datan matades in i statistikprogrammet SPSS och analyserades med deskriptiv statistik 

och olika statistiska mått på samband. 

 

En enkät med tre frågor skickades ut via e-post till samtliga bibliotek. Frågorna var om 

biblioteken har någon skriftlig policy för användning av Facebook/sociala medier, om 

det är en särskild person som är ansvarig för publiceringen på bibliotekens 
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Facebooksidor eller om arbetsgruppen gemensamt ansvarar för detta, och slutligen vad 

personen som svarade på e-post-meddelandet anser är den viktigaste anledningen till att 

deras bibliotek har en Facebooksida. Enkäten besvarades av totalt 51 bibliotek (76 %). 

 

Resultaten visar att folkbibliotek var mer aktiva i sin publicering av Facebookinlägg än 

akademiska bibliotek samt att de bibliotek som har en policy för användning av 

Facebook/sociala medier var mer aktiva än de som inte har någon sådan policy. Det 

finns ett korrelationssamband mellan Facebookaktivitet och antal personer som gillar ett 

biblioteks Facebooksida, dvs. ju fler inlägg ett bibliotek har publicerat desto fler 

personer tenderar att gilla bibliotekets Facebooksida. Biblioteken använder i huvudsak 

Facebook till att publicera länkar och foton och till att informera om evenemang, ge tips 

på böcker och uppmärksamma särskilda händelser. Folkbiblioteken publicerade fler 

länkar och mer information om evenemang, boktips och medietips än de akademiska 

biblioteken medan de akademiska biblioteken publicerade mer information om digitala 

resurser, forskningsresultat och platsannonser. De bibliotek som hade en skriftlig policy 

för användning av Facebook/sociala medier publicerade fler foton men färre medietips 

än de bibliotek som inte hade någon sådan policy. Vanligast förekommande typen av 

länkar som biblioteken publicerade på sina Facebooksidor var länkar till bibliotekets 

egen blogg. De vanligaste typerna av evenemang som biblioteken informerade om var 

föreläsningar och författarbesök.  Övrig skönlitteratur och facklitteratur var de mest 

förekommande typerna av böcker som biblioteken tipsade om och den absolut 

vanligaste typen av foton som biblioteken publicerade på sina Facebooksidor, var foton 

från biblioteksmiljön. 

 

På majoriteten av bibliotekens Facebooksidor består kommunikationen av 

envägskommunikation. Endast 9 % av biblioteken har gjort inlägg där det skapats 

ömsesidig förståelse kring inläggen. Ju mer aktiva biblioteken var i sin publicering av 

Facebookinlägg desto fler kommentarer och inlägg gjorda av användare har de och 

desto fler inlägg har de gjort där det skapats ömsesidig förståelse kring inläggen. De 

vanligaste anledningarna som biblioteken uppger till att de använder Facebook är att 

föra dialog med användarna, att vara där användarna är, att marknadsföra biblioteket 

samt att nå ut till målgrupper som traditionellt sett är svåra att nå. 

 

Facebook kan ses som ett nätverk av relationer där biblioteken marknadsför sig genom 

att skapa olika typer av relationer till sina användare. Genom att uppmuntra användarna 

att göra kommentarer och inlägg på det som biblioteken skriver försöker biblioteken 

göra användarna delaktiga i innehållet på bibliotekens Facebooksidor och skapa lite 

närmre relationer till användarna. Bibliotekarierna kan arbeta för att minska distansen i 

relationerna genom att snabbt besvara frågor och inlägg och att skriva i lättsam ton och 

vara personlig utan att vara privat. Genom att bemöta kritik och besvara negativa 

kommentarer underhåller biblioteken relationerna även med missnöjda användare vilket 

är viktigt för att dessa ska behålla förtroendet för biblioteket och stanna kvar som 

användare. Användaren måste vara medlem på Facebook och ha valt att ”gilla” 

bibliotekets sida för att få upp bibliotekets uppdateringar i nyhetsflödet på Facebook. 

Bibliotekens nätverk på Facebook består av e-relationer. Genom denna typ av relationer 

kan biblioteken lättare nå ut till sådana användare som är svåra att nå på annat sätt än 

över internet. Biblioteken försöker se till att de relationer som skapas med användarna 

via Facebook är av det icke-kommersiella slaget genom att förbjuda kommentarer och 

inlägg som innehåller kommersiella budskap. Det kan vara så att många av de relationer 

som biblioteken har på Facebook är interna relationer med annan bibliotekspersonal. 

Detta har dock inte studerats i denna studie. Biblioteken samarbetar och skapar 
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relationer med andra bibliotek genom att länka till andra bibliotek på sina 

Facebooksidor. 

 

En slutsats är att biblioteket som institution avspeglas i sin Facebook-kommunikation 

genom att biblioteken ofta kommunicerar saker som har med läsning och utbildning att 

göra. De olika bibliotekstyperna avspeglas genom att folkbibliotekens Facebook-

kommunikation till stor del handlade om boktips, författarbesök och barnevenemang 

medan de akademiska bibliotekens Facebook-kommunikation till större del handlade 

om forskning och utbildning. Då den största delen av bibliotekens Facebook-

kommunikation består av envägskommunikation är en annan slutsats att Facebook 

används mer som ett slags verktyg för att marknadsföra biblioteken och dess 

verksamhet än som ett verktyg för att föra dialog med användarna.  
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