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Abstract: Social media have become a bigger and bigger aspect of daily life for 

many ages and especially within the youth culture growing from 
digital interactions. At the same time libraries seems eager to use this 
medium to reach out to the youth to inform and to educate. But do we 
know enough about how these two groups’ views each other to be 
effective at this work? And is it even something that is wanted? 
What’s the image of social media from their point of view? 
The goal of this study is to investigate the image of social media from the 
point of view of two groups, librarians and youth.  
The study is based on a qualitative approach with a random selection of 
candidates. A semi-structured interview is the main method of collecting 
the data from these candidates, as it will give the best material matching 
the goal of the study. 
The paper has found that many of the candidates for the study, “even” 
though they think there will be a clear future for library use of social 
medias, still value the physical aspects of the library and more 
interactions face to face. In fact many of them think one can lose parts of 
what makes libraries and the library space so appreciated by youth, if 
they put too much of their resources into a digital format.  However the 
results in this paper have been based on a sample study of a smaller 
group of candidates and so are in no way conclusive for the majority of 
the people within these two groups.  Hopefully this study will inspire 
future studies into the interactions between these groups. 
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1. Bakgrund och problemformulering 
 
Inom utbildningen har vi i hög grad berört digitala verktyg och mjukvara som inom bibliotek kan 
användas för att förbättra en redan existerande resurshantering. Eller från den andra sidan utöka 
bibliotekens möjlighet att vissa upp de resurser, och den kompetens man har att erbjuda till en 
bredare grupp möjliga användare. 
 
Vi har även haft många kursmoment som berört användargrupper, deras behov och hur 
samhällsbilden av bibliotekarier och bibliotek har utvecklats. Specifikt har vi diskuterat mycket runt 
hur man som bibliotekarie kontinuerligt kan utveckla sin kompetens inom sin profession, som till 
exempel genom en större förståelse för nutidens användargrupper och hur dessa ser på biblioteken, 
och just de framväxande vardagsverktyg som formar dessa grupper. En faktor är bredare internet 
tillgänglighet och större tillgång till digitala medier för att ta till sig information i vardagen, med 
mer avancerade telefoner och läsplattor för att nämna några exempel. 
 
Man skulle kunna säga att mycket av själva utbildningen har varit baserad på språk, med det menar 
jag hur bibliotekens språk har utvecklats i respons på hur samhället man verkar inom har förändrats. 
Även hur man beskriver sig själva utåt, och i vilka avseenden och på vilka områden det skett stora 
förändringar. 
 
Många olika former av digitala kommunikationsformer existerar idag, vilket har haft en direkt eller 
indirekt inverkan på hur olika grupper skiljer sig från varandra i fråga om världsbild och därmed 
informationsbehov. Detta gjorde att mitt intresse för hur professionen hanterar och ser på digitala 
verktyg och hur möjligheterna runt dessa växte. 
 
Sociala medier finns idag i flera olika former: youtube, facebook, twitter, och bloggar är några som 
ofta definieras som textbaserade sociala medier. De har även mer och mer blivit en accepterad form 
av kommunikation mellan flera åldersgrupper, över sociala gränser och områden inom en 
befolkning och även som en kanal över flera professioner inom arbetslivet i större eller mindre grad.  
Sociala medier som verktyg är även allt mer aktuella även i avseende bibliotek och deras 
användargrupper.  Till detta spirade mitt intresse för att se på just att studera ungdomars bild och 
relation till sociala medier tillsammans med bibliotekariers. 
 
Utifrån den bakgrunden var min tanke att få både ett bibliotekarieperspektiv samt ett 
ungdomsperspektiv med i arbetet. Men är det möjligen så att resonemangen inom bibliotek är mer 
inspirerade av olika media plattformens arbetssätt mer än av användargruppernas behov? Vad är 
egentligen ungdomarnas syn? 
 
 
 
För att effektivt kunna jobba både med sociala medier och även med ungdomar från bibliotekens 
sida bör man ställa sig frågor likt vilka perspektiv det är som influerar hur vi som bibliotekarier 
agerar i vårt arbete med ungdomar? Vilken bild finns det hos ungdomar om oss som bibliotekarier 
på väg in i ett digitalt biblioteks rum? 
 
Just dessa frågor har en avsaknad utav konkret forskning med vinkel på just ungdomars och 
bibliotekariers perspektiv på varandra. 
 
Det behövs mera kunskap om detta, så därför kommer denna studie göras för att bättre kunna 
förbereda och utveckla bibliotekariers kompetens och kännedom utav ungdomar och bredda bilden 
av sociala medier. 
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1.1. Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka bilden av sociala medier hos bibliotekarier och 
ungdomar 
 
Forskningsfrågor 
 
• Vilka bilder finns det av sociala medier hos dessa två grupper? Hur beskriver man 
användningen av sociala medier för informationsutbyte mellan ungdomar och bibliotekarier, och 
betydelsen utav biblioteksrummen? 
 
• Hur beskriver man varandra som grupp och varandras användande av sociala medier? 
 
• Vilka möjliga styrkor och svagheter, men även möjligheter och hot, framkommer när man 
beskriver vilka användningsområden man ser för sociala medier inom biblioteken? 
 
 
 
 

1.2. Avgränsningar 
 
I ett tidsperspektiv sedan år 2004 och lanseringen utav facebook har sociala medier exploderat i 
popularitet och blivit ett globalt medium vilket har möjliggjort ett rikt forskningsområde globalt. På 
grund av begränsad tid och budget har jag valt att avgränsa min forskning till Västsverige. Vidare 
kommer detta vara ett stickprov i tid. Det finns flera typer av bibliotek och bibliotekarier. Av dessa 
tas här upp bibliotekarier verksamma som folkbibliotekarier som kommer kontaktas per mail främst 
med fokus folkbibliotek men utifrån respons även från andra formen av bibliotek. Där jag söker i 
studien efter bibliotekarier som antigen jobbar med sociala medier på plats eller har insyn i 
bibliotekets förhållningssätt till sociala medier och därmed en personlig erfarenhet, vilket till antal 
kommer blir cirka två. Även en mindre grupp ungdomar om ungefär antal tre kommer tas med för 
att få ett bekvämt antal om fem personer för denna studie. 
 
Med ungdom avses här de inom gymnasium till högskoleålder dvs. ungefär 18- 27. Detta för att en 
bredare bakgrund emellan ungdomarna kommer ge mer intressanta resultat när man sedan ser till 
deras svar i kontrast med bibliotekariernas. 
 

1.3 Tidigare forskning 
 
Jag har känt att det under bibliotekarieutbildningen saknats ett direkt perspektiv från ungdomarna 
som utgör gruppen man diskuterar om visa undantag har jag kommit i kontakt med som Hanging 
Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media (2013)  utav 
John D. and Catherine T, MacArthur i vilken man går åt rätt håll med ett starkt fokus på ungdomars 
utveckling i relation till vilka medier de använder i sin vardag. I studien ser man hur ungdomars 
gruppdynamik genom digitala verktyg formar dem och hur dessa individer agerar gentemot 
varandra, vilka lärdomar man tar, och även hur deras studier hanteras. Hur påverkar digitala verktyg 
dessa ungdomars i sin vardag och hur nära ligger den verkliga bilden till de fördomar som vuxna 
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har en tendens att lägga på ungdomarna, stödjer eller belastar de digitala verktygen?  
 
MacArthur kommer även i kontakt med ungdomars informationsbehov och hur deras sökande och 
även hur de orienterar sig samt bygger en världsbild i större grad genom vad de lär sig digitalt än 
genom vuxna förebilder.  Men även här saknades just relationen mellan bibliotek och ungdomar 
vilket är vad min studie ska fokusera på. Ett vanligt problem i studier av vikten utav sociala medier 
inom bibliotek för att nå gruppen ungdomar verkar ofta bottna i perspektiv som är nästan uteslutet 
bibliotekariernas egna perspektiv utav användargrupperna. Det pratas ofta om vikten av sociala 
medier och att man måste ta ett steg framåt och ta plats och visa att man är med. 
 
Många av böckerna jag läst inför studien hävdar att det är en självklarhet att man ska synas bland 
annat Marketing concepts: for libraries and information services (De Sáez, Eileen Elliott (2002) 
som berör vikten av att bibliotekarier har en förståelse för marknadsföring av sina resurser för att 
kunna överleva i dagens marknad. Även Strategic planning for social media in libraries (Steiner K, 
Sarah (2012) rör sig i samma område av att synas som bibliotek och att nå ut, här med vinkeln på 
sociala medier och att designa en media plan. Steiners verktyg går att använda för att identifiera 
sina visioner genom att analysera bibliotekets syfte och målgrupper och utifrån det arbetet 
bestämma hur sociala medier skall användas i verksamheten.  Genom att även användan sig av 
SWOT analys för att utläsa den egna organisationens styrkor och svagheter fördjupas och 
förtydligas ytterligare arbetet kring sociala medier.   
 
Jag inspirerades även bland annat av Marshall McLuhans ”Understanding media: the extension of 
man” (1967) där han bland annat pratar om den ”digitala byn” i det att alla mänskliga uppfinningar 
fungerar som förlängningar av oss själva. I den blir den digitala byn ett fenomen där gränser och 
avstånd slutar vara en betydande faktor för en teknologisk värld. McLuhans pratar helt utifrån 
dåtidens perspektiv och med hans framtidsvision om vad som skulle komma och problemen som 
skulle uppkomma är att digitala medier tar samtalets plats i samhället. Bilden han återgav är främst 
ett worst case - best case scenario utav en allt för snabb teknologisk utveckling, men med en nästan 
siares detaljsinne gav han en bild utav dagens samhälle men även hur det kan tänkas gå utifrån den 
digitala byns möjligheter och dess faror. De så kallade sociala medierna gör McLuhans teori och 
diskussion åter aktuell. 
 
Även andra källor som t ex The challenge of engaging youth online: contrasting producers' and 
teenagers' (Livingstone, Sonia (2007) som pratar dels om kommunikativa aspekter genom websidor 
och att engagera ungdomar och dels om hur dessa tolkar information. Men även Wired youth: the 
social world of adolescence in the information age (Mesch, Gustavo and Talmud, Ilan (2010))som 
behandlar hur ungdomar konstruerar och hanterar sociala kontaktnätverk digitalt. Den återgav inte 
helt perspektivet mellan biblioteken och ungdomar som undersöks i studien. Mesch et al.s studie 
motiverar den föreliggande studien särskilt då dessa perspektiv inte testats på bibliotekssituationen i 
den utsträckning som uppsatsens syfte strävar efter. 
 
Utöver detta så har jag även sett på Jochumsen, Skot-Hansen och Hvegaard Rasmussens och deras 
modell över biblioteksrummet för att få mer insikt i folkbiblioteks struktur, men även läst på om 
SWOT-analys då den är det analysverktyg jag kommer använda mig utav då det samanfaller med 
hur jag vill undersöka hur man definierar aspekterna styrkor, svagheter, möjligheter, faror och är 
starkt knutet till mitt syfte och per definition mina forskningsfrågor. 
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2. Teoretisk modell och analysverktyg 
 

2.1. Det digitala och fysiska biblioteksrummet 
 
Som teorigrund kommer jag använda mig av Jochumsen, Skot-Hansen och Hvegaard Rasmussens 
uppdaterade modell över rummet d.v.s. de områden och möjligheter det fysiska och digitala 
biblioteket har som kan influera och även det digitala folkbiblioteket som beskrivs i rapporten 
Folkebibliotekerne i vidensamfundet, Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet 
av Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010). 
 
 

 
 
 
 
 Bild källa: 
 
(http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfund
et/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf) 
 
 
 
Modellen beskriver folkbiblioteket i nutid och dess framtida roll eller roller i ett steg för steg 
utvärderande perspektiv utav bibliotekets resurser och hur man arbetar med dessa; det är en ram, om 
ni så vill, till vilken även modellen är konstruerad utifrån ett folkbiblioteks perspektiv. Där kan man 
även se till vilka styrkor och svagheter bibliotekarier i dagsläget har i bibliotekets struktur men även 
faror och möjligheter som finns och hur bibliotekarier arbetar och hur bibliotekarier kan arbeta 
vidare med dessa och på vilka grunder. Modellen kan även appliceras på de digitala rummen och 

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pd
http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pd


5 
 

hur de mynna ut i olika former av mediekanaler.  Vidare är det även överföringen mellan det 
digitala och det fysiska rummet och betydelsen för respektive grupp jag ser är intressanta för min 
studie. Den aspekten kommer även framträda i hur intervjupersonerna ser till dess betydelse och hur 
man har uppfattat de olika rummens möjligheter i intervjupersonernas resonemang. Modellen 
används för att ge en tolkningsram. 
 
I rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet gör man kopplingar inom områden som kulturell 
frigörelse genom internets bredare möjligheter och medium för att kommunicera människor 
emellan. Internet ser man som något ständigt närvarande i vårt nuvarande samhälle och även ett 
område som bara kommer fortsätta utveckla ny teknik för människor att uttrycka sig själva. I 
rapporten ser man en trend till att gå mot fenomenet man i rapporten benämner ”wisdom of the 
crowd” (Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010)) Med det avses ett fenomen där innehåll skapas 
av användarna själva genom medier som bloggar, wikis, forum, och den mer visuella formen 
youtube. Internet och sociala medier är nu områden som växer som en direkt reaktion av 
människors intresse för varandra och att förmedla sig själv vidare, vilket ger sanning till talesättet 
att ju flera som använder en tjänst desto fler användare kommer den få. Då innehållet i så fall 
kontinuerligt kommer vara i ett stadium av förändring och, ännu viktigare ur 
bibliotekarieperspektiv, gå över samhällsgränser i högre grad än mer fysiska former av 
informationsspridning. Baserat på detta blir bibliotekens roll att understödja den personliga 
utvecklingen hos allmänheten, genom att erbjuda möjligheter till kreativitet och fortsätta förbättra 
bibliotekens förmåga att erbjuda rummen som efterfrågas inom det fysiska och digitala. Utifrån den 
här återgivna nya modellen använder man sig utav de fyra rummen som ofta beskrivs som visionen 
utav en idealbild som ska ligga till grund för framtida yrkesplanering. Som man även kan se på 
modellen man utgår ifrån är rummen representationer utav vilka möjligheter bibliotek idag kan 
bidra med inom fyra distinkta områden, fyra rum som överlappar varandra. Dessa fyra kan 
beskrivas som följande 
 
Rummet för inspiration: Är den del utav modellen som dedikerat sig till att se på upplevelsen utav 
biblioteksrummet som en upplevelsebaserad omgivning där medier, kulturformer och konstnärliga 
uttrycksformer får spelas ut och förmedlas. Rummets syfte är att inspirera användare till att gå 
utanför sina ursprungliga behov och bredda sina perspektiv. Biblioteket blir till en scen där kultur 
kan förmedlas och användare och icke användare kan få uppleva kultur och dialoger över sociala 
gränser. 
 
Rummet för lärande: Är den del utav biblioteksrummet som går över flera åldersgränser och 
baseras på användares informativa behov för studier, vilket leder ut till uppföljande lärande utan att 
för den delen har det som ett uttalat mål. Detta tar sig flera uttryck, ofta i upplevelselärande genom 
interaktivitet och olika lärande processer och lekar om vi ser till yngre barn. Man stärker även här 
sin plats som ett lärande rum genom att erbjuda plats för studier, stödverksamhet genom kurser, och 
möjlighet till dialog med bibliotekarierna om frågor man har. 
 
Rummet för möten: Är den del utav biblioteket som fokuserar på vad man kallar tillfälliga möten 
vilket ofta tar sig uttryck i former som caféer, lounger och samlingsplatser inom bibliotekens rum 
där man ges tillfälle att umgås med en stor variation människor. Detta är även något som tagit steget 
in på det digitala med onlineinteraktivitet som chat grupper och andra sociala medier. 
Mötesrummen är, beroende på biblioteksformen och resurser, en aspekt som kan vara ytterst 
givande som ett tillägg till ordinarie verksamhet. Mötesrummen, de fysiska likt de digitala, 
fokuserar starkt på delaktighet mot besökarna och inbjuder till möten för icke besökare och är ett av 
områdena där bibliotekens starka anknytningar till samhället kan urskiljas och förbättras. 
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Rummet för skapande: Fokuserar på ett kreativt och skapande forums rum där områden som konst 
och kultur kan få spelrum att uttrycka sig på en etablerad kultur- och samhällsarena, genom 
biblioteken. Det är även här man återfinner de verktyg som bibliotek kan erbjuda användarna 
genom interaktiva stödprogram, med fokus på bland annat ljud och ljus, workshops och en 
plattform för förmedling utav verksamheten. 
 
Detta rum har även tendenser att glida in i rummet som mötesplats vilket inte är överraskande då 
alla dessa grupper likt som de visas på modellen har en interaktivitet emellan sig, med flera 
överlappande områden. Det tar sig uttryck i olika former från bibliotek till bibliotek. Men det är 
utifrån det samspelet som jag tänkt använda mig utav denna modell, då den sammanfaller med 
perspektivet på forskningsfrågorna och även samspelar med mitt analysverktygs grunder vilket 
kommer beskrivas i kommande stycke. 
 

2.2. SWOT-analys utav perspektiven hos grupperna 
 
Som nämnts ovan vill jag utifrån mitt syfte och frågeställningar använda mig av ett analysverktyg, 
nämligen ett SWOT-analytiskt perspektiv när jag ska analysera informationen jag får från 
intervjuerna. Där vill jag beskriva båda gruppers syn på sociala medier och hur de ser på 
användning och varandras möjligheter, att använda sig av dessa former av digitala medier inom 
bibliotek. Jag kommer att använda en modell likt bilden nedan. Det gör jag för att se kontraster 
mellan gruppen inom bibliotekarieprofessionen och ungdomsgruppen och för att på ett lättåskådligt 
sätt kunna presentera bådas perspektiv och hur man resonerar runt de olika aspekterna inom 
modellen. Som litteratur för denna metod har jag använt mig 
utav Principles of marketing utav Philip Kotler, Gary Armstrong, Veronica Wong, och John 
Saunders (Kotler, Armstrong, Wong, och John Saunders (2008)). Bilden nedan illustrerar 
analysverktyget: 
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Bild från källa: (http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis ) 
 
SWOT-analys är en planeringsmetod främst använd inom företag men även inom den offentliga 
sektorn för att utvärdera verksamheter eller pågående projekt, där man ser till en fyrfältsuppdelning 
för att utläsa data relaterad till olika aspekter av organisationens verksamhet. Det gör att man 
därefter kan använda den insamlade informationen om organisationen som ett ramverk för att 
fortgående förbättra sin verksamhet över flera nivåer inom en organisation. Analysen är uppdelad i 
interna och externa influenser som tillsammans tjänar till att måla upp fyra områden av aspekter 
som ligger till grund för analys utav empirin. Till detta tillkommer att man redan på 
planeringsstadiet kan urskilja eventuella riskfaktorer med ett projekt eller framtidsplanering och 
möjligheter för en organisation. 
 
De fyra områdena som SWOT utgår ifrån är uppdelat som nämnts ovan mellan de interna och de 
externa vilket är de faktorer som påverkar ett måluppfyllande eller en strategi.  Detta är faktorerna 
jag kommer beskriva utifrån mina tolkningar utav litteraturen. 
 
Principles of marketing pratar om två faktorer som beskrivande för interna, dessa kan beskrivas 
som. 
 
• Styrkor: Är de faktorer som har en positiv inverkan på ett projekt eller verksamheten inom 
en organisation och är i korthet allt som man är i kontroll över och därför aktivt kan använda sig 
utav under hela projektet eller konstruktioner utav målplaneringen. Vilket i sin tur direkt eller 
indirekt höjer chansen att få positiva resultat. 
 
En aspekt som ofta kan vara problematiskt är att urskilja definitiva styrkor ur en organisation utifrån 
ett insamlat material. Detta på grund av perspektivskillnaderna mellan människorna inom 
organisationen eller delaktiga i ett projekt och hur man definierar styrkor ofta splittras.  Därför är ett 
viktigt steg i planeringsmetoden ett systematiskt tillvägagångssätt där man ser på alla relevanta 
faktorer kopplade till organisationen. Från aspekter som geografiska styrkor och kontakter i 
området man verkar inom, till interna resurser som personal eller material. Utgångspunkten blir då 
att man ser till vad styrkorna är? Hur inverkar de på våra mål? och hur kan vi maximalt utnyttja 
redan existerande eller nyupptäckta resurser som en styrka i arbetet. 
 
• Svagheter: Är i kontrast till styrkor faktorer som har en negativ effekt på ett projekts 
utförande och planering vilket kan ta sig uttryck i flera former, från brist utav resurser till att man 
saknar kompetensnivån som krävs för att effektivt utföra ens planering. Medan svårigheten med att 
urskilja styrkor är en faktor som är närvarande i många organisationer och projekt, så tar sig 
svagheter även här en plats eftersom att objektivt kunna analysera sig själv ofta är en svårighet. 
Svaren på dessa kan även komma som en effekt utav att man ser till sina styrkor och därmed det 
motsattas närvaro samtidigt. Vilket ofta inom organisationer eller målplaneringar runt projekt tar sig 
uttryck inom kapital, förmågan att nå ut med sina resurser, personal och ledarskaps faktorer eller 
brist på eller bristande kunskap utav förmedlings medium för sin information eller produkter. 
 
Som redan poängterats är det just detta samspel mellan styrkor och svagheter som är i ett ständigt 
skifte, både sidor är relativa koncept, alltså inte är absoluta. Det gör det viktigt att listan över dessa 
två områden behöver inkludera främst vad Kotler beskriver som ”Critical success factors” ( Kotler 
(2008)) d.v.s. dem punkter som är i fokus viktiga för målsättningen från utvärdering till utvärdering 
 
Detta kompletteras med externa faktorer som man använder sig av som kontrast till den interna 
översynen av organisationen och dem resurser man har eller saknar. Det tar sig uttryck som två 
influenser som kan beskrivas som följande. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis


8 
 

• Möjligheter: Är definitionen för en extern faktor som på ett eller annat sätt tjänar till att 
stödja organisationens förmåga att växa, eller trender bland ens fokusgrupper. En distinktion att 
göra här är att en aspekt som är inom organisationen redan klassificerats inte utav SWOT som en 
möjlighet utan är en styrka. Denna om något är en del som man i en organisation eller inom ett 
projekt eller planering kontinuerligt behöver ha en förståelse för. Detta är genomgående för alla 
organisationer oberoende av ett möjligt vinstfokus vilket i de interna kan ta sig större plats och 
fokus. Faktorer man ofta ser på här är ekonomi, demografiska kartor av kunder eller användare och 
teknologi och marknad. 
 
• Risker: Är även de en klassifikation i den här modellen för externa faktorer som uttrycker 
sig själva genom att de är utanför organisationens kontroll och presenterar en risk faktor vid projekt. 
De är dessutom en nödvändig aspekt att ta med i planeringar och riskanalyser, baserat på det enkla 
faktumet att man mer effektivt kan planera i förväg om man har en bild utav riskerna associerade 
med olika beslut. Aspekter som man kan säga faller under denna kategori när man gör en SWOT 
analys är lagändringar, politiska beslutsfattande, marknadsändringar, teknologisk utveckling och 
förlust av nyckelpersonal eller kompetens. Eller demografiska ändringar som målgruppers skiftande 
smak eller behov vilket alla inverkar på den överliggande planeringsplanen. 
 

3. Metod 
 
Med upplägget som jag utgår ifrån kommer den huvudsakliga datainsamlingsmetoden att vara 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta väljs på grund utav att jag vill hålla kvar en struktur 
under intervjun, men intervjupersonerna har frihet att komma med inslag och bygga vidare på 
intervjufrågorna. Med detta forskningssätt vill jag även ge båda mig själv och intervjupersonerna en 
möjlighet till eftertanke vid intervjuerna, när de intervjuade kommer till hur de ser på sociala medier 
och hur man kan använda dessa. Då strävar man efter att få större kvalitativ förståelse för hur 
urvalspersonerna beskriver och ger betydelse till sociala medier. Utöver detta så är 
huvudanledningen att jag använder mig av ett kvalitativt perspektiv att jag vill inte bara se svaren på 
en fråga utan omständigheterna relaterade till dessa. Vidare utifrån Samhällsvetenskapliga metoder 
av Bryman (Bryman Alan Samhällsvetenskapliga metoder (2011) är det även denna metod som har 
störst potential när målet är att utläsa en persons eller grupps världsuppfattningar eller åsikter, och 
att få förståelse. Det är huvudmålet med denna studie men det ger mig även en möjlighet till 
flexibilitet, utifall att omstruktureringar kan behövas göras antingen under en intervju eller redan 
vid kontaktstadiet med intervjupersonerna. Det gör också att jag får större förståelse för hur man 
baserar sina antaganden om sociala medier och hur respektive grupp definierar aspekter som 
styrkor, svagheter, faror och möjligheter. 
 

3.1. Urval av intervjupersoner 
Urvalet skulle i så hög grad det vara möjligt innefatta bibliotekarier som har hand om eller insikt i 
bibliotekets sociala medier, alternativt kännedom om bilden inom biblioteket runt dessa. Till andra 
gruppen, nämligen ungdomar bedömde jag att ett bra antal skulle vara tre stycken utan någon 
bekantskap emellan sig då det möjliggör en bredare bakgrund till deras världsbild och åsikter om 
biblioteken samt att inte välja endast sådana med bibliotekserfarenhet. Detta för att man ska kunna 
se till att även de som inte har så stor kontakt med biblioteken men ändå har en möjlig bekantskap 
med deras arbete. 
 
Urvalet av bibliotekarier, som till antalet är två stycken, å sin sida gjordes med utgångspunkten att 
endast ha ett bibliotek representerat inte skulle bli tillräckligt tungt datamässigt för att kunna göra 
antaganden och slutledningar, kopplat till syftet. Vidare så gav jag det mer flexibilitet i urvalet 
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genom att hålla perspektiven runt hur dem sysslar med sociala medier på deras arbetsplats ganska 
öppet. Detta gjordes av samma anledningar som jag gjorde ett någorlunda slumpmässigt urval bland 
ungdomsgruppen. Med det menar jag att för mitt forskningsintresse är det lika givande med ett 
starkt intresse för sociala medier som att man jobbar mycket med dem. 
 
Intervjufrågorna för dessa grupper konstruerades utifrån tanken om öppna ramar och enkelhet för 
intervjupersonerna att kunna föra en dialog runt svaren. Som ett exempel så ser två av 
intervjufrågorna ut på detta viset. 
 
När ni tänker på vad ni vet att biblioteken sysslar med i sin verksamhet just nu, vart eller hur ser ni 
att man kan förbättra dessa med sociala medier? 
 
Vilka kanaler tycker du skulle varit mer använda än vad ni ser idag för att vissa biblioteksresurser 
och att presentera biblioteksrummet överlag? 
 
Utformningen kommer därför förhoppningsvis att resultera i att intervjupersonerna har samma 
möjligheter att gå in på detalj på en fråga ifall de är något de vill. Men även för att kortare svar ska 
kunna enkelt ges utifall personen i fråga inte har något mer detaljerat att säga om den givna frågan.   
 
Med denna form på frågor kommer intervjun att vara fokuserade men ändå ge tillräckliga friheter 
för att det ska vara en bekväm miljö för intervjupersonerna. 
 
Likaså tänker jag använda mig utav två teoriramar för att analysera empirin emot, vilket har 
beskrivits under tidigare forskning, och valdes utifrån målsättningen att jag då kan se till flera 
aspekter runt vad som kan utläsas utifrån intervjusvaren. 

3.2. Utgångspunkt i min redovisning 
 
Utifrån denna teorigrund är min avsikt att sedan efter att det empiriska materialet är insamlat 
använda Jochumsen och Rasmussens modell över biblioteksrummet som den teoretiska modellen 
för min tolkning och SWOT som analysverktyg på följande sätt. 
 
Först kommer jag se vilka av rummen de olika deltagarna utgår ifrån när de resonerar om 
bibliotekens roll och hur man sedan kompletterar med vilken betydelse sociala medier kan ha för 
dessa. För att sedan gå vidare till hur man ser på sig själv och den egna kompetensen samt hur man 
ser på respektive grupps kompetens att använda sig av olika medier för att förmedla i 
biblioteksrummen och vilket man föredrar och på vilka grunder. Så sammanfattningsvis, vad är det 
jag kommer utgå ifrån och hur kommer jag applicera modellerna inom analysen? 
 
I korthet blir det att de två modellerna placeras efter varandra inledande med Jochumsen och 
Rasmussens fyrfältare beskrivet som fyra rubriker där intervjupersonernas svar presenteras i olika 
textsnitt.  Det är för detta ändamål en egenvald tolkning utav Jochumsen och Rasmussen modell, 
som gör det mer överskådligt att se inom vilka områden man närmar sig varandra eller använder 
snarlika argument när man pratar om vad man ser som viktigt eller betydande med biblioteken. 
Därefter kommer jag se hur man resonerar om styrkor, svagheter, möjligheter och faror enligt 
SWOT med ett likartat upplägg som tidigare fyrfältare. Fast här läggs större fokus på vad man säger 
om olika aspekter snarare än bara betydelse utav fysiska och digitala rum. Detta görs för att det i 
slutändan ska leda till en överskådlig och samlad bild utav hur man i dagsläget ser på sociala medier 
och situationer man ställs inför när kommunikation ska ske mellan bibliotekarier och ungdomar. 
Vidare i analysen kommer jag analysera och gruppera intervjuerna i förhållande till min teoretiska 
analysram. 
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4. Resultat 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka bilden av sociala medier hos två grupperingar, 
bibliotekarier och ungdomar för att få större förståelse. 
 
Forskningsfrågorna som ställdes i denna uppsats var: 
 
Vilka bilder finns de av sociala medier hos dessa två grupper? Hur beskriver man användningen av 
sociala medier för informationsutbyte mellan ungdomar och bibliotekarier och betydelsen utav 
biblioteksrummen? 
 
Hur beskriver man varandra som grupp och varandras användande av sociala medier? 
 
Vilka möjliga styrkor och svagheter men även möjligheter och hot framkommer när man beskriver 
vilka användningsområden man ser för sociala medier inom biblioteken? 
 
Nedan kommer jag att presentera mina svar utifrån intervjusvaren från ungdomar och bibliotekarier 
och studien jag gjort utav litteraturen. Där jag har brutit upp visa av forskningsfrågorna då vissa 
delar av intervjumaterialet berör vissa delar mer än andra. Personerna i ungdomsgruppen är R, G, 
och A medan bibliotekarierna är A och B. Intervjusvaren och frågorna kan även läsas i sin helhet i 
tillhörande bilagor. 
 

4.1. Bilder av sociala medier hos ungdom och bibliotekarier 
 
Ungdomarna pratar både om lättillgängligheten och hur sociala medier har en upplysande karaktär 
med fokus på direkt eller indirekt kontakt. Samtidigt ses många sociala medier, främst här facebook, 
som en form utav skvalleranslagstavla som ofta kan bli kaotiskt, R sträcker sig även till att definiera 
sociala medier som en plats för ”skitsnack” mer än något annat. Positiva aspekter, rent ekonomiskt, 
tas även upp då en utav intervjupersonerna från ungdomsgruppen G var egenföretagare hon 
poängterade hur det ur ett budskaps eller marknadsförings perspektiv är väldigt praktiskt. 
”Marknadsvärdet som egenföretagare med gratis reklam och även lättgängligheten är en stark 
faktor.” var argumentet hon gav och såg det väldigt givande, om inte centralt, med denna form utav 
gratis reklam för att nå ut till en bredare grupp människor över etiska gränser. Med etiska gränser 
avser jag geografisk placering, kulturbakgrund och kön. Likaså var det från A:s sida väldigt viktigt 
ur ett reflekterande perspektiv på sociala medier ”Man lär sig om sig själv genom interaktioner med 
andra eller hur man själv reagerar på saker som sägs eller bilder som läggs upp.” samtidigt säger 
hon även att ”Det handlar mest om att förmedla en själv och vem man är, mer än att nå it per say” 
Där man sätter sig själv i ett sammanhang genom interaktioner med andra eller sina reaktioner på 
vad som sägs och läggs upp vilket gör att man kan växa som person vilket är sociala mediers charm 
enligt A. Att obehindrat kunna röra sig över kulturella eller sociala gränser genom digitala kanaler 
ses till stor del ändå som något viktigt i dagens samhälle vilket både A och B inte tror skulle blivit 
så stort som det ändå är om det inte fanns en vilja att sträcka sig ut och lära av varandra över flera 
plan. 
 
Samtidigt är ungdomarna väldigt måna om att man behöver värna om den personliga integriteten 
när man handskas inom eller med sociala medier. R säger att samhället vi lever i idag är 
informationstörstande och speciellt den personliga informationen om andra. ”Vi lever i ett samhälle 
som vill veta allt om dig och allt du gör, jag gillar hur jag lever och vill gärna inte ha det granskat av 
personer jag inte känner eller som inte känner mig!” Även G säger att man har många gånger inte 
ett val om vad man får reda på då det ”... finns alltid människor som har svårt att bibehålla 
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informationen till sig själva.” och det blir en förvirring gällande den privata informationen och den 
”professionella” när behovet eller kanske snarare trycket att dela är så stort. 
 
Bibliotekarierna pratar likaledes om lättillgängligheten för att nå ut över ett större ålderspann 
samtidigt utifrån en plattform som är tämligen enkel att fylla på, samtidigt som man poängterar att 
det är sociala medier som många känner till. De pratar även om hur man uppfattar medier som Fb 
som väldigt flexibla där man har möjlighet att, oberoende av vilken bibliotekstyp man är, nå ut. 
Som bibliotekarier poängterar man även sitt skrivna uppdrag att nå ut till alla oberoende av faktorer 
som ålder, kön och bakgrund vilket gör att man ser sociala medieverktyg som något mycket givande 
för att uppfylla detta uppdrag.  Det marknadsmässiga perspektivet här, och vad Marketing concepts 
tar upp, är en intressant koppling mellan litteraturen och empirin då flera av tankarna bland 
intervjupersonerna fokuserar mycket på marknad och värdet av att synas. Då både ord som att ha 
”koll” och kunna känna att ”man är med i flödet” höjs utav bibliotekarien A när denna ska beskriva 
det centrala med sociala medier. I Marketing concepts poängteras det även hur utbudet formas efter 
behovet och vilka responser man tycker sig se när man jobbar med olika medier online. ”Man får se 
till vad man är för bibliotek och vad man vill nå ut med, sedan vilka kanaler som kan funka och som 
man klarar av” 
 
Kontakt och nätverkande i syfte att förmedla sig själv, ett märke, en tjänst eller bara att vilja nå över 
samhällsgränser är saker som verkar binda samman ungdomar och bibliotekarier när man beskriver 
sociala medier och att synas blir ofta en vinst i sig själv. Att synas är långt mer betydande än vad 
man vid första anblick kan tro, då nedbrytande av gränser stärker kontakten mellan grupper och 
även utbytte av information vilket i sig stärker oss kulturellt. 
Även aspekter utav Marshall McLuhans digitala by märks av när man pratar om gränsöverskridande 
effekter av medierna och igen värdet utav kontakt samtidigt som den kaotiska effekten av frånvaron 
av gränser märks av vid beskrivning utav faror eller orosmoment. Det ska även poängteras att båda 
grupperna har en oro över att användare tappar ett kritiskt förhållningssätt till information, kanske 
även att man ser sig som mer kvalificerad att värdera information än man egentligen är. R från 
ungdomarna tror ungdomar ser sig som kompetenta och självständiga både fysiskt men även digitalt 
”Kan ju tillägga att jag tror de är så vare sig dem är kompetenta eller inte hehe” vilket är något som 
berörs utav båda bibliotekarierna samtidigt som man ser ungdomar som ett långt mer tekniskt 
kompetent grupp än de själva, B uttrycker det som att de lever stora delar av sitt liv online och livet 
online blir en integrerad del utav vardagen.          
 

4.2. Beskrivning av användning av sociala medier för 
informationsutbyte och betydelsen utav biblioteksrummen 
 
Ungdomarna anser att sociala mediers betydelse för att förmedla ett digitalt rum baserat på det 
fysiska inte nödvändigtvis är en dålig ide i sig själv. Men man poängterar att vad man ser som långt 
viktigare är det fysiska mötesrummet och de lärande rummen inom biblioteken där det digitala 
skulle vara än mer lockande som inbjudan till möten och till en mindre grad inspirera besökarna 
genom stimulerande miljöer på biblioteken. Man tycker att vad biblioteken borde göra med sociala 
medier om man nu vill vara aktiv inom de är att inbjuda till samtal genom olika former av chat- 
funktioner, möjligen genom webbsidan, eller använda sociala medier likt facebook som en 
inkörsport till det fysiska. Samtidigt vill de se att man arbetar mer med att förtydliga vilka man är 
och vad man gör på dem olika sociala medierna utöver att vara där för att andra är det. R säger hur 
han ser bland annat webbsidan som en ”nyckel” för att presentera sina resurser och är en ”respons 
på vad samhället kräver antar jag”, men poängterar att det är de digitala resurserna han vill se. 
”Är jag online så vill jag ju komma åt deras online resurser böcker, tidningar osv. Dessutom skulle 
ju fb kunna vara mer den marknadsföringsrelaterade sidan utav organisationen, alltså fb blir PR för 
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biblioteket med info om plats öppettider och så. Medan webbsidan blir mer digitala resurser och 
interaktioner med bibliotekarierna typ vart finns de här?” 
 
Bibliotekarierna tycker att sociala medier har stora möjligheter för att göra bredare strategier för 
konstruktionen av biblioteksrummet genom att föra fram vilka man är och vad man sysslar med 
inom sina verksamheter. Där man når ut till flera än man geografiskt och fysiskt skulle kunna göra 
och i gengäld få information i form av respons och dialoger som kan användas för att förbättra 
verksamheten. Man visar på en stark vilja att vara i framkant med sina digitala kanaler och tror på 
utvecklingen inom denna, med ett tänkande om att testa sig fram och se vad som funkar och vad 
som inte är rätt för det biblioteket. Man får se till vad man är för bibliotek och vad man vill nå ut 
med, sedan vilka kanaler som kan funka och som man klarar av. Samtidigt säger en av 
intervjupersonerna att hon tror att den bästa planeringen för hur sociala medier ska användas för att 
förmedla biblioteksrummen och nå ut till ungdomar måste ha ett likvärdig fysisk bestånd i 
biblioteket.  Som B uttrycker det så ska man vara aktsam att ta bort valmöjligheter utan att noggrant 
ha set över vilka användargrupper detta påverkar. När det kommer till vikten av olika former av 
biblioteksrum säger man att direkt eller indirekt är alla aspekter av rummet en beståndsdel utav 
biblioteken men ofta får en dominans då biblioteket är ett kulturellt mötesrum vars bestånd och 
funktion formas efter efterfråga och användare.  Jochumsen och Rasmussens teori över det digitala 
rummet som även varit min teorimodell är en del utav min uppsats som fått en allt mer betydande 
plats. Vilket gör det mycket intressant när deras modell pratar om hur det digitala agerar för att låta 
besökarna skapa innehållet genom möten och utbyten. Vilket är en tanke som är aktuell mellan 
dessa båda grupper när man jämför hur de ser på fysiska och digitala aspekter utav biblioteken. 
Samtidigt som man är naturligt vaksamma mot att förlora det fysiska vilket även ungdomarna i stor 
mån värderar högre än det digitala och speciellt den fysiska bibliotekarien vars vikt för ungdomarna 
var långt större än jag ursprungligen utgått ifrån. Detta perspektiv hos ungdomar behöver tas till 
vara i framtida planeringar, vikten av att nå ut och visa sig kan enkelt bli en fara, att förlora grunden 
man står på inom biblioteksrummets framtida planeringar.      
 

4.3. Beskrivning av varandra och användningen av sociala medier 
 
Så som ungdomsgruppen ser det och är ganska eniga om är ungdomar av idag ganska vana vid att 
använda flera olika medier i sin vardag. Detta är något som de intervjuade tror är kopplat både till 
det egna intresset såväl som grupptryck och att man vill ha en känsla utav tillhörighet i sitt dagliga 
liv och få en bättre insikt i sig själv samtidigt. Nya saker och tekniker ses som spännande och man 
har en stor vilja av att lära sig mer och vara delaktig. Samtidigt som ungdomen i denna studie 
beskriver sig som någorlunda självständig och kapabel att hantera mycket man ställs inför båda 
fysiskt och digitalt finns det även en oro att det egna omdömet kan bli lidande när man matas med 
för mycket information hela tiden. Ibland som R sade tidigare rörande hur ungdomar enligt honom 
ser sig som väldigt kompetenta ”vare sig de faktiskt är kompetenta eller ej” Är även här en viktig 
notering att ta med då man kan märka av hur dessa två grupper ofta utgår från olika ståndpunkter 
gentemot varandra när man ska kommunicera. 
 
Vidare så är bibliotekarier definierade som väldigt belästa med tydliga och starka personliga 
intressen som ofta lyser igenom när man samtalar med dem. Vidare så tror man bibliotekarier av 
idag drivs av en stark nyfikenhet att lära sig mera om tiden man lever i och vara delaktig och synas, 
kanske i så hög grad att strävan efter att bli mer digitala gör de svårförstådda språkligt för ungdomar 
som rör sig digitalt på sociala medier. 
 
Som jag tolkar det när de pratar om olika definitioner av varandra och varandras sociala media 
användning, är att dessa två grupper inte direkt för en dialog med varandra. Mer än att man ser på 
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vad respektive grupp skriver om eller gillar och utgår från detta, när man sedan konstruerar bilden 
av varandra som grupp vilket även är något ungdomarna sedan styrker när sedan R pratar om 
bibliotekarier och hur dessa verkar va intresserade att lära sig mer om ungdomar men inte tar några 
initiativ till samtal online ”Jag menar om biblioteken vill veta mer om ungdomar varför pratar man 
inte med dem online då? Det eju där man försöker nå ut så varför inte” 
Som ungdomsgrupper säger så är ungdomar där för de kommunikativa aspekterna medan 
bibliotekarier kanske ser det mer för de informativa och betonar vikten från bibliotekariers sida att 
jobba mer för att bli starkare kommunikativt. 
 
Bibliotekarier ser ungdomar som en otrolig blandad grupp med stora skillnader i språklig och 
tekniskt kompetens som även visar ett starkt intresse för sociala medier för allt ifrån 
informationsbehov till förströelse och att knyta kontakter. Ungdomar ser man även som en grupp 
som rör sig i snabb hastighet i livet och man förväntar sig att alltid få snabba svar. Ur ett källkritiskt 
perspektiv tror de intervjuade även att ungdomen inte reflekterar särskilt mycket när de hanterar 
informationen online. Samtidigt är gruppen en mycket givande indikator på hur dagens samhälle 
hanterar information och kommunikation. Det i sig blir en indikator om hur det geografiska område 
man är verksamma inom kan komma att utvecklas. Ungdomar beskrivs som en mycket viktig del i 
verksamheten där man även inom folkbibliotek känner av en viss förväntan på att man ska nå ut till 
dem i så stor grad det är möjligt. Bibliotekarier själva ser de som nyfikna och belästa med en stark 
drift att nå upp till sitt skrivna och personliga uppdrag att bevara och förmedla kultur. Man säger 
även hur man ser sin grupp som en som starkt fokuserar på sitt demokratiska uppdrag att vara till 
för alla och därför ofta kan känna att de måste hela tiden nå ut lite mer och vara aktuella så man inte 
blir ”omsprungna”. Ungdomars utveckling, så som den beskrivs i Hanging Out, Messing Around, 
and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media, är en intressant koppling till just 
dessa svar. Detta är inte bara en fråga om ungdomars utveckling tillsammans med medier, utan även 
vuxna bibliotekariers inom desamma medier och bådas förmåga att hantera sociala mediekanaler. 
Tillsammans med hur givande SWOT analysens perspektiv har blivit då man poängterar flera 
punkter som man definierar som styrkor och svagheter i kontrast när de båda grupperna beskriver 
varandra vilket även lyser igenom i alla aspekter utav diskussionen.   
      

4.4. Styrkor och svagheter, möjligheter och hot med sociala medier 
inom bibliotek 
 
Från ungdomarnas sida ser man till viss del att en definierad styrka som bibliotekarierna har är 
kunskap om språk och stor förståelse för att kritiskt granska information. Vidare känner vissa att 
biblioteken enkelt kan inbjuda till samtal med ungdomar om man fokuserar mer på interaktivitet i 
sina sociala medier. Som en inkörsport till det fysiska biblioteket eller genom levande chater där 
man online kan samtala med en bibliotekarie om sina informationsbehov. A poängterar även att 
”Men hur man än gör så måste ju mötet och lärandet vara i fokus! Det eju vad bibliotek ska göra i 
samhället” och knyter igen an till hur ungdomarna högt värderar det fysiska biblioteket och mötet. 
R hävdar lite det motsatta när det gäller bibliotekariers onlinekompetens och säger att bibliotekarier 
använder sig av sociala medier som utlopp för biblioteksresurs utan att kunna ”språket” dvs. man 
försöker anpassa sig till att tala ”digitalt” men gör sig bara mer svårförstådd mot ungdomar som 
redan är oklara med varför bibliotekarierna är där. Där de även saknar en bekvämlighet med att 
presentera materialet på ett sådant sätt att ungdomar som rör sig bland sociala medier och kan 
komma i kontakt med biblioteken Fb sida eller liknande. Ifall detta beror på att bibliotekarierna inte 
förstår hur internetkulturen fungerar är han tveksam till men man tycker att den största möjligheten 
biblioteken har är att föra samtal med ungdomar av alla åldrar som spenderar tid online. 
 Det finns en framtid för bibliotek som vill syssla mycket med sociala medier är de intervjuade 
överens om till olika grad men även i detta skede överraskande nog uppskattar ungdomsgruppen 
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mer den fysiska och den mänskliga delen som biblioteken bidrar med när man får pratat med 
bibliotekarierna. Detta är det området man borde lägga fokus på, visa att man är där för att lära sig 
utav dem som är där, i lika stor grad som man är där för att ge möjligheter till information och att 
lära ut genom samtal. Att aktivt jobba med detta enligt R 
 ”Gör ju att man kan bli effektivare bibliotekarier skulle jag tro!” 
 
När bibliotekarierna fick tänka i SWOT analytiska banorna som styrkor, svagheter, faror, och 
möjligheter rörande sociala medier på just deras bibliotek pratade de mycket om biblioteks styrka 
att göra förberedande arbete innan man tar steget ut att faktiskt börja använda sociala medier. 
Många gör så att de påbörjar arbetet med sociala medier och att få ut information om biblioteket, 
utan att ha klart för sig om man faktiskt har resurser i tid eller pengar att spendera på den extra 
digitala kanalen, vilket de båda säger är något de har stött på genom andra bibliotek. Men även 
viktigare vilka sidor vill man visa upp och hur ska man bästa förmedla dessa i kanaler som man ser 
som extremt snabba med information som har kort livslängd. Styrkor man ser i medierna är en utav 
information om kultur i olika former, svagheten blir att man lätt kan falla i gropen av att ha 
presenterat mycket information utan att ha belyst vad som gör den så intressant. Detta utgår ifrån att 
den kommer hittas av alla när det istället nedgraderas i listan på grund av nyare mer frekventa 
uppdateringar, likaså belyser man att sociala medier ofta kräver ett konto vilket är en aspekt som går 
emot bibliotekets policy om öppet mötande för alla. Sociala mediers möjligheter att nå ut är 
spännande och gränserna är nästan obefintliga, men samtidigt är det en fara i att lägga för mycket 
resurser och personal på digitala kanaler då man samtidigt kan stöta bort äldre eller mindre tekniska 
användare man kanske redan har etablerat relationer med. 
 Men det man ändå kan säga nu i slutet av resultatredovisningen är att båda grupperna är överens 
om att det är en spännande tid av teknisk medieutveckling men även en utav stora möjligheter för 
biblioteken att komma närmare flera människor än någonsin tidigare. Det beskrivs nog bäst utav ett 
citat från en av bibliotekarierna som sades efter den färdiga intervjun och som jag bad om lov att få 
använda, då jag tyckte det var mycket beskrivande. 
”Jag tycker tiden som gått fram till idag har varit så spännande! Och jag kan inte vänta med att se 
vad nästkommande generation bibliotekarier kommer att få uppleva och skapa tillsammans med 
ungdomar och andra åldersgrupper. Det bästa av bibliotek är ju det som kombinerar digitalt och 
fysiskt, jag vet inte ifall det kommer vara sociala medier eller något nyare eller mer åt chat hållet 
som kommer visa sig fungera bäst men det är ju något vi tillsammans får lära oss” 
 

5. Återkoppling till teoriramen 
Resultaten jag fick fram visade stora olikheter emellan personer i ungdomsgruppen i frågan om hur 
de agerade inom deras digitala nätverk och även hur frekventa dessa var eller för den delen 
lockande för de själva att överhuvudtaget använda. Bibliotekarierna var något mer lika varandra 
vilket kan vara både en effekt utav att de är verksamma inom samma yrke, eller en faktor av deras 
generation där stor teknisk utvecklingar inom sociala-medier och kommunikation har skett under 
den senare tiden, istället för likt ungdomarna där man många gånger växer upp med den redan 
etablerad på ett annat sätt. Vilket har gjort att de verkar mer engagerade att vara med och hinna med 
en digital utveckling som de ser som väldigt snabb och skiftande. Det var väldigt intressant att se 
hur empirin kunde tolkas genom SWOT och fyrfältsmetoden då man fick en klarare bild över hur 
olika områden av sociala medier prioriterades bland deltagarna. Där aspekterna från SWOT faror, 
möjligheter, styrkor, och svagheter från perspektiven av deltagarna har gett en bredare bild utav 
världsbilder som finns idag bland deltagarna. Vilket för studie har varit ovärderligt för hur man 
kvalitativt kommer närmare till att brygga dessa två grupper. Man fick även se hur bilden av 
biblioteken och värdet av dess rum inte var satt i sten utan skiftade ganska mycket mellan 
deltagarna men med några röda trådar emellan deltagarna, vilket kommer visas i kommande stycke. 
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Baserat på den tidigare forskningen är det även intressant hur aspekter som McLuhans 
framtidsvision om hur tekniken får gränser och avstånd att bli obetydliga hinder för människor som 
vill nå varandra även kan bli skrämmande och ett hinder för de samma.  Men även John D och 
MacArthurs hur ungdomar utvecklas i relation till medierna i deras vardag och hur de i sin tur 
påverkar mediernas utveckling genom deras behov. Tillsammans med Steiner och De Sáez texter 
om hur man från biblioteken/bibliotikariers sida exporterar sig själva utåt, genom att marknadsföra 
och ha kännedom om behov och hur man på bästa sätt kopplar sina resurser till och planerar både 
för hur man ska möta och komma i kontakt med sina målgrupper. Till det kommer även hur man i 
ett längre perspektiv ser sig själv i bibliotekarierollen, vad man ska bevara och var är man beredd 
att ge upp för att nå en ny målgrupp. Eller för den delen nå en balans mellan det gamla och det nya.        
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6. Analys och slutsats 
 
Här kommer jag att analysera intervjusvaren utifrån tolkningsramen jag valt utifrån inspiration från 
Jochumsen och Rasmusens modell över de fyra rummen. Den kommer att användas som upplägg 
nedan med dem olika rummen omgjorda till rubriker, under vilka jag kommer placera empirin från 
intervjuerna som berör biblioteksrummen på olika sätt, och vad det är man lägger mest vikt vid från 
båda grupperna. Anledningen till denna sammanslagning är baserad på det empiriska materialet, och 
hur svaren ofta innehöll delar från två eller flera områden. Vilket gjorde att jag slutligen placerade 
dem under den rubriken och de rummen som jag såg mest sammanhang med utifrån vad 
intervjupersonerna säger. 
 
Inledningsvis tar jag upp de delar av intervjusvaren som är relaterade till biblioteksrummen och 
placerar de rum som berör ovanför så man kan få en bild utav vilka rum som ses som viktigast. För 
att därefter presentera delarna av empirin i en SWOT uppdelning likt den för Jochumsen och 
Rasmusens med rummen omgjorda till rubriker med de stycken som tar upp fördelar och nackdelar 
kopplade till sociala medier, dessas användning på bibliotek och gruppernas syn på varandra 
placerade därunder. Detta för att förenkla det för läsaren och knyta samman vad som sägs i ett 
rullande sammanhang, det är motiveringen till både tolkningsramen och analysverktygets upplägg. 
 

6.1. Inspireranderummet och mötanderummet 
 
Nedan kommer jag att lyfta dem delarna utav empirin från de två grupperna som är mest relevanta 
till respektive titel sammanslagning utav rummen. 
 
”Biblioteken bör vara där de kan sammanställa sina resurser bäst och erbjuda ett lugnt rum att 
mötas, och vist digitalt kan resurser enkelt delas. Men för just det lärande och kulturrummet så nej! 
där känner jag inte att bibliotek som använder för mycket sociala medier skulle kunna återskapa 
detta” 
 
Det hade varit givande ur hennes perspektiv att fokusera mer på det kulturella och litteraturvinklade 
fokusen när man ska visa upp sig. Hon gör en distinktion mellan behoven oss henne själv där 
högskolebiblioteket nästan uteslutet är studier och folkbibliotek mer kulturell litteratur.  
”folkbibliotek syns mer på internet och speciellt visa upp mer av Borås stads kulturliv och inbjuda 
mer till samarbete” 
 
En möjlighet är enligt denna ungdom att bjuda in till möten genom de fysiska biblioteksrummen 
och sedan genom upplevelser och trivsel presentera litteratur i en bra miljö utan stress. Även att 
bibliotekshemsidan används i större grad än vad hon ser idag och gärna mer fokus på interaktionen 
mellan bibliotekarien och användaren även digitalt och själva mötet kan även vara ett komplement 
till den fysiska platsen: ”det digitala genom sociala medier är en inkörsport till det fysiska.” 
 
Det mest utmärkande och betydande för henne när hon tänker på biblioteks olika 
informationskanaler men även när hon tänker på biblioteksrummet i jämförelse mellan det fysiska 
och det digitala är de fysiska. Hon verkar anse att man borde inbjuda till möten genom de fysiska 
biblioteksrummen och sedan genom upplevelser och trivsel presentera litteratur i en bra miljö utan 
stress. 
 
Biblioteken behöver ha mer information att presentera om vad man har för material eller vad för 
slags händelser som finns, man behöver ta tillvara på att det ska vara energi i det man lägger upp på 
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medier man använder sig av oberoende utav vilka mediekanaler man använder. Så i korthet ha en 
levande chat funktion mellan användare och bibliotekarier, där båda kan samtala lika enkelt digitalt 
som fysiskt och ifall det inte fungerar kunna leda in använder från kanaler som fb eller webbsidan 
”men hur man än gör måste ju mötet och lärandet vara i fokus! det eju vad bibliotek ska göra i 
samhällen” 
 
Mera interaktivitet mellan användaren och biblioteket/bibliotekarien och att konstruera webbsidan 
så att den fungerar som en digitalplattform för bibliotekarien att möta användarnas behov, är också 
en aspekt som lyfts fram. 
 
För det inspirerande rummet så ställer sig ungdomsgruppen till viss del i hörnet av det inspirerande 
och mötande i det att man ser en betydelse med att låta sig inspireras av biblioteken omgivning. 
Men samtidigt lägger två utav de tre mer vikt vid det faktiska mötanderummet i större grad än 
återstående ungdomen. 
 
”Man kan ju inte köra över alla genom att generalisera att alla har internet och datavana, samtidigt e 
ju rummet det viktigaste rent kulturellt och utbudet formas ju utav behov” 
 
För att det är en metod att nå ut till flera olika användargrupper över större ålderspann samtidigt 
som det är en enkel plattform att fylla på men även för att man ser det som att sociala medier är 
något som många känner till. 
 
Ungdomarna ser mer till det fysiska mötet som det som skulle fungera bättre än det digitala när de 
kommer hur man vill jobba för att mötas med ungdomar. Hon tillägger även att den bästa 
planeringen för sociala medier som ett sätt att nå ut till ungdomar behöver ha en likvärdigt fysiskt 
beståndsdel i biblioteksrummet. 
 

6.2. Läranderummet och skapanderummet 
 
Under denna kommer jag lyfte den delen av materialet som bäst reflekterar över det lärande och det 
skapande rummen 
 
Ungdomarna ser mycket på hur man skulle kunna göra lite av ett informationsnätverk utåt med 
olika sociala medier där det fysiska biblioteket agerar lagret om man säger så och sedan skickar utåt 
efter behov. Inte för att han tror att det fysiska kommer blir mindre viktigt om man gör mer tjänster 
digitala men det hade enligt honom varit mer flexibelt då han är en stark förespråkare av digital 
litteratur och ofta läser själv på sin platta 
 
Ungdomarna säger även att man kan luras utav att man som bibliotekarie ser hur enkelt ungdomar 
använder digitala verktyg, utan att ta hänsyn till det faktiska resultatet de får fram. ”Man får alltid 
ha en fokus på källkritikens vikt med alla nya kanaler eller liknande man använder sig av, och även 
ens förförståelse utav användargrupper” 
 

6.3. Styrkor och svagheter 
 
Nedan kommer jag att lyfta de delarna utav empirin som berörde styrkor, svagheter från de båda 
grupperna. 
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Ungdomarna poängterade marknadsvärdet som egenföretagare med gratis reklam och även 
lättillgängligheten. 
 
Det är lättillgängligt och upplysande vilket ger sociala medier dess charm, och fb speciellt för dess 
stora fokus på direkt eller indirekt kontakt. Samtidigt så är poängen enligt henne med sociala medier 
och främst som exempel här fb, att sätta sig själv i ett sammanhang i det att man lär sig om sig själv 
genom interaktioner med andra eller hur man själv reagerar på saker som skrivs eller bilder som 
läggs upp 
 
Ungdomar är nog idag ganska vana vid att använda olika medier tror hon, ofta på grund utav 
intresse men lika mycket grupptryck. Då det enkelt kan bli känslan utav att alla har det därför borde 
jag också vara med men skulle säga att de har stort intresse för vad som är nytt och spännande så 
därför skulle nog viljan att lära vara ganska stark även här tror hon. 
 
Bibliotekarier är ofta väldigt belästa eller har stora intressen som är starkt skiftande mellan 
bibliotekarier, typ som att yngre kanske har lättare att möta ungdomar då de ligger närmare i 
intressen och man får mycket på köpet med sig redan från början. Hon ser bibliotekarier som 
belästa och kunniga med starka egna intresseområden ofta med nyfikenhet där hon tror de alla har 
en vilja att lära oberoende av ålder egentligen. 
 
”Bra så länge man inte ersätter det fysiska med det digitala” Man ska ju inte stöta bort några 
användargrupper genom att ta bort valmöjligheter, men annars ser hon det som positivt. 
 
För att det är en metod att nå ut till flera olika användargrupper över större ålderspann, samtidigt 
som det är en enkel plattform att fylla på.  Men även för att man ser det som sociala medier som 
många känner till. 
 
På grund utav deras flexibilitet och att man enkelt kan få en överskådlig bild 
 
R Tycker att fb är en kul grej ibland men är av den bilden att det inte sägs så mycket av värde på 
sociala medier, utan mest är till för att göra korta snabba uppdateringar eller allmänt 
”skitsnack”. 
 
Fb kan vara upplysande om andras dag men ser det överlag mera som en form av 
skvalleranslagstavla än något karaktärsbyggande verktyg, som ofta kan bli kaotiskt. ”Teman av 
olika slag som är interaktiva, alltså det är ju så många olika former av smak och intressen bland 
människor som ska vara på samma plats och det blir lite av en anslagstavla med information”. 
 
För negativt eller positivt tror hon att det är svårt att samtala ibland då det känns som man pratar 
från olika ståndpunkter vilket gör att man som användare kan få svårt att förstå vad biblioteken har 
att erbjuda utöver namnet på biblioteket och lite bilder och kortare statusuppdateringar. 
 
Ungdomarna tror att just ungdomar i flera ålderskategorier ofta definierar sig själva som 
självständiga och väldigt kapabla att hantera allt man ställs inför, både fysiskt och digitalt ”kan ju 
tillägga att jag tror det är så vare sig de är kompetenta eller inte hehe”. Medan kanske bibliotekarier 
å sin sida ser sig själva (han poängterar beroende på ålder så klart) som osäkra på vad ens roll är i 
dagens samhälle. Vilket han tror har haft som effekt att när de här grupperna ska pratat så blir det 
ofta flera frågetecken om vad respektive sida egentligen säger, men även vad dem egentligen kan, 
speciellt när man samtalar online. 
 
Erfarenhet baserar sig främst på sina egna barns kompetens och hur dem har pratat och ofta finner 
sig i situationer när familjemedlemmar är de som berättar för dem hur man ska använda sociala 
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medier. Hon tillägger att mycket är nog baserat i sunt förnuft och erfarenhet utav hur människor 
resonerar men som bibliotekarie har de ingen större erfarenhet utav ungdomar då deras 
huvudsakliga användare är äldre åldrar. 
 

6.4. Faror och möjligheter 
 
Nedan kommer jag lyfte de delar utav empirin som belyser faror och möjligheter från båda 
grupperna. 
 
Den mänskliga interaktionen förminskas i värde och att man mer och mer inte pratar om saker 
fysiskt längre med ett allt för stort fokus på sociala medieplatser likt fb. ”blir en overload effekt utav 
det hela man vet inte vad som är mer eller mindre viktigt, då saker ofta är taget ut sin kontext” 
 
Samtidigt som man har problemet med att skilja mellan den privata och den professionella 
informationen man förmedlar eller för den delen inte kritiskt granskar. 
 
”Tja skulle säga att främsta anledningen är att jag inte vill bli svartmålad! jag menar vi lever i ett 
samhälle som alltid vill veta saker om dig och allt du gör, jag gillar hur jag lever och vill gärna inte 
ha det granskat av personer jag inte känner eller som inte känner mig” 
”gemenskapen är den största faran med det!” 
 
Tydlig med sin intention i egenskap av vad man är där för och vara tydlig när man samtalar. En fara 
kan ju bli att man försöker bli mer ”digital” i sitt språk utan större insikt i hur det egentligen är och 
gör sig själva svårförstådda på grund utav det 
 
Farorna ligger enligt henne i att hastigheten ofta gör att saker nedgraderas väldigt snabbt så det man 
vill förmedla som man känner är viktig för många att se kan försvinna i mängden. En viss beröring 
utav den personliga integriteten görs men hon ser det inte som ett professionellt problem utav mer 
som privatperson. 
 
Inget som hon direkt skulle kunna definiera men hon känner att en chatfunktion mellan ungdomar 
och bibliotekarier hade varit bättre än t.ex. Fb då flera sociala medier kräver att man skaffar ett 
konto. ”Sedan beror det på vilken form utav kommunikation man är ute efter om det är likt ett 
regeringssamtal eller mer bokprat” hon poängterar även en fara med chat då man som bibliotekarie 
inte kommer veta vem det är ifall det förekommer hot eller liknande situationer med en 
chatfunktion. 
 
Bibliotekarier ser hon, definieras ofta med ett tänkande om källkritik och värnandet om 
personuppgifter, med ett värnande om sitt demokratiska uppdrag att vara till för alla. Därför kan 
deras bild av medierna bli en utav kultur och bevarandeperspektivet utåt. Ungdomar ser hon mera 
som en grupp som rör sig i hög hastighet och ofta vill se saker hända snabbt och gärna enkelt. 
Vidare ur ett källkritiskt perspektiv ser hon även att ungdomarna nog inte reflekterar särskilt mycket 
över det, vilket hon tror direkt inverkar positivt och negativt på deras behov och vilja att utveckla 
saker. 
 
Dessutom skulle ju fb kunna vara mer den marknadsföringsrelaterade sidan utav organisationen, 
alltså Fb blir PR för biblioteket med info om plats, öppettider och så medan webbsidan blir mer 
digitala resurser och interaktioner med bibliotekarierna typ vart finns de här? 
 



20 
 

Ungdomar är mer lagda åt sociala medier för de kommunikativa aspekterna, medan bibliotekarier 
ser mer på det informativa. Hon känner att i dagsläget kan det vara positiva att man ”pitchar” sina 
kunskaper och resurser genom sociala medium och gör webbsidan och kanske andra sociala 
medium mer kommunikativa mot ungdomsgrupper. 
 
”Men egentligen eju denna fara en möjlighet! Jag menar med en medvetenhet om att man behöver 
vara tydlig i det man skriver och att man faktiskt är där för att lära sig i lika stora delar som att 
informera och lära ut. Gör ju att man kan bli effektivare bibliotekarier skulle jag tro!” 
 
Bibliotekarien A tycker det är en fantastisk metod för att nå ut till många väldigt snabbt vilket är 
precis så man resonerar på arbetsplatsen men det handlar om att nå ut och bli informerad i gengäld. 
Samtidigt kan man genom bland annat fb faktiskt visa vilka man själv är och vad man sysslar med 
och tycker även att det är en möjlighet som bibliotekarie att söka reda på fakta genom fb om en 
organisation eller ett event. 
 
”Man får se till vad man är för bibliotek och vad man vill nå ut med, sedan vilka kanaler som kan 
funka, och som man klarar av” 
 
Ungdomars skilda bakgrunder och språkliga färdigheter är även det en aspekt man kommenterar på 
som man får ha i åtanke när man ska arbete med ungdomar. ”Vi lär oss mer utav responsen vi ser 
från unga och hur de använder medierna, än vi skulle själva” 
”Att vi som bibliotekarier och de som ungdomar har sådana utgångspunkter i hur vi ser till 
information och varandra, att vi behöver vara tydliga med vad vi vill lära oss utav varandra. Så vi 
inte hamnar i en situation när vi förnärmar varandra omedvetet” 
 
Att man kan luras utav att man som bibliotekarie ser hur enkelt ungdomar använder digitala 
verktyg, utan att ta hänsyn till det faktiska resultatet de får fram. ”Man får alltid ha en fokus på 
källkritikens vikt med alla nya kanaler eller liknande man använder sig av, och även ens 
förförståelse utav användargrupper” 
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7. Slutord 
 
Denna uppsats har varit ett tidsstickprov på hur ett urval av bibliotekarier och ungdomar ställer sig 
till bilderna utav sociala medier och ser på de och varandra.  Mitt syfte har varit att ge en indikation 
på hur man resonerar i frågan om sociala medier på bibliotek och vilka utrymmen eller 
biblioteksrum de båda grupperna ser som viktigast för dem personligen. Men även hur dessa om 
möjligt skulle kunna förmedlas i en digitalform, och om det ens var något grupperna efterfrågar. 
Vad jag har presenterat här är inte en definitiv bild över hur den större majoriteten bibliotekarier och 
ungdomar ställer sig till dessa frågor då, som det beskrivits i texten, är två grupper med stora interna 
skillnader. Men vad min studie tjänar till är som en motivering till vidare forskning inom området. 
Detta då jag ser att denna typ av data kommer behövas inom bibliotek för att mer effektivt hantera 
kommunikationen med ungdomar samt för intresserade ungdomar om hur bibliotekarier tänker och 
resonerar. Mer forskning behövs och flera dialoger med ungdomar behöver startas om bibliotek ska 
få en effektiv övergång med flera digitala kanaler för sina tjänster, men även för att bevara det 
fysiska rummet och kunna bevara balansen mellan fysiskt och digitalt i framtiden. 
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9. Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Vilka sociala medier använder ni vanligtvis under en dag/ arbetsdag? Varför är det just dessa du 
använder för att få information? 
 
Vilka beskrivande egenskaper har de sociala medierna du använder och varför tror du de är så 
använda? 
 
Ser du några möjliga faror som kan komma med det perspektivet? 
 
Hur ser du på bibliotekets användande av sociala medier vad med avseende på hur samhället 
utvecklas idag, med en möjlig fokus på det digitala över det fysiska? 
 
När ni tänker på vad ni vet att biblioteken sysslar med i sin verksamhet just nu, vart eller hur ser ni 
att man kan förbättra dessa med sociala medier? 
 
Vilka kanaler tycker du skulle varit mer använda än vad ni ser idag för att vissa biblioteksresurser 
och att presentera biblioteksrummet överlag? 
 
Vad är din erfarenhet utav bibliotekaries användning av sociala medier? 
 
Känner du att den här bilden du har utav denna grupp kommer från några speciella erfarenheter? 
 
Vilka sociala medier vet ni används på bibliotek? 
 
Varför tror ni man använder dessa? 
 
Bland dem sociala medier vi pratat om hittills i vilken form skulle ni se ideal formen utav dessa för 
förmedling mellan bibliotek/bibliotekarier och ungdomar? 
 
Vilka är egenskaper ser ni som utmärkande oss respektive grupp? och hur tror ni det påverkar deras 
bild av sociala medier? Negativt? Positivt? Och möjligheter ni ser på grund av dessa som kanske 
inte är direkt uppenbara? 
 
Vilka faror tror ni man får ta hänsyn till med det sättet att arbeta? 
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10. Bilaga 2: intervjusvaren Ungdomsgruppen 
 
Ungdomsgruppen 
Vilka sociala medier använder ni vanligtvis under en dag/ arbetsdag? 
 
G säger att hon använder vanligtvis facebook (fb) och annars nättidningar men annars inga andra. 
 
A säger att hon använder även hon fb men använder även bloggar ofta när de som hon säger ” 
följer ett ämne som är intressant eller informativt”. 
 
R säger att han inte använder sociala medier direkt, men har ett fb konto och är där ibland men mest 
för att se vad som hänt i dagarna, eller för tillfällen då något ”stort” har hänt i hans liv. 
 
Varför är det just dessa du använder för att få information? 
 
A säger att fb är underhållande och lättillgänglig för många, vilket gör det enkelt att få kontakt med 
massa människors. Hon beskriver det vidare som att ”Det handlar mest om att förmedla 
en själv och vem man är, mer än att nå ut per say”. 
 
G säger att marknadsvärdet som egenföretagare med gratis reklam och även lättillgängligheten är en 
stark faktor. 
 
R tycker att fb är en kul grej ibland men är av den bilden att det inte sägs så mycket av värde på 
sociala medier, utan mest är till för att göra korta snabba uppdateringar eller allmänt som han säger 
”skitsnack”. 
 
Vilka beskrivande egenskaper har de sociala medierna du använder och varför tror du de är så 
använda? 
 
A tycker att det är lättillgängligt och upplysande vilket ger sociala medier dess charm, och fb 
speciellt för dess stora fokus på direkt eller indirekt kontakt. Samtidigt så är poängen enligt henne 
med sociala medier och främst som exempel här fb, att sätta sig själv i ett sammanhang i de att man 
lär sig om sig själv genom interaktioner med andra eller hur man själv reagerar på saker som skrivs 
eller bilder som läggs upp. 
 
R tycker att fb kan vara upplysande om andras dag men ser det överlag mera som en form av 
skvalleranslagstavla än något karaktärsbyggande verktyg, som ofta kan bli kaotiskt. ”Teman av 
olika slag som är interaktiva, alltså det är ju så många olika former av smak och intressen bland 
människor som ska vara på samma plats och det blir lite av en anslagstavla med information”. 
 
G tycker att de är enkla att använda med snabb information över flera åldrar och intressegränser. 
 
Ser du några möjliga faror som kan komma med det perspektivet? 
 
A säger att den mänskliga interaktionen förminskas i värde och att man mer och mer inte pratar om 
saker fysiskt längre, med ett allt för stort fokus på sociala media platser likt fb. ”blir en overload 
effekt utav det hela man vet inte vad som är mer eller mindre viktigt, då saker ofta är taget ut sin 
kontext”. 
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G säger att den personliga integriteten blir mindre samtidigt som man har problemet med att skilja 
mellan den privata och den professionella informationen man förmedlar, eller för den delen inte 
kritiskt granskas. ”finns alltid människor som har svårt att behålla information till sig själva, och 
man gess inte alltid valet om vad man får reda på” 
 
R tycker att det är ganska kaotiskt med sociala medier, och hur han tycker att det är lite farligt att 
använda de för mycket.  ”tja skulle säga att främsta anledningen är att jag inte vill bli svartmålad! 
jag menar vi lever i ett samhälle som alltid vill veta saker om dig och allt du gör, jag gillar hur jag 
lever och vill gärna inte ha det granskat av personer jag inte känner eller som inte känner mig” 
”gemenskapen är den största faran med det!” Han säger att ofta blir man ju indragen för att alla 
andra använder det men det känns inte som en tillräcklig anledning enligt honom. 
 
Hur ser du på bibliotekets användande av sociala medier vad med avseende på hur samhället 
utvecklas idag, med en möjlig fokus på det digitala över det fysiska? 
 
A pratar om att hon tycker det har blivit ett skifte inom bibliotek att man ska bli mer digitala för att 
” Det är i tiden att vara det” men även kanske för att biblioteken känner att det är något man måste 
göra för att synas. ”Man kanske inte vill bli omsprungen utav vad man ser som en långt mer 
tekniskt kunnig omgivning” 
 
G pratar om information som har blivit mycket mer lättillgänglig genom digitalisering, så man ofta 
kan komma åt information snabbt, dock med en nackdel att det är second hand information. D.v.s. 
man har ingen koppling många gånger till källan ”biblioteken bör vara där de kan sammanställa 
sina resurser bäst och erbjuda ett lugnt rum att mötas, och vist digitalt kan resurser enkelt delas. 
”Men för just det lärande och kultur rummet så nej! där känner jag inte att bibliotek som använder 
för mycket sociala medier skulle kunna återskapa detta” 
 
R pratar om hur han tror tekniska framsteg är framtidssättet för informationshantering med olika 
handhållna medium för att söka och hantera information och data för stora grupper människor. 
Vidare tycker han att bibliotekens större fokus på sociala medium är väll bara naturligt, en som han 
säger ”respons på vad samhället kräver antar jag” 
 
När ni tänker på vad ni vet att biblioteken sysslar med i sin verksamhet just nu, vart eller hur ser ni 
att man kan förbättra dessa med sociala medier? 
 
G Tycker inte att bibliotek så direkt skulle gagnas av det, men kanske att förbättra vad man faktiskt 
sysslar med på bibliotek speciellt till äldre och även ungdomar om hur och var man söker. 
Biblioteken borde stödja och hjälpa om dem skulle vara online i hög grad. Hon tycker det är mycket 
bättre med en chat funktion genom ett biblioteks hemsida där man kan få en första interaktion och 
konversation med bibliotekarierna. 
 
A tycker å sin sida att det är väldigt skiftande mellan bibliotek, visa kör det starkt medan andra inte 
verkar vara verksamma. Men det hade varit mycket givande ur hennes perspektiv att köra mer på 
den kulturella och litteratur vinklade fokusen när man ska vissa upp sig. Hon gör en distinktion 
mellan behoven oss henne själv där högskolebiblioteket nästan uteslutet är studier och folkbibliotek 
mer kulturell litteratur.  ”folkbibliotek synas mer på internet och speciellt vissa upp mer av Borås 
stads kulturliv och inbjuda mer till samarbete”. 
 
R ser mycket på hur man skulle kunna göra lite av ett informationsnätverk utåt med olika sociala 
medier, där det fysiska biblioteket agerar lagret om man säger så och sedan skickar utåt efter behov. 
Inte för att han tror att det fysiska kommer bli mindre viktigt om man gör mer tjänster digitala, men 



26 
 

det hade enligt honom varit mer flexibelt då han är en stark förespråkare av digital litteratur och ofta 
läser själv på sin platta. 
 
Vilka kanaler tycker du skulle varit mer använda än vad ni ser idag för att vissa biblioteksresurser 
och att presentera biblioteksrummet överlag? 
 
G vill se att bibliotekshemsidan används i större grad än vad hon ser idag och gärna mer fokus på 
interaktionen mellan bibliotekarien och användaren även digitalt, och själva mötandet kan även vara 
ett komplement till den fysiska platsen. ”det digitala genom sociala medier är en inkörsport till det 
fysiska.” 
 
A tycker att det mest utmärkande och betydande för henne när hon tänker på biblioteks olika 
informationskanaler, men även när hon tänker på biblioteksrummet i jämförelse mellan det fysiska 
och det digitala är de fysiska. Hon tycker även att de mest betydande digitala kanalerna borde vara 
facebook och hemsidan, och det är även dessa som behöver jobbas mycket med.  Dock tycker hon 
att filialer och stadsbiblioteket är ganska dåliga på att fronta litteratur och tycker inte det syns 
digitalt heller. Vilket gör att hon känner att man borde inbjuda till möten genom de fysiska 
biblioteksrummen och sedan genom upplevelser och trivsel presentera litteratur i en bra miljö utan 
stress. 
 
R ser hemsidan som en nyckel i arbetet att presentera sina resurser men vill gärna se att det skulle 
på hemsidan vara en fokus på just det digitala i någon högre grad än det fysiska. ”Är 
jag online så vill jag ju komma åt deras online resurser böcker, tidningar osv. Dessutom skulle ju fb 
kunna vara mer den marknadsföringsrelaterade sidan utav organisationen, alltså Fb blir PR för 
biblioteket med info om plats öppettider och så medan webbsidan blir mer digitala resurser och 
interaktioner med bibliotekarierna typ vart finns de här?” 
 
Vad är din erfarenhet utav bibliotekaries användning av sociala medier? 
 
G kommer inte på någon speciell erfarenhet hon haft som kommer upp i minnet. Men tror att 
bibliotekarier är väldigt måna om att nå ut till alla så det känns som något dem borde syssla mycket 
med. 
 
A beskriver hur det främst med bibliotekarier på högskolebibliotek, eller enskilda personer hon 
kommit i kontakt med i vissa fb sidor. Men överlag har hon ingen förstahandsbild utav hur deras 
användande eller erfarenhet är oss bibliotekarier. Men tycker att det verka vara väldigt varierande 
kompetens eller kanske snarare intresse bland bibliotekarier, men så klart bara baserat som hon 
poängterar på den egna media användningen. 
 
R Har haft en del erfarenhet av bibliotekarier online han kommer ihåg när han studerade fanns det 
visa bibliotekarier som hade bloggar han ibland var inne på, och visa använde twitter. 
 
Känner du att den här bilden du har utav denna grupp kommer från några speciella erfarenheter? 
 
R säger att de är främst ifrån studier men tillägger att på senare tid har det främst varit andra hands 
saker han hört utav folk han pratat med, om hur bibliotekarier är mera ”på” 
 
”bibliotekarier som använder sociala medier i sitt yrke verkar vara lite förvirrade över vad man vill 
säga.” 
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G säger att det är mest genom några få egna interaktioner på bibliotek och ser bibliotekarier som 
pålästa och med stort intresse att dela med sig om litteratur och speciellt i hennes fall runt 
akademiskt skrivande. 
 
A poängterar igen att så som tidigare, så har hennes bild formats utav hennes tidigare erfarenheter 
när hon var yngre och bibliotek på andra platser hon bott på, och till vis del från Borås filialer. 
 
Vilka sociala medier vet ni används på bibliotek? 
 
A Så vitt hon vet så använder man sig här i Borås utav webbsida, facebook, och på visa möjligen 
twitter. Men hon poängterar igen att det är väldigt blandat känner hon bland biblioteks engagemang 
att arbete med sociala medier. Eller kanske snarare säger hon efter lite eftertanke bland 
bibliotekarier som vill arbete med det. 
 
G Utöver hemsidan så vet hon inte om några sociala medier som används på bibliotek. 
 
R säger att han tror det är väldigt blandat. Men så vitt han vet så webbsidor är ju något nästan alla 
har men sedan så har visa Fb (men hur aktiv den är tror han är lite” si sådär”) Även bloggar vet han 
att några bibliotek i Borås sysslar med men utöver det vet han inte. 
 
Varför tror ni man använder dessa? 
 
G har inget bra svar på det men gissar på att det är en marknads och resurs fråga 
 
A börjar med att säga ”Tja … för att alla andra använder dem?” för att sedan fortsätta prata om att 
på bibliotek ska man ju nå ut till folk och därför ser till vart man får höra att andra använder sig av 
för verktyg. Dock saknas en klargjord profilbild känner hon från biblioteken som att dem har svårt 
att bestämma vad man vill vara och vilka delar av biblioteket som ska ”marknadsföras”. 
 
R säger att” För att det är det man kan lägga kapital på, jag resonerar ofta så när jag ser på vad 
organisationer gör för att nå ut att man räknar på vilka resurser man har och sedan hur mycket tid 
man kan lägga på olika verktyg för marknadsföring” R tillägger även att han tror mycket 
av vad bibliotek gör för att nå ut bygger på att man ska vara där för alla ” vilket måste kännas 
ganska spretigt gissar jag på” 
 
Bland dem sociala medier vi pratat om hittills i vilken form skulle ni se ideal formen utav dessa för 
förmedling mellan bibliotek/bibliotekarier och ungdomar? 
 
A tycker att man måste ha en fysisk närvara på plats på biblioteket när man kommer ditt med anslag 
och information om vad man kan undra som besökare, samtidigt som man gör en ansträngning att 
ha ett levande rum för besökarna och även ett levande digitalt rum att mötas. Biblioteken behöver 
ha mer information att presentera om vad man har för material eller vad för event som händer, man 
behöver ta tillvara på att det ska vara energi i det man läger upp på medier man använder sig av 
oberoendet utav vilka media kanaler man använder. Så i korthet ha en levande chat funktion mellan 
användare och bibliotekarier, där båda kan samtala lika enkelt digitalt som fysiskt och ifall det inte 
fungerar kunna leda in använder från kanaler som fb eller webbsidan” men hur man än gör måste ju 
mötet och lärandet vara i fokus! det eju vad bibliotek ska göra i samhällen” 
 
G tycker att möjligen facebook men då endast som en inkörsport och informations kanal till 
bibliotekshemsidan, så man kan presentera sin verksamhet och vilka stödfunktioner man faktiskt 
har och vad den kan göra för dig. Då hon känner att de ofta kan saknas från bibliotek vad man 
faktiskt sysslar med. Dock känner hon att det personliga mötet inte kan återskapas genom sociala 
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medier, där den fysiska dialogen ger henne och som hon ser de andra ungdomarna en bättra 
interaktion än en digital chat. 
 
R tycker att det behövs mera interaktivitet mellan användaren och biblioteket/bibliotekarien 
konstruera webbsidan så att den fungerar som en digitalplattform för bibliotekarien att möta 
användarnas behov. I den bästa av världar skulle han velat se mera direkt respons på frågor kanske 
en chat eller liknande medium, vilket han även kan se genom kanske Fb men poängterar då ” Tror 
egentligen inte att det finns en ideal bild av hur man ska jobba med det, de faller ju på vilken ens 
huvudsakliga användargrupp är, och hur kompetent man är inom personalen rent tekniskt” 
 
Vilka är egenskaper ser ni som utmärkande oss respektive grupp? och hur tror ni det påverkar deras 
bild av sociala medier? Negativt? Positivt? Och möjligheter ni ser på grund av dessa som kanske 
inte är direkt uppenbara? 
 
G pratar om att ungdomar är mer lagda åt sociala medier för de kommunikativa aspekterna, medan 
bibliotekarier ser mer på det informativa. Hon känner att i dagsläget kan det vara positiva att man 
”pitchar” sina kunskaper och resurser genom sociala medium och gör webbsidan och kanske andra 
sociala medium mer kommunikativa mot ungdomsgrupper. 
 
A pratar om hur bibliotekarier är ofta väldigt belästa eller har stora intressen som är starkt skiftande 
mellan bibliotekarier, typ som att yngre kanske har lättare att mötta ungdomar då de ligger närmare 
i intressen, och man får mycket på köpet med sig redan från början. Men belästa kunniga med 
starka egna intresseområden ofta med nyfikenhet där hon tror de alla har en vilja att lära oberoende 
av ålder egentligen. 
 
Ungdomar är nog idag ganska vana med att använda olika medier tror hon, ofta på grund utav 
intresse men lika mycket grupptryck. Då det enkelt kan bli känslan utav att alla har det därför borde 
jag med vara med. Men skulle säga att de har stort intresse för vad som är nytt och spännande så 
därför skulle nog viljan att lära vara ganska stark även här tror hon. 
 
Ungdomars bild utav sociala medier det är ju en kommunikations form i grunden, och vad hon själv 
främst använder den som. Man lär sig om andra och i tur skriver om saker man tycker ä viktigt 
sedan är det upp till vad och en vad man vill läsa. Bibliotekarier är ju många också utav denna 
generation så även för dem borde ju deras bild utav sociala medier komma från barn eller bekanta 
eller sina egna erfarenheter beroende på deras ålder så klart. För negativt eller positivt, tror hon att 
det är svårt att samtala ibland då det känns som man pratar från olika ståndpunkter. Vilket gör att 
man som användare kan få svårt att förstå vad biblioteken har att erbjuda utöver vad man heter på 
fb. 
 
R säger att han tror att just ungdomar i flera ålderskategorier ofta definierar sig själva som 
självständiga och väldigt kapabla att hantera allt man ställs inför, både fysiskt och digitalt 
”kan ju tillägga att jag tror det är så vare sig dem är kompetenta eller inte hehe”. Medan 
kanske bibliotekarier åt sin sida ser sig själva (han poängterar beroende på ålder så klart) som 
osäkra på vad ens roll är i dagens samhälle. Vilket han tror har haft som effekt att när de här 
grupperna ska pratat så blir det ofta flera frågetecken, om vad respektive sida egentligen säger, men 
även vad dem egentligen kan speciellt när man samtalar online. 
Vidare säger han att en positiv del är ju att ungdomar är på grund av att de är vana att använda 
internet och har sociala medier ofta som en vardags grej. Gör att det finns en redan lagd grund för 
att bibliotekarier att starta dialoger med dem på samma medium, med samma nivå menar han att 
man inte försöker vara något annat än vad man är (bibliotekarie) och är tydlig med sin intention (är 
man där som enskilda bibliotekarier eller för bibliotekets räkning) när man beskriver sig själv 
online. Han tror även att en intressant möjlighet är att starta diskussioner online på sociala medier 
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om bibliotek. ”jag menar om biblioteken vill veta mer om ungdomar varför pratar man inte med 
dem online då? det eju där man försöker nå ut så varför inte” 
 
Vilka faror tror ni man får ta hänsyn till med det sättet att arbeta? 
 
A ser inga direkta faror direkt, men efter lite betänketid så tycker hon att den största faran 
med att arbeta med att hålla ett statiskt synsätt oss biblioteken och vänta på att användarna ska söka 
sig till en kan bli 
 
G säger ”Att inte pressa så mycket att man stöter bort människor!” och att även ta hänsyn till att det 
fysiska rummet är vad hon ser som viktigast och även tror att många andra känner, och ser det som 
centralt och även största faran med sociala mediearbeten på ett bibliotek. 
 
R säger att behöver vara tydlig med sin intention i egenskap av vad är man där för och vara tydlig 
när man samtalar. En fara kan ju bli att man försöker bli mer ”digital” i sitt språk utan större insikt i 
hur det egentligen är och gör sig själva svårförstådda på grund utav det.  Dock poängterar R att ” 
Men egentligen eju denna fara en möjlighet! Jag menar med en medvetenhet om att man behöver 
vara tydlig i det man skriver och att man faktiskt är där för att lära sig i lika stora delar som att 
informera och lära ut. Gör ju att man kan bli effektivare bibliotekarier skulle jag tro!” 
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11. Bilaga 3 : Intervjusvaren Bibliotekarie Gruppen 
Vilka sociala medier använder du vanligtvis under en dag/arbetsdag för kontakt eller informera? 
 
A säger att hon använder en hel del fb privat för att hålla sig uppdaterad om vad som händer bredare 
runt omkring, både för kontakt med människor men även för sidor med en fokus på något hon 
tycker är intressant. A sysslar även med fb på biblioteket tillsammans med bibliotekets blogg hon 
säger även att ” Samtidigt på grund utav mina intressen är knyta till jobbet och litteratur blir det ofta 
att arbetes och privat ofta strålar samman i viss mån runt media användning” 
 
B säger att främst skulle det vara Fb men sker mest på fritiden men även till vis del twitter. 
 
Varför är det just dessa du använder för att få information? 
 
A tycker det är en fantastisk metod för att nå ut till många väldigt snabbt vilket är precis så man 
resonerar på arbetsplatsen med det handlar om att nå ut och bli informerad i gengäld. Samtidigt kan 
man genom bland annat fb faktiskt visa vilka man själv är och vad man sysslar med, och tycker 
även att det är en möjlighet som bibliotekarie att söka reda på fakta genom fb med om en 
organisation eller event. 
 
B säger för att det är där hennes kontakter återfinns. 
 
Om du skulle nämna några beskrivande egenskaper för vad som ger just dessa du nämnt, en sådan 
central del vilka skulle det vara? 
 
A tror att det handlar mycket om att vara i framkant, att snabbt få ut litteratur och musik osv till 
många och hon ser till fb och bloggen för att kunna ha en känsla av att ha ”koll” på litteratur och 
söka efter spännande nyheter. Med poängteringen att man ska känna att ”man är med i flödet” och 
det centrala är den snabba uppdateringstakten. En viktig poäng som sägs är även att en annan kanal 
i form av twitter hade testats och kommit fram till att den var för snabb för storleken på biblioteket. 
”Man får se till vad man är för bibliotek och vad man vill nå ut med, sedan vilka kanaler som kan 
funka, och som man klarar av” 
 
B tror det är främst för kontakt möjligheterna när det gäller Fb vilket skaffades utav nyfikenhet 
twitter är mera allmän förströelse. ”Men man vill ju som bibliotekarie hålla sig uppdaterad” 
 
Ser du några möjliga faror som kan komma med det perspektivet? 
 
A farorna ligger enligt henne att hastigheten ofta gör att saker nedgraderas väldigt snabbt så det man 
vill förmedla som man känner är viktig för många att se kan försvinna i mängden. En vis beröring 
utav den personliga integriteten görs men hon ser det inte som ett professionellt problem utav mer 
som privat person. 
 
B känner främst att informationen får en annan genomslagskraft än i många andra medium, och det 
kan ju blir fel eller missvisande information som porträtteras som korrekt eller vetenskaplig. 
 
 
Hur ser du på bibliotekets användande av sociala medier vad med avseende på hur samhället 
utvecklas idag, med en möjlig fokus på det digitala över det fysiska? 
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A säger hur det är mycket starkt knytet till huvudmålgrupperna på biblioteket man jobbar på, där 
om vi skulle säga mycket äldre personer ofta besöker hamnar ju de rumsliga ändringarna med mer 
digitala verktyg på sparlåga. Medan man kanske mera online jobbar för att nå ut till flera ålders 
kategorier samtidigt som man vill beskriva sig själv och sin ”profil” 
”Man kan ju inte köra över alla genom att generalisera att alla har internet och datavana, samtidigt 
eju rummet det viktigaste rent kulturellt och utbudet formas ju utav behov” 
 
B tycker det är ”Bra så länge man inte ersätter det fysiska med det digitala” Man ske ju inte stötta 
bort några användargrupper genom att ta bort valmöjligheter, men annars ses hon det som positivt. 
 
När ni tänker på vad ni vet att biblioteken sysslar med i sin verksamhet just nu, vart eller hur ser ni 
att man kan förbättra dessa med sociala medier? 
A är inte helt säker då man saknar någon form utav statistik utav användarna som skulle ligga till 
grund för någon strukturändring. Men hon känner att dem är eller tills för ganska nyligen varit 
väldigt framåt med hur man jobbar med sociala medier, och har det ofta med i personal möten och 
liknande så det är en närvarande fråga. 
 
B kan inte namnge några specifika men säger att Flera områden säkerligen kan förbättras beroende 
på hur man använder olika verktyg, men är ju en resurs fråga i grund och botten. 
 
Vilka kanaler tycker du skulle varit mer använd än vad ni ser idag för att vissa biblioteksresurser 
och att presentera biblioteksrummet överlag? 
 
A kommer inte på något specifikt som skulle användas mer eller på annat sätt men framhåller vikten 
utav den fysiska förmedlingen. 
 
B kommer inte på specifika på rak arm men poängterar igen samspelet mellan resurser och tid som 
avgörande, och säger även man får ta hänsyn till etiska faktorer, som personer som kommer med på 
bild när man visuellt visar upp biblioteksrummet. ”Finns säkerligen flera möjligheter man skulle 
kunna använda sig utav, men det skulle behöva diskuteras” 
 
Vad är din erfarenhet utav ungdomars användning av sociala medier? 
 
A känner att bilden utav den åldersgruppen är något bristfälliga men känner att ungdomar överlag är 
ganska skickliga redan på att hitta information och röra sig digitalt. 
 
B har en bild om att man ofta idag lever stora delar av sitt liv online som en integrerad del utav 
vardagen.  ”samtidigt tror jag man blottar sig idag väldigt mycket med det man skriver online bråk 
och debatter är ju öppna för alla att se, på andra sätt än det varit” 
 
Känner du att den här bilden du har utav denna grupp kommer från några speciella erfarenheter? 
 
A säger att erfarenheten baserar sig främst på sina egna barns kompetens och hur dem har pratat och 
ofta finner sig i situationer när familjemedlemmar är de som berättar för dem hur man ska använda 
sociala medier. Hon tillägger att mycket är nog baserat i sunt förnuft och erfarenhet utav hur 
människor resonerar men som bibliotekarie har de ingen större erfarenhet utav ungdomar då deras 
huvudsakliga användare är äldre åldrar. 
 
B säger att de bygger främst på egna iakttagelser om hur ungdomar skriver och resonerar på medier 
och egna möten. 
 
Vilka sociala medier används på biblioteket? A säger att de är Fb och till viss mån twitter 
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B främst säger hon använder man sig utav fb men även viss användning utav twitter och bloggar. 
 
Varför just dessa? 
A säger på grund utav deras flexibilitet och att man enkelt kan få en överskådlig bild 
 
B säger för att det är en metod att nå ut till flera olika användargrupper över flera ålderspann, 
samtidigt som det är en enkel plattform att fylla på.  Men även för att man ser det som sociala 
medier som många känner till. 
 
Bland dem sociala medier vi pratat om hittills i vilken form skulle ni se ideal formen utav dessa för 
förmedling mellan bibliotek och ungdomar? 
 
A ser mer till det fysiska mötet som det som skulle fungera bättre än det digitala när de kommer hur 
man vill jobba för att mötas med ungdomar. Hon tillägger även att den bästa planeringen för sociala 
medier som ett sätt att nå ut till ungdomar behöver ha en likvärdigt fysiskt beståndsdel i 
biblioteksrummet. 
 
B hävdar att det är inget som hon direkt skulle kunna definiera men hon känner att en chat funktion 
mellan ungdomar och bibliotekarier hade varit bättre än t.ex. Fb då flera sociala medier kräver att 
man skaffar ett konto. ”Sedan beror det på vilken form utav kommunikation man är ute efter om det 
är likt ett regeringssamtal eller mer bokprat” hon poängterar även en fara med chat då man som 
bibliotekarie inte kommer veta vem det är ifall det förekommer hot eller liknande situationer med 
en chat funktion. 
 
Vilka är egenskaper ser ni som utmärkande oss respektive grupp? och hur tror ni det påverkar deras 
bild av sociala medier? Negativt? Positivt? Och möjligheter ni ser på grund av dessa som kanske 
inte är direkt uppenbara? 
 
A säger att man nog ofta är väldigt fokuserade och mån om att informera alla om kultur relaterade 
händelser och korrekt informationshantering. Medan ungdomar är en grupp som dem inte är fullt 
uppdaterade om utöver den personliga erfarenheten och den begränsade respons man fått online. 
Men baserad på hur man resonerar är ungdomar en grupp som är teknik kompetent i mycket hög 
grad, men saknar möjligen en insikt inom källkritik. Ungdomars sprida bakgrunder och språkliga 
färdigheter är även det en aspekt man kommenterar på, som man får ha i åtanke när man ska arbete 
med ungdomar. ”Vi lär oss mer utav responsen vi ser från unga och hur de använder medierna, än vi 
skulle själva” 
 
B menar att bibliotekarier ofta definieras med ett tänkande om källkritik och värnandet om 
personuppgifter, med ett värnande om sitt demokratiska uppdrag att vara till för alla. Därför kan 
deras bild av medierna bli en utav kultur och bevarande perspektivet utåt. Ungdomar ser hon mera 
som en grupp som rör sig i hög hastighet, och ofta vill se saker hända snabbt och gärna enkelt. 
Vidare ur ett källkritiskt perspektiv ser hon även att ungdomarna nog inte reflekterar särskilt mycket 
över det, vilket hon tror direkt inverkar positivt och negativt på deras behov och vilja att utveckla 
saker. 
 
Vilka faror tror ni man får ta hänsyn till med det sättet att arbeta? 
A säger ” att vi som bibliotekarier och de som ungdomar har sådana utgångspunkter i hur vi ser till 
information och varandra, att vi behöver vara tydliga med vad vi vill lära oss utav varandra. Så vi 
inte hamnar i en situation när vi förnärmar varandra omedvetet” 
 
B säger att man kan luras utav att man som bibliotekarie ser hur enkelt ungdomar använder digitala 
verktyg, utan att ta hänsyn till det faktiska resultatet de får fram. ”Man får alltid ha en fokus på 
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källkritikens vikt med alla nya kanaler eller liknande man använder sig av, och även ens 
förförståelse utav användargrupper” 
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