
MASTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilden av bibliotekets roller 
Marknadsföring av ett  

folkbibliotek på Instagram 
 
 
 
 
 

MARIA EKELUND 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Maria Ekelund 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande.



Svensk titel:  Bilden av biblioteket. Marknadsföring av ett 
folkbibliotek på Instagram  

Engelsk titel: The image of the library. Marketing of a public 
library on Instagram 

Författare: Maria Ekelund 

Färdigställt: 2019  
 
 
Abstract:  
An increased access to information and knowledge through the development of 
information- and communication technology, Internet and social media has led 
to changes in perceptions of what the public library is and what role it has in 
contemporary society. In addition, the use of smartphones has contributed to an 
easy and economic way to market an institution and to build relationships with 
users through visual communication. In the context of adapting both to the 
influences of a global market and stated cultural policies on a national, regional 
and municipal level, the public library aims to serve a target group that 
includes all citizens. 
 
The question at issue states: How does the public libraries in Jönköping use 
Instagram to market their activity and in what way is different library roles 
expressed through the images? 
 
During 2016 – 2017, 302 images were posted on Instagram by the municipality 
of Jönköping. These images where studied using content analysis. The four 
spaces model, as explained by Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot- 
Hansen (2012), was used to analyze the result.  
 
The result shows that the public libraries use Instagram to legitimize the 
librarys existence towards users and decision-makers, to build relationships 
with users and to market activities, for instance. The majority of the studied 
images could be related to the inspiration space. 

Nyckelord: bibliotek, Instagram, sociala medier, marknadsföring, 
kommunikation, kulturpolitik, four spaces model, 
bibliotekets roll
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Förord 
När finansminister Magdalena Andersson i sitt inledningstal på de av Svenska 
Biblioteksföreningen arrangerade biblioteksdagarna i maj 2018 beskrev biblioteken 
som en självklar del av välfärdssverige vars redskap har förändrats, men vars 
kärnuppdrag förblivit intakt belyste hon en del av den aspekt föreliggande 
examensarbete studerar. Andersson beskrev hur bibliotekens strävan efter att göra 
bildning och utbildning tillgängligt för alla bidrar till upplysta medborgare, vilka med 
kunskap och information blir fria medborgare. Med en sinande tilltro till institutioner 
och växande globala klyftor riskerar det demokratiska samhället att vittra sönder. 
Andersson tog upp problematiken med falska nyheter och lögner som blir sanningar i 
en kultur av ökad högerpopulism och intolerans. Hon menade att bibliotekens 
betydelse som en mötesplats med öppna dörrar tilltar när faktaresistens och 
filterbubblor färgar individers åsikter. 

Talaren efter Andersson var Per T Ohlson, författare till boken ”1918: året då Sverige 
blev Sverige”, som menade att biblioteken har en nyckelroll i det digitala samhället 
eftersom individer i sociala medier kan skaffa sig en verklighetsuppfattning som är 
ensidig och bekräftar de egna åsikterna som inte ifrågasätts i filterbubblor bestående 
av likartade åsikter. Ohlson beskrev att det som i antikens Grekland var en viktig 
mötesplats, nämligen torget, där människor kunde mötas och utbyta åsikter och söka 
efter kunskap numera har ersatts av de grupper i sociala medier som bekräftar 
varandra, där åsikter inte konfronteras. Den demokratiska roll biblioteken har i vad 
som kan benämnas en tid av post-sanning, är som det öppna torget och mötesplatsen 
där människor kan mötas över olika gränser, utbyta idéer och inhämta kunskap. För 
även om vi lever i ett demokratiskt samhälle menar Ohlson att demokratin, precis som 
andra samhällsordningar, inte är beständig i sig själv utan måste oavbrutet återerövras. 
Där har biblioteken en central roll då både bildning och kunskap anknyter till 
bibliotekets huvuduppgifter. 

Dessa två talare framhäver några av de centrala element föreliggande examensarbete 
studerar nämligen biblioteken, som i spåren av den tekniska utvecklingen, tar hjälp av 
nya metoder för att kommunicera det demokratiska uppdrag bibliotekslagen 
beskriver. De framhäver också varför det är viktigt att beakta demokratin och 
bibliotekens position i ett samhälle som utsätts för krafter med andra intentioner än 
goda. Genom en närvaro på sociala medier där biblioteken bygger relationer med 
användare och uttrycker den tillgänglighet, mångfald och öppenhet verksamheten 
erbjuder kan de växande klyftorna, både samhälleliga och digitala, minimeras och ett 
demokratiskt samhälle främjas. 

Samtidigt som Sverige firar 100 år av demokrati är det viktigt att påminna sig om att 
arbetet med det demokratiska samhällets utveckling inte får stagnera. I det arbetet har 
biblioteken en betydande roll och det är jag tacksam över att få vara en del av. 

Maria Ekelund 
Stockholm 2018-05-16 
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1. Inledning
Folkbibliotekens roll i samhället regleras i första hand på kommunal nivå med hjälp 
av kulturpolitiska dokument. Samtidigt ska biblioteken existera i ett omgivande 
samhälle där rådande normer påverkar biblioteken genom marknadsekonomiska 
styrmodeller och en ständig utveckling av den digitala tekniken. Därför är det av 
intresse att i den här uppsatsen studera hur sociala medier används av en 
biblioteksverksamhet för att marknadsföra sig. Genom att kommunicera med 
användare via sociala medier kan biblioteken antas förmedla sina värderingar och 
befästa sin position i samhället, vilket kan undersökas genom att studera vilken 
biblioteksroll som framträder i den digitala marknadsföringen. 

Bibliotekens utbud ska enligt bibliotekslagen möjliggöra för alla medborgare att få 
tillgång till ett brett och kvalitativt urval av information, vilket före den 
informationsteknologiska utvecklingen inte ifrågasattes nämnvärt. Därför har 
biblioteken historiskt sett inte haft ett behov av att marknadsföra sig för att legitimera 
sin verksamhet, det vill säga förklara och försvara sin existens. I takt med den ökade 
tillgängligheten på information, bland annat genom den tekniska utvecklingen, 
digitalisering samt styrmodeller med influenser från New Public Management (NPM) 
i den offentliga sektorn, har dock kraven från beslutsfattare på att uppvisa mätbara 
resultat ökat för att säkerställa ekonomiska resurser. Kommunikation och 
marknadsföring har därför blivit ett betydande inslag i bibliotekens verksamheter, inte 
bara för att attrahera besökare utan också för att säkerställa bibliotekens uppdrag i 
samhället som kunskapsförmedlare (se exempelvis Carlsson, 2013; Frenander, 2014; 
Helinsky, 2011; Kann-Christensen & Andersen, 2009 m.fl.).  

Synen på att biblioteken ska finnas där användarna befinner sig är omfattande både i 
litteraturen och i de politiskt beslutade riktlinjerna där tillgänglighet är ett av flera 
ledord. Därför är det inte konstigt att bibliotekets digitala närvaro ökar i takt med den 
tekniska utvecklingen och möjligheten att vara uppkopplad oberoende av tid och rum, 
med hjälp av Internet och smarttelefoner, vilket bland andra Farkas (2007), Guin 
(2012) och Hansson (2010a) observerar. Innehållet i de inlägg som 
biblioteksverksamheter publicerar i sociala medier kan dock antas vara lika viktigt 
som den faktiska närvaron på digitala plattformar. Det är således relevant att i 
föreliggande studie undersöka hur marknadsföring av biblioteksverksamheten ser ut 
samt vilken roll biblioteket intar genom sin kommunikation i sociala medier. 

1.2 Problembeskrivning 
Med den ökade tillgången till information och kunskap genom Internet och sociala 
medier har biblioteken, liksom annan både privat och offentlig verksamhet, utvecklats 
och anpassats efter de nya möjligheter och utmaningar som teknologin medför, se 
exempelvis Webster (2014) och Bawden och Robinson (2012). Innehållsmässigt 
handlar diskussionen bland annat om digitala medier och tjänster, något som 
framhävs av exempelvis Hansson, (2010b) samt Chowdhury och Foo (2012), men 
organisatoriskt innebär det bland annat ett nytt sätt att marknadsföra sig och 
kommunicera med medborgarna, vilket exempelvis Einasto (2015) och Helinsky 
(2011) belyser. 
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Sociala medier erbjuder möjligheter för en verksamhet att knyta an och engagera 
användare, exempelvis genom att bygga långsiktiga relationer, generera nya insikter 
samt att vara närvarande för att kunna påverka verksamhetens anseende på internet. 
Andra fördelar verksamheter kan dra nytta av genom att använda sociala medier kan 
vara att det medverkar till att bygga en identitet kring ett varumärke, att verksamheten 
får en översikt kring vad användare har för åsikter om verksamhetens tjänster och 
utbud samt möjligheter att marknadsföra och lyfta fram specifika aktiviteter (Taprial 
& Kanwar, 2012). Smarttelefoner är ett exempel på hur informationsteknologin och 
digitaliseringen har bidragit till att öka tillgängligheten till information samtidigt som 
verksamheter på ett enkelt och resurssnålt sätt kan marknadsföra sig och skapa 
relationer med användare genom närvaro på sociala medier. Smarttelefoner möjliggör 
en direktkontakt mellan producenter och konsumenter av information och gör att flera 
individer och verksamheter kan göra sina röster hörda. Relationsskapandet mellan 
verksamhet och individ är en aspekt av den digitala närvaron som lyfts fram av 
exempelvis Carlsson (2010), Garczynski (2016) och Wallis (2014).  
 
Genom att publicera bilder har biblioteket möjlighet att gestalta vilken typ av 
verksamhet som bedrivs. Bilderna kan vara ett sätt att uttrycka verksamhetens 
värderingar och kan förmedla information kring vad biblioteket anser vara relevant 
för befintliga och potentiella användare. Bilderna kan också vara ett sätt för 
verksamheten att legitimera sig gentemot beslutsfattare eftersom de visar upp 
verksamhetens aktiviteter och deras betydelse för ett demokratiskt samhälle (Seddon, 
1990). Studier av de bilder en verksamhet publicerar kan illustrera vilken eller vilka 
roller biblioteket intar i ett samhälle, exempelvis som en plats för inspiration, en plats 
för lärande, en plats för möten och/eller en plats för skapande (Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen & Skot- Hansen, 2012). 
 
Fors och Bäckström (2015) hävdar att utvecklingen av informationsteknologin och 
smarttelefoner bidragit till ett mer visuellt orienterat samhälle som inneburit att 
verksamheter numera har möjlighet att kommunicera med sina användare på ett nytt 
sätt jämfört med kommunikation genom de traditionella medierna. Avsikten med att 
använda bilder som kommunikationsverktyg i marknadsföringssyfte är att betraktaren 
ska reagera och agera (Bergström, 2011). Eftersom användningen av sociala medier, 
där budskapen kan bestå av både text och bild, ökar så anses det vara allt viktigare för 
verksamheter att befinna sig på sociala medier och att använda digitala verktyg med 
målet till att marknadsföra sina tjänster (Farkas, 2007).  
 
Ökade krav på offentliga verksamheter, exempelvis på att framhäva antalet utlån, 
antalet aktiviteter och antalet besökare av bibliotek som markörer för en god 
verksamhet, kan påverka den marknadsföring som sker genom att fokusera på en 
specifik del av en verksamhet medan andra delar i verksamheten inte belyses. 
Biblioteken behöver förhålla sig både till de politiskt beslutade riktlinjerna och till de 
marknadsekonomiska förutsättningarna. Samtidigt har biblioteken enligt 
bibliotekslagen uppdraget att:  
 

”… verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. […] främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (2013:801, 2 §). 
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Det problemområde som föreliggande studie undersöker är hur ett folkbibliotek 
använder den bildbaserade nätverkstjänsten Instagram för att marknadsföra sin 
verksamhet. Studien utforskar också vilka av folkbibliotekets roller som framhävs 
genom Instagram. Arbetet utgår från Jönköpings kommuns bibliotek, vilket i 
föreliggande studie exemplifierar hur ett folkbibliotek använder Instagram för att 
kommunicera med sina användare. Även om studien inte gör anspråk på att 
generalisera resultatet att gälla samtliga folkbibliotek kan studien ändå ge ökad 
kunskap om vilka av bibliotekets roller som accentueras i den kommunikation som 
bedrivs. Smeaton och Davis (2014) understryker att kunskapen om hur sociala medier 
kan användas på bästa sätt inom biblioteksväsendet för att stödja samhällets mål och 
skapa en ökad delaktighet mellan verksamhet och användare kommer att vara en 
central del i yrkeskårens kompetens. Därför är ambitionen att föreliggande studie ska 
ge en bild av hur marknadsföringen av ett folkbibliotek i sociala medier kan se ut 
genom att utföra en studie där fokus ligger på analys av bilder. Eftersom det saknas 
tidigare studier av hur svenska folkbibliotek kommunicerar genom bilder kan 
föreliggande arbete fylla ett tomrum och bidra med kunskap inom området. 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur ett folkbibliotek använder sociala medier i sin 
marknadsföring för att kommunicera med befintliga och potentiella användare. Med 
utgångspunkt i fyrfältsmodellen, som den presenteras av Jochumsen, Hvenegaard 
Rasmussen och Skot- Hansen (2012), är ambitionen att undersöka vilka 
biblioteksroller som framträder ur de publicerade bilderna med avsikten att få ökad 
kunskap om vilka roller betonas i den visuella kommunikationen. 
 
Frågeställningarna blir därför:  

• Hur använder Jönköpings kommuns bibliotek Instagram för att marknadsföra 
sin verksamhet? 

• På vilket sätt kommer folkbibliotekens roller till uttryck genom de bilder som 
Jönköpings bibliotek publicerar på Instagram?  

Den första frågan kommer att undersökas genom gör en innehållsanalys av de 302 
bilder som Jönköpings kommuns bibliotek publicerade på den nätverksbaserade 
bilddelningstjänsten Instagram mellan 2016 och 2017. För att besvara den andra 
frågan används fyrfältsmodellen för att analysera vilka av bibliotekets roller som 
kommer till uttryck genom den visuella kommunikationen på Instagram. 
Fyrfältsmodellen består av fyra rum, vilket inte uteslutande refererar till bibliotekets 
fysiska rum, vilka benämns rum för inspiration, rum för lärande, rum för möte och 
rum för skapande, se kapitel 4. 
 
Syftet med studien är inte att finna allmängiltiga svar som inbegriper samtliga 
folkbibliotek. Istället riktas fokus på en kommuns folkbibliotek för att illustrera ett 
exempel på hur bilder kan användas för att marknadsföra verksamheten och den 
position folkbiblioteket intar i samhället. I studien används begreppen folkbibliotek 
och bibliotek synonymt. Avses annat typ av bibliotek specificeras detta. Studien syftar 
inte till att studera intentionen hos den som publicerat bilderna.  
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1.4 Disposition 
 
Föreliggande studie har i kapitel 1 introducerat det valda ämnet, vilket följdes av en 
problembeskrivning samt studiens syfte och frågeställningar. 
 
I Kapitel 2 förs ett resonemang kring det kulturpolitiska begreppet. Dessutom ges en 
översikt av den svenska kulturpolitikens framväxt vilket följs av en presentation av de 
kulturpolitiska riktlinjerna i bibliotekslagen, den regionala biblioteksplanen och den 
kommunala biblioteksplanen. Syftet med detta är att gestalta kopplingen mellan de 
olika kulturpolitiska nivåerna som inspirerar verksamheten i ett folkbibliotek.  
 
I kapitel 3 ges en litteraturöversikt av relevant forskning inom området för bibliotek i 
relation till informationssamhället, sociala medier och Instagram.  
 
I kapitel 4 presenteras folkbibliotekets roller genom fyrfältsmodellen, som den 
presenteras av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot- Hansen (2012), vilket är 
det teoretiska perspektiv som används vid analys och tolkning av de 302 studerade 
bilderna. 
 
I kapitel 5 beskrivs den forskningsmetod som ligger till grund för det empiriska 
materialet. Då förs även ett resonemang kring tillvägagångssätt, urval och etiska 
principer.  
 
I kapitel 6 presenteras resultatet av innehållsanalysen, vilket är en kvantitativ 
beskrivning av de studerade bilderna. 
 
Analys och diskussion av de studerade bilderna i relation till fyrfältsmodellen, vilket 
utgör studiens kvalitativa ansats, presenteras i kapitel 7, vilket inkluderar en reflektion 
kring metodval, en avslutande diskussion, tankar kring fortsatt forskning och 
slutsatser.  
 
Litteraturförteckning och bilaga återfinns i studiens sista del. 
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2. Bakgrund 
 
På grund av genomgripande förändringsprocesser i samhället skapas kontinuerligt nya 
förutsättningar för kulturen och kulturpolitiken. Globalisering, digitalisering och det 
postmoderna samhället genererar andra villkor och nya perspektiv. Förskjutningen 
från folkhemmet med sin socialdemokratiska ansats, till ett samhälle med ett 
marknadsekonomiskt fokus och styrning av offentliga verksamheter influerat av New 
Public Management (NPM), påverkar både retoriken och ekonomin. Synen på 
kommersialismen har gått från skepsis till övertygelse om dess möjligheter och 
potential. Som Jacobsson i Svensson och Tomson (2016) uttrycker det har 
”kulturpolitiken blivit ett medel för tillväxtpolitiken” från att ”ha varit ett medel i 
välfärdspolitiken” (s. 64).  

De kulturpolitiska ambitionerna används som benämning i föreliggande studie för att 
illustrera de nivåer av beslutsfattande som ramar in bibliotekens verksamheter och 
vägleder bibliotekspersonalen i deras arbete. Även om det är på den kommunala nivån 
beslutsfattande kring folkbiblioteken sker, förhåller sig folkbiblioteken även till 
bibliotekslagen på en nationell nivå och de regionala biblioteken där samarbeten äger 
rum och inspiration till verksamheten inhämtas. För att förstå kopplingen mellan de 
olika kulturpolitiska nivåerna förs i föreliggande avsnitt ett resonemang kring 
begreppen kultur, politik och kulturpolitik. Därefter återfinns en redogörelse för 
folkbibliotekets styrdokument på nationell, regional och kommunal nivå. Kann-
Christensen och Andersen (2009) belyser betydelsen av de kulturpolitiska riktlinjerna 
ett folkbibliotek har att förhålla sig till och menar att marknadsekonomiska tendenser 
inte bör överskugga dessa. 

2.1 Kultur, politik och kulturpolitik 
Kulturbegreppet används i många sammanhang och dess olika användningsområden 
vittnar om ordets komplexitet. Fornäs (2012) menar att det moderna kulturbegreppet 
växt fram i en serie steg och diskuterar fyra huvudgrupper av begreppet, vilka 
samexisterar och relaterar till varandra. Det ontologiska kulturbegreppet relaterar från 
början till kultur som odling, vilket även innebar mänsklig ordning och omvårdnad. 
Den ontologiska ansatsen anknyter till existens och skiljer på vad som existerar utan 
mänsklig inverkan (natur) och vad människor skapar (kultur). Det antropologiska 
perspektivet på kultur ser kulturen som livsformer utvecklat av exempelvis ett folk, en 
grupp människor eller under en historisk period. Litteratur, konst, musik och teater är 
exempel på mänskliga aktiviteter som handlar om en estetisk utformning och som 
anknyter till det estiska kulturbegreppet. Kultur som meningsproduktion härstammar 
från det hermeneutiska synsättet vilket kan knytas an till aspekter av samhället som 
berör mening, tolkning och kommunikation (Fornäs, 2012). 

Begreppet politik kan definieras i de tre huvudtyperna beteenden, idéer och 
institutioner vilka är relaterade till (1) det offentliga, vilket anknyter till en 
institutionell definition, (2) det auktoritativa fördelandet av värden som förklaras som 
en funktionell definition samt (3) en stilmässig definition. Den institutionella 
definitionen innefattar bland annat beteenden, idéer och institutioner inom offentliga 
verksamheter medan den funktionella definitionen består av den auktoritativa 
fördelningen av värde i samhället. Den stilmässiga definitionen berör de beteenden, 
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idéer och institutioner som är relaterade till utövandet av makt. Inom statsvetenskapen 
utgörs kärnområdet för politiken den auktoritativa värdefördelningen vilken sker 
genom de offentliga institutionerna. Ekonomi och politik vävs samman i ett modernt 
demokratiskt samhälle, vilket medför svårigheter att avgränsa politikbegreppet 
(Bengtsson, 2001).  

Definitionen av kulturpolitik är beroende av hur de båda begreppen kultur och politik 
definieras. Sett ur ett byråkratiskt och operationellt perspektiv är kulturpolitik ett 
bland många andra politikområden inom den statliga förvaltningen. I praktiken är 
spännvidden större än så eftersom begreppet både innehåller regelstyrd byråkrati och 
ett irreguljärt, det vill säga en verksamhet som inte präglas av kontinuitet, skapande 
(Frenander, 2011). 

2.2 Bibliotekslagen 2013:801 
 
Den svenska bibliotekslagen (2013:801), som trädde i kraft 2014, är en ramlag med 
övergripande principer och riktlinjer för biblioteken. Framförallt fastställer lagen att 
biblioteken, genom att bidra till kunskapsförmedling och en fri åsiktsbildning, ska 
arbeta för utveckling i ett demokratiskt samhälle. Bestämmelserna i bibliotekslagen 
riktar sig till det allmänna biblioteksväsendet vilket innefattar all offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet. Bibliotekslagens målsättning är att biblioteken ska främja 
kulturell verksamhet, litteraturens ställning och intresset för bildning för alla 
medborgare. Bibliotekslagen anger att kommunen ansvarar för folkbiblioteken medan 
landstingen ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten. De prioriterade 
grupper som nämns i bibliotekslagen är individer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna samt personer med annat modersmål än svenska.  
 
I bibliotekslagen fastställs att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att det ska 
vara anpassat efter användarnas behov samt vara tillgängligt för alla. Utbudet på 
folkbiblioteket ska vara allsidigt samt präglas av kvalitet och verksamheten ska främst 
främja läsning och tillgången till litteratur. Dessutom ska folkbiblioteken ägna sig åt 
att öka kunskapen om hur informationsteknik kan bidra till lärande och delaktighet i 
kulturlivet. Barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet med syftet att 
främja språkutvecklingen och stimulera till läsning. Det anges också att utlåningen på 
folkbiblioteken ska ske avgiftsfritt oavsett publiceringsform.  
 
Bibliotekslagen fastställer att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för 
verksamheter inom biblioteksområdet. Dessa ska följas upp för att utvärdera dess 
utformning och hur de används. 

2.3 Regional biblioteksplan för Jönköpings län 2015 – 
2017 
 
Den regionala biblioteksplanen för Jönköpings län är en del av den regionala 
kulturplanen 2015 - 2017, vilken antogs av landstingsfullmäktige i november 2014. 
Att dela kunskap, främja samverkan och att möjliggöra utveckling är den regionala 
biblioteksverksamheten i Jönköpings verksamhetsidé. Utgångspunkten för den 
regionala biblioteksplanen är folkbibliotekens och kommunens behov samt 
bibliotekslagen. Syftet är att erbjuda regionens invånare en biblioteksverksamhet av 
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hög kvalitet, som både är relevant och jämlik. Kvaliteten anges vara en viktig faktor 
för att främja en fri informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet eftersom 
dessa är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp vilket innebär att barnperspektivet ska genomsyra den regionala 
biblioteksverksamheten. För att uppnå syftet med verksamheten ska arbetet ske i 
dialog med folkbiblioteken och det omgivande samhället. 
 
För att stimulera till reflektion och lärande arbetar den regionala 
biblioteksverksamheten handledande och processinriktat. Förmedling av nya 
kunskaper och metoder ska stärka personalens kompetens och vara utvecklande för 
den professionella självkänslan. Omvärldsanalys, kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering utifrån ett användarperspektiv är områden som anges vara viktiga.  
 
Den regionala biblioteksplanen framhäver vikten av tillgänglighet, vilket definieras 
som tillgång till bibliotek, medier och information, vilken både kan vara fysisk och 
digital, och som är anpassat efter individens behov oavsett ålder. Mångfald nämns 
som ett annat centralt begrepp vilket innebär att värdet av alla människors olika 
bakgrund, erfarenheter och kunskaper bekräftas och beaktas. Jönköpings läns 
regionala biblioteksplan anger sex prioriterade områden: samverkan, kvalitetsarbete, 
biblioteksarenan, läsfrämjande och bildning, berättelsen och berättandet samt ny 
teknik och digital delaktighet.  

2.4 Biblioteksplan 2016 – 2019 för Jönköpings 
kommun 
Den nuvarande biblioteksplanen för Jönköpings kommun sträcker sig från 2016 - 
2019. I den beskrivs riktlinjer, utmaningar och möjligheter för 
biblioteksverksamheten i kommunen. Bland annat framgår att enskilda bibliotek har 
möjlighet att profilera sig utifrån de lokala behoven, och att biblioteken, exempelvis 
genom författarbesök och föredrag ska främja lusten att både ta till sig och vara med 
och skapa berättelser. Kommunens biblioteksplan anger att den viktigaste resursen för 
biblioteken är dess personal, där kompetens och bemötande är betydande faktorer.  

Den kommunala biblioteksplanen, som gäller all kommunal biblioteksverksamhet, 
beskriver bibliotekens uppdrag och anger vad biblioteken ska göra samt motivera 
varför. Jönköpings folkbibliotekssystem består av 12 bibliotek och två mobila 
enheter. I kommunen finns även fem kommunala gymnasiebibliotek samt cirka 50 
kommunala grundskolebibliotek. Varje folk- och skolbiblioteksenhet ska ha årliga 
handlingsplaner som ska kopplas till biblioteksplanen. Dessa speglar det enskilda 
bibliotekets unika behov. Biblioteksplanen anger att biblioteken kan profilera sig 
utifrån de lokala behoven, men att biblioteksarenan ska verka som en helhet.  

Folkbiblioteken, vars målgrupp anges vara alla, ska enligt biblioteksplanen fungera 
som ett demokratiskt rum i samhället som har en stor betydelse för integration. För att 
medverka till upplysta och aktiva medborgare är närheten till ett fysiskt bibliotek 
viktigt. Dessutom innebär folkbibliotekets breda uppdrag där skapande verksamhet, 
utbildning och möjlighet till mötesplatser ska erbjudas och att bibliotekslokalerna ska 
vara tillgängliga på ett generöst vis. Biblioteken ska vara experter på att sortera i 
informationsmängden och garantera ett brett och kvalitativt utbud. Samverkan mellan 



9 
 

kommuner, regioner och nationellt ses som ett sätt att stärka den kommunala 
biblioteksverksamheten. 

Folkbiblioteken i kommunen ska vara en neutral, trygg och öppen plats för alla och 
spegla behovet som råder i området. Meröppet (när låntagaren kan använda 
biblioteket utöver de bemannade öppettiderna) samt lättöppet (när låntagaren lånar 
material utan behjälplig personal) är två företeelser som kan vara sätt att öka 
tillgängligheten och samtidigt utvecklar verksamheten. De i bibliotekslagen angivna 
prioriterade grupperna ska biblioteken ta särskild hänsyn till när det gäller både 
lokalernas utformning samt medieinköp och verksamhetsplanering. Miljön ska både 
vara kreativ och inspirerande och erbjuda lugna ytor. Föreningar och andra grupper 
uppmuntras använda lokalerna, vilket förutsätter en flexibel biblioteksyta. Även den 
digitala aspekten av folkbiblioteket nämns, exempelvis i form av ett uppdaterad och 
interaktiv digital arena. 

2.5 Sammanfattning  
 
De politiskt beslutade riktlinjerna anger i breda drag bibliotekens uppdrag för att 
säkerställa en jämlik tillgång till litteratur, kunskap och information för samhällets 
alla medborgare i allmänhet och till prioriterade grupper i synnerhet. Bibliotekslagen 
inkluderar övergripande principer på en nationell nivå för att biblioteksverksamheter 
ska kunna arbeta med kunskapsförmedling och främja fri åsiktsbildning. Den 
regionala nivån för Jönköpings län arbetar bland annat för att erbjuda invånarna en 
relevant och jämlik biblioteksverksamhet med hög kvalitet. Ledorden är tillgänglighet 
och mångfald. Kulturpolitiken på den kommunala nivån i Jönköpings kommun är att 
verksamheten ska fungera som ett demokratiskt rum som har stor betydelse för 
integration.  
 
Kapitlet har presenterat de styrdokument som Jönköpings kommuns bibliotek 
förhåller sig till och inspireras av. Mest påtagligt i de kulturpolitiska riktlinjerna på de 
tre samhällsnivåerna är bibliotekets roll som en demokratisk plats där bildning och 
kulturell verksamhet accentueras tillsammans med vikten av att erbjuda ett öppet och 
kravlöst rum där medborgare kan mötas oavsett bakgrund. En litteraturöversikt över 
hur bibliotekens roll förmedlas genom marknadsföring i sociala medier presenteras i 
nästkommande avsnitt. 
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3. Litteraturöversikt  
 
Föreliggande kapitel ger en litteraturöversikt och presenterar relevanta studier inom 
området för biblioteken och dess verksamhet i relation till bibliotekets roll i samhället 
och verksamhetens kommunikation via sociala medier. På grund av den tekniska 
utvecklingens föränderlighet ligger fokus främst på forskning publicerad på 2000-
talet, även om några äldre verk inkluderats. Både svensk och internationell forskning 
presenteras. De svenska bidragen ger ett nationellt perspektiv och en lokal förankring, 
medan den internationella forskningen visar områdets aktualitet och relevans på en 
global nivå.  
 
Avsnittet inleds med ett övergripande perspektiv där ett resonemang kring biblioteken 
i informationssamhället förs. Därefter presenteras ett urval av forskningen kring 
marknadsföring av bibliotek och hur biblioteken använder sociala medier. 
Avslutningsvis riktas fokus på forskning om bibliotek i förhållande till Instagram som 
är den nätverksbaserade plattform som studeras i föreliggande arbete.  

3.1 Bibliotekens uppgift i informationssamhället 
När information var en bristvara hos den svenska befolkningen under början av 1900-
talet inspirerade Valfrid Palmgren till instiftandet av folkbiblioteken. I takt med 
inträdet av ny teknik har diskussionen kring bibliotekens roll varit ett av de 
prioriterade forskningsområdena inom B&I. Höglund (2012) nämner den betydande 
funktion biblioteken har ur ett demokratiskt perspektiv för att bidra till ett samhälle 
med välfungerande medborgare. Därtill belyser författaren biblioteket som 
kunskapsförmedlare och poängterar verksamhetens betydelse för att främja läsning 
bland barn och unga (Höglund, 2012), något som trots utbudet av digitala tjänster 
fortfarande är aktuellt. 

Cheong Choy (2007) menar att bibliotekets uppgift är ”to provide continuing access 
to the knowledge base of human civilizations” (s. 114) och att bidra till att göra 
kunskap till information för individer. Ett sätt att tillgängliggöra kunskap för 
människor i den digitala tidsåldern är att marknadsföra och informera om sina tjänster 
via nya kommunikationskanaler. Både Kann-Christensen och Andersen (2009) och 
Jochumsen m.fl. (2012) påpekar dock att biblioteken befinner sig i en 
förändringsprocess och hänvisar till det så kallade informationssamhället som 
karaktäriseras av utvecklingen av informationsteknologin, den ökade globaliseringen 
samt nya utmaningar och möjligheter som dikteras av en marknad. Dessa förändringar 
har resulterat i nya arbetsuppgifter och metoder, men även bidragit till nya 
förväntningar från medborgarna, vilket bland annat kan uttryckas visuellt genom 
bilder i sociala medier. Denna utveckling belyser Carlsson (2013) när hon studerar 
Malmö stadsbibliotek som används som medel för att stärka bilden av Malmö som en 
attraktiv stad att vistas i. Författaren hävdar att det blivit viktigare för biblioteken att 
uppvisa vilken betydelse biblioteksverksamheten har i ett samhälle eftersom 
folkbiblioteken numera konkurrerar med privata verksamheter och är beroende av 
finansiering från beslutsfattare. 

De förändringar som skett på en global nivå i de så kallade välfärdsländerna påverkar 
biblioteken och bidrar till ett ifrågasättande av både dess legitimitet och dess existens. 
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Webster (2014, s. 221f) pekar på en rad anledningar till att biblioteken i 
informationssamhället ifrågasatts, med utgångspunkt i det brittiska 
biblioteksväsendet: (1) minskade resurser vilket har lett till färre anställda, minskade 
inköp av böcker och annat material, sämre öppettider och lokaler på oattraktiva 
platser, (2) ett ifrågasättande från populistiska partier och åsikter om att människor 
numera, genom privata medel, kan tillfredsställa sitt behov av information utan 
statens hjälp, samt (3) anklagelser mot bibliotekens oförmåga att följa med i den 
tekniska utvecklingen och att fixeringen på böcker är allt för stor. Trots 
ifrågasättandet av bibliotekens existens i informationssamhället påminner Webster om 
att verksamhetens ursprungliga idé om att information ansågs vara en resurs som 
skulle vara tillgänglig för alla består, i motsats till synen på information som en 
handelsvara att äga. Han menar att biblioteksväsendet i Storbritannien är juvelen i 
kronan för landets informationsinfrastruktur för en majoritet av befolkningen och 
konstaterar att: 
 

What has become evident is that, impelled by additional public demands, by reductions in 
resources, by technological innovations and an unprecedented critique of the philosophy 
underpinning public libraries, a changed conception of information and access to 
information has emerged. Where once information was perceived as a public resource that 
ought to be shared and free, now it is regarded as a commodity that is tradable, something 
that can be bought and sold for private consumption, with access dependent on payment 
(s. 225). 

Tillsammans har således både den tekniska utvecklingen och de marknadsekonomiska 
förhållanden som råder i informationssamhället bidragit med att ifrågasätta 
bibliotekens roll i samhället, något som bland annat påverkar verksamhetens innehåll, 
personalens arbetsuppgifter och sättet biblioteket kommunicerar med sina användare 
för att attrahera besökare.   

Eva Schwarz (2016) resonerar kring biblioteksrummet som den sista institutionen i 
samhället som är öppet för alla och som inte ställer krav på konsumtion eller 
rättfärdigande av de som besöker platsen, vilket illustrerar en motvikt till den 
marknadifiering som äger rum i andra miljöer i samhället. Detsamma konstaterar 
Stigendal (2008) som beskriver biblioteket som ”en av de främsta företrädarna för 
principen om generell välfärd” (s. 62) vilket anspelar på bibliotekets demokratiska 
ställning i samhället. Medan Stigendal resonerar kring innanförskap och utanförskap 
samt biblioteket som en mötesplats med låga barriärer reflekterar bibliotekarier i 
Schwarz (2016) kring sitt egna och bibliotekets syfte där utmaningen innefattar 
komplexiteten i den struktur inifrån som utstakar bibliotekariens handlingsfält och de 
krav som ställs utifrån, både från användare och beslutsfattare. Återkommande är 
frågan kring bibliotekens gränser, hur verksamheten ska förhålla sig till dessa gränser 
samt vilken samhällsroll biblioteken har, vilket vittnar om att bibliotekets strukturella 
organisation inte friktionsfritt kan appliceras i praktiken. I ett försök att hantera 
frågorna kring bibliotekens uppgift föreslår Stigendal (2008) att biblioteken ska 
formulera en gemensam kunskapssyn som motsvarar den biblioteken företräder i 
praktiken, vilket kommer förtydliga bibliotekets funktion både för personal och 
användare. Att konkretisera verksamheten och dess ramar kan således utgöra en 
motvikt till den sömlösa digitala ordningen och tydliggöra kommunikationen 
gentemot bibliotekens användare kring verksamhetens roll i samhället. Detta kan 
exempelvis ske genom kommunikation genom sociala medier där en bild av 
verksamheten och dess roll kan förmedlas. 
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Folkbiblioteken som en offentlig plats för möten i den digitala tidsåldern resonerar 
Aabø (2005) kring och utgår från de riktlinjer och handlingar, bland annat Library 
Acts, som definierar bibliotekens roll samt dess funktion i samhället. Författaren 
belyser två praktiska faktorer som är av speciellt intresse för hennes diskussion, 
nämligen den ökade tillgängligheten för privatpersoner att använda datorer samt 
utvecklingen av Internet. Aabø hävdar att om biblioteken ska utöka sin demokratiska 
roll behöver kultur och teknologi, det lokala och det virtuella samt olika etiska och 
sociala grupper föras samman för att utveckla bibliotekens potential som sociala 
mötesplatser, något som illustrerar hur olika faktorer med fördel kan kombineras för 
att biblioteksverksamheten ska fortsätta utvecklas. Trots den 
informationsteknologiska utvecklingen som ägt rum under de senaste decennierna 
menar dock Aabø att bibliotekens syfte har förblivit oförändrad, något även Carlsson 
(2013) belyser när hon beskriver Malmö stadsbiblioteks förnyelsearbete. Carlsson 
observerade att betydande element av det traditionella biblioteksarbetet var bestående 
och att den tryckta boken fortfarande var viktig, men att nya verksamhetsroller kunde 
urskiljas. I den kontext biblioteket befinner sig i anser hon att ”enacting change also 
implies enacting stability” (ibid, s. 190), vilket kan illustrera vikten av att 
verksamheten är flexibel samtidigt som dess rötter fortfarande bidrar till att forma 
bibliotekets samtida roll. 
 
Eliassons (2010) resonemang liknar föregående författares diskussion eftersom han, 
trots det stora datorinnehavet och det utbyggda digitala nätverket, poängterar att 
biblioteken behöver fortsätta erbjuda hjälp och utbildning till de medborgare som 
saknar tillgång till eller kunskap om hur tekniken kan användas. Både Aabø och 
Eliasson likställer rätten till information och demokrati och konstaterar att fokus för 
biblioteken fortfarande är demokrati, jämlikhet och social rättvisa samt att öka 
tillgängligheten på information och kunskap. Aabø menar vidare att biblioteken 
fortfarande ska bidra till en meningsfull fritid och fungera som en mötesplats, men att 
dessa syften behöver omvärderas och belysas med hänsyn till de utmaningar som det 
digitala samhället innebär (Aabø, 2005, s. 210).  
 
Kann-Christensen och Andersen (2009) argumenterar för att bibliotekens fokus inte 
borde ligga på effektivitet och marknadsföring, utan snarare handla om innehåll och 
kontext. Författarna kritiserar de marknadsekonomiska synsätt som bidrar till att 
biblioteken har inriktas på efterfrågan i större utsträckning, snarare än vad ett 
bibliotek kan och borde förse samhället med. Genom analys av den danska 
biblioteksplanen från 2000 och bibliotekspolicyn för Århus kommun observeras hur 
biblioteksverksamheter allt mer influeras av den ekonomiska diskursen och NPM. 
Kann-Christensen och Andersen menar att som ett sätt att bevisa sitt värde försöker 
biblioteken legitimera sig i ekonomiska termer, vilket bibliotekens marknadsföring 
vittnar om. Istället för att fokusera marknadsföringen på att attrahera så många 
besökare som möjligt och ge användarna vad de förväntas vilja ha, så anser 
författarna att effektiv marknadsföring istället handlar om att biblioteken kan erbjuda 
information som är kostnadsfri och lättillgänglig samt vad som inom social teori 
benämns som erkännande. Författarna resonerar kring Honneths teori om erkännande 
när de beskriver hur biblioteken kan stärka sin position i samhället och arbeta i 
gränslandet mellan kundnöjdhet samt bibliotekets normer och värderingar (Kann-
Christensen och Andersen, 2009). Författarna påminner därmed om vikten av de 
grundläggande kulturpolitiska riktlinjerna som beskriver bibliotekets uppgift, vilka 



13 
 

inte bör stå tillbaka för de marknadsekonomiska influenser som påverkar offentliga 
verksamheter i allt större grad. 

3.2 Bibliotekens marknadsföring genom sociala 
medier  
Enligt Nationalencyklopedin (NE) är sociala medier ett samlingsnamn för 
kommunikationskanaler där användare tillåts kommunicera direkt med varandra. 
Sociala medier bygger på innehåll som produceras av de individer och verksamheter 
som använder dem och möjliggör kommunikation genom text eller bild (Solin, 2010). 
Carlsson (2010) använder begreppet sociala medier i betydelsen webbrelaterade 
tjänster där människor kan konversera och ta del av information. Vidare menar 
författaren att sociala medier kan beskrivas som ”plattformar för användargenererat 
innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor” (s. 10). Sociala medier används 
bland annat för att hålla kontakten med vänner, knyta nya kontakter, för spridning av 
information och för att erhålla kunskap inom olika områden (Carlsson, 2010). Även 
Taprial och Kanwar (2012) framhäver den sociala karaktär sociala medier har genom 
att belysa kommunikation i samspel med en gemenskap (eng: community) där delning 
av innehåll och socialt nätverkande pågår. Författarna anger en rad faktorer som 
medverkar till att sociala medier kan anses vara ett mer kraftfullt verktyg jämfört med 
traditionella medier:    

• Tillgänglighet: Att till en minimal kostnad och utan specifika kunskaper 
möjliggöra för individer att uttrycka sig. 

• Hastigheten: Kommunikationen kan ske i realtid. 
• Interaktivitet: Möjlighet till frågeställningar, diskussioner och delande av 

åsikter. 
• Långvarigt och flyktigt: Innehållet är tillgängligt under lång tid samtidigt som 

möjligheten att göra förändringar existerar. 
• Räckvidd: Allt innehåll kan nås av en stor mängd människor. 

Jämfört med marknadsföring i traditionella medier förflyttas till viss del makten i 
sociala medier från den som kommunicerar sitt budskap till de individer som hanterar 
de nya digitala kommunikationsverktygen. Einasto (2015) gör en historisk överblick 
av hur bibliotekens kommunikation utvecklats genom att studera maktrelationer. 
Författaren intresserar sig för skillnaden mellan hur kommunikationen såg ut under 
den period Johannes Gutenberg uppfann tryckpressen på mitten av 1400-talet jämfört 
med dagens globala nätverkssamhälle vilket är präglat av sociala medier och Web 2.0. 
En av skillnaderna som Einasto observerar är hur kommunikationen utvecklats från 
att vara en monolog där biblioteken gör ett urval som kommuniceras till användaren, 
till att numera utformas i dialog med användaren. Den tvåvägskommunikation som 
numera används består av ett ömsesidigt deltagande mellan verksamhet och 
användare vilket tyder på att maktrelationen har förändrats, något som Söderlind och 
Elf (2014) beskriver som användarstyrning, det vill säga relationen mellan 
verksamhet och användare vid exempelvis urval och inköp av medier. Einasto menar 
dock att biblioteken fortfarande besitter en form av makt i sin kommunikation vilket 
grundar sig på tillgång till information, även om makten förändrats jämfört med den 
auktoritära struktur som formade bibliotekens kommunikation under Gutenbergs tid 
(Einasto, 2015). 
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Det finns en risk för biblioteken att stagnera i sitt sätt att kommunicera med 
användare genom traditionella metoder som tryckta medier och mun-till-mun 
principen, menar Massis (2014), och belyser vikten av att befinna sig i sociala medier. 
Författaren menar att förväntningar på vad ett bibliotek är och bör vara kan vara ett 
problem när det kommer till användningen av ny teknik, men menar, likt Seddon 
(1990), att utvärdering av de digitala tjänsternas effekt på marknadsföring är viktig för 
att öka antalet användare av biblioteket. Vidare beskriver Seddon att en 
grundläggande faktor för att bibliotekets kapacitet ska stämma överens med 
besökarnas behov innebär att utvärdering av bibliotekets tjänster behöver utföras 
innan effektiv marknadsföring kan planeras. För att marknadsföringsstrategin ska gå 
att utvärdera, menar författaren att mätbara mål inom verksamheten är en 
förutsättning. Trots att biblioteksverksamheten inte är vinstdrivande anses 
marknadsföring vara gynnsam och att en positiv attityd hos personalen till generella 
marknadsföringsprinciper kan bidra till att förbättra bilden av biblioteket och attrahera 
användare (Seddon, 1990). 
 
När förväntningarna på biblioteken förändras och bibliotekens digitala närvaro ökar 
menar Guin (2012) att förflyttningen av bibliotekens verksamhet till sociala medier 
blir ett naturligt steg för att tillmötesgå användarna. Liknande resonemang förs av 
Farkas (2007) som understryker vikten för biblioteken att befinna sig, både fysiskt 
och digitalt, där användarna befinner sig vilket är ett synsätt som varit vanligt även 
historiskt sett. Farkas menar att bibliotekens närvaro i sociala medier kan vara ett sätt 
att underlätta kommunikationen mellan användaren och verksamheten eftersom steget 
till bibliotekets egen hemsida kan vara långt för vissa målgrupper, exempelvis 
ungdomar. Guin resonerar istället kring förutsättningarna att integrera ett socialt 
innehåll i bibliotekens egna webbsidor för att agera som en dragningskraft till 
bibliotekens fysiska och digitala utbud. Guin tar upp ett antal studier som 
exemplifierar hur bibliotek kan använda sociala medier. En av studierna var av 
Library of Congress, USA´s nationalbibliotek, som ökade besökarantalet till sin 
digitala katalog med 20 procent efter att anställda inom ramen för ett projekt 
publicerat bilder på Flickr (en bilddelningstjänst på internet). LOC vittnade också om 
att deras bilder på Flickr rankades högre vid en sökning på söktjänsten Google än 
nationalbibliotekets innehåll på den egna hemsidan på grund av de kommentarer 
bilderna genererade samt de taggar personalen applicerat på bilderna. Detta bidrog till 
att Guin drog slutsatsen att användningen av sociala medier kan generera till att fler 
användare hittar bibliotekets orginalinnehåll (Guin, 2012).  
 
Helinsky (2011) menar att sociala medier både är ett viktigt och billigt verktyg för att 
marknadsföra bibliotek och att det därför är betydelsefullt att använda så många av de 
nya teknologierna som möjligt. Författaren nämner dock att effekterna av de nya 
teknologierna behöver mätas för att biblioteken ska kunna utvärdera om arbetet med 
sociala medier varit framgångsrikt. Några sätt att mäta effekterna av verksamhetens 
arbete i sociala medier kan vara att räkna antal besök, kommentarer och länkar 
(Helinsky, 2011). Att observera direkta effekter av den digitala närvaron är svår, men 
att studera inlägg i sociala medier kan användas i verksamheten som underlag i 
diskussionen kring vilka digitala policyer som kan råda i verksamheten, något Solin 
(2010) diskuterar. 
 
Betydelsen av bibliotekspersonalens acceptans av att använda sociala medier som 
kommunikationsverktyg framhävs av Smeaton och Davis (2014) som observerar att 
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det främsta syftet med att använda sociala medier är för att stödja samhällets mål och 
öka delaktigheten mellan verksamhet och användare, vilket även Carlsson (2013) 
nämner när hon jämför en webbplats och dess förmåga att agera mätinstrument med 
den deltagarroll användaren får genom sociala medier. Smeaton och Davis (2014) 
belyser personalens perspektiv på användningen av sociala medier i arbetet och 
noterar att det finns blandade uppfattningar kring hur användningen av de digitala 
verktygen ska se ut. De konstaterar dock att implementeringen av och kunskapen 
kring hur sociala medier kan användas på bästa sätt kommer att vara en viktig del i 
yrkeskårens kompetens framöver. Detta konstaterar även Brookbank (2015) som 
menar att biblioteken blir allt mer aktiva i sociala medier vilket ger en ökad förståelse 
för vikten av en digital närvaro.  
 
Carlsson (2010) listar en rad fördelar både företag och organisationer kan tillgodogöra 
sig genom att använda sociala medier som verktyg för marknadsföring. En 
verksamhet kan genom sin närvaro i sociala medier utföra kontinuerlig 
omvärldsbevakning för att exempelvis få kunskap om användarna och kunna se 
styrkor och svagheter med den egna verksamheten i förhållande till liknande 
verksamheter. Sociala medier bidrar även med en ökad synlighet vilket möjliggör 
direktkontakt med användaren, kontroll över vad som publiceras och tillfällen att 
skapa dialog och bemöta eventuell kritik. För spridning av kampanjer och olika 
aktiviteter kan sociala medier användas för att sprida information och engagera 
användare, exempelvis genom tävlingar, men Carlsson menar att en kombination av 
digitala kampanjer och en närvaro i traditionella medier inte ska underskattas. Liksom 
Helinsky (2011) anser Carlsson att det generellt sett inte krävs någon stor ekonomisk 
investering för en verksamhet att arbeta med sociala medier. Däremot krävs 
engagemang, kunskaper, kontinuitet och inte minst tid. För att mäta framgången i 
sociala medier kan verksamheten både kvantifiera i form av antal följare och 
kommentarer och utvärdera kvalitativa värden, exempelvis ett ökat självförtroende 
och en positiv bild av verksamheten (Carlsson, 2010). 
 
Både för- och nackdelar med sociala medier och dess påverkan på det demokratiska 
samhället diskuteras av Unwin (2012). De möjligheter som sociala medier medför 
anges bland annat vara en ökad frihet vad gäller tid- och rumsaspekterna genom 
potentialen att kommunicera med människor oavsett plats och tid. Unwin poängterar 
också, likt Einasto (2015), den förändrade balansen i maktstrukturer där top-down 
perspektivet utmanas av ett mer jämställt förhållande i frågan kring vem som innehar 
makt. Vidare menar Unwin att sociala medier som kommunikationsverktyg är 
kostnadseffektivt vilket innebär att användbarheten ökar i takt med att teknologin blir 
mer tillgänglig för allmänheten. Några av de utmaningar som författaren belyser är att 
sociala medier kräver åtkomst till nätverk, vilket de flesta medborgarna i ett 
välfärdssamhälle har, men som ändå kan innebära en barriär för vissa målgrupper, 
bland annat på grund av socioekonomisk tillhörighet och ålder (Unwin, 2012). 

Booth (1993) beskriver svårigheten med att marknadsföra folkbibliotek eftersom 
deras målgrupp är samtliga medborgare, vilket även Massis (2014) belyser. Genom 
marknadssegmentering där målgruppen bryts ner till mindre grupper som är mer 
homogena riktas informationen till faktiska användare av biblioteket, vilket är ett sätt 
att göra marknadsföringen hanterbar. Biblioteken behöver vara mer proaktiva och 
forma marknadsföringen med specifika målgrupper i åtanke istället för att försöka 
kommunicera på samma sätt med så många människor som möjligt, vilket riskerar att 
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reducera effekten av marknadsföringen (Booth, 1993), något som exempelvis kan 
göras genom att kommunicera med vissa målgrupper genom specifika 
kommunikationsverktyg. Det förutsätter dock en kunskap om sina användare och 
deras vanor, något som kan föregås av utvärdering av användaren och dess 
perspektiv.   

3.3 Biblioteken och Instagram 
Instagram, som lanserades i oktober 2010, är en kostnadsfri mobilapplikation för 
fotodelning och social integration. Instagram möjliggör för användaren att ta bilder 
och dela med sig av dessa till olika sociala medier. Enligt The Statistics Portal (2018) 
hade Instagram 800 miljoner aktiva användare i september 2017. 

Enligt Svenskarna och Internet 2017 framgår att nästan alla i Sverige har tillgång till 
Internet i sitt hem (95 procent av alla svenskar över 12 år), men att det vanligaste 
sättet att använda Internet dagligen numera är via sin mobiltelefon. 98 procent av den 
svenska befolkningen har en mobiltelefon och 85 procent av dessa har en 
smarttelefon. Idag är det vanligare att inneha en smarttelefon än en dator. 85 procent 
av befolkningen använder Internet i mobilen. 56 procent av internetanvändarna 
använder sociala medier dagligen och Facebook är den mest populära plattformen (74 
procent). 53 procent använder Instagram, vilken gör den till den näst största 
plattformen, men skillnaden i användning är stor beroende på faktorer som ålder och 
kön. Mer än hälften av alla internetanvändare använder Instagram och en tredjedel gör 
det dagligen. Det är genomgående fler kvinnor än män som använder Instagram. Den 
grupp som flitigast använder Instagram är flickor i åldern 12-15 år där 97 procent 
använder Instagram, varav 89 procent gör det dagligen (IIS, 2017).  
 
Nedan omnämns tre studier som på olika sätt illustrerar användningen av Instagram i 
biblioteksverksamheten och där både möjligheter och utmaningar belyses. Att 
Instagram kan öka kunskapen om vad biblioteket kan erbjuda på ett avdramatiserat 
sätt bidrar till att nå vissa målgrupper med information. Instagram bidrar också med 
möjligheter när det kommer till att bygga en gemenskap mellan de aktiva användarna 
samt möjliggör för verksamheten att skapa en relation till befintliga och potentiella 
besökare. Däremot uttrycks vissa reservationer kring målgruppens begränsningar som 
endast inrymmer individer som är aktiva på den digitala plattformen, oftast den yngre 
delen av befolkningen. 
 
Sociala mediers många användningsområden gör att biblioteken kan använda 
exempelvis Instagram i en rad olika syften i sin verksamhet. Wallis (2014) lyfter fram 
Instagram som ett sätt att bidra till att användare får en ökad kunskap om vad ett 
bibliotek kan erbjuda när hon beskriver det program hon utformade för studenter på 
University of Montevallo, USA. Genom en rad uppdrag kopplade till Instagram skulle 
studenter utveckla ett ökat självförtroende när det kom till att använda bibliotekets 
tjänster samtidigt som uppdragen skulle avdramatisera biblioteket och visa att det var 
en välkomnande plats. Wallis menar dock att avsaknaden av kunskaper inom sociala 
medier kan riskera att bidra till att vissa användare, exempelvis på grund av ålder, kan 
uppleva ett utanförskap om de normer av det språkbruk som förekommer i sociala 
medier är riktade till en specifik målgrupp (Wallis, 2014). 
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Ett annat sätt för biblioteken att använda Instagram är för insamling till välgörande 
ändamål, vilket Garczynski (2016) har studerat. Författaren genomförde en 
innehållsanalys av 16 olika akademiska biblioteks närvaro på sociala medier för att 
studera hur biblioteken använder sociala medier för insamling och drog slutsatsen att 
Facebook, Twitter och Instagram bidrar till att bygga och utveckla en gemenskap 
bland användare. Författaren anser att en närvaro på sociala medier skapar och 
förstärker banden till dem som följer verksamheten, men att ytterligare studier i hög 
grad skulle kunna tydliggöra fördelarna med att kommunicera via sociala medier.  
 
Chance Gustafson, Sharrow och Short (2017) menar att sociala medier ofta används 
som marknadsföringsverktyg på grund av dess potential att nå den publik som är 
aktiva på digitala plattformar, men också på grund av dess lättillgänglighet. Genom 
enkätstudier av studenter, fakultet och anställda vid College of Wooster i USA 
studerade författarna föredragna marknadsföringsaktiviteter. Författarna drog 
slutsatsen att skolans nuvarande marknadsföring genom olika kanaler (exempelvis 
genom email, affischer, mun-till-mun och sociala medier) både är uppskattad och 
förväntad inom skolans kultur. Främst var det målgruppen studenter som helst mottog 
information från biblioteket via sociala medier medan fakultet och anställda främst 
mottog information via email, affischer och genom mun-till-mun metoden. En 
tredjedel av studenterna föredrog att få information via Instagram, medan 
motsvarande siffra för fakulteten var 19 procent och för personalen 30 procent. 
Instagram var, tillsammans med bland annat Twitter och YouTube, ett av de fyra 
minst föredragna kommunikationsverktygen (Chance Gustafson, Sharrow och Short, 
2017).  

3.4 Sammanfattning 
 
Kapitlet har gett en litteraturöversikt inom området som berör föreliggande studie. I 
kapitlet framkommer att bibliotekets existens och legitimitet kommit att ifrågasättas i 
takt med den tekniska utvecklingen och att marknadsföring kan vara ett sätt att 
rättfärdiga verksamheten. Även vikten av en närvaro i sociala medier framhävs för att 
skapa och förstärka relationen mellan verksamhet och användare, men att dess 
effekter behöver kunna mätas för att utvärderas. Trots både för- och nackdelar med 
marknadsföring via sociala medier vittnar flera författare om sociala mediers breda 
användningsområde för en verksamhet där fokus ligger på demokrati, jämlikhet och 
social rättvisa. Studier visar att Instagram kan användas för att ge användare en ökad 
kunskap om vad ett bibliotek kan erbjuda samt att en närvaro i sociala medier bidrar 
till att skapa och förstärka relationen med användare. Det framgår också att trots att 
digitala plattformar anses vara lättillgängliga, speciellt bland unga människor, riskerar 
de att verka uteslutande för de målgrupper som inte har tillgång till Internet och 
digitala verktyg eller grupper som upplever att de inte hanterar dessa. Genomgången 
av relevant litteratur visar att det finns en avsaknad dels på studier som undersöker 
folkbibliotekens bilder på Instagram, och dels på studier där fokus ligger på 
folkbibliotekens användning av sociala medier i sin marknadsföring. Detta ökar 
relevansen för föreliggande studie som fokuserar på hur folkbiblioteken använder 
Instagram i sin marknadsföring. 
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4. Analysverktyg: Folkbibliotekets roller 
I detta avsnitt diskuteras det teoretiska perspektiv som används för att analysera det 
empiriska materialet. Four spaces model, som den framställs av Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen (2012) är den modell som används i 
föreliggande studie för att belysa vilka roller som uttrycks via Jönköpings kommuns 
konto på Instagram. Fortsättningsvis används benämningen fyrfältsmodellen.  

Modellen utvecklades som ett diskussionsverktyg, ett resultat av vad Jochumsen 
(2018) benämner som krisdiskursen (eng: crisis discourse), för att hantera debatten 
kring folkbiblioteket och dess rum. Michnik (2014) är en av många författare som 
använt modellen i sin forskning. Hon refererar till modellens relevans genom att lyfta 
fram de förändringar inom informationsteknologin som har resulterat i nya 
arbetsuppgifter och metoder för folkbiblioteket och dess personal. Därtill anger 
Jochumsen (2018) ytterligare tre faktorer som influerat den samtida 
biblioteksdebatten: relationen mellan legitimitet och identitet, de utmaningar 
upplevelsesamhället genererar samt vad Jochumsen med Giddens benämner ”the 
radical reflective society” (s. 345), vilket ställer krav på individer att ständigt 
reflektera över de val personen ställs inför. Dessa förändringar är några av de faktorer 
som kan antas påverka innehållet i bibliotekens verksamheter och hur verksamheten 
marknadsförs. Eftersom modellen tar avstamp i en diskussion kring bibliotekets 
utmaningar i den rådande samhällsutvecklingen där bibliotekets potential belyses 
ansågs fyrfältsmodellen vara relevant för att undersöka vilka roller som kommer till 
uttryck via de bilder som Jönköpings kommuns bibliotek publicerar på Instagram. 
Fyrfältsmodellen, vars rum inte enbart är fysiska, tolkades ligga nära till hands för att 
uppnå syftet med studien. Modellen används i föreliggande studie för att studera hur 
de olika rummen kommer till uttryck via bilder postade på Instagram, något som inte 
gjorts tidigare. 

Utöver fyrfältsmodellen finns andra modeller för att analysera folkbibliotekets roller. 
Bland annat Anderssons och Skot-Hansens (1994) modell om biblioteksprofilering 
som utgår från enkätstudier bland danska bibliotekschefer och case-studier av tre 
olika bibliotek. Studiens resultat återspeglade den dåtida diskussionen kring 
bibliotekets roll som kulturcentrum, kunskapscentrum, socialt centrum och 
informationscentrum. Till grund för fyrfältsmodellen ligger ovan nämnda modell. 

4.1 Fyrfältsmodellen 
 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot- Hansen (2012) presenterar i sin artikel 
The four spaces – a new model for the public library fyra biblioteksroller, vilka tar sin 
utgångspunkt i de mål folkbiblioteken har som ambition att nå. Artikeln grundar sig i 
en av författarna observerad osäkerhet gällande det fysiska bibliotekets existens när 
Internet blev allt vanligare på mitten av 1990-talet.  
 
Syftet med den version av fyrfältsmodellen som publicerades på 2010-talet var att 
dels fungera som en uppdaterad version av den föregående modellen, dels, att med 
hänsyn till den omvälvande samhällsutvecklingen då den danska kommunalreformen 
2007 resulterade i stora konsekvenser för biblioteksstrukturen vilket bidrog till 
stängningen av flera bibliotek, visualisera bibliotekens potential. Medan modellen 
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från mitten av 1990-talet illustrerar ett bibliotek vars identitet ansågs vara självklar 
med upplysning och utbildning som utgångspunkt förändrades inställningen till 
biblioteken runt millennieskiftet. En betydande förändring är att bibliotekens identitet 
öppnades upp för konstruktion, vilket innebar att ”identitet er ikke længere noget, 
man har – det er noget, man skaber” (Jochumsen, 2016, s. 48). Fyrfältsmodellen anno 
2010-tal ifrågasätter bibliotekets klassiska identitet genom begrepp som innovation 
och engagemang något som bland annat förklaras bland annat av den digitala 
utvecklingen som präglat de två föregående årtiondena. Ytterligare en skillnad mellan 
de två modellerna är att den senare versionen även bidrar till en diskussion kring 
bibliotekets legitimitet. 
 
Oron över att biblioteket som institution och bibliotekarierna skulle bli överflödiga 
när användare enkelt kunde nå information oberoende av tid och rum var dock inte 
befogad (Jochumsen m.fl., 2012). Bibliotekets personal har istället anpassat sig till de 
nya förutsättningar som Internet och informationsteknologin inneburit, vilket har 
bidragit till minskad utlåning av fysiska böcker och en ökad användning av 
biblioteksrummet för upplevelse och inspiration. Med hjälp av fyrfältsmodellen 
formulerade Jochumsen m.fl. (2012) några övergripande mål med tillhörande rum, för 
att belysa både de utmaningar biblioteken står inför och den potential som i framtiden 
kan utgöra en resurs för utveckling av bibliotekens rum.  
 
Enligt författarnas modell är den övergripande ambitionen för biblioteksverksamheten 
att stödja fyra mål:  
 

• upplevelse 
• engagemang 
• bemyndigande 
• innovation  

 
De två första målen relaterar till individers sökande efter mening och identitet medan 
de två andra målen främjar samhälleliga mål. Jochumsen m.fl. menar att 
bemyndigande [min översättning] syftar till medborgare som är oberoende och starka, 
medan innovation bland annat handlar om att lösa praktiska problem. Dessa två 
aspekter anges vara viktiga för att en nation ska klara en global konkurrens och 
biblioteksverksamheten utmärks som en möjlig aktör för att stärka både kreativitet 
och innovation vilka är viktiga egenskaper i en konkurrenssituation. Författarna 
framhäver bibliotekets potential som rum för lärande, upplevelse, möten och 
möjlighet för att på ett kreativt sätt uttrycka sig, vilka alla interagerar både i det 
fysiska biblioteket, och i det digitala. Jochumsen m.fl. presenterar fyrfältsmodellen, 
inte bara som en modell och ett analysverktyg, utan även som en vision för 
biblioteksverksamheten som utgörs av fyra rum som överlappar varandra (se figur 1): 
 

• rum för inspiration 
• rum för lärande 
• rum för möten 
• rum för skapande 

 
Målet är att dessa rum, vilka inte är fysiska, ska interagera både med bibliotekets 
fysiska struktur och den service och de tjänster som erbjuds.  
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Fig 1. Fyrfältsmodellen hämtad ur artikeln ”The four spaces - a new model for the public library” av 
Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012, s 589). Publicerad 
med medgivande av Henrik Jochumsen (2018-04-10).  
 
Rum för inspiration 
 
Traditionellt sett har biblioteket alltid varit en plats för inspiration, men medlen för att 
uppnå detta har sett olika ut under historien. I det som benämns upplevelsesamhället 
(Sahlberg, 2004) framhävs att upplevelser prioriteras allt högre i människors vardag. 
Genom olika konstnärliga uttryck uppmuntrar rum för inspiration till att prova nya 
saker, vidga vyerna och erhålla nya erfarenheter. Jochumsen m.fl. (2012) noterar att 
biblioteksverksamheten utsätts för en allt hårdare konkurrens från kommersiella 
aktörer, vilket bidrar till att traditionell biblioteksverksamhet fått omvärderas för att 
möta omvärldens efterfrågan på flexibilitet. Innovation och upplevelse är aspekter 
som särskilt framhävs i rum för inspiration. 
 
Rum för lärande 
 
Genom fri tillgång till information och kunskap får barn och vuxna möjligheten att 
öka sina kunskaper och upptäcka nya saker genom lärande på individens egna villkor. 
Biblioteksverksamhetens styrka är att lärandet sker genom en dialog med användaren 
där det är användaren som formulerar sina egna mål. För att säkerställa välfärden i ett 
globaliserat samhälle behöver medborgarna ha förmågan att utveckla information till 
kunskap och använda kunskapen på ett kreativt och innovativt sätt. Ur detta 
perspektiv framhävs bibliotekets uppgift att tillgodose samhällsmedborgares 
informationsbehov. Rum för lärande ligger till grund för upplevelse och 
bemyndigande (Jochumsen m.fl. 2012). 
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Rum för möte 
 
Bemyndigande och engagemang är aspekter som särskilt framhävs i rum för möte. 
Biblioteksrummet möjliggör möten mellan människor från olika sociala grupper på en 
plats som är allmän och öppen, där åsikter kan analyseras och diskuteras. Dessa 
möten kan ske antingen fysiskt eller digitalt, organiserat eller spontant. Jochumsen 
m.fl. (2012) beskriver att mötet som äger rum på biblioteket sker på vad som kan 
definieras som den tredje platsen (eng: the third place), ett begrepp myntat av den 
amerikanska sociologen Ray Oldenberg. Platsen existerar som ett rum som vare sig är 
i hemmet eller på arbetsplatsen där människor möts över olika gränser. 
 
Ett annat sätt att beskriva mötesplatser på bibliotek är genom att definiera dem som 
antingen högintensiva eller lågintensiva, vilket Audunson (2005) gör. På de 
högintensiva mötesplatserna sker möten mellan likasinnade personer med 
gemensamma intressen och liknande bakgrund exempelvis i homogena 
bostadsområden, medan de lågintensiva mötesplatserna inbjuder till spontana möten 
med människor med olika agendor, exempelvis i lokaltrafiken. Högintensiva och 
lågintensiva mötesplatser återfinns även digitalt form bland annat i sociala medier 
(Audunson, 2005). 
 
Rum för skapande 
 
Rum för skapande ligger till grund för engagemang och innovation. Biblioteket som 
ett rum för skapande erbjuder användare, i interaktion med varandra, stöd för eget 
kreativt skapande genom att arrangera aktiviteter och tillhandahålla olika verktyg. 
Jochumsen m.fl. (2012) beskriver hur biblioteket behöver expandera sin roll och 
utvecklas till en plats för kunskap, där konst och underhållning kan skapas och menar 
att biblioteksverksamheten genom detta även kan tillgodose en yngre publik 
uppvuxen i en digital tidsålder.  
 
Ur ett historiskt perspektiv har biblioteken som institution haft en 
kunskapsförmedlande roll som kan knytas an till Lawrence Lessigs (2008) begrepp 
om en ”read only culture” där allmänheten var passiva mottagare av information. 
Numera har mottagandet ersatts av ett medskap och en ”read write culture” där 
allmänheten är aktiva kulturskapare. Jochumsen m.fl. (2012) hävdar att biblioteket, 
genom att erbjuda rum för skapande där skapandet är framträdande, kan tilltala en 
generation som inte enbart konsumerar kultur utan även är kulturella producenter. 

4.2 Resonemang kring fyrfältsmodellen 
 
Enligt Jochumsen (2018) belyser fyrfältsmodellen vikten av det fysiska biblioteket, 
vilket inte kan ersättas av en digital verksamhet, och nämner interaktionen mellan 
bibliotekarien och användaren som en avgörande faktor för verksamhetens 
måluppfyllelse. I föreliggande studie är det en viktig iakttagelse då publiceringen av 
bilder på Instagram utförs av bibliotekets personal genom ett digitalt verktyg för att 
kommunicera med befintliga och potentiella användare. Genom sociala medier 
erbjuds möjligheten till dialog mellan personal och besökare, där utgångspunkten för 
bilderna är hur användningen av bibliotekets rum och det utbud som verksamheten 
erbjuder kan uttryckas. Föreliggande studie fokuserar inte på hur användaren upplever 
bilderna, ej intentionen hos den som publicerar bilderna undersöks. Istället visar 
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studien på ett sätt att tolka bilderna i förhållande till de forskningsfrågor som 
presenterats i kapitel 1.3. 
 
Jochumsen m.fl. (2012) menar att biblioteksverksamheten främst ska stödja fyra mål: 
upplevelse och engagemang, vilka relaterar till individers sökande efter mening och 
identitet, medan bemyndigande och innovation främjar samhälleliga mål. För att 
uppnå dessa mål kan biblioteken erbjuda olika rum, fysiska eller digitala som 
överlappar och kompletterar varandra. Kombinationen av de traditionella 
värderingarna som representeras av bemyndigande och engagemang tillsammans med 
målsättningarna innovation och upplevelse som syftar på upplevelsesamhället visar 
modellens breda perspektiv både gentemot traditionella synsätt och gentemot de nya 
utmaningar biblioteken står inför. 
 

The model aims at a balance between tradition and renewal by combining more 
classical objectives of the library like learning and empowerment with newer 
tendencies like participating and innovation (Jochumsen, 2018, s. 347). 

 
Vad modellen inte diskuterar är den kompetens och det engagemang som bibliotekets 
personal besitter och som bidrar till att skapa en levande verksamhet, något som 
Jochumsen (2018) belyser. Författaren menar att fyrfältsmodellen i allt för hög grad 
betraktar biblioteket som en institution och misslyckas att värdera 
bibliotekspersonalens kunskap som betydelsefull i krisdiskursen. Jämfört med de 
kulturpolitiska riktlinjerna, främst de kommunala, skiljer sig detta åt eftersom det i 
den kommunala biblioteksplanen för Jönköpings kommun framhävs att personalen 
och dess kompetens har en central plats i verksamheten, som Jochumsen betonar: 
 

…models like the four-space model […] that illustrate and visualize the development 
cannot stand alone but need to be given life by the women and men who create the 
very same development (Jochumsen, 2018, s. 349). 

 
Ytterligare en aspekt där modellen brister är på det sätt de olika rummen illustreras 
vara lika stora, något som i praktiken utformas efter lokalbefolkningens behov och 
kommunens anslag till de olika biblioteken. Att de olika rummen i modellen inte har 
några tydliga avgränsningar eftersom de går in i varandra bidrar till ytterligare ett 
problem vid dataanalysen då en viss grad av osäkerhet kan uppstå kring vilket eller 
vilka rum som kan appliceras för den valda kategorin, något som uppdagades under 
analysen av resultatet i föreliggande studie. Samtidigt innebär avsaknaden av 
definitiva gränser en flexibilitet som vid analys av resultatet gör det möjligt att 
kombinera rummen med varandra, något som biblioteken i praktiken också gör 
genom att utnyttja både de fysiska och digitala rummen i olika syften exempelvis 
beroende på vilken typ av aktivitet som arrangeras.  
 
I föreliggande studie används modellen på ett sätt som inte observerats tidigare, 
nämligen genom att studera hur de olika rummen i modellen kommer till uttryck via 
Instagram. En aspekt att ta hänsyn till är att modellen inte enbart är användbar för 
planering av det fysiska biblioteksrummet som exempelvis görs av Cheong Choy och 
Nee Goh (2016), utan även kan appliceras på det digitala rummet, något som 
exempelvis görs av Noh (2016). I analysen av resultatet i föreliggande studie används 
fyrfältsmodellen för att utröna huruvida de fyra rummen kan identifieras genom den 
kommunikation som sker via Instagram. Eftersom ambitionen med fyrfältmodellen, 
enligt författarna, är att bidra med ett ramverk där bibliotekens roll och legitimitet kan 
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diskuteras både internt i verksamheten och externt med beslutsfattare och användare 
kan föreliggande studie fungera som ett exempel och ett diskussionsunderlag för hur 
bibliotekets roll och legitimitet uttrycks via sociala medier. 

5. Metod 
 
Kapitlet presenterar metodval och tillvägagångssätt för att besvara följande 
frågeställningar: 

• Hur använder Jönköpings kommuns bibliotek Instagram för att marknadsföra 
sin verksamhet? 

• På vilket sätt kommer folkbibliotekens roller till uttryck genom de bilder som 
Jönköpings bibliotek publicerar på Instagram?  

I kapitlet diskuteras innehållsanalys som forskningsmetod och sociala medier som 
material för innehållsanalys. Sedan följs ett resonemang kring visuell kommunikation 
och bildanalys. Därefter görs en genomgång av tillvägagångssättet för 
innehållsanalysen. Slutligen diskuteras urval och etiska principer. 

5.1 Innehållsanalys 
 
För att besvara frågeställningarna i föreliggande studie utfördes en innehållsanalys av 
de bilder som Jönköpings kommuns bibliotek publicerat på den nätverksbaserade 
bildtjänsten Instagram under åren 2016 - 2017. Urvalet baseras på en rimlig mängd 
bilder som påvisar att mättnad uppnåtts inom den angivna tidsramen arbetet pågår, 
vilket resulterade i 302 bilder. Valet av metod möjliggör studiet av en större mängd 
bilder, vilket bidrar till att få en ökad kunskap kring huruvida eventuella mönster i 
bildernas innehåll kan identifieras och sedan kopplas till fyrfältsmodellen. Den 
frekvensanalytiska ansatsen som ofta används i kvantitativa studier får, i föreliggande 
studie, en kvalitativ inriktning när tolkningen av resultatet utförs. Tillvägagångssättet 
i studien har utformats efter vad Zhang och Wildemuth (2017) föreslår när de 
beskriver kvalitativ analys av innehåll, se kapitel 5.4.  
 
Innehållsanalys är ett forskningsverktyg där målet är att ”bedöma innebörden och 
betydelsen av en källa” (Bell, 2016, s. 145) med hjälp av frekvensanalys av de termer 
som återfinns i den insamlade datan. Det förefaller vara en rimlig forskningsmetod 
som bidrar till att besvara studiens frågeställningar genom att den tillåter författaren 
att samla objekt, vilket i föreliggande studie är bilder, med liknande innehåll i 
kategorier, vilket beskrivs i kapitel 5.4. Bryman (2016) beskriver innehållsanalys som 
ett verktyg för att undersöka både mängd och antal i en företeelse, men också dess 
natur där två kvaliteter framhävs: objektivitet och förmågan att systematisera. För att 
hitta mönster och få kunskap om hur det studerade biblioteket kommunicerar via 
Instagram krävdes en kategorisering av en större mängd bilder. Kategoriseringen 
bidrog till att strukturera de studerade bilderna på ett överskådligt sätt, vilket 
underlättade den kvalitativa analys som utfördes när resultatet sattes i relation till 
fyrfältsmodellen. 
 
Det forskningsområde föreliggande studie fokuserar på är relativt litet, eftersom ingen 
liknande studie har påträffats, och när så är fallet förespråkar Hsieh och Shannon 
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(2005) den konventionella innehållsanalysen. Den konventionella innehållsanalysens 
mål är att beskriva ett fenomen, vilket är passande när tidigare forskning och 
tillgången på litteratur är begränsad, exempelvis när nya tekniker så som sociala 
medier används inom en verksamhet. Kategorier utvecklades därför ur den studerade 
datan, vilket bidrog till det induktiva förfarandet. Studier av fyrfältsmodellen har skett 
parallellt med analys av bildmaterialet, men det inlästa materialet har inte varit 
styrande i utarbetandet av kategorier. En fördel med den konventionella metoden är 
att informationen erhålls utan förutbestämda kategorier och teorier som kan influera 
innehållet eller påverka forskarens perspektiv, något som har gynnat arbetet med 
föreliggande uppsats. Kategorierna och deras betydelse har inte påverkats av tidigare 
studier eftersom inga studier med ett liknande förfarande har påträffats. En utmaning, 
enligt Hsieh och Shannon (2005) är metodens begränsning både när det gäller 
utveckling av teorier och beskrivning av upplevelser, något som inte varit syftet med 
studien.  
 
Datainsamlingen har varit okomplicerad och inte krävt nämnvärda ekonomiska 
resurser, vilket är en av de fördelar Kim och Kuljis (2010) framhäver när de beskriver 
innehållsanalysens karaktär. Den studie Kim och Kuljis genomförde har vissa likheter 
med föreliggande arbete främst eftersom det innehåll som analyseras återvinns via 
internet utan kontakt med individen som producerat materialet, att datan kodats och 
att kategorier skapats. Det som skiljer Kim och Kuljis studie från den föreliggande är 
att de analyserar blogg-texter för att utröna om det går att se någon skillnad i innehåll 
mellan blogg-texter från två olika länder. Kodningen genomfördes av två individer 
med språkkunskaper relevanta för studien, vilket bidrog till Kim och Kuljis insikt om 
att informationen till de individer som ska koda material är av stor vikt för att undvika 
missförstånd. Eftersom föreliggande arbete genomförts av en individ som utfört 
samtliga steg i undersökningen och som dessutom är författare till arbetet kan risken 
för missförstånd och feltolkningar anses ha minimerats. En konsekvens av kodningen 
i föreliggande studie är att den kan ha påverkats av författarens egna tolkningar och 
föreställningar. Genom att utgå från teorier kring bildanalys har, se kapitel 5.3, försök 
gjorts att minimera subjektiviteten i studien. Eftersom kodningen genomförts av en 
person kan även studiens trovärdighet ifrågasättas. Kodningen har dock studerats vid 
ett tillfälle av en utomstående person med syftet att öka studiens trovärdighet. En 
konsekvens av innehållsanalys av de publicerade bilderna är att kodningen inte 
stämmer överens med intentionen hos den som publicerat bilden, men eftersom syftet 
med studien inte var att undersöka intentionen med bilderna faller det utanför studiens 
omfattning. Föreliggande studie presenterar ett sätt att tolka bilderna och dess innehåll 
i relation till fyrfältsmodellen, vilket innebär att resultatet inte är allmängiltigt, något 
som kännetecknar kvalitativa studier. 
 
Tillgängligheten till bilderna har säkerställts genom att de studerade bilderna har 
sparats ner, vilket kan ses som en reservation inför scenariot att bilddelningstjänsten 
slutar fungera eller att inläggen i det studerade kontot raderas, vilket ökar studiens 
transparens och graden av replikation. 

5.2 Sociala medier som redskap för innehållsanalys 
 
Bryman (2016) menar att det på internet finns mängder av potentiellt material att 
tillgå för att genomföra studier av olika slag. Bloggar, mail och sociala medier har en 
allt viktigare betydelse i människors sociala liv. Dessa virtuella dokument utgör en 
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resurs som innehåller information om hur individer och verksamheter kommunicerar 
med varandra, något som föreliggande studie tar fasta på. Trots materialets potential 
så är det verksamhetens verklighet och vad verksamheten väljer att accentuera i sin 
kommunikation med medborgarna som studeras i föreliggande arbete. Därför intas en 
skepticism över dokumenten eftersom dessa är producerade för att förmedla ett 
intryck av verksamheten som är vinklad och ligger i verksamhetens intresse, 
exempelvis genom att belysa vissa typer aktiviteter mer än andra. Det finns dock 
andra sätt att se på inläggen som återfinns i sociala medier, exempelvis genom att 
betrakta dem som källor vilka kan avslöja något om en social verklighet, så som vad 
som pågår i en biblioteksverksamhet, exempelvis vilka aktiviteter som arrangeras. 
Innehållet i sociala medier blir ur det perspektivet ett fönster in i verksamheten och 
dess verklighet. Både text och bild som publiceras i sociala medier är anpassade efter 
läsaren och betraktaren, vilket gör att det är ett perspektiv på verkligheten skapas och 
förmedlas (Bryman, 2016, s. 560).  

5.3 Visuell kommunikation och bildanalys 
 
Fors och Bäckström (2015) behandlar det allt mer visuellt orienterade samhället och 
anknyter till specifika visuella forskningsmetoder som den tekniska utvecklingen 
möjliggör. Författarna menar att det visuella materialet har ökat i antal och kan ses 
som en ”viktig informationskälla för att öka förståelsen för nutida samhälleliga 
fenomen” (s. 14). Som exempel tar Fors och Bäckström upp hur mobiltelefoner 
används för att dokumentera vardagen och författarna belyser de sociala 
dimensionerna som bilderna ger upphov till både när det gäller dokumenterandet i sig, 
men också vad som händer hos betraktaren. Bergström (2011) använder begreppet 
deltagarkultur vilket beskriver de sociala dimensionerna i ett samhälle där den 
visuella kommunikationen är högt prioriterad. Han understryker dock att en bild utgör 
en tolkning, som styrs av betraktarens erfarenheter, intressen och kunskap, där den 
som kommunicerar budskapet vill att mottagaren ska ”tycka något, veta något och 
göra något” (s. 41).  
 
Utmaningen med kommunikation genom bilder är således att bilden kan tolkas och 
beskrivas på olika sätt bland annat beroende på betraktarens erfarenheter och 
föreställningar. Dessutom finns förhoppningar på individen som tar emot budskapet 
att agera på något vis, vilket i bibliotekssammanhang kan vara att låna en bok eller att 
delta i en aktivitet. Inom bildanalys finns flera etablerade modeller för att förstå en 
bild, exempelvis den semiotiska modellen och Panofskys ikonologiska modell, som 
kan bidra till att underlätta den bildanalytiska förmedlingen. I föreliggande studie har 
utgångspunkten varit Panofskys modell. 
 
Panofskys ikonologiska modell utgår, enligt Borgesen och Ellingsen (1994), från tre 
nivåer vilka kan summeras som vad individen ser, vad individen vet och vad 
individen drar för slutsatser. Det första steget berör bildens primära betydelse och 
utgör en beskrivning av vad individen direkt ser, det vill säga en motivbeskrivning, 
vilket inte kräver andra förkunskaper än en elementär bilderfarenhet. Exempelvis kan 
beskrivningen lyda ”en bok i en hylla”. Det andra steget utforskar bildens sekundära 
betydelse, det vill säga bildens syfte, den ikonografiska betydelsen. Här görs ett 
försök att identifiera närmare vad som avbildats, exempelvis vilken bok som 
fotograferats, något som kan påverka hur bilden tolkas och upplevs. Det tredje steget 
syftar till att göra en sammanfattande tolkning av motivet och sätta in bilden i en 
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historisk, samhällelig och kulturell kontext. Här studeras bildens egentliga mening 
och bildens inre mening, det vill säga den ikonologiska betydelsen. Detta avslutande 
steg förutsätter att betraktaren inhämtar kunskap ”om den tid, den kultur, det 
samhälle, det idéhistoriska och politiska klimat bilden blev till under” (Borgesen & 
Ellingsen, 1994, s. 156), vilket innebär att bilden tolkas som en produkt av den kultur 
den skapades i. I exemplet om boken i hyllan kan bilden analyseras djupare när tiden 
för bildens ursprung beaktas, något som bland annat påverkas av vilken typ av bok det 
är samt vilka normer som var rådande under tiden. 
 
Panofskys modell ger en inblick i hur analys av bilder traditionellt sett kan utformas. 
Frågan är om en reklambild, vilket de studerade bilderna på Instagram kan anses vara, 
kan analyseras på samma sätt som bildkonsten? Borgesen & Ellingsen (1994) gör en 
åtskillnad mellan de två bildtyperna genom att hävda att reklambilden är gjord med 
kortsiktiga mål och massutbredning som förutsättningar för att sälja en produkt eller 
tjänst. Även om reklambilden kan vara konstnärligt utförd menar författarna att det 
visuella uttrycket är mindre komplicerat i reklambilden än i den konstnärliga bilden 
eftersom reklambilden tar hänsyn till vad som ska kommuniceras, något som styr 
reklambildens innehåll och form. Borgesen och Ellingsen (1994) menar vidare att 
reklambilden speglar de intressen och åsikter som utgör samtiden för när bilden 
framställdes, något som Panofskys modell belyser. Enligt Panofskys modell är det 
dock inte tillräckligt att registrera, identifiera och analysera bilden, den ska även 
förstås kulturellt medan det inom semiotiken handlar om att läsa tecken som består av 
uttryck och innehåll. Eftersom de studerade bilderna i föreliggande arbete förmedlar 
något, exempelvis boktips eller information om en aktivitet, kan information utläsas 
ur bilden i likhet med att läsa en text. Borgesen & Ellingsen (1994) understryker att 
det inte är valet av bildanalysmodell som är avgörande för ett resonemang kring 
bildanalys. Istället framhäver författarna att kunskap inom bildanalytisk metodik 
stärker bildbetraktarens position och underlättar den bildanalytiska förmedlingen, 
något som bidragit till att berika perspektivet i föreliggande studie. 
 
De studerade bilderna i föreliggande uppsats behandlar bilderna som bärare av 
information eftersom bilderna på Instagram används som kommunikationsmedel. I 
den kontexten visar A (i detta fall ett bibliotek) en bild av B (exempelvis en bok i en 
hylla) för C (verksamhetens befintliga och potentiella användare) med avsikten att 
meddela C något (exempelvis att boken B finns att låna på biblioteket) (Cornell, 
Dunér, Millroth, Nordström & Roth-Lindberg, 1988). 

5.4 Tillvägagångssätt och analysmetod 
 
För att utföra föreliggande studie på ett tillfredsställande sätt har analysen utgått från 
de steg Zhang och Wildemuth (2017) föreslår. Författarna förespråkar åtta steg vilka 
presenteras nedan tillsammans med en redogörelse för hur de tillämpats: 
 
Steg 1: Förberedelse av data 
 
Tidsperioden har begränsats till 11/1 2016 – 30/12 2017, vilket är samtliga 
publicerade bilder mellan 2016 - 2017, för att anpassa studien till den tid som står till 
förfogande, vilket är rimlig med tanke på uppgiftens omfattning och för att säkerställa 
att en mättnad (saturation) av datan uppstår. Under den studerade tidsperioden 
publicerades 302 bilder. Instagram-kontot i fokus är utvalt eftersom det bidrar till att 
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besvara frågeställningarna. De publicerade bilderna möjliggör studiet av vilka 
biblioteksroller som uttrycks genom Jönköpings kommuns biblioteks Instagram-konto 
för att nå ut med information till befintliga och potentiella användare.  
 
Steg 2: Definition av innehåll som ska analyseras 
 
En preikonografisk beskrivning av bildens innehåll fördes in i den första kolumnen i 
ett Excel-ark, exempelvis bokomslag, böcker i hylla och person står på scen, för att 
redogöra för bildens primära betydelse. Därefter utforskades bildens syfte, den 
sekundära betydelsen, även kallad den ikonografiska betydelsen som fördes in i den 
andra kolumnen, exempelvis boktips, interiör och aktivitet på biblioteket. Redan i 
detta stadie framträdde några kategorier, exempelvis boktips och aktiviteter, eftersom 
budskapet i bilden var framträdande och tydligt. Inom kvalitativ innehållsanalys tillåts 
teman att framträda under studiens gång, vilket gjorde att kategorier formades av den 
information som inhämtades succesivt. Detta resulterade i bildens ikonologiska 
betydelse, vilket utgör de kategorier som framträdde. Bilder med liknande egenskaper 
och innehåll samlades under samma kategori. Exempelvis placerades bilder på 
bokomslag i kategorin boktips och bilder på människor som utförde en aktivitet i 
kategorin aktivitet. Bilder med gemensamma nämnare, exempelvis en grupp 
människor som utför en aktivitet, placerade i samma kategori, vilket formade 
kategorin och även namngav den.  
 
Steg 3: Utveckling av kategorier och kodningschema 
 
Under arbetet med föreliggande studie har den jämförande modellen (eng: ”the 
constant comparatibe method”, Zhang och Wildemuth, 2017, s. 321) använts för att 
säkerställa att budskapet i varje bild sammanfaller med budskapet i de bilder som 
redan finns i kategorin. Författarna förespråkar att den befintliga datan systematiskt 
jämförs med den data som redan ingår i en kategori genom utvecklingen av en 
förklarande guide. En förklarande guide har inte producerats eftersom endast en 
person utfört uppgiften. En guide hade varit lämplig om uppgiften utfördes i grupp. 
En bild som hade flera budskap placerades i den kategori som kunde härledas vara 
huvudbudskapet. Exempelvis kan en bild på böcker som skyltas enligt ett specifikt 
tema tolkas vara både boktips och relatera till aktuella händelser i samhället. Vid 
dessa tillfällen har bilder på böcker genomgående tolkats vara boktips, eftersom den 
preikonografiska beskrivningen som visar bildens primära betydelse, har haft 
företräde i tolkningen av bilden i föreliggande studie. I ett par inlägg hade flera bilder 
publicerats samtidigt vilket bidrar till att bilderna läggs under varandra i flödet av 
bilder. För att behålla konsekvensen studerades endast den inledande bilden, vilket 
innebär att de följande bilderna i samma inlägg inte kategoriserades. Filmklipp ingick 
inte i kategoriseringen. 
 
Steg 4: Test av kodningen på ett stickprov av data 
 
Ett stickprov utfördes av den kodade datan för att utvärdera konsekvensen och 
tydligheten i kodningen med syftet att säkerställa att data med liknande innehåll 
kategoriseras likvärdigt. Om kodningen var inkonsekvent reviderades den, en process 
som utfördes iterativt. Ett sätt att göra detta när endast en person genomför kodningen 
är genom att låta en utomstående göra en utvärdering, så kallat ”peer debriefing” 
(Zhang och Wildemuth, 2017, s. 322). Det stickprov som utfördes när 
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kategoriseringen påbörjats visade att det var relativt okomplicerat att tilldela 
kategorier eftersom budskapet i bilden ofta var tydligt. De angivna kategorierna 
diskuterades vid ett tillfälle med en utomstående person, men resulterade inte i någon 
ändring av kategorierna eller dess innehåll. 
 
Steg 5: Genomförande av kodning 
 
Eftersom kodningen pågår samtidigt som ny data samlas in kan nya kategorier 
framträda, vilket innebär att även dessa behöver diskuteras och revideras för att 
säkerställa att den nyligen insamlade datan kategoriseras konsekvent. Sex kategorier 
framkom tidigt i kodningsprocessen, och bestod under hela kodningen: boktips, 
aktivitet, bibliotekets utbud, bibliotekets personal och besökarens avtryck. De 
resterande tre kategorierna, det fysiska rummet, flytt och renovering samt aktuellt i 
samhället uppstod senare i processen. Figur 2 och 3 ger exempel på hur beskrivning 
och kategorisering av bilder kan se ut.1 
 

 
 
Fig. 2. Exempel på bild med den preikonografiska beskrivningen ”böcker i hög på ett bord” vars 
ikonologiska betydelse resulterade i kategorin boktips. 
 

 
 
Fig. 3. Exempel på bild med den preikonografiska beskrivningen ” tomma hyllor” vars ikonologiska 
betydelse resulterade i kategorin flytt och renovering.  

                                                        
1 Bilderna från Jönköpings kommuns Instagram-konto @Bokerier är publicerade  
med godkännande av Jönköpings Stadsbibliotek (personlig kommunikation, 25 april 2018). 
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Steg 6: Utvärdering av kodningens konsistens 
 
Ytterligare revidering av kodningen gjordes när allt material var kodat. Anledningen 
till detta är att den mänskliga faktorn kan ha påverkat processen på ett subjektivt sätt. 
Synsättet på kodningen kan ha ändrats under arbetets gång och påverkat kvaliteten, 
varför Zhang och Wildemuth (2017) rekommenderar att steg 4 utförs igen. Kodningen 
ägde rum under två veckor och genomfördes strukturerat genom att systematiskt 
arbeta med Excel-filen och fokuserat genom att uteslutande arbeta enbart med det 
empiriska materialet under den perioden. Utförliga anteckningar gjordes och Excel-
ark fylldes i för att på ett överskådligt sätt uppmärksamma eventuella brister. Däremot 
förändrades inte synsättet på datan under arbetets gång eftersom mängden var 
hanterbar. För att undvika feltolkningar och brister genomfördes slutligen en noga 
kontroll av innehållet genom att studera anteckningar och bilder ytterligare, vilket 
innebar en systematisk genomgång och jämförande av de studerade bilderna och de 
angivna kategorierna.  
 
Steg 7: Slutsatser från den kodade datan 
 
Zhang och Wildemuth (2017) benämner detta steg som kritiskt eftersom det till stor 
del bygger på forskarens förmåga att föra ett resonemang och dra slutsatser från den 
insamlade datan, se kapitel 7. Andra viktiga moment är att utforska kategoriernas 
egenskaper och att identifiera relationer mellan olika kategorier. Ett test av samtliga 
kategorier gentemot datan i sin helhet genomfördes genom att upprepa 
utvärderingsprocessen som genomfördes i steg 6. I detta skede gjordes också en 
återkoppling till problemformulering, syfte och frågeställningar innan det empiriska 
materialet utforskades ytterligare.  
 
Steg 8: Rapportering av metod och resultat 
 
För att öka trovärdigheten (den interna validiteten) i studien behöver 
kodningsprocessen rapporteras, vilket görs i bilaga 1. Kvalitativ innehållsanalys 
fokuserar på att identifiera mönster, teman och kategorier som kan vara viktiga för en 
social kontext, medan den kvantitativa innehållsanalysen räknar antal och skapar 
statistisk signifikans, vilka båda är viktiga beståndsdelar i föreliggande studie. 
Trovärdigheten i den kvalitativa innehållsanalysen ökar om det råder en balans mellan 
beskrivning och tolkning, vilket eftersträvas i föreliggande studie. Resultatet, som 
redogörs i kapitel 6 bidrar till bakgrundsinformation och tydliggör en kontext medan 
tolkningarna som diskuteras i kapitel 7 representerar forskarens egna, både personliga 
och teoretiska, förståelser av det studerade fenomenet (Zhang och Wildemuth, 2017). 
 
För att koppla de kategorier som framträdde genom datainsamlingen till de 
biblioteksroller som Jochumsen m.fl (2012) benämner som inspirationsrummet, 
läranderummet, mötesrummet och rum för uppträdanden tillämpades en tematisk 
analys för att identifiera nyckelbegrepp i den ikonografiska betydelsen. Braun och 
Clarke (2006) menar att tematisk analys är en välanvänd metod vid analys inom 
kvalitativ metod. Liksom Bryman (2016) konstaterar författarna att forskaren med 
hjälp av tematisk analys har möjlighet att identifiera mönster som framträder i 
materialet, något som varit angeläget vid studiet av de publicerade bilderna för att få 
en kunskap om vilka biblioteksroller som accentueras. Genom tematisk analys kan 
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mönster identifieras, vilka utgör ett tema, det vill säga något som belyser något i 
materialet som är relevant när det relateras till de givna forskningsfrågorna. 
Föreliggande studie har utgått från en deduktiv tematisk analys vilket, enligt Braun 
och Clarke (2006), innebär att analysen utgått från färdigt formulerade 
forskningsfrågor, till skillnad från en induktiv tematisk analys som analyserar 
materialet utan att försöka få analysen att passa in i förutbestämda teorier och koder. 
De publicerade bilderna har analyserats dels utifrån frågeställningarna och dels 
litteraturöversikten. Arbetet har utgått från bildernas innehåll och de åtta kategorier 
som innehållsanalysen genererade. Valet att utgå från de publicerade bilderna i 
föreliggande studie grundar sig på att utgångspunkten för studien är det empiriska 
materialet. 

5.5 Urval 
 
Instagram är den tjänst som ökar mest och 2017 använde 53 procent av alla 
internetanvändare i Sverige Instagram (IIS, 2017), vilket innebär att intresset för 
tjänsten är stort, något som bidrar till studiens relevans. Urvalet i föreliggande studie 
baseras på en mängd bilder publicerade på Instagram under 2016 och 2017, vilket var 
ett ändamålsmässigt urval. Syftet med ändamålsenligt urval var att få bra variation 
och en hanterbar mängd data som medverkar till att nå syftet med studien (Bryman, 
2016). Jönköpings kommuns biblioteks konto på Instagram startades 2013 och har för 
närvarande drygt 1700 följare och 1225 inlägg. Kontot används av bibliotekarier i 
hela kommunen som får tillgång till inloggningsuppgifter för att publicera bilder av 
relevans från verksamheten. Föreliggande studie undersöker inte intentionen eller 
ambitionen hos den individ som publicerat bilden utan fokuserar på vilka 
biblioteksroller som kan utläsas ur den studerade bilden. Frågeställningen berör 
således inte vilka bakomliggande faktorer som påverkar vilken bild som publiceras. 
 
Eftersom inga liknande studier påträffats togs beslutet att studera ett enskilt biblioteks 
kommunikation genom bilder på Instagram, likt en pilotstudie, istället för att jämföra 
flera olika bibliotek. Det innebär att studiens resultat inte gör anspråk på att 
generalisera utan snarare på att lyfta fram ett enskilt bibliotek vilket kan vara ett sätt 
att förfina analysmetoden inför framtida studier. Eftersom det är första gången en 
analys av detta slag görs i detta sammanhang är förhoppningen att tillvägagångssättet 
ska inspirera till fortsatt forskning. 

5.6 Etiska principer 
 
Data som gjorts tillgänglig frivilligt och medvetet på publika plattformar, som studiet 
av bilder på Instagram, kan enligt Bryman (2016) med Hewson m.fl., användas av 
forskare utan informerat samtycke under förutsättning att individers anonymitet 
skyddas. Den information som de publicerade bilderna förser föreliggande studie med 
kräver inget lösenord för att nå och materialet anses inte vara känsligt. Det råder inte 
heller någon uttryckt policy som förbjuder studiet av materialet. Inga etiska dilemman 
har således identifierats eftersom kontot har en öppen profil där bilderna är 
tillgängliga för alla att se och studera. De studerade bilderna i föreliggande studie 
innehöll främst objekt. I de fall individer deltog i bilderna har biblioteket erhållit 
godkännande av individen så att denne kunde göra ett medvetet val att medverka eller 
ej, enligt personlig kommunikation (25 april 2018). Det är ett medvetet vad att inte 
publicera bilder där individer går att identifiera i föreliggande studie.  
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6. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av innehållsanalysen i kvantitativa termer. Det 
undersökta materialet förmedlar en bild av det som studerats och är förberedande för 
den kommande analysen, vilket utgör den kvalitativa aspekten i studien. Ambitionen 
är att ge trovärdighet inför analys och diskussion i kapitel 7, där den kvalitativa 
aspekten, med sin tolkande och beskrivande karaktär, ges utrymme. Fullständig 
redovisning av bildernas preikonografiska beskrivning, ikonografiska betydelse samt 
ikonologiska betydelse för de 302 analyserade bilderna återfinns i bilaga 1. 

6.1 Kategorisering av bilder på Instagram 
 
Av de 302 studerade bilderna framträdde åtta kategorier, vilka representerar innehållet 
i de publicerade bilderna: 
 

• Aktivitet 38 procent 
• Boktips 23 procent 
• Flytt och renovering 9 procent 
• Bibliotekets personal 9 procent 
• Bibliotekets utbud 8 procent 
• Det fysiska rummet 7 procent 
• Besökarens avtryck 3 procent 
• Aktuellt i samhället 3 procent 

 
Fördelningen av de kategorier som framträdde under arbetet med studien visas i figur 
4, där storleken på kategorin representerar dess frekvens i förhållande till resterande 
kategorier. 
 

 
Fig. 4. Fördelningen av publicerade inlägg 2016 – 2017. 

 

Inläggens fördelning i kategorierna

Aktivitet 38 %

Boktips 23 %

Flytt och renovering 9 %

Bibliotekets personal 9 %

Bibliotekets utbud 8 %

Det fysiska rummet 7 %

Besökarens avtryck 3 %

Aktuellt i samhället 3 %
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Den kategori där majoriteten av bilder påträffas benämns aktivitet och representerar 
38 procent av de studerade inläggen, det vill säga 113 bilder. Kategorin innehöll både 
information om kommande aktiviteter och bilder från genomförda aktiviteter, se figur 
5. En uppdelning av de två subkategorierna visar fördelningen av genomförda och 
kommande aktiviteter.  
 

 
 
Fig. 5. Exempel på bild som kategoriserats aktivitet. 
 
Kommande aktiviteter representerade 57 inlägg, vilket innebär 19 procent av de 
publicerade bilderna. Inläggen gestaltade en mängd olika sätt att bjuda in allmänheten 
till bibliotekens arrangemang. Ofta innehöll bilden ett foto på en affisch eller ett 
kollage med flera bilder som illustrerar vad aktiviteten handlar om. Även ett 
bokomslag eller böcker i hyllor kan illustrera inbjudan till en aktivitet. De aktiviteter 
biblioteken bjöd in till var bland annat bokcirkel, boksläpp, författarbesök, teater och 
firandet av ett biblioteks 100-årsjubileum. 
 
Bilder föreställande olika pågående eller avslutade aktiviteter gestaltas bland annat 
genom bilder på personer som håller föredrag, teaterföreställning, personer som deltar 
i en aktivitet och kollage på flera bilder innehållande exempelvis bokomslag och 
böcker staplade i hög. Subkategorin bestod av 56 bilder, vilket representerar 19 
procent av de publicerade bilderna.  
 
Anledningen till att aktivitetskategorin delades upp i två subkategorier var för att 
tydliggöra huruvida det finns eventuella skillnader mellan de två, vilket resultatet 
visar att det inte finns. De båda kategorierna är jämlikt representerade med 19 procent 
vardera. 
 
Den näst största kategorin benämndes boktips och syftar till att beskriva de inlägg 
med bilder som presenterar tips på böcker att läsa och låna. Exempelvis handlar det 
om bilder innehållande bokomslag, böcker i hyllor och böcker som skyltas på ett 
bord, se figur 6. Kategorin bestod av 68 inlägg, d.v.s. 23 procent av samtliga inlägg. 
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Fig. 6. Exempel på bild som kategoriserats boktips. 
 
Flytt och renovering benämns kategorin innehållande bilder som gestaltar 
ombyggnation av befintligt bibliotek eller nybyggnation av bibliotek. Kategorin 
innehåller bilder som illustrerar renoveringen av Jönköpings stadsbibliotek samt 
flytten av Huskvarna bibliotek till nya lokaler. Bilderna visar bland annat en 
byggarbetsplats, flyttkartonger, tomma hyllor, inredning och journalister på besök, se 
figur 7. Kategorin flytt och renovering innehåller 28 bilder, vilket representerar 9 
procent av samtliga bilder.  
 

 
 
Fig. 7. Exempel på bild som kategoriserats flytt och renovering. 
 
27 av de studerade bilderna gestaltar personalen på biblioteken och de sysslor som 
ingår i arbetsuppgifterna. Kategorin benämns Bibliotekets personal och representerar 
9 procent av de studerade bilderna. Bilderna illustrerar bland annat ett urval av de 
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uppgifter bibliotekarier genomför, exempelvis att laga en trasig bok och sortering av 
böcker, samt personal på utbildning och mässor, se figur 8.  
 

 
 
Fig. 8. Exempel på bild som kategoriserats bibliotekets personal. 
 
Kategorin Bibliotekets utbud syftar till att beskriva de bilder som gestaltar bibliotekets 
utbud utöver den av fysiska litteraturen. Bland annat illustrerar bilderna tv-spel och 
brädspel, filmer, surfplattor till utlåning, pyssel, bokloppis och utdelning av 
badbiljetter, se figur 9. Kategorin består av 24 bilder vilket representerar 8 procent av 
de studerade bilderna.  
 

 
 
Fig. 9. Exempel på bild som kategoriserats bibliotekets utbud. 
 
 
Det fysiska rummet är den kategori som består av bilder som gestaltar det fysiska 
rummet i biblioteket och åskådliggör hur det kan användas. Bland annat innehåller 
bilderna inredning så som en lampa och en tavla, samt miljöbilder från bibliotekets 
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avdelningar som inte har med flytt och renovering att göra, se figur 10. Kategorin 
består av 22 bilder vilket representerar 7 procent av de studerade bilderna. 
 

 
 
Fig. 10. Exempel på bild som kategoriserats det fysiska rummet. 
 
Elva av de studerade bilderna gestaltar olika sätt på vilka besökaren lämnat ett avtryck 
i biblioteket. Kategorin benämns således Besökarens avtryck och representerar 3 
procent av de studerade bilderna. Bilderna innehåller bland annat handskrivna lappar, 
teckningar och magneter som bildar poesi som vittnar om att en besökare lämnat spår 
efter sig, se figur 11. 
 

 
 
Fig. 11. Exempel på bild som kategoriserats besökarens avtryck. 
 
Kategorin Aktuellt i samhället består av bilder som gestaltar händelser som är av 
relevans i samhället och som biblioteket uppmärksammar. Bland annat gestaltas Earth 
Hour, rocka sockorna, Pride, Nobelpriset och ALMA-priset, se figur 12. Kategorin 
består av nio bilder vilket representerar 3 procent av de studerade bilderna.  
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Fig. 12. Exempel på bild som kategoriserats aktuellt i samhället. 
 
De 302 bilderna har totalt gillats 14615 gånger vid tiden för datainsamlingen, vilket 
innebär att varje bild i genomsnitt gillats 48 gånger. Fyra bilder har hundra 
gillamarkeringar eller fler, se tabell 1. Figur 13 visar bilden som fått 100 
gillamarkeringar. Med hänsyn till de personer som deltar på de övriga tre bilderna i 
tabellen publiceras inte dessa i föreliggande arbete. Betydelsen av antalet gånger en 
bild gillats skulle främjas av en jämförelse med andra kommuners närvaro på 
Instagram, men då det ligger utanför ramen av föreliggande studie kan ovanstående 
information endast betraktas som ett tillägg.  
 

Antal 
gillamarkeringar 

Beskrivning Kategori Datum 

115 Person som sitter utanför bokbussen Bibliotekets 
personal 

16-juni-16 

109 Personer på tågperrong Bibliotekets 
personal 

26-apr-17 

107 Pridetåg Aktuellt i samhället 26-aug-17 
100 Uppslag i bok Boktips 25-maj-17 

Tabell 1. De fyra bilderna med flest gillamarkeringar 2016 – 2017. 

 
 
Fig. 13. Bild som fått 100 gillamarkeringar. 
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De studerade bilderna har kommenterats 288 gånger, vilket innebär att varje bild i 
genomsnitt kommenterats en gång. 158 av bilderna, vilket är 52 procent av bilderna, 
har inte kommenterats alls.  

6.2 Sammanfattning 
 
Den genomförda innehållsanalysen av de 302 studerade bilderna resulterade först i en 
preikonografisk beskrivning av bilden. Beskrivningen sammanfattades i en 
ikonografisk betydelse, vilket utmynnade i en ikonologisk betydelse, det vill säga en 
kategori. De kategorier som framträdde var aktivitet (38 procent), boktips (23 
procent), flytt och renovering (9 procent), bibliotekets personal (9 procent), 
bibliotekets utbud (8 procent), det fysiska rummet (7 procent), besökarens avtryck (3 
procent) och aktuellt i samhället (3 procent). Dessa bilder har genererat 14 615 
reaktioner i form av gillamarkeringar. Bilderna har kommenterats 288 gånger.  
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7. Analys och diskussion 
 
I föreliggande kapitel sätts det empiriska materialet i kontexten av fyrfältsmodellen 
och tidigare forskning. Enligt Zhang och Wildemuth (2017) höjer balans mellan 
beskrivning och tolkning av materialet trovärdigheten i den kvalitativa 
innehållsanalysen, något som inspirerat innehållet i avsnittet. Syftet med kapitlet är att 
diskutera det empiriska materialet i förhållande till litteraturöversikten och 
fyrfältmodellen med utgångspunkt i studiens frågeställningar: 

• Hur använder Jönköpings kommuns bibliotek Instagram för att marknadsföra 
sin verksamhet? 

• På vilket sätt kommer folkbibliotekens roller till uttryck genom de bilder som 
Jönköpings bibliotek publicerar på Instagram?  

7.1 Marknadsföring av ett folkbibliotek på Instagram 
 
Instagram är en relativt ny plattform för bilddelning då den lanserades 2010. 53 
procent av internetanvändarna i Sverige uppges använda Instagram, vilket trots dess 
korta tid på marknaden kan anses vara en vanligt förekommande plattform eftersom 
mer än hälften av alla som använder Internet även använder Instagram (IIS, 2017). 
 
En del av marknadsföringen av Jönköpings kommuns bibliotek sker via bilder som 
publiceras på Instagramkontot @bokerier. Kontot är gemensamt för samtliga bibliotek 
inom kommunen och används i olika syften. Det främsta syftet kan tolkas vara att 
medvetandegöra befintliga och potentiella användare kring de aktiviteter som 
anordnas på biblioteken. Genom att uppvisa bibliotekets verksamhetm exempelvis de 
arrangemang som arrangeras, har biblioteket möjlighet att legitimera sin verksamhet 
gentemot beslutsfattare, något som både Booth (1993) och Seddon (1990) menar är en 
viktig aspekt av marknadsföring. Genom en aktiv marknadsföring, vilket bibliotekets 
närvaro på Instagram kan anses vara genom publiceringen av 302 bilder på två år (i 
genomsnitt tre bilder per vecka), kan biblioteket säkra sin position som den primära 
informationsförmedlaren (Seddon, 1990). 
 
Marknadsföring som ett sätt att öka en verksamhets legitimitet är något som 
återkommer i litteraturen. Booth (1993) menar att marknadsföring av bibliotekets 
aktivitet bidrar till att profilera verksamheten och rättfärdiga dess fortsatta existens. 
Även Seddon (1990) belyser marknadsföringens betydelse för att legitimera 
verksamheten och för att fortsätta få ekonomiska medel. Kann-Christensen och 
Andersen (2009) observerar hur biblioteken allt mer influeras av ekonomiska termer 
vilket innebär att behovet att legitimera sin verksamhet ökar, något bibliotekens 
marknadsföring vittnar om. Genom en närvaro i sociala medier kan således 
verksamheten legitimeras för både användare och beslutsfattare. Den demokratiska 
rollen som kommuniceras genom bilder på Instagram kan således legitimera 
biblioteksverksamheten.  
 
De inlägg på Instagram som får respons i form av gilla-markeringar gör att personalen 
kan forma sin kommunikation utifrån användares intressen (se tabell 1 som illustrerar 
de inlägg som gillats flest gånger), något som speglar den användarstyrning Söderlind 
och Elf (2014) resonerar kring. Den nya maktrelationen som digitala 
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kommunikationsverktyg möjliggör, vilken utformas i dialog med användaren, gör att 
bibliotekets personal genom respons kan utläsa vilka inlägg användaren reagerat på. 
Även om kommunikationen mellan verksamhet och användare gått från att vara en 
monolog till att utformas i dialog med användaren, som Einasto (2015) belyser, har 
bibliotekets personal ändå beslutanderätten över sitt eget Instagram-konto och kan 
publicera vad de anser vara relevant och av god kvalitet. 
 
Genom att vara närvarande på digitala plattformar illustrerar biblioteket att den 
digitala utvecklingen är betydelsefull. Sociala medier används för att stödja 
bibliotekets mål och för att öka möjligheten till delaktighet mellan verksamhet och 
användare (Smeaton & Davis, 2014). Sociala medier bidrar även till att öka 
tillgängligheten eftersom verksamheten, som både Farkas (2007) och Guin (2012) 
belyser, tillmötesgår användarna genom att befinna sig där de är.  
 
Kompetent och kunnig personal är en förutsättning för en trovärdig och legitim 
verksamhet. Av de studerade bilderna gestaltar 9 procent bibliotekets personal i olika 
sammanhang, exempelvis på utbildning och mässor (se bilaga 1, exempelvis inlägg 
publicerade 28/7-17). Genom att lyfta fram den kompetens personalen besitter och 
kontinuerligt erhåller kan bilderna belysa den framträdande roll personalen har, vilket 
kan leda till ökad kvalitet och legitimitet för verksamheten.  
 
Dokumentationen av bilder på personalens kompetenshöjande aktiviteter kan på det 
viset involvera befintliga och potentiella användare i den utveckling som sker inom 
verksamheten, samtidigt som det kan vara ett sätt att legitimera verksamheten och 
stärka bilden av bibliotekens betydande roll i ett samhälle. Att gestalta händelser 
utöver det utbud och de aktiviteter som erbjuds på biblioteket kan bidra till att öka 
insikten om verksamhetens betydelse för utvecklingen av det demokratiska samhället, 
vilket anges vara en av verksamhetens uppgifter enligt bibliotekslagen. Fors och 
Bäckström (2015) menar att det visuella materialet är en viktig informationskälla i 
syftet att öka förståelsen för samhälleliga fenomen, vilket avspeglar sig i föreliggande 
studie där bilder studeras för att förstå hur Instagram kan användas för att 
marknadsföra ett bibliotek. Bilderna kan ses som en informationskälla för användare 
samtidigt som de kan fungera som dokument vilka speglar verksamheten, eller vilken 
bild verksamheten vill ska företräda den. 
 
Ur ett relationsskapande perspektiv kan bilder vara ett effektivt sätt att skapa en 
närvaro i användarens vardag eftersom bilder på både verksamheten och dess utbud 
samt personalen och dess kompetens förmedlas. Genom att dela med sig av hur 
yrkesgruppen arbetar kan relationen mellan professionen och bibliotekets användare 
stärkas och bidra till att barriärer som eventuellt hindrar individer att använda 
biblioteket elimineras, något som Wallis (2014) lyfter fram i sin studie när författaren 
belyser hur Instagram kan avdramatisera biblioteket. Byggandet av relationer med 
användaren via Instagram kan också skapa trygghet gentemot den kunskap personalen 
besitter, vilket kan göra att användaren litar på den anställdes omdöme och förmåga 
att assistera besökaren med sitt ärende.  
 
Taprial och Kanwar (2012) är några som framhäver den potential sociala medier har 
för att skapa och bygga långsiktiga relationer med användare, vilket kan generera nya 
insikter och påverka en verksamhets anseende. Det relationsbyggande syftet med en 
verksamhets närvaro på digitala plattformar är inte något som uttrycks i klartext direkt 
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till användaren via text eller bild, utan handlar om en regelbunden närvaro i sociala 
medier, vilket påminner befintliga och potentiella användare om verksamheten, dess 
existens och utbud. Relationsskapandet tar sitt uttryck i föreliggande studie genom de 
14 615 gånger inläggen gillats och de 288 gånger bilderna kommenterats. Chance 
Gustafson, Sharrow och Short (2017) observerar att det finns förväntningar från 
användargrupper om att biblioteket ska vara närvarande i sociala medier. Det kan 
därför tolkas som att bibliotekets närvaro på sociala medier är obligatorisk för att 
legitimera verksamheten och bevara dess samhälleliga funktion som ett öppet och 
tillgängligt rum för alla som inte kräver konsumtion eller rättfärdigande.  
 
Det demokratiska rummet, som enligt Schwarz (2016) är öppet för alla och inte 
kräver konsumtion eller rättfärdigande av användaren, gestaltas genom de bilder som 
visar bibliotekets fysiska rum, exempelvis genom att ge förslag på hur rummet kan 
utnyttjas (se bilaga 1, exempelvis inlägg publicerade 12/4-16). Med hjälp av bilder 
kan biblioteket befästa aspekten om att verksamheten tillgängliggör information och 
erbjuder kulturella aktiviteter för samhällets alla medborgare, något som står i 
motsatsförhållande till vad Fornäs (2012) benämner som den marknadifieringen av 
kulturen, vilket sker i kommersiella verksamheter. 
 
Den visuella kommunikationen mellan den som publicerar en bild och den som 
betraktar bilden medför en del risker eftersom bilden, som Bergström (2011) 
benämner som den tredje bilden, består av associationer och tolkningar som 
betraktaren applicerar på bilden. Beroende på vilka erfarenheter och intressen 
mottagaren har kan bilderna tolkas på olika sätt, vilket innebär att tolkningen riskerar 
att bli en annan än den sändaren hade för avsikt att sända ut. Bilder från bibliotekets 
aktiviteter kan exempelvis tolkas exkluderande om målgruppen på bilden inte 
överensstämmer med mottagarens perception och känsla av tillhörighet till en specifik 
målgrupp. Bilder kan även missförstås om de inte förklaras med en tillhörande text, 
något som Jönköpings bibliotek ofta bifogar under bilden. En bild på en bok kan både 
betyda boktips och informera om kommande eller pågående aktivitet samt illustrera 
en aktuell händelse (se bilaga 1, exempelvis inlägg publicerade 24/8-17 och 5/12-17). 
Föreliggande studie undersöker inte intentionen hos den som publicerat en bild. 
Avsikten med studien är att illustrera ett sätt att tolka bilderna. Flera av de studerade 
bildernas budskap har därför förstärkts och förtydligats med hjälp av en förklarande 
text. En fördel med kommunikation via bilder jämfört med kommunikation med 
enbart text är att en bild kan tolkas och förstås av individer som saknar läskunnighet 
eller individer som ej behärskar språket. På så vis kan den visuella kommunikationen 
vara ett relevant verktyg för att nå bibliotekens målgrupp, det vill säga samtliga 
medborgare.  
 
Kann- Christensen och Andersen (2009) menar att bibliotekens marknadsföring 
vittnar om att biblioteken försöker visa sitt värde i ekonomiska termer, exempelvis 
genom att attrahera så många besökare som möjligt och erbjuda ett utbud som 
användarna förväntas vilja ha. Enligt ett sådant resonemang skulle bilder publicerade 
på Instagram med syftet att informera användare om de aktiviteter som äger rum och 
erbjuds vara ett sätt att attrahera så många människor som möjligt att besöka 
biblioteket. Enligt författarna så bör biblioteken istället legitimera sin verksamhet 
genom att upplysa om tillgängligheten och utbudet av kostnadsfri information. Frågan 
är dock om det ena utesluter det andra eller om marknadsföring i syfte att öka 
kvantiteter och marknadsföring i syfte att legitimera verksamheten kan kombineras 
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för ett gemensamt ändamål, nämligen att öka medvetenheten om den fria tillgången 
till information samt att attrahera så många besökare som möjligt genom att erbjuda 
ett mångfasetterat utbud av aktiviteter och litteratur. Helinsky (2011) anser att 
marknadsföring alltid gör nytta eftersom utan den skulle varken användare eller 
beslutsfattare känna till bibliotekens verksamhet, vilket enligt författaren leder till 
minskade resurser som i förlängningen kan innebära en verksamhet med sämre 
kvalitet. Oavsett vilken inställning ett bibliotek har till marknadsföring är det således 
av stor betydelse att verksamheten har en aktiv närvaro för att vara en del av 
samhället och informera befintliga och potentiella användare samt beslutsfattare om 
det arbete som pågår inom biblioteksväsendet i kommunen.  
 
Genom att publicera bilder på nätverkstjänsten Instagram för att marknadsföra sin 
verksamhet kan biblioteket legitimera sin existens gentemot både användare och 
beslutsfattare. Instagram används därmed bland annat för att gestalta vad 
verksamheten innebär för samhället, vilken kompetens personalen besitter samt för att 
bygga relationer med användare. Att regelbundet publicera bilder på Instagram skapar 
en digital närvaro som kan anses vara obligatorisk för att bevara 
biblioteksverksamhetens samhälleliga funktion som ett kravlöst rum för alla 
medborgare. 

7.2 Uttryck av biblioteksroller genom Instagram  
 
Fyrfältsmodellen, som presenterades i kapitel 4, beskriver de roller biblioteket kan 
inta i ett samhälle. Dessa roller illustreras genom fyra olika rum: rum för inspiration, 
rum för lärande, rum för möten och rum för skapande, vilka integrerar både med den 
fysiska strukturen i biblioteket och den service och det utbud som erbjuds av 
verksamheten. Det rum som kan kopplas till flest bilder, 247 av 302, är 
inspirationsrummet. Läranderummet omfattar 214 av de studerade bilderna medan 
mötesrummet kan kopplas till 163 bilder. Skapanderummet kan sättas i relation till 
148 bilder. Folkbibliotekets roller, som de beskrivs av Jochumsen m.fl. (2012) 
kommer således till uttryck genom den kommunikation som sker via Instagram i olika 
grad, vilket diskuteras nedan. 
 
Rum för inspiration  
 
Den konkurrens biblioteken utsätts för genom kommersiella aktörer har bidragit till 
att biblioteken fått omvärdera sin verksamhet. Genom att erbjuda tjänster som 
fokuserar på upplevelser relaterar rum för inspiration till möjligheten för användare 
att prova nya saker och erhålla nya erfarenheter genom diverse konstnärliga 
uttryckssätt. Majoriteten av de studerade bilderna kan kopplas till biblioteket som en 
plats att bli inspirerad på, exempelvis genom förslag på böcker att läsa och aktiviteter 
att deltaga i, vilket knyter an till vad som i fyrfältsmodellen benämns som rum för 
inspiration. I inspirationsrummet är innovation och upplevelse aspekter som lyfts 
fram, vilket innebär att användare har möjlighet att erhålla nya erfarenheter som kan 
leda till kunskap och insikt. Jochumsen m.fl. (2012) kopplar rum för inspiration till 
upplevelser och innovation vilka både kan vara en källa för identitet och 
meningsskapande för individen och bidra till lösningsorienterade medborgare som 
medverkar till att en nation ska klara den globala konkurrensen. 
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De bilder som studerats i föreliggande uppsats informerar och tipsar om böcker, 
aktiviteter, bibliotekets utbud och relaterar sin verksamhet till händelser både i 
lokalsamhället och i en större kontext, exempelvis genom aktuella händelser i 
samhället. Kategorierna aktivitet, boktips, bibliotekets utbud och aktuellt i samhället 
är några kategorier som uppmuntrar användare att prova nya saker vilket kan leda till 
djupare insikter och ett bredare perspektiv. Exempelvis kan det handla om aktiviteter 
som uppmuntrar användare att lära sig nya språk eller erhålla nya insikter genom att 
lyssna på författarsamtal (se bilaga 1, exempelvis inlägg publicerade 28/2-16). 
Boktipsen kan bidra till att användaren tar del av nya idéer och aktuella händelser kan 
öka individers allmänkunskap genom att belysa samhällsföreteelser. Genom kategorin 
bibliotekets utbud presenteras olika sätt att vidga sina vyer på, exempelvis genom att 
använda digitala hjälpmedel och prova andra sätt att ta till sig information på än de 
traditionella sätten (se bilaga 1, exempelvis inlägg publicerade 22/3-16).  
 
Ytterligare en kategori som kan kopplas till inspirationsrummet är besökarens 
avtryck. De spår av användares aktivitet på biblioteket, exempelvis genom teckningar 
och poesi, inbjuder användare till att inspireras av idéer kring hur ett bibliotek kan 
användas. Det fysiska rummet är en annan kategori som kan relateras till innovation 
och upplevelser eftersom det åskådliggör hur det fysiska biblioteksrummet kan 
användas, exempelvis genom bilder på olika platser att läsa på, bibliotekets olika 
avdelningar och hur de kan användas samt inredning som bidrar till att skapa en miljö 
användaren kan uppleva att individen vill ägna tid och upptäcka nya saker (se bilaga 
1, exempelvis inlägg publicerade 2/12-17).  
 
Rum för lärande 
 
Biblioteket som ett rum för lärande kan uttryckas genom att påvisa den fria tillgången 
till information och kunskap som erbjuds på biblioteket. Detta görs via Instagram 
genom bilder som tipsar om böcker, aktiviteter, bibliotekets utbud och aktuella 
händelser i samhället. På biblioteket kan användaren utifrån egna villkor öka sina 
kunskaper och formulera individuella mål. Jochumsen m.fl. (2012) kopplar rum för 
lärande till upplevelser och ett stärkande av individen där mening för individen skapas 
samtidigt som stärkta medborgare bidrar till samhället genom kreativitet och 
innovation.  
 
Genom att publicera bilder på den tillgängliga litteraturen genom boktips uppmuntrar 
biblioteket användaren att öka sina kunskaper, vilket både kan leda till upplevelser 
och stärka individen. Även kategorin aktivitet uppmuntrar användaren att lära sig nya 
saker och skapa tillfällen att prova saker som kan leda till ny kunskap. Samtidigt visar 
kategorin bibliotekets utbud på olika sätt att erhålla ny kunskap, exempelvis genom att 
använda bibliotekets surfplattor. Läranderummet kan även kopplas till kategorin 
aktuellt i samhället eftersom en presentation av exempelvis en nobelpristagare (se 
bilaga 1, exempelvis inlägg publicerade 12/10-16) kan bidra med en ökad 
allmänkunskap. 
 
Rum för möten 
 
Synen på biblioteken som en allmän plats utan krav på konsumtion eller behov av 
rättfärdigande relaterar till vad Jochumsen m.fl. (2012) benämner rum för möten. 
Rummet, som kan beskrivas som den tredje platsen vilket varken är i hemmet eller på 
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arbetsplatsen, är dels en fysisk plats och dels en digital plats där möten mellan 
människor kan äga rum. Dessa möten kan vara organiserade, exempelvis genom 
planerade aktiviteter, eller spontana genom att människor möts och av en tillfällighet 
interagerar med varandra. Kategorin aktivitet uttrycker möjligheten att möta andra 
människor exempelvis genom pysselstunder, författarsamtal och språkcafé vilka är 
organiserade och sker i det fysiska rummet (se bilaga 1, exempelvis inlägg 
publicerade 23/4-16). 
 
Kategorierna det fysiska rummet samt flytt och renovering visar bibliotekets fysiska 
rum och åskådliggör hur de kan användas, exempelvis genom en bild på 
barnavdelningen där några sitter och läser. Både vad Audunson (2005) benämner som 
högintensiva och lågintensiva mötesplatser uttrycks i de publicerade bilderna. Bilder i 
kategorin aktivitet kan kopplas till benämningen högintensiva mötesplatser eftersom 
de visar individer som deltar i en arrangerad aktivitet, medan bilder i kategorin det 
fysiska rummet kan kopplas till benämningen lågintensiva mötesplatser eftersom de 
visar platser i det fysiska rummet där spontana möten kan äga rum.  
 
Jochumsen m.fl. (2012) knyter an rum för möte med ambitionen att stärka och 
engagera medborgare vilket kan resultera i en känsla av identitet och tillhörighet. 
Detta kan kopplas till kategorin aktivitet som illustrerar möjligheter för individer att 
engagera sig i en aktivitet på en neutral och kravlös plats där samhällets alla 
medborgare är välkomna att vistas, medverka i aktiviteter och befinna sig i ett 
sammanhang. 
 
Rum för skapande 
 
Skapanderummet har en koppling till ett medborgerligt engagemang och innovation, 
vilket bidrar till meningsskapande för individen samt medborgare med förmågan att 
vara självständiga problemlösare. Jochumsen m.fl. (2012) belyser bibliotekens 
förmåga att uppmuntra användarens kreativitet och skapande genom att bland annat 
arrangera aktiviteter, vilket exempelvis framgår genom kategorin aktivitet som 
uttrycker skapande verksamhet, (se bilaga 1, exempelvis inlägg publicerade 21/7-16). 
Den roll biblioteket har genom att erbjuda rum för skapande anknyter till perspektivet 
om användaren som medskapare av kulturen istället för passiva mottagare, vilket kan 
kopplas till Lessigs (2008) begrepp om en ”read write culture”. Bilder som visar både 
kommande och genomförda aktiviteter, exempelvis inbjudan att delta i en 
fotoutmaning eller att pyssla, kan tolkas ses användaren som en aktiv kulturskapare 
och förser därför användaren med resurser för att utveckla sin kreativitet. De verktyg 
som finns tillgängliga i biblioteket representeras av kategorin bibliotekets utbud, som 
visar de resurser, exempelvis spel och digitala verktyg, som finns att tillgå för att 
möjliggöra för individen att uttrycka sin kreativitet (se bilaga 1, exempelvis inlägg 
publicerade 29/6-17). 
 
Rum för skapande ligger till grund för målsättningarna engagemang och innovation 
något som kommer till uttryck genom kategorin besökarens avtryck, vilka visar bilder 
på användarens kreativitet i biblioteksrummet (se bilaga 1, exempelvis inlägg 
publicerade 17/3-17).  



44 
 

 

7.2.1 Fyrfältsmodellens relation till de studerade bilderna 
 
Som svar på frågan om på vilket sätt folkbibliotekens roller kommer till uttryck 
genom de bilder som Jönköpings kommuns bibliotek publicerar på Instagram framgår 
att inspirationsrummet har en framträdande plats, se tabell 2, eftersom 247 av de 302 
bilderna kan kopplas till inspirationsrummet. Det innebär, för Jönköpings kommuns 
bibliotek, att verksamheten genom sitt Instagram-konto har störst fokus på att 
möjliggöra för användare att vidga vyerna, prova nya saker och på så sätt erhålla nya 
erfarenheter. Enligt fyrfältsmodellen anknyts inspirationsrummet till att stödja 
målsättningarna för innovation och upplevelse vilket kan kopplas till kategorierna 
aktivitet, boktips, bibliotekets utbud, aktuellt i samhället, det fysiska rummet och 
besökarens avtryck. De traditionella värderingarna som representeras av 
bemyndigande och engagemang är således inte framträdande när det kommer till att 
uttrycka den roll Jönköpings kommuns bibliotek intar. Istället riktas fokus på 
innovation och upplevelse som kan kopplas till upplevelsesamhället, vilket illustrerar 
några av de utmaningar och möjligheter biblioteken står inför.  
 

Rum för inspiration Rum för lärande Rum för möten Rum för uppträdanden 

Aktivitet Aktivitet Aktivitet  Aktivitet 

Boktips Boktips Det fysiska rummet Bibliotekets utbud 

Bibliotekets utbud Bibliotekets utbud Flytt och renovering Besökarens avtryck 

Aktuellt i samhället Aktuellt i samhället   
Det fysiska rummet    
Besökarens avtryck    

 
Tabell 2. Hur de fyra biblioteksrollerna relaterar till de åtta kategorierna. 
 
Läranderummet, som relaterar till den näst största mängden av de publicerade 
bilderna, 214 stycken, ger uttryck för vad Webster (2014) menar är 
biblioteksverksamhetens ursprungliga idé, nämligen som informationsresurs. I likhet 
med vad Choy (2007) uttrycker så är tanken om att biblioteken fortsatt ska förse 
mänskligheten med kunskap en betydande del i verksamheten.  
 
Mötesrummet kan knytas an till kategorierna aktivitet, det fysiska rummet samt flytt 
och renovering vilket inkluderar 163 av de studerade bilderna. Mötesrummet, som 
både kan vara fysiskt och digitalt, gestaltas främst ur ett fysiskt perspektiv genom de 
aktiviteter som äger rum i det fysiska rummet, men själva företeelsen att 
kommunicera med användare via sociala medier illustrerar det digitala mötesrummet. 
 
Skapanderummet, vilka innehåller kategorierna aktivitet, bibliotekets utbud och 
besökarens avtryck representerar 148 bilder, gestaltar vad Lessig (2008) benämner 
som ”read write culture” där människor istället för att vara passiva mottagare av 
information, är medskapare och producenter av innehåll. 
 
Kategorin bibliotekets personal representeras inte alls i fyrfältsmodellen, något som 
Jochumsen (2018) kritiserar modellen för. Att 9 procent av de studerade bilderna inte 
direkt går att koppla till fyrfältsmodellen bekräftar den kritik som Jochumsen (2018) 



45 
 

själv poängterar och illustrerar hur modellen misslyckas med att uppmärksamma den 
kompetens personalen besitter samt hur betydelsefull personalen är för verksamheten.  
 
Vikten av att erbjuda en flexibel verksamhet samtidigt som bibliotekets rötter med 
fokus på information och kunskap bevaras, som Carlsson (2013) konstaterar, kan 
tolkas bidra till att forma den roll som biblioteket innehar. Det framkommer tydligt i 
föreliggande studie där majoriteten av bilderna kan kategoriseras som boktips och 
aktiviteter. 

7.3 Reflektioner över metodval 
 
Valet av forskningsmetod i föreliggande studie utgår från de frågeställningar som har 
undersökts. Innehållsanalys ansågs vara den bäst lämpade metoden för att studera hur 
ett folkbibliotek använder Instagram för att marknadsföra sin verksamhet samt för att 
undersöka vilka roller som kommer till uttryck genom de bilder som publicerats. För 
att få kunskap om hur biblioteket kommunicerar via Instagram krävdes en 
kategorisering av en större mängd bilder för att hitta eventuella mönster och kunna 
analysera resultatet utifrån studiens frågeställningar. En aspekt värd att ta i beaktning 
är att bilderna eventuellt inte representerar verksamheten på ett korrekt sätt utan 
kommunicerar en idealiserad bild av verksamheten. Samtidigt som ett urval görs för 
vilka bilder som ska publiceras, väljs andra bilder bort för att de inte anses gestalta 
den bild av biblioteken verksamheten vill kommunicera till användarna. Det är 
dessutom tolkningar av bilder som studeras, vilket oavsett försök att vara objektiv, 
färgas av egna erfarenheter och förståelser. Ett alternativ till innehållsanalys hade 
varit intervju med personal som ansvarar för den övergripande kommunikationen i 
kommunen alternativt enkätstudier av användares uppfattning av de publicerade 
bilderna. Dessa alternativ kan ses som förslag till vidare studier för att komplettera 
och utveckla föreliggande studie. 
 
Studiens grad av reliabilitet kan tolkas vara rimlig eftersom datainsamlingen skett 
under en koncentrerad tidsperiod av en person, men risken finns att egna värderingar 
influerat tolkningen av bildernas innehåll. Den externa reliabiliteten kan anses vara 
hög eftersom möjligheten att replikera studien är god. Studiens validitet har 
säkerställts genom en kontinuerlig återkoppling till frågeställningarna. Däremot kan 
graden av generalisering ifrågasättas då studien fokuserar endast på en kommuns 
biblioteks användning av Instagram. Däremot finns möjligheten för andra kommuner 
att ta del av resultatet och finna det givande som diskussionsunderlag eller som 
inspiration för fortsatt forskning. 
 
Innehållet i en bild kan vara mångtydigt och det kan finnas svårigheter med att 
beskriva bilders primära betydelse. Även en text kan tolkas på olika sätt beroende på 
vem som utför tolkningen. Medan det i en text kan finnas tydliga likheter mellan 
textens innehåll och de koder som uppstår så anges beskrivningar och koder av bilder 
med ord författaren anser vara relevanta i ett försök att utforska bildens ikonografiska 
betydelse. Trots detta kan de studerade bilderna påverkas av författaren, vilket kan ha 
inverkan på studiens grad av replikation. En medvetenhet kring svårigheten att 
benämna bildernas primära och sekundära betydelse har dock bidragit till en ökad 
försiktighet vid benämningen av den ikonologiska betydelsen, det vill säga 
kategorierna. 
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7.4 Avslutande diskussion 
 
Flera forskare, exempelvis Frenander (2014) och Kann-Christensen och Andersen 
(2009), konstaterar att NPM, genom att bidra med ett mer marknadsinriktat synsätt, 
har resulterat i att offentliga verksamheter, exempelvis folkbibliotek, lägger mer fokus 
på marknadsföring med syftet att attrahera fler besökare. Därtill ställs krav både 
utifrån genom förväntningar från användare och beslutsfattare där mätbara värden och 
ett attraktivt utbud är av större vikt, och inifrån genom krav på kvalitet och kompetens 
från den egna verksamheten. Bibliotekens roll i samhället påverkas också av den 
tekniska utvecklingen vilket resulterar i nya arbetsuppgifter och metoder, men det 
demokratiska kunskapsförmedlande uppdraget i sin helhet tolkas inte ha förändrats 
nämnvärt. Sociala medier är ett sätt att marknadsföra sin verksamhet och genom att 
undersöka vilka biblioteksroller som uttrycks i den visuella kommunikationen kan 
verksamheten utvärdera sin digitala närvaro. Vikten av att utvärdera bibliotekens 
marknadsföring påpekas frekvent i litteraturen, exempelvis av Carlsson (2010), 
Helinsky (2011), Massis (2014) och Seddon (1990). Solin (2010) menar dessutom att 
utvärdering kan bidra till att utforma digitala policyer, något föreliggande studie kan 
användas till inom biblioteksverksamheter.  
 
Marknadsföringen av Jönköpings bibliotek via Instagram gör befintliga och 
potentiella användare medvetna om bland annat verksamhetens aktiviteter. Genom en 
närvaro i sociala medier kan biblioteken legitimera sin verksamhet gentemot både 
användare och beslutsfattare och därmed säkra sin position som den primära 
informationsförmedlaren. Marknadsföring i sociala medier kan ge en ökad förståelse 
för yrket och dess personal genom att presentera den kompetens bibliotekarien 
besitter och utvecklar i takt med samhälleliga förändringar. Bilderna som publiceras 
på Instagram kan antas ha en relationsskapande effekt, något som även Garczynski 
(2016) observerar, vilket kan generera nya insikter och påverka verksamhetens 
anseende. Eftersom över hälften av de svenska internetanvändarna använder sociala 
medier dagligen kan närvaron på sociala medier anses vara obligatorisk. Farkas 
(2011) menar att användare förväntar sig att verksamheten ska befinna sig där de 
själva är, både fysiskt och digitalt, något som Jönköpings kommuns bibliotek tagit 
fasta på. 
 
De roller som uttrycks genom de bilder som publicerats på Instagram relaterar på 
olika sätt till de fyra rum som Jochumsen m.fl. (2012) benämner rum för inspiration, 
lärande, möten och skapande. Inspirationsrummet, som 247 av de 302 bilderna kan 
sägas ge uttryck för, kan kopplas till kategorierna aktivitet, boktips, bibliotekets utbud, 
besökarens avtryck, det fysiska rummet och aktuellt i samhället som uppmuntrar 
användare att prova nya saker vilket kan leda till insikter och ett bredare perspektiv. 
Läranderummet uttrycks på 214 av de studerade bilderna och kan gestaltas genom att 
påvisa den fria tillgången till information och kunskap som erbjuds av biblioteket. 
Detta görs via Instagram genom bilder som tipsar om böcker, aktiviteter, bibliotekets 
utbud och aktuella händelser i samhället. Genom dessa kategorier uppmuntrar 
biblioteket användaren att utveckla sina kunskaper, vilket både leder till upplevelser 
och stärker individen. Mötesrummet, med ambitionen att stärka och engagera 
medborgare vilket kan resultera i en känsla av identitet och tillhörighet, kan knytas an 
till kategorin aktivitet som uttrycker möjligheten att möta andra människor. Även 
kategorierna det fysiska rummet samt flytt och renovering visar bibliotekets fysiska 
rum och åskådliggör hur de kan användas. Mötesrummet uttrycks i 163 av de 302 
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studerade bilderna. Skapanderummet, som relaterar till 148 bilder, har en koppling till 
ett medborgerligt engagemang och innovation, vilket bidrar till meningsskapande för 
individen samt medborgare med förmågan att vara självständiga problemlösare, något 
som uttrycks genom kategorierna aktivitet, bibliotekets utbud och besökarens avtryck. 
Jönköpings kommuns bibliotek uttrycker inspirationsrummet starkast genom 
Instagram av de fyra rum fyrfältsmodellen belyser. 
 
Urvalet av bilder visar sannolikt hur bibliotekets personal vill framställa sin 
verksamhet. Det som inte förmedlas har av olika anledningar valts bort. Flera 
perspektiv saknas bland de studerade bilderna. Bland annat gestaltas inte det sociala 
arbete som utförs på biblioteken. Kopiering av dokument, hjälp med översättning och 
teknisk assistans är uppgifter som utförs av personal på bibliotek (Schwarz, 2016) och 
vare sig dessa uppgifter ingår i bibliotekariens arbetsbeskrivning eller ej är det sådant 
som användare kommer till biblioteket för att få hjälp med. Om inte ett varierat utbud 
av bibliotekets tjänster gestaltas via Instagram riskerar de målgrupper som är i behov 
av exempelvis praktisk hjälp att uteslutas genom kommunikationen på digitala 
plattformar. Marknadsföring via sociala medier är dock ett sätt att informera 
användare om sin verksamhet, något som behöver kompletteras med traditionella 
medier för att vara inkluderande och inte utesluta någon målgrupp i samhället, vilket 
bland andra Carlsson (2010) anser. 
 
Det unika i föreliggande studie är att en större mängd bilder publicerade av 
Jönköpings biblioteks personal studeras för att undersöka hur marknadsföring genom 
Instagram kan se ut samt vilka biblioteksroller dessa bilder uttrycker när de sätts i 
kontexten av fyrfältsmodellen.  

7.5 Fortsatt forskning 
 
Brookbank (2015) är en av de författare som poängterar vikten av att studera 
bibliotekens aktivitet i sociala medier eftersom det är ett kommunikationsverktyg vars 
användningsområde ökar. Hon belyser speciellt bilddelningstjänsterna Instagram och 
Pinterest som stadigt växer i popularitet. Därför finns goda möjligheter till att fortsätta 
studera bibliotekens närvaro på sociala medier, speciellt kommunikation som sker 
genom bilder vilket är ett relativt outforskat område, även om bland andra Wallis 
(2014) har bidragit med kunskap i området. Något som inte var avsikten i 
föreliggande studie, men som ändå kan vara ett relevant område att studera vidare är 
användarnas upplevelse av folkbibliotekets närvaro i sociala medier samt vad 
närvaron leder till för den enskilde användaren. Ytterligare ett sätt att studera 
bibliotekens kommunikation via sociala medier är att jämföra flera bibliotek för att 
hitta mönster som kan generera kunskap om sociala mediers användningsområde och 
hur sociala medier kan bidra till att nå verksamheters mål. Framtida studier kan ha 
användning för resultatet i föreliggande arbete för att jämföra både hur Jönköpings 
kommuns närvaro på Instagram utvecklas under tid, samt för att studera hur andra 
biblioteks närvaro skiljer sig från eller har liknelser med Jönköpings kommun. 
Därmed kan den genomförda studien utgöra ett bidrag för verksamheters 
metodutveckling med målet att tydliggöra användningen av och syftet med 
bibliotekets närvaro i sociala medier. 
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8. Sammanfattning 
 
Den ökade användningen av digitala tjänster har bidragit till att olika verksamheter 
etablerat sig i sociala medier för att befinna sig där användarna är. Instagram 
möjliggör kommunikation med användare genom bilder. Verksamheter kan således 
marknadsföra sig, informera användare om sitt utbud och skapa relationer med både 
befintliga och potentiella användare genom Instagram. De bilder som publiceras 
gestaltar en del av verksamheten och synliggör vilken eller vilka roller verksamheten 
intar i samhället. 
 
Genom att undersöka Jönköpings biblioteks närvaro på Instagram med hjälp av de 
bilder som publicerats under 2016 – 2017 på kontot @bokerier analyseras sociala 
medier som kommunikationsverktyg utifrån vilka roller som biblioteksverksamheten 
intar i samhället. Studien riktar in sig på två frågeställningar: 

• Hur använder Jönköpings kommuns bibliotek Instagram för att marknadsföra 
sin verksamhet? 

• På vilket sätt kommer folkbibliotekens roller till uttryck genom de bilder som 
Jönköpings bibliotek publicerar på Instagram?  

Dessa frågor har undersökts genom en innehållsanalys av de 302 bilder som 
Jönköpings kommuns bibliotek publicerade mellan 2016 - 2017. Jönköpings 
kommuns bibliotek använder nätverkstjänsten Instagram för att marknadsföra sin 
verksamhet dels för att legitimera sin existens gentemot användare och kulturpolitiska 
beslutsfattare, och dels för att bygga relationer med användare. Genom att befinna sig 
där användarna befinner sig finns möjligheten att informera användare och 
beslutsfattare om verksamhetens samhälleliga funktion och dess roll i ett demokratiskt 
samhälle.  
 
För att analysera vilka av bibliotekets roller som kommer till uttryck genom den 
visuella kommunikationen har fyrfältsmodellen enligt Jochumsen m.fl. (2012) 
använts. De roller som uttrycks genom de publicerade bilderna relaterar på olika sätt 
till de fyra rum som Jochumsen m.fl. (2012) benämner rum för inspiration, lärande, 
möten och skapande. Inspirationsrummet, som inkluderar 247 av de 302 bilderna, kan 
kopplas till kategorierna aktivitet, boktips, bibliotekets utbud, besökarens avtryck, det 
fysiska rummet och aktuellt i samhället som uppmuntrar användare att prova nya 
saker vilket kan leda till insikter och ett bredare perspektiv. Läranderummet 
inkluderar 214 av de studerade bilderna och uttrycks genom att påvisa den fria 
tillgången till information och kunskap som erbjuds av biblioteket. Detta görs via 
Instagram genom bilder som tipsar om böcker, aktiviteter, bibliotekets utbud och 
aktuella händelser i samhället. Genom dessa kategorier uppmuntrar biblioteket 
användaren att utveckla sina kunskaper, vilket både leder till upplevelser och stärker 
individen. Mötesrummet, med ambitionen att stärka och engagera medborgare, vilket 
kan resultera i en känsla av identitet och tillhörighet, kan knytas an till kategorin 
aktivitet som uttrycker möjligheten att möta andra människor. Även kategorierna det 
fysiska rummet samt flytt och renovering visar bibliotekets fysiska rum och 
åskådliggör hur de kan användas. Mötesrummet innefattar 163 av de 302 studerade 
bilderna. Skapanderummet, som relaterar till 148 bilder, har en koppling till ett 
medborgerligt engagemang och innovation, vilket bidrar till meningsskapande för 
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individen samt medverkar till medborgares förmåga att vara självständiga 
problemlösare, något som uttrycks genom kategorierna aktivitet, bibliotekets utbud 
och besökarens avtryck. Jönköpings kommuns bibliotek uttrycker inspirationsrummet 
starkast genom Instagram av de fyra rum fyrfältsmodellen belyser. 
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Bilaga 1 Publicerade bilder 2016 - 2017 
Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 

betydelse 
Gilla-
markeringar 

11-jan Barn och vuxen lyssnar tillsammans på 
person som högläser 

Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 26 

12-jan Kollage, konstverk av skor, barn som skrivit 
text, skylt 

Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

35 

14-jan Kollage, artikel, bokomslag, bokskylning Boktips Boktips 50 

14-jan Text om SmåLit, foton på personer Inbjudan till aktivitet Aktivitet 40 

15-jan Personer i utklädningskläder Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

46 

16-jan Böcker på hög, text: boksläpp Pågående aktivitet Aktivitet  48 

16-jan Person går med stavar inomhus Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

51 

18-jan Person står på scen framför publik Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

44 

20-jan Två kaffekoppar, ark med text Inbjudan till aktivitet Aktivitet 56 

20-jan Spel på bord, skyltning Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

26 

21-jan Barn pysslar Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

28 

23-jan Natur, träd, snö Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

54 

24-jan Exteriör, entrédörrar, gatuskylt Exteriör Det fysiska 
rummet 

44 

25-jan Person sitter bakom ratten i buss Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

73 

26-jan Svartvit bild på gammal spis Inbjudan till aktivitet Aktivitet 35 

28-jan Bokomslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 35 

29-jan Affisch om byta bok, LEK-dagen Inbjudan till aktivitet Aktivitet 42 

30-jan Exteriör, skylt Inbjudan till aktivitet Aktivitet 52 

03-feb Tre personer på scen med bokomslag MIK dagen, 
personalutbildning 

Bibliotekets 
personal 

35 

05-feb Person håller föredrag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 62 

06-feb Två personer håller föredrag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 61 

06-feb Kollage, person håller föredrag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 48 

06-feb Personer sitter runt bord och samtalar Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 58 

06-feb Kollage, informationsblad, bokvagn, bord 
med böcker och foldrar 

Inbjudan till aktivitet Aktivitet 38 

15-feb Kollage, bokomslag, pyssel, tipsfråga Inbjudan till aktivitet Aktivitet 33 

17-feb Kollage, bokomslag, personer ligger på 
golvet 

Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 41 

19-feb Böcker i hylla, en bok har en handskriven 
lapp 

Besökarens avtryck Besökarens 
avtryck 

76 

20-feb Teckning ritad av barn Besökarens avtryck Besökarens 
avtryck 

70 

22-feb Bokomslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 43 

24-feb Byggnation pågår, väggar, hinkar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

30 

26-feb Kollage, jordglob, skyltfönster, skylt Boktips Boktips 46 

29 feb Kaffekoppar, affischer om språkcafe Inbjudan till aktivitet Aktivitet 38 

29 febr Bild från film, text: Bästa kvinnliga roll Utnämning av Oscar, utbudet 
på biblioteket 

Aktuellt i 
samhället 

53 

01-mars Mjukdjur, böcker i hög, bokomslag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 34 

02-mars Kollage, person håller föredrag, publik, 
handskriven text 

Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 32 

04-mars Bokomslag Boktips Boktips 34 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

08-mars Profil av person, text: Virginia Woolf Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 62 

08-mars Kollage, interiör biblioteket Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

42 

09-mars Kollage, person håller föredrag, illustration Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 33 

09-mars Utsidan av bokbuss Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

69 

11-mars Hylla med böcker, text: KUR Boktips Boktips 48 

15-mars Böcker på bord, bokomslag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 46 

16-mars Kollage, personer håller föredrag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 37 

18-mars Munksjön, solnedgång, text: Earth Hour Earth Hour Aktuellt i 
samhället 

53 

19-mars Halv sida ur tidning Text av personal Bibliotekets 
personal 

35 

20-mars Böcker på bord, bokomslag, påskägg Boktips Boktips 50 

21-mars Repost: Bild på person, text om aktivitet Inbjudan till aktivitet Aktivitet 22 

21-mars Fötter med olika strumpor, blombukett Rocka sockorna Aktuellt i 
samhället 

65 

22-mars Kollage, personer tittar på dator, skapande Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 45 

23-mars Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 31 

29-mars Bokomslag Aktivitet som ägt rum Aktivitet 67 

30-mars Kollage, barnteater Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 31 

05-apr Exteriör, entré, illustration Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

51 

05-apr Närbild person, text: grattis Alma-pristagare Litteraturpris 
tillkännagivande 

Aktuellt i 
samhället 

46 

06-apr Barn ligger på golvet bredvid inplastade 
böcker 

Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

46 

07-apr Stolar staplade på varandra, text: återbruk Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

64 

11-apr Interiör, bänk, fönster, 21 dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

46 

12-apr Personer sittande i inbyggd möbel Interiör Det fysiska 
rummet 

70 

13-apr Interiör, dörrar, 19 dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

29 

14-apr Kollage, detaljer från interiör, 18 dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

53 

15-apr Person ligger och stretchar, 17 dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

46 

17-apr Bokomslag, bokuppslag Boktips Boktips 47 

19-apr Barnböcker i hylla, 13 dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

72 

20-apr Personer håller föredrag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 28 

21-apr Lampskärmar och sladdar, elva dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

46 

23-apr Personer håller föredrag Författarbesök Aktivitet 29 

23-apr Långbord med personer som skriver Aktivitet som ägt rum Aktivitet 29 

23-apr Person håller föredrag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 31 

23-apr Folder: Kultur dag natt Inbjudan till aktivitet Aktivitet 40 

25-apr Hissknappar, sju dagar kvar Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

39 

27-apr Exteriör, illustration av barn som springer, 
fem dagar kvar 

Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

41 

29-apr Kollage, tre dagar kvar, bokomslag, 
uppslagen bok,  

Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

49 

30-apr Kollage, barnteater, fordon Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 33 

02-maj Exteriör, entré, barn i grupp går in Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

92 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

02-maj Text om invigning Invigning av stadsbiblioteket Flytt och 
renovering 

51 

06-maj Informationsblad: P4 sänder live från 
biblioteket 

Aktivitet på biblioteket Aktivitet 33 

11-maj Bokomslag Boktips Boktips 33 

17-maj Kollage, bokomslag, bokuppslag Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 33 

18-maj Person håller föredrag Aktivitet på biblioteket Aktivitet 38 

19-maj Print screen från artikel om sommarskola Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

50 

22-maj Kollage, bokhyllor, barn som läser, 
barnavdelningen 

Interiör Det fysiska 
rummet 

78 

29-maj Kollage, böcker i hylla, inredning, text: 
pennan är starkare än svärdet 

Interiör Det fysiska 
rummet 

37 

01-juni Människor i biblioteket, bok i hylla, samtal 
som pågår 

Studiebesök från annat 
bibliotek 

Bibliotekets 
personal 

37 

02-juni Folder om läslust, utsikt i bakgrunden Bibliotekarier planerar inför 
hösten 

Bibliotekets 
personal 

24 

03-juni Två personer ligger och läser på biblioteket Interiör, vad man kan göra på 
bibliotek 

Det fysiska 
rummet 

73 

10-juni Informationsblad om författarbesök Inbjudan till aktivitet Aktivitet 29 

10-juni Bokomslag, folder om sommarboken Tips om aktivitet, 
sommarboken, boktips 

Aktivitet 51 

15-juni Bokomslag med fotbollstema Fotbolls EM, boktips Boktips 25 

16-juni Person som sitter utanför bokbussen Arbetet som bibliotekarie Bibliotekets 
personal 

115 

21-juni Illustrerad bild på äldre herre, text om 100 års 
jubileum 

Information om biblioteket Aktuellt i 
samhället 

43 

21-juni Barn som skriver Aktivitet för barn på 
biblioteket, inbjudan 

Aktivitet 46 

23-juni Lappar med text Boktips från besökare Besökarens 
avtryck 

36 

28-juni Kollage, olika brädspel Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

31 

30-juni Kylskåpsmagneter Poesi från besökare Besökarens 
avtryck 

28 

30-juni Kollage, bokhyllor, text om livet Interiör och boktips Boktips 42 

01-juli Text, uppmaning att minnas 3 sept, 100 års 
jubileum 

Inbjudan till aktivitet Aktivitet 36 

01-juli Kollage, böcker i bokvagn, möte pågår, 
utklädningskläder 

Vad som händer på 
biblioteket 

Aktivitet 40 

01-juli Text om badbiljett på sommarlovet Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

24 

05-juli Kollage, tecknade bilder samt person Kommande utställning samt 
samtal med nyanlända 

Aktivitet 23 

14-juli Personer i biblioteket, text om sommarskolan Aktivitet på biblioteket Aktivitet 32 

18-juli Person, text: 100 år jubileum Inbjudan till aktivitet Aktivitet 55 

21-juli Kollage, pyssel, utbud, verktyg Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

59 

25-juli Böcker i hylla samt animerad figur Pokestops Bibliotekets 
utbud 

77 

27-juli Bokomslag, bokuppslag Boktips Boktips 57 

01-aug Böcker med Harry Potter i hög samt 
bokuppslag 

Boktips Boktips 70 

02-aug Två barn i barnvagn, ena läser andra sover Vad som händer på 
biblioteket 

Besökarens 
avtryck 

52 

08-aug Flera bokomslag på golvet, röda skor Boktips Boktips 89 

09-aug Repost, illustration av dinosaurieskelett och 
text 

Humor Aktivitet 70 

11-aug Illustration inför jubileum Inbjudan till aktivitet Aktivitet 20 

12-aug Brädspel och lapp från barn Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

37 

13-aug Blåbärsmuffins, skylt med text "varsågoda" Kollegor bjuder varandra på fika Bibliotekets 
personal 

62 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

18-aug Hand håller i en bunt papper, penna Arbete med jubileumsbok Bibliotekets 
personal 

39 

19-aug Person bakom pappersdocka Inbjudan till aktivitet Aktivitet 24 

19-aug Barn och vuxna på barnavdelningen Efter en teaterföreställning, 
sjuder av liv 

Aktivitet 58 

22-aug Skyltning av böcker med Pridetema Boktips Boktips 78 

22-aug Kollage, exteriör, författare, jubileum Inbjudan till aktivitet Aktivitet 39 

27-aug Omslag på två gamla böcker Boktips Boktips 32 

28-aug Vuxen och barn på barnavdelningen, läser 
tillsammans 

Interiör, vad man kan göra på 
bibliotek 

Det fysiska 
rummet 

70 

30-aug Text Inbjudan Martina Haag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 36 

31-aug Bokomslag, flyer jubileum Inbjudan till aktivitet Aktivitet 35 

02-sep Bokomslag Boktips inför jubileet Boktips 48 

03-sep Kollage, interiör biblioteket, 100 år, 
bokryggar, pyssel 

Inbjudan till aktivitet Aktivitet 61 

05-sep Kollage, animerade figurer, broschyr Inbjudan till aktivitet Aktivitet 35 

07-sep Bokomslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 19 

08-sep Personer sitter vid långbord Språkcafe Aktivitet 32 

10-sep Person bakom pappersdocka Inbjudan till aktivitet Aktivitet 39 

11-sep Bokomslag Boktips Boktips 47 

16-sep Kollage, stolar, affisch till aktivitet Inbjudan till aktivitet Aktivitet 27 

16-sep Kollage, personer står och pratar samt ligger i 
möbel utformad som en matta 

Annat bibliotek på 
studiebesök 

Bibliotekets 
personal 

44 

17-sep Kollage, person håller föredrag, folder Bokprat pågår Aktivitet 32 

20-sep Teckningar upphängda i bibliotek Boktips från barn Boktips 40 

21-sep Piano på scen Tips om aktivitet, konsert Aktivitet 37 

21-sep Person sitter vid bord med böcker Bokprat pågår Aktivitet 29 

22-sep Printscreen från ljudklipp, animation "bladen 
brinner" 

Tips om pod Bibliotekets 
utbud 

49 

29-sep Böcker på bord Boktips från sommarboken Boktips 35 

30-sep Bibliotekets exteriör, entré, banner Inbjudan till aktivitet Aktivitet 72 

03-okt Fyra bokomslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 42 

04-okt Bokomslag, affisch med inbjudan till 
författarbesök 

Inbjudan till aktivitet, boktips Aktivitet 32 

04-okt Personer håller föredrag Aktivitet på biblioteket Aktivitet 36 

05-okt Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 45 

11-okt Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 45 

12-okt Böcker på bord, inbjudan till 
tillkännagivande av nobelpris 

Inbjudan till aktivitet Aktivitet 37 

13-okt Bokskyltning Uppmärksammande av 
nobelpristagare, boktips 

Aktuellt i 
samhället 

39 

18-okt Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 31 

24-okt Repost, folk står på scen i ett bibliotek Utmärkelse årets bokbuss Bibliotekets 
personal 

74 

30-okt Kollage, information om kommande aktivitet Inbjudan till aktivitet Aktivitet 50 

10-nov Bokomslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 34 

15-nov Ballonger i fönster, trappa utanför Inbjudan till barnbokskalas Aktivitet 70 

16-nov Teater i biblioteket för barn Aktivitet på biblioteket Aktivitet 66 

16-nov Barn i biblioteket, vimplar i taket Aktivitet för barn på 
biblioteket 

Aktivitet 49 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

17-nov Barnteater i biblioteket Aktivitet på biblioteket Aktivitet 48 

17-nov Ombord på en färja Bibliotekarie besökt Visingsö 
för bokprat 

Bibliotekets 
personal 

53 

29-nov Kollage, jul-tema i biblioteket, bokomslag, 
pynt 

Interiör Det fysiska 
rummet 

66 

30-nov Böcker i hög på ett bord Boktips Boktips 33 

30-nov Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 51 

02-dec Illustration vid barnavdelning Nytt konstverk, interiör Det fysiska 
rummet 

88 

05-dec Julgran med julgranspynt Julgranen i Gränna Det fysiska 
rummet 

79 

05-dec Informationsblad om kommande aktivitet, 
penna, papper 

Inbjudan till aktivitet Aktivitet 31 

06-dec Kollage med pyssel, virkning, böcker Aktiviteter som ägt rum  Aktivitet 48 

07-dec Bokomslag Boktips Boktips 33 

12-dec Barn tittar på bokhylla med böcker och en 
spindel 

Aktivitet på biblioteket Aktivitet 27 

13-dec Två personer insvept i samma filt och 
halsduk 

Bibliotekarier ute pga 
brandlarm 

Bibliotekets 
personal 

55 

13-dec Gran av inslagna böcker, person kramar 
granen 

Nya julgranen på 
Stadsbiblioteket 

Det fysiska 
rummet 

94 

14-dec Personer tittar på ritning Arkitekt visar ritning över 
nytt bibliotek 

Flytt och 
renovering 

49 

16-dec Omslaget på ett antal Tv-spel Utbudet på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

30 

27-dec Kylskåpsmagneter Poesi från besökare Besökarens 
avtryck 

72 

18-jan Personer läser bok, kollage Information om aktivitet Aktivitet 77 

31-jan Kollage med person, skyltning, bokhyllor, 
entré 

Följ med chefen en vecka Bibliotekets 
personal 

58 

01-feb Personer på tåg, bokomslag, föreläsning Personal utbildar sig Bibliotekets 
personal 

68 

03-feb Personer sitter på bokhyllor och läser Inför SmåLit Det fysiska 
rummet 

67 

04-feb Personer håller föredrag Ung scen programpunkt Aktivitet 64 

14-feb Pågående pyssel Aktivitet som pågår Aktivitet 40 

14-feb Lego Inbjudan till aktivitet Aktivitet 59 

15-feb Böcker i hylla Alla hjärtans dag-skyltning Boktips 42 

16-feb Folder, Star Wars sportlov aktivitet Inbjudan till aktivitet Aktivitet 66 

20-feb Handkontroll till dataspel Utbud på bibliotek utöver 
böcker 

Bibliotekets 
utbud 

60 

20-feb Kvinna med sminkning och stort hår Tips om konto för Magenta Bibliotekets 
utbud 

41 

21-feb Personer håller föredrag Författarbesök Aktivitet 53 

23-feb Böcker i hög samt gosedjur orm Boktips Boktips 75 

28-feb Semla, kaffekopp Årlig semmelfika för 
personalen 

Bibliotekets 
personal 

58 

28-feb Datorskärm Lånesystemet Bibliotekets 
personal 

32 

01-mars Bokbuss exteriör Mobil låneenhet Bibliotekets 
utbud 

40 

02-mars Tårta, kaffe Fössta tossdan i mass Aktuellt i 
samhället 

83 

03-mars Bokomslag och aktivitet Barn skriver sagor, projekt Aktivitet 33 

03-mars Böcker i hylla Interiör Det fysiska 
rummet 

48 

05-mars Lampa i form av en blomma Interiör Det fysiska 
rummet 

26 

07-mars Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 39 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

07-mars Bokomslag Boktips, internationella 
kvinnordagen, bokcirkel 

Boktips 46 

10-mars Böcker i hylla Interiör på biblioteket Det fysiska 
rummet 

51 

11-mars Författare håller föredrag Bokrelsease Aktivitet 45 

14-mars Ipads i biblioteket  Utlåning av ipads Bibliotekets 
utbud 

56 

16-mars Teaterföreställning Inbjudan till aktivitet Aktivitet 44 

17-mars Bokomslag Boktips Boktips 70 

17-mars Magneter med ord Besökarens avtryck Besökarens 
avtryck 

32 

29-mars Barnteater Bild från aktivitet Aktivitet 43 

02-apr Bokomslag Inbjudan till författarbesök Aktivitet 31 

04-apr Person håller föredrag Författarbesök Aktivitet 32 

04-apr Böcker ligger på bord Boktips och utlysning av 
ALMA pris 

Boktips 68 

05-apr Personer lyssnar på föredrag Personal utbildar sig Bibliotekets 
personal 

39 

07-apr Påskägg och text om ägg-jakt Inbjudan till aktivitet Aktivitet 27 

10-apr Personer håller föredrag Från seminarium som ägt 
rum 

Aktivitet 28 

11-apr Böcker ligger på bord Boktips Boktips 33 

12-apr Barn pysslar Påskpyssel Aktivitet 44 

26-apr Personer på tågperrong Personal på väg till 
Litteralund 

Bibliotekets 
personal 

109 

27-apr Person håller i bok och läser Workshop Bibliotekets 
personal 

33 

27-apr Person visar pyssel Workshop Bibliotekets 
personal 

59 

28-apr Två personer pratar på en scen Boksamtal på Litteralund Bibliotekets 
personal 

31 

28-apr Tre personer Littealund Bibliotekets 
personal 

61 

28-apr Personer på scen  Panelsamtal Littealund Bibliotekets 
personal 

50 

02-maj Böcker ligger på bord Boktips Boktips 39 

04-maj Skyltning av Starwars böcker och filmer  May the forth be with you. 
Tips 

Boktips 32 

12-maj Bokomslag Boktips Boktips 6 

17-maj Byggarbetsplats Inför nya biblioteket i 
Huskvarna 

Flytt och 
renovering 

59 

23-maj Miljöbild från ett bibliotek Solen lyser både ute och inne Det fysiska 
rummet 

39 

26-maj Uppslag i bok Boktips Boktips 100 

13-juni Bokomslag Boktips till minne av Ulf 
Stark 

Boktips 84 

16-juni Sommarboken affisch Sommarboken startar, läs 
fem böcker. 

Aktivitet 58 

27-juni Kalender med tema för varje dag Fotoutmaning Aktivitet 45 

28-juni Barn läser bok Boktips Boktips 49 

29-juni Spel och pyssel Utbud på bibliotek utöver 
böcker 

Bibliotekets 
utbud 

40 

01-juli Snobben serie Fotoutmaning inleds Aktivitet 62 

02-juli Bokomslag Boktips Boktips 41 

03-juli Böcker ligger på bord Boktips Boktips 79 

04-juli Böcker i hylla Boktips Boktips 38 

06-juli Bokomslag Boktips Boktips 47 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

07-juli Böcker i hylla Interiör på biblioteket Det fysiska 
rummet 

64 

07-juli Miljöbild från ett bibliotek Interiör på biblioteket Det fysiska 
rummet 

53 

07-juli Bokomslag Boktips Boktips 55 

08-juli Regn på fönster Boktips i texten. 
Stämningsbild. 

Boktips 37 

09-juli Bokomslag Boktips Boktips 47 

10-juli Bokomslag Boktips Boktips 46 

11-juli Hyllor i arkivet Magasinerade böcker  Det fysiska 
rummet 

71 

12-juli Bokomslag Boktips Boktips 52 

13-juli Bokomslag Boktips Boktips 32 

14-juli Bokomslag Boktips Boktips 36 

15-juli Böcker ligger på bord Boktips Boktips 36 

16-juli Bokomslag Boktips Boktips 48 

17-juli Himmel, sol, träd Olika sätt att läsa Det fysiska 
rummet 

53 

18-juli Fötter på en pall i solen Exteriör Det fysiska 
rummet 

68 

18-juli Bokomslag Boktips Boktips 37 

19-juli DVD-filmer i en hylla Interiör på biblioteket Bibliotekets 
utbud 

56 

19-juli Böcker ligger på bord Boktips Boktips 42 

20-juli Personal på biblioteket, sorterar böcker Sommarjobbare på 
biblioteket 

Bibliotekets 
personal 

58 

20-juli Blommor vid bibliotekets entré Exteriör Det fysiska 
rummet 

57 

20-juli Bokomslag Boktips Boktips 46 

21-juli Bokomslag Boktips Boktips 34 

22-juli Bokomslag Boktips Boktips 68 

23-juli Bokomslag Boktips Boktips 53 

24-juli Bokomslag Boktips Boktips 28 

25-juli Bokomslag Boktips Boktips 55 

25-juli Bokomslag Boktips Boktips 28 

26-juli Bokomslag Boktips Boktips 29 

27-juli Personer äter glass Bakom kulisserna Bibliotekets 
personal 

73 

27-juli Bokomslag Boktips Boktips 47 

28-juli Bokomslag Boktips Boktips 38 

29-juli Bokomslag Boktips Boktips 54 

30-juli Bokomslag Boktips Boktips 56 

31-juli Barn läser bok Harry Potters födelsedag 
uppmärksammas 

Boktips 67 

31-juli Bokomslag Boktips Boktips 28 

02-aug Hyllor med böcker Boktips och skyltning från 
Varberg 

Boktips 63 

11-aug Journalister på biblioteket Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

31 

19-aug Bröllop, brudpar Besökare som planerat 
bröllop i bibliotekets lokal 

Besökarens 
avtryck 

52 

24-aug Pridetema på skyltning av böcker Pride Boktips 99 

25-aug Person på bibliotek med bok i ficka Boktips Boktips 60 



Datum Preikonografisk beskrivning Ikonografisk betydelse Ikonologisk 
betydelse 

Gilla-
markeringar 

26-aug Pridetåg Bibliotekets deltagande i 
pridetåget 

Aktuellt i 
samhället 

107 

30-aug Tejp, böcker, lagning av böcker Arbetsuppgifter på 
biblioteket 

Bibliotekets 
personal 

46 

06-sep Repost från Magenta. Bild från film. Inbjudan till aktivitet Aktivitet 43 

08-sep Illustration och författare Inbjudan till aktivitet Aktivitet 60 

14-sep Barn som skrivit om bästa biblioteket Användarens hälsning Besökarens 
avtryck 

75 

21-sep Flyttkartonger och hälsningar från användare Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

45 

26-sep Bokomslag Boktips Boktips 39 

27-sep Föreläsning Aktivitet, berättarkväll Genomförd 
aktivitet 

29 

28-sep Personer på bokmässan Fortbildning av bibliotekarier Bibliotekets 
personal 

69 

02-okt Tomma hyllor Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

79 

04-okt Inredningsdetalj Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

28 

05-okt Text om årets nobelpristagare i litteratur Gratulationer till 
nobelprisvinnare 

Aktuellt i 
samhället 

41 

05-okt Böcker uppställda på flyttkartong Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

60 

05-okt Tomma hyllor Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

49 

09-okt Tomma hyllor Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

82 

13-okt Filmaffisch Inbjudan till aktivitet Aktivitet 26 

13-okt Många av samma bok i hög, samt uppslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 43 

14-okt Böcker ligger på bord Boktips Boktips 60 

16-okt Böcker packas upp och ställs i hyllor Inför flytten till Huskvarna Flytt och 
renovering 

76 

20-okt Affisch inför författarbesök Inbjudan till författarbesök Aktivitet 40 

22-okt Besökare på barnavdelningen lyssnar på 
författare 

Småfolkets söndag, 
författarbesök 

Aktivitet 73 

25-okt Bokomslag Boktips Boktips 32 

11-nov Mässhall, bokbuss, bokprat Bibliotekets deltagande på 
MR-dagarna 

Bibliotekets 
personal 

56 

14-nov Besökare tittar på böcker i hylla Information om bokloppis Bibliotekets 
utbud 

66 

24-nov Filmaffisch Inbjudan till aktivitet Aktivitet 29 

28-nov Bibliotekarie fixar skylt på hylla Fix på nya Huskvarna 
bibliotek 

Flytt och 
renovering 

67 

30-nov Författare slappar på biblioteket Tackar för författares 
deltagande i aktivitet 

Aktivitet 64 

01-dec Tre personer vid mingel Besökare pratar med 
filmexpert innan filmvisning 

Aktivitet 65 

02-dec Miljöbild från barnavdelningen Tom barnavdelning innan 
stängning 

Det fysiska 
rummet 

74 

05-dec Bokomslag Inbjudan till aktivitet Aktivitet 30 

08-dec Grupp människor pysslar Workshop Aktivitet 69 

08-dec Rosetter av tidningspapper Inbjudan till aktivitet Aktivitet 60 

11-dec Journalister intervjuar besökare Nyöppning i Huskvarna Flytt och 
renovering 

62 

15-dec Serier ritade av barn Resultatet av aktivitet på 
biblioteket 

Besökarens 
avtryck 

25 

19-dec Serie ritad av barn Besökares avtryck Besökarens 
avtryck 

34 

20-dec Frågespel samt bok Tips på aktivitet  Aktivitet 31 

29-dec Repost från Magenta. Böcker i hög Var med och utse bästa 
ungdomsbok 

Aktivitet 34 

30-dec Böcker på display Boktips Boktips 31 
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