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Abstract
The purpose of this thesis has been to examine how three school librarians utilize Instagram in their daily work.
Thereby, the essay may contribute knowledge and deeper understanding of why school librarians choose to use
Instagram as part of their daily work, and what aspects of the school library appear particularly relevant for digital publishing. The theoretical foundation of this paper has been inspired by Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte Skot-Hansen, and their theories regarding how libraries relate to the four-space
model, as well as Lorri Mon and her analysis tool for examining how libraries work with social media.
Three school libraries in different parts of Sweden were selected, and their Instagram accounts were examined for five months, between November 2017 and March 2018. Interviews were conducted with the school
librarian from each library. A comparison between the three selected school libraries’ Instagram accounts offered
an opportunity to study what similarities and differences appeared. The content analysis showed overall that the
content of each Instagram account followed a general pattern. Interview answers continued to build and reinforced much of the content analysis, but there were also answers that suggested that school libraries use Instagram in their work for reasons other than those most commonly mentioned in connection with for example public libraries and social media.
The school librarians interviewed in the paper mainly use Instagram as a tool for developing their own professional role, and they do it on their own initiative and on their own terms. The content of the Instagram accounts was generally relevant and depicted several different aspects of the school library. The target group for
the Instagram accounts proved to be primarily other school librarians and people with a general interest in school
libraries. This is a two years master’s thesis in Library and Information Science.
Ämnesord
Instagram, Sociala medier, Bibliotek 2.0, Skolbibliotek
Key words
Instagram, Social Media, Library 2.0, School Library

2

Innehållsförteckning
Inledning ........................................................................................... 6
Bakgrund .............................................................................................................. 7
Skolbiblioteket ........................................................................................................... 7
Instagram ................................................................................................................... 9

Forskningsöversikt ............................................................................................. 13
Disposition ......................................................................................................... 19

Teoretiska utgångspunkter och metod .......................................... 20
Rum för inspiration .................................................................................................. 21
Rum för lärande ....................................................................................................... 22
Rum för möte ........................................................................................................... 23
Rum för skapande .................................................................................................... 23
Modellens operationalisering ................................................................................... 24

Lorri Mons analysredskap .................................................................................. 26
Syfte och frågeställningar .................................................................................. 30
Metod och källmaterial ...................................................................................... 31
Urval................................................................................................................... 33
Genomförande .................................................................................................... 34

Undersökningen.............................................................................. 35
Skola A ............................................................................................................... 35
Skola B ............................................................................................................... 44
Skola C ............................................................................................................... 52
Intervjuer ............................................................................................................ 60
Slutdiskussion .................................................................................................... 70

Avslutning ....................................................................................... 75
Vidare forskning ................................................................................................ 78
Sammanfattning ................................................................................................. 79

Käll- och litteraturförteckning ...................................................... 81
Otryckt material ................................................................................................. 81
I uppsatsförfattarens ägo .......................................................................................... 81

Tryckt material ................................................................................................... 81

3

Till katten Tor, som hastigt lämnade oss mitt under arbetet med uppsatsen.

4

Figurförteckning
Figur 1. Översiktsbild över Instagrams ”hemfönster” (app-versionen till Windows 10)..10
Figur 2. Cirkeldiagram över bilderna på Skola A:s Instagram-konto……………...…….36
Figur 3. Lästipsbild för Skola A………………………………………………………….37
Figur 4. Källkritikbild för Skola A……………………………………………………….39
Figur 5. Mötesrumsbild för Skola A……………………………………………………..40
Figur 6. Diktbild för Skola A…………………………………………………………….42
Figur 7. Cirkeldiagram över bilderna på Skola B:s Instagram-konto……………………45
Figur 8. Lästipsbild för Skola B………………………………………………………….46
Figur 9. Egenmaktsbild för Skola B……………………………………………………...48
Figur 10. Maskeradbild för Skola B……………………………………………………...49
Figur 11. Utställningsbild för Skola B…………………………………………………...51
Figur 12. Cirkeldiagram över bilderna på Skola C:s Instagram-konto…………………..53
Figur 13. Digitala boktips för Skola C…………………………………………………...54
Figur 14. Bibliotekskunskapsbild för Skola C…………………………………………. .56
Figur 15. Författarbesöksbild för Skola C………………………………………………..57
Figur 16. Stafettskrivningsbild för Skola C……………………………………………...58

5

Inledning
Det svenska samhället kännetecknas allt mer av den nästan hundraprocentiga internetanvändningen. Rapporten Svenskarna och internet 2017, sammanställd av
Internetstiftelsen i Sverige, inleds med proklamationen ”Nu använder alla internet”. Rapporten beskriver att i stort sett alla har Internet hemma, och att fiberuppkopplingar i hemmet ökar. Det är också första gången som majoriteten av gruppen
76 år och äldre består av internetanvändare.1 På samma sätt ökar användningen av
Internet bland barn och ungdomar, och debutåldern infaller allt tidigare. Enligt
Statens medieråd var den genomsnittliga debutåldern för internetanvändning år
2005, då den första Ungar och medier-undersökningen genomfördes, nio år. Idag
sker motsvarande debut redan vid tre års ålder.2 Det finns således ingen anledning
att underskatta vilken påverkan de digitala världar vi tillbringar allt mer tid i har
på vår vardag.
Ända sedan mina första stapplande steg på Internet under mitten av 1990-talet
har jag varit fascinerad och lockad av möjligheterna kring digital gemenskap. När
jag gick på mellanstadiet introducerades jag för Internet Relay Chat, eller IRC,
och jag använde tidigt Aftonbladets chattsystem. 3 Ett drygt decennium senare
skrev jag min masteruppsats i filmvetenskap om de internetbaserade gemenskaper
som formades kring tv-serien Lost (J.J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof,
2004-2010), och när jag påbörjade masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap fanns tankarna om digital gemenskap och interaktion med från början. Det stod tidigt klart för mig att jag i min uppsats ville undersöka förhållandet
mellan bibliotek och sociala medier, delvis på grund av ämnets aktualitet, men
också på grund av att jag upptäckte stora luckor inom forskningsfältet. Bibliotek
knutna till olika typer av undervisningsmiljöer, alltifrån skol- till högskolebibliotek, är underrepresenterade i forskningen om bibliotek och sociala medier. Den
forskning som trots allt finns har i regel fokuserat på högskolebibliotek. I de fall
då det har rört sig om en specifik medieplattform i kombination med biblioteksforskning har det främst handlat om Facebook och Twitter. Således vänder jag
blicken mot två grenar inom forskningen som sällan har förenats, skolbiblioteken i

1

Davidsson & Thoresson (2017), s. 5-8.
Småungar & medier 2017 (2017), s. 8.
3 Den som vill läsa om Internet i Sverige under 90-talet besöker med fördel www.internetmuseum.se.
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grundskolan och Instagram, det näst vanligaste sociala nätverket i Sverige.4 Hur
kommer det sig att skolbibliotekarier använder Instagram i yrket, och hur arbetar
de med medieplattformen?

Bakgrund
I denna del ämnar jag kortfattat presentera förutsättningarna för de svenska skolbiblioteken. Syftet är att ge läsaren en förståelse för vilka villkor som skolbibliotekarierna har att förhålla sig till, hur deras arbetssituation ser ut och i förlängningen hur detta kan återspeglas på Instagram.
Av samma anledning kommer Instagram som socialt medium också att kortfattat presenteras samt diskuteras utifrån de förutsättningar som råder i Sverige.

Skolbiblioteket
Den svenska skolbiblioteksverksamheten regleras av två lagar, nämligen skollagen och bibliotekslagen. Skollagen fastslår bland annat att eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.5 Vad begreppet skolbibliotek innebär definieras inte i lagen. Inte heller det relativt diffusa begreppet ”tillgång till skolbibliotek” förklaras mer ingående.
Skolinspektionen, som är tillskyddsmyndighet för skolbiblioteken, menar att
skolbiblioteket ska finnas i skolans lokaler eller på rimligt avstånd från skolan.
Det kan till exempel innebära att en skola och ett folkbibliotek påbörjar ett samarbete för att tillgodose kraven från Skolinspektionen. Myndigheten har också påpekat att det måste vara ett aktivt samarbete mellan skolan och folkbiblioteket, det
räcker inte att det finns ett folkbibliotek i närheten som eleverna kan besöka på
egen hand. Ansvaret för att se till att eleverna har tillgång till ett bibliotek ligger
hos skolans huvudman. Det bör också påpekas att Skolinspektionen enbart arbetar
efter skollagen. Bibliotekslagen fastslår att skolbiblioteken lyder under det allmänna biblioteksväsendet och således också ska verka för bland annat det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Dock saknas en myndighet som kontrollerar att skolbiblioteken
lever upp till bibliotekslagens bestämmelser.6

4

Davidsson & Thoresson (2017), s. 6.
Skollag (SFS 2010:800), 2:36.
6 Skolbibliotek – hur ser det ut? (2016), s. 4.
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Skolbiblioteken har ingen självklar tillhörighet, de befinner sig någonstans mellan
skolans värld och den övriga biblioteksvärlden. Kungliga biblioteket har ett uttalat
uppdrag att arbeta med skolbiblioteksfrågan, men något liknande uppdrag saknas
hos Skolverket. Varken biblioteks- eller skollagen reglerar huruvida personalen i
skolbiblioteken behöver vara biblioteksutbildad. IFLA, eller International Federation of Library Associations and Institutions, har dock arbetat fram riktlinjer för
vad ett skolbibliotek bör vara. Riktlinjerna är till för skolbibliotekspersonal och
andra beslutsfattare inom skolbiblioteken. Kortfattat är skolbibliotekens mål enligt
IFLA att hjälpa eleverna att bli informationskompetenta samt ansvarsfulla och
etiska samhällsmedborgare. Vidare fastslås bland annat att skolbibliotekspersonalen bör vara biblioteksutbildad, gärna i kombination med en pedagogisk utbildning. Verksamheten bör arbeta med pedagogiska aktiviteter som utgår ifrån läskunnighet och läsfrämjande, medie- och informationskunnighet (MIK), forskningsbaserat lärande, teknikintegration, yrkesutveckling för lärare och uppskattning av litteratur och kultur.7 Fackföreningen DIK som riktar sig till olika grupper
av kulturarbetare, däribland bibliotekarier, delar återkommande ut utmärkelsen
Skolbibliotek i världsklass. Kriterierna för att ett skolbibliotek ska kunna tilldelas
utmärkelsen är att biblioteket är en tydlig del av skolans pedagogiska vision, samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande,
stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld, stärker
elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse
för informationssökningsprocesser och sociala medier, erbjuder stöd till enskilda
och grupper i deras läroprocesser samt har överblick över lärarresurser och ger
stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.8 Svensk biblioteksförening lyfter på liknande sätt fram de fem kontrollpunkterna strategi, uppdrag, verksamhet, samarbete samt dokumentation och utvärdering för vad de uppfattar som ett ”skolbibliotek som gör skillnad för eleverna”.9 Strategi syftar till att
tydligt definiera vilken roll skolbiblioteket har i skolan och formulera en handlingsplan som relaterar till skolans läroplan. Uppdrag handlar om att ge skolbibliotekspersonalen mandat att bedriva en ambitiös verksamhet. Med verksamhet menas att skolbiblioteket ska synas på hela skolan, att skolbiblioteket (utifrån olika
typer av arbetssätt) ska vara angeläget för alla skolämnen. Samarbete lyfter fram
undersökningar som tyder på att ett samarbete mellan skolbibliotekspersonal och
övriga pedagogiska resurser på skolan har stor inverkan på elevernas resultat och
motivation. Skolbibliotekspersonalen bör vara med och planera den pedagogiska
verksamheten och skolan behöver satsa resurser på detta samarbete. Dokumentat7

IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek (2015), s. 8.
DIK:s webbplats > Om DIK > Opinionsbildning > DIK:s utmärkelser > Skolbibliotek i världsklass (hämtad
2018-01-25).
9 Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal– inte bara ett rum med böcker och datorer
(2013), s. 2f.
8
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ion och utvärdering handlar om att följa upp och kartlägga skolbibliotekets aktiviteter för att ställa dem mot de handlingsplaner och mål som skolbiblioteket jobbar
med, för att på så sätt identifiera på vilka punkter verksamheten kan vidareutvecklas. Sammanfattningsvis finns en relativt samstämmig bild av vad ett skolbibliotek
bör vara, men bilden är samtidigt komplex och mångbottnad. Det ideala skolbiblioteket tycks också vara svårt för Sveriges skolor att realisera. Kungliga
bibliotekets undersökning Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016 visar att det
finns stora brister hos grundskole- och gymnasiebiblioteken. I synnerhet fyra
grundproblem framträder i undersökningen: låg bemanning, skolledningens bristande kunskap om och intresse för skolbibliotek, lärarnas bristande kunskap och
intresse för skolbiblioteket samt fysiska resursbrister.10 Vart fjärde skolbibliotek
saknar samarbete med rektor och övrig skolpersonal och hälften av de tillfrågade
skolbiblioteken saknade verksamhetsplan. På tre av fyra skolbibliotek kan eleverna låna böcker när biblioteket är obemannat och undersökningen ställer frågan hur
obemannade skolbibliotek hanterar sina uppgifter, då till och med bemannade
skolbibliotek rapporterar att de har svårigheter att lösa sina uppgifter. Kungliga
biblioteket leder en grupp med sju olika organisationer och myndigheter som syftar till att lösa denna problematik.11

Instagram
Det sociala nätverket Instagram, som idag har omkring 800 miljoner användare,
lanserades i oktober 2010 och utvecklades av Kevin Systrom och Mike Krieger.
Till en början var applikationen iPhone-exklusiv, men idag finns den även till
Android-baserade mobiltelefoner samt som program till datorer. Namnet är ett så
kallat teleskopord av instant, camera och telegram.12 Orden fångar applikationens
kärnsyfte, att snabbt kunna skicka ut en bild till resten av Internet som ett telegram. Som användare kan man välja mellan att ha ett offentligt eller ett privat
konto. Väljer man ett privat konto skickar intresserade följare en förfrågan om att
följa kontot, och man kan välja att godkänna eller neka förfrågan. I likhet med
Twitter börjar användarnamnen med ett snabel-a och man kan knyta sitt konto till
andra sociala nätverk. Med hjälp av applikationen kan användare också applicera
olika typer av filter på sina bilder, och det finns även en rad fristående applikationer som erbjuder olika former av bildmanipulation.
Vidare erbjuds användare möjligheten att lägga till så kallade taggar på sina
bilder. En typ av tag kallas för geotag och knyter bilden till den geografiska plats
där bilden är tagen eller platsen bilden föreställer. På så sätt kan användare hitta
10

Ranemo (2016), s. 50.
Ibid., s. 6.
12 The New York Times, ”Behind Instagram’s Success, Networking the Old Way”, publ. 2012-04-13 [201802-17].
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fler bilder som är knutna till samma geografiska plats. En annan typ av tag, så
kallade hashtags, markeras med ”#”-tecken och följs direkt av olika ord som markerar användarvalda kontexter. Dessa taggar skrivs tillsammans med bilden och
gör den sökbar för andra användare (på samma sätt går det att ”tagga” andra användare i sina inlägg, fast då med ett @ före deras användarnamn). Vanligtvis
publiceras varje bild som ett eget inlägg, men det går också att publicera fler bilder i ett inlägg, som en bildserie. Det går också att publicera små filmklipp, med
eller utan ljud. Utöver dessa huvudfunktioner finns en Snapchat-liknande tjänst
som kallas för Instagram Stories. Tjänsten går ut på att användare kan publicera
bilder och filmklipp som försvinner efter 24 timmar, dessa publiceras inte bland
de övriga inläggen, istället placeras en cirkel i Instagram-loggans färger runt användarens profilbild. Detta signalerar för andra användare att det finns en händelse att se på den berörda användarens konto.
Figur 1. Översiktsbild över Instagrams ”hemfönster” (app-versionen till Windows 10)

Foto: Carl Michael Sahlberg

Applikationen är primärt indelad i fem olika fönster som representerar tjänstens
huvudfunktioner. Det första fönstret representeras av en hus-symbol och innehåller inläggen från de användare som kontoinnehavarna själva följer. Därifrån kan
man gilla, kommentera, spara eller dela inläggen med andra användare. Nästa

10

fönster representeras av en symbol föreställande ett förstoringsglas, och är tjänstens sökfönster. Utöver att söka efter användarnamn, taggar och platser presenteras också förslag på intressanta inlägg som algoritmer har bedömt som intressanta
beroende på en mängd olika variabler, bland annat ens eget beteende på det sociala nätverket. Nästa fönster tar en till fotografiläget och aktiverar kameran för att
snabbt kunna ta en bild. Fönstret representeras av ett plustecken med en fyrkant
runt. I app-versionen till Windows representeras dock funktionen av en kamerasymbol som återfinns högst upp till vänster. Det fjärde fönstret representeras av
ett hjärta och innehåller information om hur andra användare interagerat med ens
eget Instagram-konto, samt hur användare som man själv följer har använt Instagram, exempelvis vilka bilder som de gillat. Det femte och sista fönstret representeras av profil-symbolen och visar precis som det låter den egna profilen, så som
andra användare möter ens eget konto. Där finns information om antalet inlägg,
följare, samt antalet användare man själv följer. Det går också att redigera kontot
från detta fönster, exempelvis kan profilbilden eller profilbeskrivningen ändras
och bytas ut. Enligt den tidigare nämnda rapporten Svenskarna och internet 2017
fastslår Internetstiftelsen att Instagram används av mer än hälften av de svenska
internetanvändarna. Könsmässigt domineras plattformen av unga tjejer, där 97
procent av alla tjejer i åldrarna 12-15 år använder Instagram.13 Det enda sociala
mediet i Sverige som är större än Instagram idag är Facebook som används av 74
procent av internetanvändarna.14
En av myndigheterna som arbetar tillsammans med Kungliga biblioteket för
att lösa problemen kring skolbiblioteken, Statens medieråd, släpper återkommande statistikrapporter om barn och ungas medievanor. Dessa rapporter delas
generellt upp i tre delar, Småungar & medier, Ungar & medier samt Föräldrar &
medier. Enligt den senaste rapporten om de allra yngsta, 0-8 år, ökar det dagliga
mobilanvändandet bland barn över 1 år samtidigt som användandet av sociala
medier är obefintligt.15 Likväl lyfter rapporten fram att 1 procent av föräldrarna till
barn mellan 5 och 8 år använder sociala medier mer än 3 timmar om dagen. 16 Vid
nästa åldersspann, 9-12 år, sker en väsentlig ökning av sociala medieranvändning, där 58 procent nu använder någon form av sociala medier. De äldre
åldersgrupperna 13-16 och 17-18 år dominerar användningen av sociala medier,
där den förstnämnda gruppen har ett genomslag på 92 procent och den sistnämnda
97 procent.17 Instagram var tidigare det populäraste sociala mediet för gruppen 912-åringar, men passerades i den senaste rapporten av Snapchat. Idag använder 74
procent av 9-12 åringar Instagram medan Snapchat används av 78 procent.18 De
13

Davidsson & Thoresson (2017), s. 48.
Ibid., s. 42.
15 Småungar & medier 2017 (2017), s. 21.
16 Ibid., s. 24.
17 Ungar & medier 2017 (2017), s. 48.
18 Ibid., s. 48.
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sociala medieplattformernas dominans hos de yngre användarna aktualiserar behovet av vidare studier kring hur unga använder Instagram (och andra sociala medier), särskilt med tanke på den låga tröskeln för att skapa och lägga ut innehåll på
Internet via Instagram. Att blogga och ladda upp videoklipp på exempelvis
YouTube kräver flera steg, medan Instagram endast kräver ett par knapptryckningar. Farorna kring ungas användning av sociala medier aktualiserades när Socialtjänsten i Gävle i februari 2016 gick ut och varnade föräldrar för den Twitterägda plattformen Periscope som tillåter användarna att livesända rörlig media via
främst sin mobilkamera. Socialtjänsten menade att ”barn och unga utmanar
varandra att göra saker som kan vara förnedrande, farliga eller olämpliga för att få
fler tittare.”19 Socialtjänsten ansåg att plattformen var direkt farlig och att föräldrar
som såg sina barn använda applikationen skulle radera den från barnens mobiltelefoner. Socialstyrelsen har däremot ett annat sätt att se på denna problematik, och
lyfter istället fram den forskning som hävdar att det är en integritetskränkning att
radera barns innehåll från deras mobiltelefoner. Istället för att förbjuda saker bör
man som föräldrar öppna upp för samtal om kränkningar som barn och unga kan
komma i kontakt med i vardagen.20 Tanken är att lära unga användare hur de kan
identifiera och orientera sig i potentiellt farliga miljöer, då det finns en risk för att
förbud endast leder till att barn agerar i hemlighet och inte har någonstans att
vända sig om något allvarligt skulle inträffa.
Åldersgräns
På grund av att barn och unga utforskar ett medielandskap med allt större risker
för deras välmående och säkerhet, har olika försök att hantera denna problematik
lett fram till lagändringar inom den Europeiska Unionen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 är det 16 års åldersgräns på sociala medier inom EU. Är personen under 16 år krävs målmans godkännande. Varje medlemsland har rätten att sänka åldersgränsen till 13 år, men inte lägre än så. 21 Den
svenska regeringen har valt att föreslå den lägre åldersgränsen i Sverige och hänvisar till barns rätt till information och yttrandefrihet.22
De största sociala medierna i Sverige har idag redan en åldersgräns på 13 år,
vilket står inskrivet i användaravtalet man måste acceptera när man skapar ett
konto på de olika plattformarna. Frågan är dock i vilken grad plattformarna själva
lägger tid på att identifiera minderåriga användare. Det tycks således snarare
handla om att åldersgränsen är satt vid 13 år för att följa den amerikanska lagen
Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) som bland annat reSVT Nyheter, ”Socialtjänsten varnar för barns livesändningar”, publ. 2016-02-04 [2018-01-28].
Ett hem att växa i – mallar (2017), s. 16f.
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG.
22 SVT Nyheter, ”Föräldrar ska godkänna barns konton på sociala medier”, publ. 2018-02-22 [2018-03-01].
19
20
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glerar i vilken ålder man får göra reklam riktad mot barn.23 Internetforskaren Elza
Dunkels är av en annan åsikt och menar att olika former av förbud och åldersgränser är fel väg att gå. På sin forskningsblogg om ungas nätkulturer skriver hon att
hon helst skulle se ett Internet för unga helt utan åldersgränser. 24 Enligt henne
tycks föräldrar vara de som påverkas mest av åldersgränser på exempelvis sociala
medier, och hon framhåller bland annat att föräldrar får en snedvriden bild av innehållet på sociala medier, vilket hindrar unga och vuxna att kunna samtala om
vad som sker på nätet.

Forskningsöversikt
I detta avsnitt presenteras den forskning som har genomförts inom ramen för ämnet bibliotek och sociala medier, och som kan anses vara relevant för denna studie. Avsnittet har för avsikt att analysera och kartlägga vilka diskussioner som har
varit särskilt framträdande gällande sociala medier på bibliotek, dels för att förstå
vilka sociala medier som har förekommit i forskningen, men också för att se vilka
biblioteksformer som har intresserat forskningen. Först presenteras den forskning
som genomförts i Sverige, vilken domineras av studentuppsatser. Sedan presenteras en överblick av forskningsområdet och relevanta ingångar producerade av
etablerade forskare. Det bör också påpekas att även om denna uppsats rör sig i
spännrummet mellan skolbibliotek och Instagram, har jag valt att lägga fokus på
sociala medier-delen av studien, det är så att säga uppsatsens utgångspunkt och
kärna. Skolbiblioteksforskning har bland annat intresserat sig för pedagogiska
idéer och arbetsformer men också skolbiblioteket som något mellan biblioteksväsendet och utbildningsväsendet. Detta är intressanta och viktiga forskningsområden som dock hamnar utanför denna studie.
Vid en första anblick kan det svenska forskningsfältet kring bibliotek och sociala medier upplevas som snårigt och utan några fasta och tydliga riktningar. Det
kan bero både på att det är två forskningsområden utan självklar koppling till
varandra, och på att sociala medier är ett så pass nytt fenomen. Det är också värt
att stanna upp vid faktumet att dagens teknik och däribland sociala medier utvecklas i en tidigare otänkbart snabb takt. Tiden det tar att formulera och skriva ned
sina funderingar om ett socialt medium kan således betyda att tankegångarna är
närmast obsoleta inom en överskådlig framtid. Det som finns skrivet om exempelvis Facebook omkring 2010 (sex år efter att plattformen grundades) kan på
många sätt vara föråldrat idag. Forskning som är mer specifik och tydligt avgränsad står sig bättre än exempelvis mer övergripande texter om sociala medier. Så23

Surfa Lugnt:s webbplats > Blogg > Nyheter > Sociala medier > Åldersgränser för sociala medier? (hämtad
2018-01-23).
24 Nätkulturer, ”Åldersgräns på sociala medier”, publ. 2017-04-27 [2018-01-10].
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ledes har jag valt att främst utgå ifrån så ny litteratur och forskning som möjligt.
Forskningsläget kan också vara påverkat av att användningen av sociala medier
framförallt har varit utbredd bland yngre personer och sedan spridits upp i åldrarna, för att slutligen etablera sig bland den vuxna delen av befolkningen. På så sätt
kan det ha tagit längre tid för sociala medier att nå och intressera etablerade
biblioteks- och informationsvetare i Sverige. Det kan förklara varför lejonparten
av den svenska forskningen om bibliotek och sociala medier återfinns bland studentuppsatser, och i synnerhet uppsatser på kandidatnivå.
Folkbiblioteket är den biblioteksform som har dominerat inom den svenska
forskningen kring hur bibliotek och sociala medier samverkar. Det har främst
handlat om sociala medie-plattformarna Facebook och Twitter. Exempelvis undersöker Anna-Stina Brassman och Fredrik Cattani i sin kandidatuppsats inom
biblioteks- och informationsvetenskap hur och varför folkbibliotek arbetar med
Facebook. Intresset och funderingarna som ligger till grund för deras undersökning korresponderar med denna uppsats huvudfokus. Deras forskning visade att
arbetet med Facebook skiljer sig åt mellan biblioteken. Vissa bibliotek fördelade
Facebook-ansvaret på stora grupper inom personalstyrkan medan andra bibliotek
hade ett par enstaka anställda som arbetade med Facebook. Gemensamt var dock
att biblioteken använde Facebook för att marknadsföra biblioteket, även om vissa
hade ambitionen att skapa dialog med sina användare via sociala medier.25
Om Facebook och Twitter har varit de primära föremålen för det vetenskapliga arbetet om folkbibliotek och sociala medier så har marknadsföring varit det
tredje spåret inom forskningen. Ännu en kandidatuppsats inom biblioteks- och
informationsvetenskap som intresserar sig för detta är skriven av Ottilia Sundahl
och Frida Sundling. Den tar sig an varför folkbibliotek använder Instagram för att
marknadsföra biblioteket och når slutsatsen att Instagram är ett socialt medium
som går att använda snabbt och enkelt, samtidigt som det erbjuder folkbiblioteket
ett personligare och mer avslappnat sätt att presentera sitt bibliotek för såväl nya
som gamla användare. Trots detta användes interaktionsmöjligheterna på plattformen främst till interagerande med andra bibliotek. Vidare efterfrågades policydokument för sociala medier på folkbiblioteken.26
En av de senaste uppsatserna på avancerad nivå som avgränsar sig till folkbibliotek och sociala medier är Lisa Österlunds masteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap om bibliotekspoddar från 2015. Uppsatsen undersöker
varför folkbiblioteken har valt att satsa på webbradiosändningar och om det kan
vara något för fler folkbibliotek att ta efter. Slutsatsen som dras är att intresset för
bibliotekspoddar hos folkbiblioteken kan härstamma från en professionsutveckl-

25
26
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ing från den rent förmedlande bibliotekarien till en mer medieproducerande sådan.
De nya digitala medieplattformarna ses som drivande bakom denna utveckling.27
Om vi istället vänder blicken mot skolbiblioteken och hur de förhåller sig till
sociala medier återfinns endast två uppsatser skrivna om ämnet. Återigen handlar
det om uppsatser på kandidatnivå, vilket understryker att forskningsområdet inte
har fått genomslag bland etablerade biblioteks- och informationsforskare. I sin
uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap om sociala medier och skolbibliotek från 2013 undersöker Fredrik Ader hur efterfrågan av sociala medier såg
ut bland lärare och elever på en gymnasieskola med yrkesförberedande program.
Syftet med undersökningen var att ta reda på om sociala medier kan användas för
att nå elever som sällan använder gymnasiebiblioteket. 28 Adlers uppsats knyter
även an till ett annat forskningsfält som är mycket mer utforskat än bibliotek och
sociala medier, nämligen området om lärande och sociala medier. Den andra uppsatsen, också inom biblioteks- och informationsvetenskap, om skolbibliotek och
sociala medier, skriven av Lina Cesar och Isebell Malm, intresserar sig också för
gymnasiebibliotek och ställer frågan varför gymnasiebibliotekarier använder sociala medier och hur det påverkar deras yrkesroll.29 Båda dessa uppsatser delar en
teoretisk grund med denna uppsats då de också använder sig av fyrarumsmodellen
(som presenteras i kommande kapitel) för att tolka och förstå sina svar. Min studie
skiljer sig från dessa uppsatser då jag använder fyrarumsmodellen för att tolka och
förstå mitt bildbestånd, medan de använder modellen för att tolka sina intervjusvar. Presentationen av studentuppsatserna visar att Instagram, trots att det är en av
de största sociala medie-plattformarna i Sverige, sällan varit föremål för undersökning i bibliotekssammanhang. Bland skolbiblioteken som undersökts tillsammans med sociala medier återfinns endast gymnasiebiblioteken, skolbiblioteken i
grundskolan finns inte representerat över huvud taget. Detta tomrum väckte genast mitt intresse för att studera hur grundskolebiblioteken använder sociala medier.
Det som dock finns skrivet om bibliotek och sociala medier av etablerade
forskare brukar som forskningsområde gå under benämningen Bibliotek 2.0, och
det är också inom detta fält denna uppsats hör hemma. Namnet på forskningsområdet kan ses som ett systerfenomen till Webb 2.0 på det sätt att det också syftar
till möjligheten att skapa och dela innehåll (men i en digital biblioteksmiljö). Informationsvetaren Kim Holmberg med flera menar att det är just detta som är kärnan i det svårdefinierade begreppet: ”Bibliotek 2.0 är en förändring i interaktionen mellan användare och bibliotek i en ny deltagarkultur influerad av sociala
webbteknologier.”30 Beskrivningen fångar inte bara denna uppsats grundanta27
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gande, den belyser också att begreppet är i ständig förvandling. Således ska man
inte se på Bibliotek 2.0 som en fysisk plats, inte heller som kriterier för ett modernt bibliotek, det är snarare ett nytt förhållningsätt till vad ett bibliotek kan
vara.31 Kortfattat kan man säga att Bibliotek 2.0 som forskningsområde intresserar
sig för hur Internet och andra teknologiska aspekter som skapar möjligheter för
social gemenskap samspelar med biblioteket och dess tjänster, där deltagande och
interaktivitet är centrala fenomen.
Som redan har påpekats är forskning om skolbibliotek och sociala medier i
grundskolan något som inte tyckts intressera de etablerade forskarna, däremot
finns det en uppsjö skrivet om de akademiska bibliotekens användning av sociala
medier. Det kan bland annat handla om kvantitativa undersökningar som intresserar sig för den deltagande och interaktiva aspekten av sociala medier, exempelvis
informationsvetaren Stuart Palmers forskning om hur Facebook- och Twitterinlägg från ett australiensiskt universitetsbibliotek spreds på de sociala medieplattformarna.32 På ett liknande sätt undersöker biblioteksvetarna Amanda Harrison, Rene Burress, Sarah Velasquez och Lynnette Schreiner huruvida det går att
urskilja några olika trender bland sex olika universitetsbiblioteks marknadsföring
på sociala medier. De fann bland annat att trots skillnader mellan universiteten i
både storlek och ämnesinriktning, agerade universiteten på samma sätt när de arbetade med sin marknadsföring. Resultaten tolkades på ett sätt som innebär att det
kan finnas någon form av härmande eller normativ struktur som ligger bakom
detta beteende. Harrison och de övriga forskarna menar vidare att detta kan stå i
vägen för en effektiv användning av de sociala medieplattformarna.33 Ett annat
exempel är Jessica Hagman och Janet Carletons arbete med sociala medier och
anställda studenter vid universitetsbiblioteken i Ohio.34
Medieforskarna Hadewijch Vanwynsberghe, Ruben Vanderlinde, Annabel
Georges och Pieter Verdegem tar sig an ämnet från ett annat perspektiv, de vänder
nämligen blicken mot bibliotekarierna vid folkbibliotek och undersöker vilken
kunnighet som krävs för att jobba med sociala medier som bibliotekarie. De identifierar i sin forskning tre grundkompetenser: teknisk, kognitiv och affektiv kompetens.35 Teknisk kompetens handlar om att funktionellt kunna använda mediet
medan kognitiv kompetens går ut på att kritiskt kunna analysera och förstå kontexten och syftet med innehållet på sociala medier. Affektiv kompetens i sin tur
syftar till förmågan att greppa sociala medieplattformars unika karaktärsdrag och
beteenden specifika för sociala medier. Utifrån dessa kompetenser identifierades
fyra olika SML-nivåer (social media literacy): sociala medier-arbetare, sociala
31
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medier-eftersläntrare, sociala medier-kunniga samt sociala medier-fritidsutövare.
Gruppen som kallades för arbetare använder sociala medier främst i biblioteket
och har relativ hög SML-kunnighet. Bland eftersläntrarna finner vi bibliotekarier
som varken använder sociala medier i hemmet eller i biblioteket. Eftersläntrarnas
motsats finns i gruppen kunniga, som använder sociala medier både i hemmet och
i biblioteket. Precis som namnet indikerar använder fritidsutövarna sociala medier
i hemmet och inte i biblioteket, de har en genomsnittlig SML-kunnighet.36
I den mycket värdefulla Social Media and Library Services som publicerades
2015 tar informationsvetenskapsforskaren Lorri Mon sig an frågan hur bibliotek
kan använda Internet för att utveckla både själva biblioteket men också sitt uppdrag. En av förutsättningarna för sociala medier är den teknikutveckling som till
slut ledde fram till begreppet Webb 2.0. Mon menar att integrerandet av funktioner som stödjer och uppmuntrar till inte bara passiv konsumtion, utan också aktivt
deltagande är det som kännetecknar det nya Internet. På samma sätt används begreppet Bibliotek 2.0, då det syftar till ett bibliotek som använder sig av interaktiva och deltagande multimedia-lösningar via nätteknologier för att lösa sina uppgifter.37 Mon lyfter vidare fram biblioteksforskaren Walt Crawfords tankegångar
om vad som konstituerar Bibliotek 2.0, och menar att det nya biblioteket kännetecknas av att det är splittrande och under konstant förändring, tar bibliotekarien
dit användaren vill samt undflyr en enkel definition.38 Enligt Mon skapar den nya
biblioteksarenan som Webb 2.0 för med sig en möjlighet att skapa ett nytt slags
kontaktytor med såväl nya som gamla användare på nätet. Samtidigt påpekar hon
att det finns forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap som lyft ett varningens finger kring användarnas integritet i det nya biblioteket och hänvisar
bland annat till internetforskaren Michael Zimmer som menar att biblioteket
måste samla in privat information om sina användare för att kunna använda de
nya medieplattformarna fullt ut.39 Således hävdar Mon att biblioteksnärvaro på
bland annat sociala medier kräver en aktsamhet från bibliotekets sida, dels på
grund av att det digitala medielandskapet är i ständig förändring, dels på grund av
det kan vara svårt att förutse hur innehåll på nätet tolkas och sprids.
Mon lyfter också fram tanken att bibliotek som skaffar sociala medier måste
vara införstådda med att närvaron på plattformen blir ett officiellt ”ansikte utåt”
för biblioteket. Bilder och texter som publiceras i dessa kanaler bör således filtreras via ett ”impression management”-filter så att bilden av biblioteket som framträder på sociala medier stämmer överens med bibliotekets självbild. Bland annat
menar Mon att det finns fyra grundfrågor varje bibliotek som skaffar ett konto på
sociala medier måste ställa sig själv.
36
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Vilken självbild vill biblioteket presentera visuellt i sociala medier?



Hur personligt och knutet till ansvarig bibliotekarie ska bibliotekets närvaro på sociala medier vara?



Hur ska bibliotekets personlighet och röst representeras på sociala medier?



Hur ska biblioteket ”gilla” innehåll och vilka webblänkar ska förekomma
på bibliotekets sociala medier?40

Som exempel på biblioteks självbild i sociala medier lyfter Mon fram biblioteksoch informationsvetenskapsforskaren Hanna Carlssons studier där bibliotekarier
bland annat berättat om att de strävar efter att förmedla en bild av ”the nice and
caring library” via sina medieplattformar.41
Vidare menar Mon att bibliotek väljer att använda sociala medier av en rad
olika anledningar, men hon lyfter fram följande sju användningsområden som de
mest framträdande:


Bedömning av biblioteket från användarperspektivet.



Uppsökande verksamhet mot nya användare.



Marknadsföring av bibliotekets tjänster och verksamhet.



Främjande, insamling och rekrytering av lokalsamhällets engagemang i
biblioteksverksamheten.



Hänvisningar och liknande hjälp vid myndighet- och samhällsfrågor.



Utbildning genom att ge stöd åt undervisning och annat informellt lärande.



Samlingsbyggande och sam-skapande verksamhet tillsammans med användarna.42

Oavsett om ett bibliotek påbörjar sin närvaro på sociala medier utifrån en eller
flera av dessa användningsområden, handlar den riktiga utmaningen enligt Mon
om att arbeta fram en effektiv och engagerande närvaro på sociala medier. En
närvaro som fångar bibliotekets självbild och röst, bibliotekets unika kontext och
användare.

40
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Disposition
Nästkommande del av uppsatsen kommer att behandla mina teoretiska utgångspunkter, det vill säga fyrarumsmodellen och min tolkning av modellen samt Lorri
Mons analysredskap för att förstå och tolka biblioteksarbete med sociala medier. I
samma del förklarar jag även mina metodval samt redogör för valet av informanter och material, samt hur undersökningen har genomförts.
Följande del avhandlar undersökningen och de resultat som analysen av skolbibliotekens Instagram-konton samt intervjuer med skolbibliotekarierna frambringat. Slutdiskussionen återkopplar resultaten till och besvarar också frågeställningarna.
Den avslutande delen diskuterar uppsatsen utifrån ett större perspektiv och
avslutas med mina reflektioner om hur skolbibliotekariers sociala medieranvändning passar ihop med Mons grundanledningar för biblioteksanvändning av
sociala medier.
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Teoretiska utgångspunkter och metod
För att ta mig an mitt Instagram-material har jag valt att utgå ifrån den analysmodell som Henrik Jochumsen, Caspar Hvenegaard Rasmussen och Dorte SkotHansen presenterar i artikeln ”The four spaces – a new model for the public library”. Artikeln publicerades 2012 som en del av ett regeringsprojekt i Danmark.
Projektet syftade till att omforma de danska folkbiblioteken, för att anpassa dem
till de förändringar som digitaliseringen och globaliseringen av det danska samhället hade medfört.43
Analysmodellen har sina rötter i en liknande modell som utvecklades av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen och presenterades i boken Det lokale
bibliotek: afvikling eller udvikling som publicerades 1994.44 Modellen utgår ifrån
folkbibliotekets roll i lokalsamhället och lyfter särskilt fram följande fyra områden
som folkbibliotekets huvudfunktioner: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum samt socialcentrum. Under de nästan två decennier som skiljer artiklarna åt har samhället genomgått en hisnande utveckling. Bland annat mejlar Carl
Bildt och Bill Clinton som första statschefer någonsin med varandra under 1994,
och de första sökmotorerna lanseras samma år.45 Författarna av den nyare modellen lyfter fram den snabba utvecklingen av främst tekniksamhället som en av
de främsta anledningarna till varför en uppdaterad fyrarumsmodell krävs för att
utveckla och förstå biblioteken och deras roll i vårt samhälle. De menar att människor inte har slutat att använda biblioteket, utan att de använder det på nya sätt.
Utöver detta hänvisar författarna till postmoderna fenomen som traditioners minskade betydelse, samt personlig och institutionell reflexion, för att belysa förändringen hos både låntagaren och biblioteket som samhällsinstitution.46 Den senare
analysmodellen bör således ses som både ett ramverk för att diskutera bibliotekens värderingar idag samt som ett konkret hjälpmedel för att designa, utveckla
och omvandla biblioteket.47 Modellens generella syfte är att lyfta fram följande
områden i det nya biblioteket: upplevelse, medverkan, egenmakt och innovation.
Där de två första områdena syftar till att lyfta fram och hjälpa människors upp43
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fattning, erfarenhet och delaktighet i jakten på mening och identitet i ett allt mer
komplext samhälle, fokuserar de två senare på att få biblioteket att nå sina demokratiska samhällsmål. Med egenmakt menas bibliotekens roll att skapa och utveckla starka och självständiga samhällsmedborgare som i sin tur klarar av den
myriad av vardagsproblem vi ställs inför. Innovation i sin tur handlar om att möjliggöra för människor att finna nya svar och lösningar på praktiska problem eller
skapa helt nya koncept, metoder och artistiska uttryck. Dessa tankegångar speglar
vår tids fokusering på entreprenörskap, och författarna menar att dessa mål är avgörande för nationer som vill lyckas i den globala konkurrensen. Vidare menas
det att målen inte bara kan användas för att förbereda och hjälpa oss genom livet,
de kan också användas för att ge livet mening. Det är således viktigt att, precis
som modellen visar, förstå de fyra områdena som överlappande snarare än distinkta och isolerade riktningar inom såväl det fysiska som det virtuella biblioteket. På så sätt blir modellen mer än ett analysverktyg, den kan också fungera
som vision för de nya biblioteken och de överlappande områdena: rum för inspiration, rum för lärande, rum för möte och rum för skapande. Författarna påpekar
särskilt att dessa ”rum” inte ska ses som fysiska biblioteksrum utom snarare som
möjligheter som kan realiseras såväl fysiskt som i cyberrymden. 48 För att biblioteket ska fungera så effektivt som möjligt bör dessa rum stötta varandra och genomsyra allt inom biblioteket, exempelvis arkitektur, service, program och de
partnerskap biblioteken väljer att ingå. Även om författarna inte uttrycker sig explicit angående sociala medier är det tydligt att analysmodellen är skapad för att
också möjliggöra en analys av bibliotekens närvaro på de sociala medieplattformarna samt fungera som ledljus även där.

Rum för inspiration
Detta rum är till för att skapa meningsfulla upplevelser, som kan utmana och utveckla vår syn på världen. Det kan ske via olika former av berättande och konstnärliga uttryck inom alla former av media.
Vikten av ett så kallat multimodalt perspektiv i dagens samhälle understryks
bland annat av professorerna Staffan Selander och Gunther Kress. 49 Inspirationen
som detta rum för med sig uppmanar således individen att gå bortom sina vanliga
val och bekvämlighetszoner, vilket medför att biblioteket måste kunna öppna upp
sig för det irrationella, emotionella och kaotiska genom att tillhandahålla en
mängd olika estetiska upplevelser. Eftersom upplevelseindustrierna i samhället tar
upp allt mer av vår tid, med allt från medeltidsveckor i Visby till e-sportevenemang, blir det svårare för biblioteken att konkurrera om människors uppmärksamhet. Konsumtionsmöjligheterna är närmast outtömliga, och det räcker
48
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helt enkelt inte längre att enbart tillhandahålla traditionella bibliotekstjänster. Det
är exempelvis många år sedan biblioteken erbjöd gratis Internet-uppkoppling som
en nästan exklusiv tjänst. År 2016 hade 93 procent av svenskarna (över 12 år)
tillgång till Internet, samtidigt som 91 procent hade en bredbandsuppkoppling. År
2000 låg dessa siffror på 51 respektive 43 procent.50 Många folkbibliotek idag
jobbar således efter en mer upplevelseorienterad verksamhet, vilket går i linje med
rum för inspiration. I fyrarumsmodellen syftar rum för inspiration till att sammankoppla innovation med upplevelse.

Rum för lärande
I detta rum hamnar upplevelse och egenmakt från fyrarumsmodellen i fokus. Här
ska alla bibliotekets besökare, såväl barn, ungdomar som vuxna, genom fri tillgång till information kunna utveckla och förkovra sig i sina intressen.
Detta har alltid varit en styrka hos i synnerhet folkbiblioteken, speciellt då lärandet sker via flera olika verktyg som lek, konstnärliga aktiviteter och kurser.
Författarna påpekar dock att den dialogorienterade lärandeprocessen på dagens
bibliotek utmanas av framför allt ungas mer upplevelseorienterade lärandeprocesser, bland annat via olika digitala plattformar.51 Detta kan exempelvis ske via studiecirklar som tar sig an berättande via digitala format. Rum för lärande kan också
vara avgörande för hur biblioteken kan hantera växande ekonomiska och sociala
klyftor i samhället. De senaste årens debatt om stökiga bibliotek understryks i
DIK:s rapport om arbetsmiljön på biblioteken från 2017, där bibliotekspersonal
svarat att ”69 procent upplever att ett förändrat samhälle utanför är den, eller en
av de främsta orsakerna till ökad/minskad social oro på biblioteket.”52 Författarna
lyfter till exempel fram hur man jobbat med dessa frågor på bibliotek i London
som ligger i ekonomiskt utsatta områden med hög etnisk mångfald. Tanken var att
hitta nya sätt att se på biblioteket och omprofilera sig, så att biblioteket kunde
delta mer aktivt i arbetet med att möta de stora sociala och ekonomiska utmaningarna som fanns i stadsdelen. Förutom att ompaketera bibliotekstjänster på nya och
mer relevanta sätt erbjöds bland annat olika vuxenutbildningar och karriärhjälp.
Ett annat exempel är hur ett bibliotek ville skapa en visuell upplevelse av biblioteket speciellt riktad mot barn. Målet var att lyfta fram en mer sensorisk och fysisk upplevelse av bibliotekets primära material, det vill säga böckerna. 53 Exemplen ovan visar vikten av att arbeta med och utveckla biblioteks rum för lärande på
ett brett sätt för alla besökare.
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Rum för möte
I ett allt mer segregerat samhälle blir det särskilt viktigt att erbjuda öppna mötesplatser mellan hem och arbete, vilket också är det främsta målet för rum för möte.
Precis som rum för lärande bör användas för att motarbeta segregation måste det
också finnas utrymme för möten mellan människor med andra intressen och värderingar så att olika åsikter och perspektiv kan diskuteras och debatteras.
Biblioteket bör ge dessa möten ett utrymme, oavsett om det handlar om tillfälliga och chansartade möten i till exempel tidskriftsläsesalen eller i bibliotekets
caféområde, eller om organiserade filosofiträffar där olika frågor diskuteras mer
strukturerat. Utöver skillnader i struktur kan dessa möten också skilja sig åt genom var de äger rum, om det är i ett fysiskt rum på biblioteket eller i någon form
av digitalt rum såsom exempelvis en blogg eller sociala medier. Utifrån fyrarumsmodellen bygger således Rum för möte på medverkan. Författarna lyfter fram
begreppet ”third places” som har sin bakgrund i den amerikanska sociologen Ray
Goldenburgs tankegångar. Han menar att grunden för samhällets vitalitet och
gräsrotsdemokrati vilar på dessa ”tredje platser” där människor kan träffas oberoende av vilken generation-, kultur- eller etnisk bakgrund man bär på. Den norske
biblioteksforskaren Ragnar Audunson är inne på samma spår som Goldenburg och
menar att samhället behöver det han kallar för ”lågintensiva mötesplatser”, som
skiljer sig från våra vanliga mötesplatser på så sätt att de inte fokuserar på olika
gränsdragningar och skillnader.54 De ska istället likt ”tredje platser” erbjuda utrymme och möjligheter för möten mellan människor med olika sociala bakgrunder.

Rum för skapande
Detta rum syftar till att skapa interaktion mellan användaren och andra biblioteksanvändare för att via möten med konst och andra kulturyttringar inspirera till nya
kreativa uttryck. Följaktligen vilar rum för skapande på fyrarumsmodellens områden medverkan och innovation.
Det kan bland annat handla om att skapa kreativa aktiviteter kring spel, skrivande och audiovisuella medier via workshopar med professionella yrkesutövare
inom respektive område. Detta kan också handla om att hjälpa användarna att
publicera och distribuera sina verk för att ytterligare skapa möjlighet för nya platser av skapande hos användarna. Tanken är att biblioteken ska analysera var på
spektrumet mellan motpolerna ”samling” och ”skapande” biblioteket befinner sig,
för att sedan vidta åtgärder för att kunna tjäna sina användare och lokalsamhälle
på bästa sätt. Biblioteket som vill vara ett rum för skapande bör därför utvidga sin
roll och bli en plats där olika medier som förmedlar information, kunskap, konst
eller underhållning kan skapas. Biblioteket tillhandahåller tekniken och utrymmen
54

Ibid., s. 592.

23

som krävs för att nya projekt av intresserade användare ska kunna realiseras. 55
Denna utveckling är särskilt viktig för att säkerställa att biblioteken kommer att
bli en relevant plats för de nya generationer som växer upp med en naturlig relation till digitala medier. Dessa grupper konsumera inte bara kultur, de producerar
också i större utsträckning också kultur. Begreppet ”prosument” beskriver denna
grupp på ett träffande sätt.56 Ett exempel är Bibliotek 10 i Helsingfors som bland
annat riktar sig till unga entreprenörer. På biblioteket kan de producera film och
musik samtidigt som de också kan framföra sina verk i bibliotekets lokaler. Förutom detta hjälper bibliotek också till med att distribuera verken. Genom ett nära
samarbete med användarna förändras och utvecklas ständigt biblioteket i takt med
en ständigt förvandlande medievärld.57 I och med detta arbetssätt hjälper inte bara
biblioteket till med kreativ skapande, det marknadsför sig samtidigt som en attraktiv partner med en grupp som annars kan vara svår att nå.

Modellens operationalisering
Sedan artikeln publicerades har flera bibliotek i Norden använt sig av analysmodellen för att omvandla och utveckla sin verksamhet. Biblioteken i Trondheim och
Oslo är bara ett par exempel och utöver detta har fyrarumsmodellen också inspirerat till nya samarbeten mellan den privata sektorn, marknadsintressen och det civila samhället.58
Idag används modellen också som ett verktyg av bibliotekspersonal och deras
ledning, politiker samt andra partners för att diskutera och arbeta med bibliotekets
prioriteringar. Analysmodellen lyfter fram biblioteks funktion som demokratisk
knutpunkt i samhället och plattform för åsiktsutbyte. Eftersom fyrarumsmodellen
bygger på folkbibliotekets uppdrag utgår den från allmänt vedertagna förutsättningar för att sedan spinna vidare på nya idéer och tankar om dagens och framtidens bibliotek. Enligt författarna utgår modellen från ett bibliotek som står i stark
kontrast mot vad de kallar antitypen av ett bibliotek. Det vill säga ett bibliotek
som vilar sig mot kvantitativa utlåningssiffror och rationalitet kring tillgång och
efterfrågan.
Även om modellen är tänkt att främst användas av folkbibliotek finns det
inget som hindrar den att appliceras på skolbiblioteket, speciellt när man frigör
modellen från skolbibliotekets fysiska rum och istället fokuserar på dess återgivning på Instagram. Författarna av artikeln återkommer vid upprepande tillfällen
till att analysmodellen kan appliceras på digitala miljöer vilket passar utmärkt
med Instagram, då det sociala mediet tillåter en mångbottnad kommunikationsväg, vilket kännetecknar Webb 2.0 och sociala medier idag.
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Eftersom målet är att undersöka vilka aspekter av skolbiblioteket som ges utrymme och presenteras via skolbibliotekens Instagram-konto kommer jag att dela
in bilderna som publicerats i främst fyra kategorier som bygger på de olika i
rummen i fyrarumsmodellen. Då Instagram främst är ett visuellt medium kommer
fokus att ligga på själva bilderna snarare än eventuell bildtext och hashtagar, med
undantag för de fall där dessa relaterar särskilt till den publicerade bilden.
Rum för inspiration
Då rum för inspiration bygger på idén om att skapa meningsfulla upplevelser genom olika former av berättande och konstnärliga uttryck, kan Instagram-bilder
som väcker upptäckarglädje kring bibliotekens bestånd och verksamhet räknas till
denna kategori. Bilderna kan också locka användaren att upptäcka andra medier
än just boken, även om det inte är ett måste. Huvudsaken är att Instagram-bilderna
uppmanar användaren att gå bortom sina vanliga val och istället inspirerar till nya
upplevelser.
Rum för lärande
Instagram-bilder som skildrar skolbiblioteket som en plats för undervisning och
skolarbete passar väl in i denna kategori. Bilder som skildrar upplevelser och
egenmakt i olika former räknas till kategorin, tillsammans med exempelvis lekstunder och konstnärliga aktiviteter. Även om skolbiblioteket inte bär på samma
möjligheter som folkbiblioteket att överbrygga ekonomiska och sociala skillnader
kan det vara intressant att undersöka om det finns exempel på Instagram-bilder
som skildrar någon form av aktivitet kring etnicitet, kön eller socialt utanförskap.
Arbete kring egenmakt kan också vara intressant.
Rum för möte
Till denna kategori räknas bilder som skildrar skolbiblioteket som en mötesplats
mellan klassrum och hem. Det är viktigt att lägga stor vikt vid vilka personer som
förekommer i bilderna som skildrar skolbiblioteket, huruvida det enbart rör sig om
elever eller bilder på andra vuxna. Bilder som visar att elever från olika klasser
och åldrar på skolan använder skolbiblioteket samtidigt är också av intresse för
denna kategori.
Rum för skapande
Bilder som skildrar skapande som sker i skolbiblioteket räknas till denna kategori.
Det kan ske via flera olika former, inte minst digitala medier. Exempelvis kan det
vara skrivtävlingar med eleverna eller bibliotekariens eget skapande i rollen som
skolbibliotekarie som skildras i Instagram-bilderna. Det finns också utrymme att
undersöka huruvida någon elev svarar på ett inlägg med eget material, i så fall
skulle det också kunna ses som del av denna kategori.
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Övrigt, bilder som inte passar in i någon kategori
I denna kategori samlas Instagram-bilder som av olika anledningar inte passar in i
de ovan nämnda kategorierna. Exempelvis kan det handla om bilder som skildrar
skolbibliotekariens privatliv utanför jobbet eller kanske en bild från fikapausen.

Lorri Mons analysredskap
Precis som det presenterades i forskningsöversikten har Mon skapat ett komplext
och gediget arbetssätt för att förstå och utveckla biblioteksanvändning av sociala
medier. Hennes tankegångar har inte bara fungerat som grund för intervjufrågorna, de används också för att koppla samman intervjusvaren med respektive
analys av Instagram-kontona. Mon menar att det svåra med att skapa en effektiv
närvaro för bibliotek på sociala medier är att hitta ett sätt att förmedla bibliotekets
röst, kontext och användare. Således erbjuder hon detta analysredskap och sju
grundpunkter för att undersöka och förstå hur biblioteken fungerar på sociala medier.
Närvaro
Idag erbjuder i stort sett alla sociala medier-plattformar en profilsida som innehåller en rad olika metadatafält. Allt från kontots namn, profilbild och annan självbeskrivning erbjuder biblioteket en möjlighet att förmedla sitt digitala ”jag” på plattformen. Till detta kan allt som presenteras i bild eller text på kontot räknas och
Mon lyfter fram den amerikanska sociologen Erving Goffmans tankegångar om
självpresentation och vilka val man gör kring vilka koncept som ska presenteras
eller döljas.59 I ett bibliotekssammanhang på sociala medier kan det handla om
koncept som böcker, datorer, kunskap och människor. Det kan också handla om
val av bilder och logotyp samt språkliga val i textform. Man får inte heller
glömma bort att huruvida olika fält i profilen är korrekt ifyllda kan ha stor påverkan, felaktig eller avvikande användning kan få användare att uppleva plattformen
som mindre professionell vilket givetvis har en negativ effekt på kontots genomslagskraft. En korrekt användning av profilen som korresponderar med användarnas förväntningar ökar också chansen att sökmotorer indexerar kontot korrekt
vilket leder till att fler användare hittar till kontot.60
Synlighet
För att bibliotek ska kunna få så ett så lyckat genomslag som möjligt på sociala
medier handlar mycket om att välja rätt social medie-plattform. Genom att välja
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rätt plattform för biblioteket ökar möjlighet att nå rätt målgrupp samtidigt som det
också blir enklare för användare att hitta biblioteket i den digitala miljön. Ett stort
folkbibliotek kan exempelvis hantera flera sociala medier parallellt för att nå flera
målgrupper samtidigt. Ett mindre bibliotek kan istället nöja sig med en social medie-plattform på grund av mindre målgrupp och bristande personalresurser.
Bibliotekets synlighet på sociala medier kan också komma från oväntat håll, exempelvis kan vanliga användare skapa bloggar, Facebook-sidor och hashtagar
som knyter an till biblioteket, till och med på ett sätt som kan få andra användare
att tro att det är en officiell kanal för biblioteket. På samma sätt är det viktigt för
biblioteksledningen att ha kontroll och vetskap över vilken närvaro bibliotek har i
digitala nätmiljöer. Ett exempelvis bortglömt och övergivet Twitter-konto bidrar
negativt till hur användare ser på biblioteket.
Enligt Mon kan det också vara givande för biblioteket med närvaro på flera
sociala medie-plattformar att länka samman dessa (samt annan nätnärvaro som
webbplatser) för att maximera bibliotekets synlighet. Det kan då vara viktigt att
följa en gemensam visuell- och textuell profil över de olika plattformarna för att
understryka att de hör ihop.61
Röst
Allt som publiceras på bibliotekets sociala medier kan i grunden ses som en manifestation av bibliotekets röst. Mon menar att man kan jämföra det med att analysera hur någon talar, allt från ton, språk och det som faktiskt sägs bidrar på olika
sätt till helhetsintrycket.62 Således bör biblioteket känna till och arbeta med faktorer som sociala medie-plattformens unika kommunikativa egenskaper och kultur, tänkt målgrupp och innehållets budskap. Varje medium har sitt unika språk,
exempelvis påverkar teckenbegränsningarna på Twitter vilket typ av innehåll som
gör sig bäst på plattformen medan Instagram i grunden är ett visuellt medium där
en eventuell textkommentar alltid återkopplar till bilden som är huvudinnehållet
på plattformen. Att behärska plattformens kultur kring länkar och exempelvis
hashtagar bör ses som fundamentala kunskaper för lyckad närvaro på plattformen.
Det faktiska språkbruket som används i innehållet på sociala medier kan också
påverkas av den tänkta målgruppen. Innehåll riktat för att marknadsföra ett språkcafé för nyanlända kan använda ett annat språkbruk än innehåll som vill uppmärksamma ungdomar om en musikproduktionsworkshop. Det kan också vara gynnsamt för biblioteket att se vilket innehåll som får störst genomslag bland användarna för att på sätt kunna maximera sin röst och hitta rätt innehåll på rätt plattform.
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Interaktion
Mon menar att interaktion utifrån bibliotekets närvaro på sociala medier kan analyseras utifrån tre olika lager, närmare bestämt interaktionen med individer, grupper eller sociala mediets övergripande gemenskap.63 Generellt kan man säga att
det går att använda sociala medier som vanliga webbplatser, vilket betyder att
man endast använder plattformen för att nå ut med sitt budskap eller innehåll.
Men för att ta vara på sociala mediers unika funktioner krävs ett större engagemang. Att följa, lägga till vänner och gilla andras innehåll är exempel som maximerar användning av mediet och ökar synligheten på plattformen. Det är dock
viktigt att de som sköter bibliotekets sociala medier är införstådda att även om
interaktionen sker på Internet är det en officiell informationskanal som kräver ett
professionellt beteende. Det krävs således en finkänslighet hos bibliotekets sociala
medier-ansvariga gällande vilket innehåll som kan gillas eller vilka hashtagar som
kan användas i bibliotekens innehåll.
Räckvidd
Bibliotekens räckvidd är enligt Mon ett sätt att förstå hur väl bibliotekets röst nått
fram till den tänkta (och ”otänkta”) målgruppen. Utifrån detta bör således räckvidden studeras via hur väl bibliotekets tjänster når ut på sociala medier, vilka
som följer biblioteket på sociala medier samt hur bibliotekets röst förstärks och
sprids av andra användare.64 Ett folkbibliotek kan exempelvis undersöka hur
många av biblioteks följare eller vänner på sociala medier hör hemma i lokalsamhället medan ett specialbibliotek som inte är lika stark geografisk koppling till
sina följare möjligen bör fokusera på vilka det är på individnivå som följer biblioteket. Mon menar också att det kan vara värdefullt att undersöka huruvida biblioteket följs av människor med mycket kulturellt kapital, som kändisar, journalister
eller politiker. Dessa personer har generellt ett stort antal följare som eventuellt
kan sprida bibliotekets kanaler till nya användare.65 Ett kontemporärt exempel är
kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke som ofta skriver om bibliotek
på sitt officiella Instagram-konto.66 Men det behöver inte vara enbart kändisar som
har förmågan att sprida bibliotekets innehåll på sociala medier, även aktiva vanliga användare har potentialen att göra mycket positivt för bibliotekets räckvidd.
Det kan därför vara värdefullt att återkommande se över vilket innehåll som får
störst genomslag samt vilka det är som sprider det innehållet.
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Inverkan
Precis som det är viktigt att se vem som sprider vad, är det lika viktigt att förstå
vad som sprids vidare och delas av användarna. Således är inverkan förmodligen
det viktigaste grundområdet att analysera, eftersom det kan ge svar på hur väl
bibliotekets sociala medier-satsning når biblioteks mål och uppdrag.67 Förutom att
biblioteken bör ställa sig själv frågorna vad den önskade effekten av bibliotekens
sociala medier-närvaro är samt hur väl dessa önskemål har uppfyllts, menar Mon
att det finns universella biblioteksmål. Exempel på dessa är bland annat att öka
antalet låntagare och användare av biblioteket, ökad läsförmåga, kunskap samt
finansiering. För att nå dessa exempel bör biblioteken använda sociala medier för
att rikta trafik till sin webbplats, öka närvaron vid bibliotekets evenemang, öka
användningen av bibliotekets resurser och lokaler, ökad finansiering samt använda
plattformen för att skapa mandat för politisk påverkan. 68 Eftersom ett professionellt engagemang på sociala medier kräver mycket tid och personalresurser är det
också viktigt för biblioteket att kunna utvärdera vilken effekt satsningen faktiskt
har för biblioteket.
Anseende
Sociala medier kan också vara ett utmärkt sätt att undersöka vilket anseende ett
bibliotek har bland invånarna i lokalsamhället eller andra berörda användare. Genom att följa hur biblioteket benämns och diskuteras på olika sociala medier, inte
bara i bibliotekets egna kanaler, kan bibliotek hitta ledtrådar kring dels hur det
egna innehållet kan anpassas, dels vad användarna upplever bör förändras. Det
kan handla om vad som explicit skrivs i inlägg men också vilka ”emoji”-figurer
som används tillsammans med inlägg om biblioteket.
För att biblioteken skall kunna utvecklas och fullt ut bemästra sina sociala
medier menar Mon att de bör använda sig av gratisprogram som analyserar sociala
medier-användning, främst eftersom bibliotek ofta har en ansträngd budget. Vidare menar hon att biblioteken bör bygga ett stort kontaktnät på sociala medier så
att bibliotek enklare hittar varandra och kan utbyta idéer och arbetssätt. Till sist
påpekar hon också att bibliotek bör utbilda sin personal som ska jobba med sociala medier så att de är så förberedda som möjligt.69 Det är tydligt att det inte enbart
går att applicera ett privat sociala medier-användande på bibliotekets officiella
sociala medier, i alla fall inte om man vill få det genomslag som krävs för att effektivt använda mediets potential fullt ut.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och varför tre skolbibliotek arbetar
med Instagram. Således kan uppsatsen bidra med kunskap och djupare förståelse
för varför skolbibliotekarier väljer att använda Instagram som en del av sitt dagliga arbete, och vilka aspekter av skolbiblioteket som tycks särskilt relevanta för
digital publicering. En jämförelse mellan de tre valda skolbibliotekariernas Instagram-konton erbjuder en möjlighet att studera vilka likheter och skillnader som
framträder. Detta genererar ny kunskap som kan användas för att underlätta och
effektivisera skolbibliotekariers användning av sociala medier, och hjälpa dem att
identifiera och nå sina mål.
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:
-

Varför använder skolbibliotekarier Instagram?

-

Hur använder skolbibliotekarier Instagram?

-

Vilka aspekter av skolbiblioteksverksamheten framträder på Instagram?

-

Vem eller vilka är målgruppen?

För att besvara frågeställningarna kommer jag att presentera och analysera det
empiriska materialet med utgångspunkt i min egen tolkning av fyrarumsmodellen.
Tanken bakom fyrarumsmodellen är att den ska kunna fungera både som ett analysverktyg för bibliotekets nuvarande verksamhet, och som en modell för vad
biblioteket skulle kunna vara i framtiden. 70 För att kategorisera det empiriska
materialet (det vill säga skolbibliotekens Instagram-konton) efter fyrarumsmodellens olika dimensioner har jag använt mig av bildanalys, som utgår ifrån en
kvantitativ innehållsanalys. För att kunna diskutera, kontextualisera och analysera
det empiriska materialet på ett mer ingående sätt, kommer jag också att genomföra semistrukturerade intervjuer med de skolbibliotekarier som sköter skolbibliotekens Instagram-konton. Intervjusvaren kategoriseras sedan med hjälp av Mons
analysredskap, vilket också möjliggör en naturlig återkoppling till Instagramkontona.
Tanken bakom att kombinera den kvantitativa bildanalysen med de kvalitativa
intervjuerna är att genomföra en form av ”triangulering” av olika data och metoder, vilket i sin tur möjliggör en analys av fenomens komplexitet och aspektrikedom.
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Metod och källmaterial
Att jag valde just tre skolbibliotek föll sig naturligt då primärkällan, det vill säga
de tre Instagram-kontona, innehöll ett så omfattande material. Det hade helt enkelt
inte varit möjligt att genomföra en lika djupgående och kvalitativ undersökning
om antalet skolbibliotek hade varit större. Det är inte heller mitt mål att presentera
några generella slutsatser kring hur skolbibliotek arbetar med Instagram. Då
forskningsområdet är relativt outforskat är denna uppsats mer intresserad av ta ett
första steg in i området och möjligen se om de finns några likheter med forskningen om andra bibliotekstyper och sociala medier.
Den första etappen i detta uppsatsarbete är att analysera skolbibliotekens Instagram-konton och de bilder som är publicerade där. För att kategorisera och
tolka bilderna på Instagram-kontona har jag använt mig av metoden bildanalys.
Samhällsvetaren Martyn Denscombe menar att det finns ett flertal olika typer av
bilder, exempelvis stillbilder, film och tredimensionella objekt.71 Vidare menar
han att forskaren kan använda sig av skapade eller hittade bilder. Skapade bilder
syftar till bilder som forskaren själv skapar medan undersökningen pågår och kräver en utomordentlig självreflexion av forskaren. Hittade bilder däremot är skapade av andra människor än forskaren och har ingen direkt koppling till forskarens
undersökning. Istället för den självreflexion som skapade bilder kräver, måste
forskaren i arbetet med hittade bilder lägga särskilt stor vikt vid frågor om autenticitet och upphovsrätt. Eftersom jag har valt att undersökta tre Instagram-konton
tillhörande tre olika skolbibliotek faller bilderna jag undersöker enbart inom kategorin hittade bilder. Frågor om autenticitet och upphovsrätt är inte relevanta för
denna studie, dels eftersom jag inte är intresserad av att närstudera bilderna i sig,
dels då skolbibliotekarierna själva ansvarar för bilderna på sina respektive Instagram-konton. Bildpedagogen Gert Z Nordström menar att det finns två generella
utgångspunkter för bildanalys. Dels konstvetenskapens olika konstteoretiska grenar som används för att ”beskriva, tolka, klassificera och värdera olika tiders
konstskapande”, dels semiotiken med Ferdinand de Saussure och Charles Sanders
Pierce som främsta upphovsmän.72 Två av grundbegreppen inom semiotiken är
denotation och konnotation, där den förstnämnda syftar till det beskrivna i bilden
utan tolkning, medan den sistnämnda inbegriper bildens kopplingar till vidare
betydelser för exempelvis olika kulturer och ideologier.73 Som tidigare nämnts
intresserar sig dock inte denna studie för att undersöka de enskilda Instagrambilderna och hur de kan tolkas, fokus ligger istället på att beskriva kontonas bildbestånd ur ett mer övergripande perspektiv. Således har jag istället valt att utgå
ifrån en så kallad innehållsanalys, en metod som låter forskaren studera innehållet
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i olika former av dokument, däribland bilder. Enligt Denscombe följer innehållsanalysen en logisk och direkt procedur:
1. Välj ett lämpligt bildurval
2. Bryt ner texten i mindre bitar
3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data
4. Koda enheterna i överenstämmelse med kategorierna
5. Räkna förekomsten av dessa enheter
6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till
andra enheter som förekommer i texten.74
Innehållsanalysens främsta styrka ligger alltså i metodens förmåga att kvantifiera
innehåll, exempelvis bilderna på ett Instagram-konto, vilket ligger i linje med studiens syfte. Nackdelarna med innehållsanalysen är enligt Denscombe metodens
tendens att missa ”textens” underförstådda mening samt upphovspersonens intentioner.75 Detta påverkar dock inte denna undersökning då syftet inte är att tolka de
enskilda bildernas dolda budskap (som semiotiken intresserar sig för) och skolbibliotekarierna (upphovspersonerna) kommer att få ge sin bild av Instagram via intervjuerna.
För att genomföra de ovan nämnda intervjuerna utgår jag ifrån en kvalitativ
intervjumetod som enligt psykologerna Steinar Kvale och Svend Brinkmann
främst syftar till att ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.”76 Inom forskningen talas det ofta om olika typer av intervjuer, exempelvis lyfter Denscombe fram strukturerade, semistrukturerade och
ostrukturerade intervjuer som tre huvudspår.77 Den strukturerade intervjuns syfte
är att kontrollera data, och bär stora likheter med frågeformulärsmetoder, medan
de semi- och ostrukturerade intervjuerna fokuserar mer på den intervjuades tankar. Semistrukturerade intervjuer har likt den strukturerade intervjun färdiga frågor och ämnen som avhandlas, men är inte lika bunden till frågornas ordningsföljd och tillåter den intervjuade att utveckla sin egna tankar och idéer. Den
ostrukturerade intervjun tar fokus på den intervjuades tankar ett steg längre, och
menar att intervjuaren enbart bör sätta igång intervjun och sedan ingripa så lite
som möjligt. De två sistnämnda intervjutyperna går givetvis in i varandra och det
är svårt att fastställa några tydliga gränser. En gemensam nämnare för dessa två
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intervjutyper är att såldes att de intresserar sig mer för upptäckter än för kontroll,
som är den strukturerade intervjuns syfte.
Jag har i denna studie valt att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuform,
främst eftersom den erbjuder ”det bästa av två världar” då det finns tydliga utgångspunkter och hållpunkter som ger intervjun en ryggrad, samtidigt som den
som blir intervjuad får lyfta fram sina tankar med egna ord och beskrivningar.
Intervjuerna har utgått från en intervjumall som bygger på Lorri Mons analysredskap för bibliotek som använder sociala medier, samt på min egen analys av Instagram-kontona. Syftet med intervjuerna har varit att utifrån intervjumallens
struktur låta skolbibliotekarierna fritt beskriva sitt arbete med Instagram. Jag har
lagt vikt vid att vara lyhörd för de intervjuades svar och tillåta utvikningar från
ämnet samt komma med relevanta följdfrågor. I samråd med de intervjuade har
jag valt att låta både skolan där de arbetar samt skolbibliotekariernas namn förbli
anonymiserade (de har istället fått varsitt könsneutralt och fiktivt namn). Dels
eftersom skolbibliotekarierna är de enda bibliotekarierna på respektive skola, vilket skulle gjort det mycket enkelt att ta reda på deras identiteter, dels då skolbibliotekens Instagram-konton är påtagligt knutna till den enskilda skolbibliotekarien, snarare än till respektive skola och dess bibliotek.

Urval
Det första urvalet av skolbiblioteken utgick ifrån följande två kriterier: Instagramkontona skulle ha varit aktiva under minst ett års tid, och de skulle ha uppdaterats
regelbundet. I urvalsprocessens andra steg var den geografiska placeringen den
enda variabeln som togs i aktivt beaktande, då jag önskade en så stor geografisk
spridning som möjligt. För att hitta Instagram-konton som tillhör skolbibliotek har
jag använt sökfunktionen i Instagram-applikationen och använt sökordet skolbibliotek. Vid sista tillfället för denna typ av sökning, december 2017, dök det upp
ett 50-tal konton med skolbibliotek i namnet. Givetvis finns det antagligen skolbibliotek med Instagram-konton som inte har skolbibliotek i namnet men eftersom
sökningen gav ett så omfattande resultat fann jag urvalet tillfredsställande. Detta
till trots prövade jag att söka efter skolbibliotek med Instagram-konton med hjälp
av Googles sökmotor, främst då jag ville undersöka om svaren skiljde sig från
resultatet av sökningen med Instagrams egna sökfunktion. Förutom ett spretigare
svarsresultat, som även innefattade länkar som inte alls var relevanta för min sökning, fann jag ett Instagram-konto som tillhörde ett skolbibliotek. Namnet på kontot var knutet till skolan istället för till skolbiblioteket, men i beskrivningen av
kontot fanns termen skolbibliotek med, vilket förmodligen är anledningen att
Google-sökningen fångade upp Instagram-kontot och varför Instagram-sökningen
inte gjorde det. Utifrån detta avgränsade jag sökresultaten till enbart skolbibliotek
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i grundskolan. Det arbetet innefattade viss efterforskning då det inte alltid angavs
vilka årskurser som fanns på de olika skolorna. Jag har inte heller närstuderat Instagram-kontona innan jag valde dem, utan enbart bekantat mig med dem flyktigt
för att säkerställa att de lever upp till studiens kriterier. Detta var särskilt viktigt
då bland annat övergivna Instagram-konton, stafettkonton samt stängda konton
kunde sorteras bort. Värt att poängtera är att det förekom ett flertal övergivna konton som påminde om ett digitalt ökenlandskap.

Genomförande
Undersökningen som studien bygger på genomfördes under en femmånadersperiod, med början i november 2017 och avslutning i mars 2018. Under denna period har jag dagligen analyserat och kategoriserat bilderna som förekommer på de
utvalda Instagram-kontona utifrån min analysmetod. Rörliga bilder i form av
filmklipp och ”händelser” har valts bort i denna studie, dels på grund av att de kan
skilja sig mycket från stillbilder och kräva en annan analysmodell, dels då den
funktionen inte är utmärkande eller central för Instagram. För att analysera rörliga
bilder på sociala medier skulle Snapchat vara ett lämpligare studieobjekt. För att
undvika ett ständigt växande material, vilket skulle ha försvårat analysarbetet, har
jag avgränsat mig till de bilder som publicerats på Instagram-kontona senast den
31 december 2017. Det kan också hända att bilder, text eller metadata knutet till
bilderna har modifierats eller raderats från Instagram, något som jag dock inte har
haft möjlighet att ta hänsyn till i detta arbete. Efter att valet av Instagram-konton
var färdigt kontaktade jag respektive bibliotekarie via telefon för att få deras godkännande till att deras Instagram-konton undersöktes i studien, samt fråga
huruvida de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Samtliga kontaktade
ställde upp på att medverka i studien. Jag genomförde intervjuerna efter att jag
under ett par månader bekantat mig med Instagram-kontona, främst då det gav
mig tid att lära känna skolbibliotekariernas Instagram-konton bättre men också då
det gav mig möjlighet att förbereda mig på bästa sätt inför intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på plats i respektive bibliotek i mars 2018, och samtliga intervjuer pågick mellan 61 och 67 minuter. Intervjuerna spelades också in, vilket
godkändes av respondenterna, och transkriberades. Citaten som återges i studien
är tagna ordagrant från transkriberingen, det ska dock påpekas att viss anpassning
till konventionellt skriftspråk kan ha förekommit för att öka läsbarheten, dock
aldrig så att det på något sätt har förändrat innehållet i citatet. De bilder som jag
har valt att inkludera från skolbibliotekens Instagram-konton har jag censurerat i
den mån att ingen person direkt ska kunna identifieras på bilderna. Det handlar
exempelvis om kontonamn samt hashtagar som består av skolornas namn.
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Undersökningen
Skola A
Den skola som jag har valt att kalla Skola A ligger i Skåne och har idag runt 400
elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan arbetar en heltidsanställd skolbibliotekarie med lärarbehörighet som kombinerar arbetet med bibliotekariestudier. Instagram-kontot som är knutet till skolbiblioteket innehåller inte ordet skolbibliotek i användarnamnet utan knyter istället an till skolans namn. Vid tidpunkten för denna studie och den sista kontrollen av bilderna, den 31 december 2017,
återfanns 179 stycken bilder på Instagram-kontot. Då kontot startades den 3 maj
2016 ger det en publiceringsfrekvens på 0.29 bilder per dag. Vidare har kontot
378 följare samtidigt som kontot följer 598 andra Instagram-konton, vilket kan
signalera att kontot används mer för att nå andra Instagram-användare än det egna
publicerandet av innehåll. I övrigt återfinns skolbibliotekariens namn samt en länk
till hens privata Instagram-konto i beskrivningen. Som avatar för Instagramkontot, det vill säga en visuell representation av användaren, används en bild på
skolbibliotekarien. Detta leder till ett något splittrat första intryck av Instagramkontot. Valet av en så personlig avatar samt länken till det privata Instagramkontot ligger inte i linje med användarnamnet som tvärtom på ett neutralt sätt använder sig av skolans namn. Det går helt enkelt inte att avgöra huruvida Instagram-kontot tillhör skolbibliotekarien som privatperson eller yrkesperson, eller om
det hör till skolan. Enligt Mon är metadatafälten som erbjuds på sociala medier ett
viktigt område att pricka rätt, då det snabbt erbjuder en överblick över vem som
driver kontot samt vad för innehåll som erbjuds. För Skola A innebär detta alltså
att skolbibliotekarien inte har valt en ”linjärt jag” för de tillgängliga metadatafälten. Instagram-kontot länkar inte heller vidare till andra sociala medier, och en
länk till skolans (samt eventuellt bibliotekets) webbplats lyser med sin frånvaro.
En stor vinst med sociala medier är att kunna styra vidare trafik till andra kanaler,
och skolans webbplats skulle kunna vara ett alternativ. Det kan dock vara så att
skolbibliotekarien ser Instagram-kontot som mer privat, vilket skulle förklara varför länkar till andra kanaler saknas. Men som tidigare påpekats ger kontobeskrivningens splittrade presentation ingen ledtråd gällande hur kontot bör tolkas. I övrigt är det värt att påpeka att lejonparten av bilderna innefattar hashtagar bestående av skolans namn, det tycks dock inte finnas något mönster eller förklaring
till varför samtliga bilder inte har dessa hashtagar, i synnerhet med tanke på att
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bilder som inte skildrar skolbiblioteket eller skolan också får hashtagen med skolans namn. Det kan helt enkelt bero på att skolbibliotekarien har glömt bort det i
vissa fall.
Innehållsanalysen
Bilderna som fanns publicerade på Skola A:s Instagram-konto fördelade sig på
följande sätt enligt innehållsanalysens olika kategorier.
Figur 2. Cirkeldiagram över bilderna på Skola A:s Instagram-konto
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Inspiration

49 bilder,
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Lärande
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35 bilder,
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Skapande
Övrigt
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Cirkeldiagram: Carl Michael Sahlberg

Bilderna fördelar sig relativt jämnt mellan de olika kategorierna. Inspirationskategorin har flest bilder, mer än dubbelt så många som möteskategorin, som har
minst antal bilder. Lärande- och skapandekategorierna har nästan precis lika
många bilder samtidigt som den sista kategorin, med bilder som inte passar in i
analysmodellen, placerar sig nästan mitt emellan den största och tredje största
kategorin.
Inspirationskategorin och bilderna som kodades som sådana skildrade främst
lästips av olika slag, och var det mest frekvent återkommande inslaget bland bilderna. Lästipsbilderna tar sig flera olika former, allt från bilder på enskilda böcker, tagna i biblioteket eller annan miljö, till flera böcker i bokhyllan efter ett särskilt tema, exempelvis halloween. Det är dock inte enbart böcker riktade till sko-
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lans elever som presenteras på Instagram-kontot, även inköpta böcker till skolans
pedagoger (som står i skolbiblioteket) samt böcker som skolbibliotekarien själv
har läst för att utveckla sin kompetens presenteras på samma sätt som lästipsen.
Detta påverkar föreställningen kring vilka som är målgruppen för Instagramkontot och ge ett splittrat intryck. Gemensamt för samtliga lästips är att de samlas
under en egen hashtag, nämligen ”#boktips”.
Figur 3. Lästipsbild för Skola A

Foto: Carl Michael Sahlberg

Andra typer av konstnärliga uttryck förekommer sporadiskt bland bilderna, och de
kan även vara svåra att särskilja från exempelvis boktipsen när skolbibliotekarien
inte tagit bilden själv utan istället lånat bilden från Internet och publicerat den på
Instagram-kontot. Det tycks inte heller finnas någon gemensam hashtag för den
typen av bilder. En bild som står ut skildrar ett privat museibesök, men eftersom
besöket just sker i privat regi och sker utanför skolbiblioteket, utan att på något
sätt referera till detta, kan bilden inte betraktas som att den lyfter fram skolbiblioteket som en plats för konstnärliga uttryck. Det ska dock påpekas att det kan framstå som mer naturligt för folkbiblioteket, som står i fokus för Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens analysmodell, att presentera flera olika
konstnärliga uttryck för sina användare. Detta innebär inte att det inte är intressant
att undersöka i vilket utsträckning andra konstformer får rum på skolbiblioteken.
För många barn sker den första kontakten med biblioteksvärlden just via skol-
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biblioteket, och ju fler aspekter av mer folkbiblioteksspecifika upplevelser som
finns tillgängliga på skolbiblioteket, desto naturligare kommer övergången att bli
för eleverna när de (förhoppningsvis) börjar frekventera folkbibliotek. Skolbibliotek kan, och bör, med andra ord ses ur ett bredare och mer långsiktigt perspektiv,
där deras roll inte bara är att vara läs- och skrivfrämjande under barnens skolgång,
utan även att få dem att känna sig bekväma i biblioteksvärlden i stort, även utanför skoltid. En annan viktig del av inspirationskategorin är bilder som skildrar
berättande i olika former. Dessa återfinns också i materialet, fastän med lägre frekvens än boktipsbilderna. Bilderna som skildrar berättande följer två olika teman,
men utgår alltid utifrån att skolbibliotekarien haft högläsning för eleverna. Antingen skildrar bilden skolbiblioteket ur en speciell vinkel där man exempelvis ser
underkroppen av elever som sitter i soffor eller på kuddar, gärna med en fokuseffekt på bilden. Det andra temat liknar boktipsbilderna, det vill säga att bilden
skildrar boken som skolbibliotekarien läst ur, i vissa fall återfinns även den tidigare nämnda hashtagen ”#boktips”. Det enda som skiljer dessa bilder från den
”vanliga” boktipsbilden är att den medföljande texten återkopplar till högläsningstillfället. Detta är ett exempel på hur en aktivitet i det fysiska skolbiblioteksrummet kan få ett annat utseende och syfte på skolbibliotekets Instagram-konto. Bilderna i inspirationskategorin ger intryck av att Instagram-kontot riktar sig till
vuxna, men den tilltänka målgruppen (exempelvis föräldrar, andra skolbibliotekarie eller intresserad allmänhet) kan inte med säkerhet avgöras varken utifrån bilderna eller den medföljande texten, då det saknas ett direkt tilltal. På samma sätt
saknas ett direkt tilltal eller någon form av uppmaning till skolans elever. Således
förefaller det snarare som att ”inspirationsbilderna” neutralt skildrar eller rapporterar från skolbiblioteksverksamheten till en obestämd mottagare, än att de försöker skapa dialog och nå en specifik målgrupp (med ett fåtal undantag som behandlas tillsammans med bilderna i möteskategorin). Tankarna förs till någon form av
digital flaskpost (med skillnaden att avsändaren åtminstone till viss grad är känd
för mottagaren).
Den näst minsta kategorin utgår alltså ifrån bilder som skildrar olika former
av lärande, och domineras av bilder som skildrar undervisning i källkritik. Bilderna skildrar oftast ett nedsläckt klassrum fullt med elever och en pågående visning
av Statens medieråds material om källkritik för barn och unga. Dessa bilder presenteras tillsammans med en egen hashtag, ”#källkritik”. Intressant nog har flera
andra skolbibliotekarier skrivit kommentarer till dessa bilder, antingen genom att
skriva att de kände igen sig eller komma med frågor och tips. Det är värt att än en
gång påpeka att dessa bilder återkommande skildrar undervisningen i källkritik i
elevernas klassrum och inte i skolbiblioteket. Det kan givetvis bero på att skolbiblioteket saknar utrustningen som krävs eller att skolbibliotekarien har valt att
inte skildra undervisningstillfällen från skolbiblioteket. Det tycks dock föga troligt
med tanke på de upprepade bildpubliceringarna, vilket också signalerar att skol-
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bibliotekarien värdesätter källkritikundervisningen. Den undervisning som dock
skildras i skolbiblioteket utgår ifrån allmän bibliotekskunskap och visar bland
annat hur eleverna på skolan får träna sig att hitta böcker som är uppställda efter
Dewey decimalklassifikationssystemet. Det kan också handla om bilder som på
något vis upplyser om vikten av att återlämna böcker i tid, exempelvis via en trave
böcker med en bildtext som beskriver att eleverna återlämnat böckerna efter uppmaning om att de med ej återlämnade böcker inte skulle få något påsklov.
Figur 4. Källkritikbild för Skola A

Foto: Carl Michael Sahlberg

En annan av de mest förekommande bildtyperna i lärandekategorin skildrade
skolbibliotekariens fortbildning som just skolbibliotekarie. Dessa bilder utgick
främst ifrån skärmdumpar på planerade källkritiklektioner och olika former av
nätverksträffar för skolbibliotekarier som hölls i skolbiblioteket. Dessa bilder
förmedlar återigen ett intryck av att Instagram-kontot skildrar skolbibliotekariens
vardag som yrkesperson snarare än skolbiblioteket i sig. Det kan således uppstå
utmaningar om skolbibliotekarien skulle byta arbetsplats och exempelvis föräldrar
till elever som går på den gamla skolan fortfarande följer Instagram-kontot. Med
en annan tydlighet kring vem Instagram-konto finns till för, och till vilket syfte,
skulle onödiga missförstånd kunna undvikas, och det skulle också underlätta för
användare att hitta till rätt Instagram-konto, precis som Mon framhåller. Det kan
också påpekas att det helt saknades bilder som kunde kodas som att de skildrade
någon form av egenmakt ur ett etnicitets-, köns- eller utanförskapsperspektiv. Exempelvis uppmärksammades varken Internationella kvinnodagen, FN-dagen eller
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Modersmålsdagen på Instagram-kontot, fastän de generellt sett får ta stor plats i
skolan i övrigt. Detta kan möjligtvis bero på att skolan består av en förhållandevis
socioekonomiskt homogen grupp elever och att de inte anser sig behöva arbeta
med dessa frågor, något som också kan spilla över på skolbiblioteksverksamheten.
En sista bild som stack ut i denna kategori skildrade hur skolbibliotekarien fick
hoppa in som lärare när det saknades personal på skolan, något som är betecknande för många skolbibliotekariers arbetssituation (i synnerhet om bibliotekarien
som i detta fall även är utbildad lärare).
Instagram-bilderna som kodades inom möteskategorin, det vill säga kategorin
med minst antal bilder, skildrade bland annat elever som satt och läste i skolbiblioteket men också annan skolpersonal som befann sig i biblioteket. Främst
förekommer dock enkla miljöbilder inifrån skolbiblioteket utan vare sig elever
eller personal. Det kan handla om allt ifrån en ny myshörna till rader av bokhyllor
eller ett nytt inköp till skolbiblioteket. När det förekommer elever i bilderna är
ansiktena alltid dolda. Det kan exempelvis handla om att bilden är beskuren precis
nedanför ansiktet, men i regel håller eleverna upp böcker framför ansiktet, vilket
tydligt visar att skolbibliotekarien inte vill att några elever skall gå att identifiera
på bilderna. I ett fåtal fall kan det också handla om att ett fokusfilter har applicerats på bilden för att omöjliggöra en identifiering av eleverna på bilden.
Figur 5. Mötesrumsbild för Skola A

Foto: Carl Michael Sahlberg

I motsats till flertalet av de andra bilderna har dessa bilder ingen egen hashtag,
utan sammankopplas oftast istället med hjälp av skolans geotag. Detta återkommer inte i alla bilder som kodades till möteskategorin, men det sker dock så ofta
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att det går att urskilja ett mönster i skolbibliotekariens sätt att handskas med denna
typ av bild. Anledningen till att samtliga bilder inte använder geotagen kan i sin
tur bero på att hen inte tolkar bilderna på samma sätt som jag gör i min analys,
eller att hen har glömt bort det vid publicerandet av vissa bilder. När det förekommer vuxna i bilderna från skolbiblioteket är det återkommande porträttbilder,
i något enstaka fall skildrar bilden någon handling som förklaras i den medföljande texten till bilden, exempelvis vid författarbesök. Värt att notera är att skolbibliotekarien sällan publicerade bilder på sig själv, med undantag för en ”selfie”
tillsammans med skolans IKT-specialist. En av de intressantaste aspekterna med
vissa av bilderna som kodades inom möteskategorin, är att det vid ett vid ett fåtal
tillfällen fanns ett direkt tilltal. Det handlade vid dessa tillfällen om att skolbibliotekarien ”taggade” en annan Instagram-användare, det vill säga skrev in användarnamnet i inlägget, så att den personen uppmärksammades om det. Det gjorde
tillsammans med en fråga, exempelvis höll en flicka upp en bok framför ansiktet,
och i texten till bilden förde skolbibliotekarien vidare flickans fråga om när nästa
bok i serien skulle släppas direkt till författaren, som också svarade på inlägget.
Detta kan tydligt symbolisera de nya interaktiva och snabba kommunikationsvägarna som sociala medier för med sig. Men liknande tillfällen kan också uppstå
med hjälp av användningen av hashtagar, men eftersom de inte har ett direkt tilltal
bör dessa tillfällen snarare betraktas som att de sker på grund av någon form av
serendipitet. Skolbibliotekarien hade vid ett tillfälle lagt upp en bild från en grafisk novell och skrivit att hon tyckte om boken samt den tecknade stilen samt
bland annat använt bokens namn som hashtag, vilket ledde till att illustratören
svarade på inlägget. Den här gången var det någon som svarade på den digitala
flaskposten.
Den sista kategorin inom fyrarumsmodellen, skapandekategorin, kom på
tredje plats gällande antal bilder. Majoriteten av dessa bilder skildrade hur elever i
skolan tillsammans med skolbibliotekarien jobbade med att skriva dikter. Det
kunde handla om allt från bilder på eleverna när de sitter i skolbibliotek och skriver till bilder på själva dikterna. Dessa bilder samlades under en egen hashtag,
#barndikter.
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Figur 6. Diktbild för Skola A

Foto: Carl Michael Sahlberg

Ett annat återkommande bildtema i skapandekategorin skildrade olika tävlingar
som skolbibliotekarien genomfört tillsammans med skolans elever. Bilder på tävlingsformulär, tävlingsresultat och firande vid tävlingarnas slut är olika exempel
på hur tävlingar porträtterades på Instagram-kontot. Tre bilder i skapandekategorin som tydligt återkopplar till Jochumsen, Hvenegaard Rasmusssen och SkotHansens tankar om biblioteket som en plats för nya uttrycksformer skildrar någon
form av workshop kring film- och musikskapande. Filmskapandet följdes till och
med upp med en bild från filmpremiären i ett av skolans klassrum. Förutom dessa
typer av bilder återfanns även ett par enstaka bilder från skolbibliotekariens eget
skapande, eller bibliotekspyssel som hen själv kallar det. Det handlar exempelvis
om flaggvimplar eller pappersgirlanger skapade av gamla böcker som skolbibliotekarien satt upp i biblioteket. Precis som inom de andra kategorierna återkommer
skolbibliotekarien till att skildra delar av de ”inre arbetsuppgifterna” vilket gör
Instagram-kontot mer personligt, och får det att nå bortom skolbiblioteket och
fram till yrkespersonen som arbetar där. En sista bild som står ut skildrar ett illustratörbesök där eleverna tillsammans med illustratören gör egna bokomslag. Tillsammans med denna bild väljer skolbibliotekarien att klistra in en länk till illustratören hos Författarcentrum.78 Länken i textfältet på Instagram är inte klickbar, vilket tvingar någon som vill följa länken att kopiera den, vilket gör länken klumpig
och relativt oanvändbar. Webbplats-länkar förekommer sällan på Skola A:s Instagram-kontot, vilket kan bero på att Instagram inte erbjuder några enkla sätt att
länka vidare till webbplatser från plattformen.
78

Författarcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma författare.
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De bilder som inte passade in i fyrarumsmodellens kategorier var nästan lika
många som den största kategorin (inspirationskategorin). Det kan vara värt att från
början påpeka att även om bilderna inte ansågs reflektera skolbiblioteket i denna
analys, så kan det vara på grund av att analysmodellen inte fångar upp aspekter
som i andra fall kan anses som relevanta. Framtida studier skulle med fördel
kunna analysera biblioteks närvaro på sociala medier via en ”mothårsläsning”, det
vill säga en analys som tar sig an det udda och annorlunda. En återkommande bild
som inte passar in i denna analys (eller i biblioteket i stort) är skildrandet av mat.
Flera bilder visar fikapauser eller godisskålar i personalrummet. Ett annat tydligt
exempel är bilder på termometrar tillsammans med olika generella kommentarer
om vädret, helt frikopplat från skolbiblioteket. På samma sätt förekommer ett par
bilder genom olika fönster, vyer som skolbibliotekarien möjligen funnit estetiskt
tilltalande och således valt att publicera på Instagram-kontot. Ett exempel som
möjligen är ett gränsfall vad som kan uppfattas som relevant skildrar en skylt som
uppmärksammar om en bokloppis. Bilden får stå okommenterad och kan inte knytas till skolbiblioteket även om litteraturkopplingen finns som en underliggande
länk.
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Skola B
Den andra skolan i denna undersökning finner vi i Västergötland. I likhet med
Skola A har den verksamhet från förskoleklass till årskurs sex och cirka 400 elever. Skolbiblioteket återfinns i den gamla skolbyggnaden tillsammans med det
lokala folkbiblioteket. Det skall påpekas att även om (den fackutbildade) skolbibliotekarien jobbar nära den kommunanställda bibliotekarien så arbetar hen heltid
för skolan. Instagram-kontot kopplar tydligt till verksamheten, då namnet på kontot är ortens namn följt av understreck och skolbibliotek. Vid tidpunkten för denna
studie och den sista kontrollen av bilderna, 31 december 2017, återfanns 170
stycken bilder på Instagram-kontot. Då kontot startades den 20 maj 2014 ger det
en publiceringsfrekvens på 0.13 bilder per dag. Trots att Instagram-kontot för
Skola B började publicera bilder nästan två år före Skola A, så har Skola B publicerat nio stycken färre bilder än Skola A. En närmare titt på bildernas publiceringsdatum avslöjar ett par anledningar till den lägre publiceringsfrekvensen. Den
20 maj 2014 publiceras den första bilden, men det dröjer hela fyra månader tills
nästa bild finns på Instagram-kontot. Efter det följer fem månader av återkommande bildpublicering för att plötsligt upphöra i åtta månader. Ingen förklaring till
detta uppehåll återfinns på Instagram-kontot. Därefter uppstår ett mönster med
kontinuerliga bildpubliceringar, förutom under jul och nyår samt sommarmånaderna juli och augusti. Detta förefaller tyda på att skolbibliotekarien ser på Instagram som ett strikt yrkesverktyg som läggs åt sidan under ledigheten. Några liknande tidsmässiga publiceringsgränser gick inte att finna i Skola A:s publiceringsmönster. Instagram-kontot för Skola B har 243 följare och följer i sin tur 136
andra konton. Till skillnad från Skola A tycks alltså detta Instagram-konto främst
vara till för sitt eget publicerande. Som avatar används ett fotografi på den gamla
skolbyggnaden, som inhyser skolbiblioteket, med ett tydligt ”bibliotek” på fasaden. Den enda tillgängliga metadatan i kontots profil återger användarnamnet,
alltså skolans namn följt av skolbibliotek. Profilsidan ger således ett direkt, men
något abrupt, första intryck. Samtidigt som det är tydligt vad kontot skildrar, kan
den spartanska profilsidan vara en försutten chans att presentera väsentlig information som adress, öppettider eller en presentation av personen som driver Instagram-kontot. När det kommer till hashtag-användning använder Skola B enbart
generiska sådana, exempelvis #skolbibliotek, #bokcirkel eller #boktips (som
Skola A också använde flitigt). Detta skiljer sig från Skola A som använde mer
unika och specifika hashtagar. Bland Skola B:s användning av geotagar är ett par
tagar kontinuerligt återkommande bland de publicerade bilderna. Det handlar om
två varianter av skolans namn (en med särskrivning och en utan), enbart ortens
namn, ortens namn tillsammans med biblioteket, Svenska Mässan samt ett par
olika geotagar från Chicago, Illinois (skolbibliotekarien var på studiebesök där).
Det går inte att urskilja något mönster beroende på vilken av de förstnämnda
geotagarna som används, en bild inifrån skolbiblioteket kan ibland få geotagen
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som är knuten till skolan för att vid nästa publicering enbart få ortens namn som
geotag. Det kan således bero på att det inte läggs någon särskild vikt vid denna
funktion, vilket får skolbibliotekarien att välja den först föreslagna geotagen.
Innehållsanalysen
Bilderna som fanns publicerade på Skola B:s Instagram-konto fördelade sig på
följande sätt enligt innehållsanalysens olika kategorier.
Figur 7. Cirkeldiagram över bilderna på Skola B:s Instagram-konto
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Cirkeldiagram: Carl Michael Sahlberg

Precis som med Skola A är inspirationskategorin störst, men i detta fall dominerar
bilderna till den grad att mer än varannan bild på Instagram-kontot kan räknas till
kategorin. Den näst största kategorin är återigen skapandekategorin, dit nästan var
fjärde bild kan räknas. Möteskategorin är den tredje största kategorin, vilket skiljer sig från Skola A:s motsvarighet, som var den minsta kategorin. Lärandekategorin är minst med 12 bilder, vilket är lika många som de bilder som inte kunde
kategoriseras i denna analys.
I likhet med Skola A, utgick bilderna inom inspirationskategorin från olika
former av boktips. Dessa bilder samlas precis som för Skola A under hashtagen
#boktips, men där slutar de flesta likheterna. För även om boktipsbilderna ibland
kan se likadana ut (en bild på omslaget av boken), återfinns ett helt annat tilltal
hos Skola B:s motsvarighet. Där Skola A tidigare med en neutral ton ”rapporte-
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rade” sina boktips kombinerar istället Skola B boktipsbilderna med antingen en
kort beskrivning av bokens handling eller en uppmaning om att besöka skolbiblioteket och låna boken. I och med detta finns det en tänkt mottagare, som med hjälp
av publiceringen på Instagram-kontot dels kan få en snabb inblick i vad boken
handlar och om det är något av intresse, dels uppmanas att ta sig till skolbiblioteket för att låna boken. Där boktipsbilderna för Skola A ofta skickades som digital flaskpost, tycks Skola B redan ha upprättat en direkt kommunikationsväg med
sin målgrupp.
Figur 8. Lästipsbild för Skola B

Foto: Carl Michael Sahlberg

Förutom det direkta tilltalet används ofta förlaget samt författarens namn som
hashtag för att göra bilden lättillgänglig för andra Instagram-användare. En annan
typ av bilder som också kategoriserades inom inspirationskategorin kallar skolbibliotekarien för #veckanshändelse. Precis som det låter lyfter skolbibliotekarien
fram olika aktuella händelser, högt som lågt. Det kan exempelvis vara polkagrisens dag, påsk eller samernas nationaldag, som i sin tur presenteras synligt i
biblioteket (samt på Instagram) tillsammans med relevant litteratur knutet till ämnet. Det är ännu ett talande exempel hur man kan utföra aktiviteter i det fysiska
skolbiblioteket och göra nytt innehåll av det i sin sociala medier-kanal. Utöver
dessa två typer av bilder förekom ett par enstaka bilder från författarbesök i
biblioteket samt listor på de mest utlånade böckerna på biblioteket. En sista bild
som stack ut i denna kategori var en bild som skildrade hur skolbiblioteket uppmärksammade Ulf Stark vid hans bortgång. Förutom en fotografi på honom samt
en minnestext stod ett par av hans böcker tillsammans med ett brinnande ljus på
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ett bord i skolbiblioteket. Bilden på Instagram publicerades utan bildtext och
hashtag. Bilden kan således tolkas som en morbid boktipsbild (dock utan
hashtag). Avslutningsvis är det värt att betona denna bildkategoris dominans på
Skola B:s Instagram-konto. Skolbibliotekarien tycks sannerligen ha valt att ta
fasta på skolbibliotekets uppgift att väcka läslust och att använda Instagram som
ett verktyg i det arbetet. Således verkar det som att skolans elever är den primära
målgruppen (möjligen också deras föräldrar), trots att endast de som går i sjätte
klass egentligen har åldern inne att använda den sociala medieplattformen.
Lärandekategorin, som hade lägst antal bilder tillsammans med övrigtkategorin, bestod främst av bilder som skildrade bokprat som skolbibliotekarien
genomfört med olika skolklasser. Till skillnad från det direkta tilltalet som präglade bilderna i inspirationskategorin, presenteras bokpratsbilderna med ett neutralt
och rapporterande språk (som påminner om tilltalet på flertalet av Skola A:s bilder). Oavsett om skolbibliotekarien dagen före ett bokprat publicerar en bild på
böckerna hen ska prata om, eller efter att hen har genomfört bokpratet, återfinns
det rapporterande tonfallet i språket. På så sätt skapas ett intryck av att dessa bilder kan ha en annan målgrupp än boktipsbilderna. För även om bokpratsbilderna
liknar boktipsbilderna estetiskt (samt sporadiskt delar samma hashtag), framstår
de som väsentligt annorlunda från varandra, i både syfte och ton. Vidare publicerades ett par enstaka bilder som på grund av sitt budskap om egenmakt kategoriserades inom lärandekategorin, vilket är särskilt intressant då de inte alls fanns representerade bland de publicerade bilderna på Skola A:s Instagram-konto. På
grund av det låga antalet egenmaktbilder, samt avsaknaden av exempelvis en gemensam hashtag, är det föga troligt att skolbibliotekarien reflekterat över dessa
som en egen bildtyp. Bland annat finns en tidig bild på en skylt med texten ”vallokal” och en pil, som står utanför skolbiblioteket. I bildtexten uppmärksammar
skolbibliotekarien både om att det går att förtidsrösta i folkbiblioteksdelen av den
gamla skolbyggnaden, och att skolvalet pågår i skolbiblioteksdelen. Den internationella kvinnodagen är ett annat exempel på egenmakt som förekommer på Instagram-kontot. Dels sker det en gång i samband med #veckanshändelse, dels vid
ett separat tillfälle och det är just den sistnämnda bilden som kategoriserats som
en egenmaktsbild. Bilden skildrar en bokhylla fylld med böcker som står med
omslaget utåt och som har flickor i fokus. Bilden skulle således kunna tolkas som
en boktipsbild, men en sådan hashtag saknas i detta fall, och istället återfinns
hashtagen #internationellakvinnodagen. Böckerna på hyllan tycks således inte
vara i fokus för publiceringen, trots likheten rent estetiskt med boktipsbilderna,
det verkar istället vara hur böckerna tillsammans skapar ett rum för kvinnlig
egenmakt på skolbiblioteket. Speciellt med tanke på att just den dagen lyfts fram
på Instagram-kontot även ett annat år.
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Figur 9. Egenmaktsbild för Skola B

Foto: Carl Michael Sahlberg

Utöver dessa bilder fanns också en bild på skolbibliotekets bestånd av arabiska
och persiska böcker, som även den uttrycker skolbiblioteket som en plats för
egenmakt, denna gång ur ett etnicitetsperspektiv.
När det kommer till möteskategorin, som för Skola B var procentuellt sett lika
stor som motsvarande kategori för Skola A, skildrar de flesta bilderna skolbibliotekariens arbete med en bokcirkel hen driver tillsammans med en grupp av skolans elever, antagligen de mest läsintresserade. Bilderna kopplas samman med
hashtagen #bokcirkel och föreställer oftast böckerna som de läst och pratat om
tillsammans, men vid ett par tillfällen dyker också medlemmarna i bokcirkeln upp
på bild, en del med en bok framför ansiktet medan ett par förekommer helt identifierbara. Det här är ett tydligt trendbrott, dels förekom ingen elev ocensurerat på
Skola A:s Instagram-konto, dels förekommer det bilder på andra elever på Skola
B:s Instagram-konto men de är alltid censurerade (antingen av beskuren bild, någon filterfunktion eller med en bok framför ansiktet). Det är så pass ovanligt att
förekomsten av bilderna på de identifierbara medlemmarna av bokcirkeln framstår
som närmast förbluffande. Det kan inte heller vara en publicering av misstag, dels
då det förekommer fler ocensurerade bokcirkelbilder, dels då de fortfarande ligger
kvar på Instagram-kontot. Frågan är om skolbibliotekarien har fått godkännande
från elevernas föräldrar innan hen publicerat bilderna på dem. Det kan finnas säkerhetsrisker med att offentligt publicera bilder på skolans elever, och om det inte
finns ett godkännande är det mycket allvarligt. Även om samtliga elever i bokcirkeln är fullt medvetna om att de blir fångade på bild, är detta inte en garanti för att
de förstått att bilderna ska publiceras på skolbibliotekets Instagram-konto. Vidare
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är det, med tanke på att eleverna inte är myndiga, inte eleverna själva utan deras
föräldrar som måste ta ställning till huruvida fotografier där de förekommer och är
identifierbara får publiceras eller ej. Det förekommer också tre bilder på utklädda
personer i skolbiblioteket. Förutom två bilder på halloweenutklädda skolelever
finns en bild på två vuxna i vad som kan antas vara halloweenutklädnader. Bilderna signalerar trots det ringa antalet att skolbiblioteket är en plats för mer än bara
tyst läsning. De vittnar också om vad som kan betraktas som en utvidgad definition av läsfrämjande arbete, det vill säga att det finns ett egenvärde i att göra
biblioteket till ett lustfyllt rum som attraherar eleverna, inte enbart genom direkt
läs- och skrivfrämjande aktiviteter.
Figur 10. Maskeradbild för Skola B

Foto: Carl Michael Sahlberg

Det förekommer inte några fler bilder på vuxna personer i skolbiblioteket, med
undantag för en selfie på skolbibliotekarien när hen är maskerad av en kattmask.
Instagram-kontot för Skola A hade inom denna kategori flera allmänna miljöbilder på skolbiblioteket, för Skola B förekommer endast en sådan bild. Den föreställer en del av skolbiblioteket där skolbibliotekarien har julpyntat och satt upp en
adventsljusstake. Avsaknaden av miljöbilder från skolbiblioteket kan återigen ses
som att skolbibliotekarien vänder sig en målgrupp som besöker skolbiblioteket
kontinuerligt och inte behöver uppdateras via bilderna på Instagram-kontot för att
få en inblick hur det ser ut i skolbiblioteket. Detta förstärker bilden av hur olika
Skola A och Skola B använder tilltalet i sina bilder för att kommunicera med sina
följare. Där Skola A är neutral och rapporterar till praktiskt taget vem som helst
med intresse för skolbibliotek, har Skola B ett tilltal som antyder att det finns en
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upprättad kommunikationskanal till den tänkta målgruppen. Även om det är en
envägskanal, då publiceringarna inte får något mer svar än ett par gillamarkeringar, tycks skolbibliotekarien se en viss målgrupp framför sig, antagligen
skolans elever.
Skapandekategorin är den näst största kategorin för Skola B:s Instagramkonto och har flera olika återkommande bildtyper. Främst förekom bilder som
skildrade olika tävlingar eller priserna i tävlingarna. Vissa av de publicerade tävlingsbilderna innehöll även instruktioner om hur tävlingsdeltagandet gick till, medan andra tillkännagav vilka som vunnit. Själva tävlingsmomentet består av bokbingo, tipspromenad i skolbiblioteket eller utlottningar av böcker. Trots sitt tydliga och avgränsade innehåll samlas inte dessa bilder inom en gemensam hashtag,
vilket skulle ha kunnat göra det lättare för deltagarna att följa tävlingen. En annan
typ av bilder som nästan förekom i samma antal som tävlingsbilderna marknadsförde olika lovaktiviteter. Precis som tidigare har dessa bilder ett direkt tilltal och
uppmanar användarna av Instagram-kontot att besöka skolbiblioteket under lovet.
Det kan handla om allt från fotografier av informationsskyltar som står i skolbiblioteket till bilder som skapats av skolan eller skolbibliotekarien själv. För
dessa bilder fungerar alltså Instagram-kontot som en digital anslagstavla, där
skolbibliotekarien snabbt och enkelt kan nå ut med öppettider och liknande inför
loven. Dessa bilder får sina hashtagar ifrån det lov som de marknadsför, exempelvis #påsklov. En annan återkommande bild skildrar olika workshops i skolbiblioteket, ett populärt tema tycks vara de träffar som fokuserar på lära ut hur man
tecknar mangaserier. Dessa träffar kräver föranmälan vilket också kan vara förklaringen till att skolbibliotekarien återkommande publicerar bilder inför dessa
workshops. Även någon enstaka bild som skildrar resultatet av mangatecknandet
förekommer. Det finns ingen gemensam hashtag för workshopsbilderna. Två
andra bildtyper som också förekom inom Skola A:s skapandekategori skildrar
skolbibliotekariens eget skapande med mindre projekt i skolbiblioteket, samt arbetet med eleverna och dikter. Det egna skapandet skildras dock inte som enbart
neutralt och rapporterande, utan återkopplar återigen till kommande händelser i
skolbiblioteket och tycks vara till för att väcka intresse. Detta är en återkommande
skillnad mellan Skola A och Skola B:s Instagram-konton. De publicerade bilderna
på de dikter som skolans elever har skapat skildras dock på liknande sätt som
Skola A:s motsvarande bilder, dock utan hashtag. Det förekommer enbart ett par
sådana bilder på Skola B:s Instagram-konto medan de var den dominerande bildtypen bland Skola A:s skapandebilder. En återkommande bildtyp som tycks unik
för Skola B skildrar utställningar av olika projekt som eleverna har arbetat med i
skolan. Det är värt att lyfta fram då Jochumsen, Hvenegaard Rasmusssen och
Skot-Hansen ser detta som en av de viktigare delarna av arbetet med att omforma
biblioteket som en plats för skapande av kultur. Om skolbiblioteket kan ta vara på
sina möjligheter att lyfta fram olika kulturuttryck kan det vara enklare för eleverna
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att fortsätta använda folkbiblioteken på ett liknande sätt senare i livet. Utställningarna skildrar oftast olika språkrelaterade projekt, men även något enstaka visuellt
arbete. Det finns ingen övergripande hashtag för utställningsbilderna, även om
vissa exempelvis får hashtagarna #skolbibliotek, #fabler eller #utställning.
Figur 11. Utställningsbild för Skola B

Foto: Carl Michael Sahlberg

Det är också värt att nämna att det saknas bilder på Instagram-kontot som skildrade någon form av verksamhet med film eller musik, vilket exempelvis förekom
på Skola A:s Instagram-konto. Att bibliotekarien inte har publicerat bilder som
skildrar denna typ av aktiviteter i skolbiblioteket utesluter givetvis inte att de ändå
kan ha genomförts. Det är dock ändå värt att ta i beaktande eftersom aktiviteter
som inkluderar andra medie- och kulturformer är en viktig del av arbetet med att
bredda skolbiblioteksverksamheten.
En betydande skillnad mellan Skola A och Skola B är storleken på kategorin
för övriga bilder. Den innehöll näst flest bilder för Skola A medan den har minst
antal bilder för Skola B (tillsammans med lärandekategorin). Bilder på utsikter
känns igen från Skola A:s Instagram-konto, och i övrigt återfinns bilder från en
studieresa till Chicago i USA samt ett par bilder från bokmässan. De har tydlig
koppling till skolbibliotekariens yrkesroll, men återkopplade inte i tillräckligt hög
grad till själva skolbiblioteket eller skolbiblioteksverksamheten för att kunna kategoriseras i någon av de andra kategorierna. Skolbibliotekarien tycks således ha
en tydlig yrkesmässig utgångspunkt i sitt arbete med Instagram-kontot. Inget från
den privata sfären återfinns på kontot samtidigt som skolbibliotekarien tar uppehåll från att arbeta med Instagram-kontot under de längre loven.
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Skola C
Den tredje skolan återfinns i Småland och har likt de två andra skolorna i undersökningen verksamhet från förskoleklass till årskurs sex, dock med något fler elever, nämligen cirka 460 stycken. Skolbiblioteket är bemannat av en heltidsanställd
och fackutbildad skolbibliotekarie. Instagram-kontots användarnamn innehåller en
kombination av skolans namn samt en förkortning av ordet skolbibliotek, närmare
bestämt skolbib. Tillsammans med en utskriven variant av skolans namn samt
skolbibliotek i beskrivningen skapar detta en tydlighet kring vad Instagram-kontot
kommer att behandla. Vid tidpunkten för denna studie och den sista kontrollen av
bilderna, den 31 december 2017, återfanns 284 stycken bilder på Instagramkontot. Då kontot startades den 19 oktober 2015 ger det en publiceringsfrekvens
på 0.35 bilder per dag, vilket är det högsta snittet för publicerade bilder i denna
undersökning. Instagram-kontot har 546 följare och följer i sin tur 634 andra Instagram-konton, vilket är den högsta noteringen för båda variablerna i denna
undersökning. Skola C tycks ha genomslagskraft att nå många fler användare än
de andra Instagram-kontona samtidigt som det finns ett uppenbart intresse av att
följa andra Instagram-användare. Som avatar för Instagram-kontot används en
färgglatt ritad bild med skolans namn samt skolbibliotek skrivet i olika färger samt
en tecknad tolkning av skolbibliotekarien själv som även förekommer bland de
publicerade bilderna på kontot. Detta skapar en kombination av intryck som för
tankarna till ett för skolan officiellt Instagram-konto samtidigt som skolbibliotekarien bakom Instagram-kontot lyfts fram naturligt. Där Skola A hade en påtagligt
privat avatar och Skola B en helt opersonlig finner Skola C en mellanväg. Skola C
har också en mycket informativ profilbeskrivning på sitt Instagram-konto. Utöver
att presentera att kontot behandlar skolans skolbibliotek presenteras vilken kommun skolan hör hemma i samt att skolbiblioteket blivit tilldelade titeln ”Skolbibliotek i världsklass”. Det mest påfallande är dock att skolbibliotekarien har valt
att länka vidare från Instagram-kontot till skolbibliotekets egen webbplats (där det
finns flertalet användbara länkar, bland annat till skolbiblioteks egen katalog, bibliotekschemat och biblioteksrådet). Att kunna styra trafik vidare från sociala medier till sin andra kanaler är en stor vinst och det är slående hur väl det fungerar
för Skola C. Vidare är det värt att påpeka att Skola C aldrig använder geotagfunktionen vid publicering av bilder, vilket tycks vara ett aktivt val då skolbibliotekarien i övrigt tycks behärska Instagram väl. På samma sätt använder inte skolbibliotekarien någon hashtag som kan knytas direkt till skolan, vilket går i linje
med hur Skola B arbetade med hashtagar i sina publiceringar.

52

Innehållsanalysen
Bilderna som fanns publicerade på Skola B:s Instagram-konto fördelade sig på
följande sätt enligt innehållsanalysens olika kategorier.
Figur 12. Cirkeldiagram över bilderna på Skola C:s Instagram-konto
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Cirkeldiagram: Carl Michael Sahlberg

Till skillnad från de två tidigare Instagram-konton som förekommit i denna undersökning fördelar sig de publicerade bilderna i Skola C:s konto jämnt mellan de
olika bildkategorierna i analysmodellen. Inspirationskategorin är återigen den
största, där lite mer än var fjärde bild hör hemma. En förklaring till att denna kategori har varit så dominerande hos samtliga av undersökningens Instagramkonton torde stå att finna i att den fångar bibliotekariens centrala uppgift att väcka
läslust, vilket är extra viktigt för en skolbibliotekarie. Ett litet antal bilder skiljer
de resterande kategorierna, skapande- och övrigt-kategorin har 53 respektive 55
bilder, medan mötes- och lärandekategorierna har 52 respektive 51 bilder.
Inspirationskategorin innefattar en mängd olika bildtyper som egentligen kan
betraktas som undergrupper till boktipsbilderna som förekommit flitigt hos Skola
A och Skola B:s Instagram-konton. Givetvis förekommer flertalet boktipsbilder
som liknar de andra skolbibliotekens bilder rent estetiskt, det vill säga en bild på
bokens omslag. Skola C använder också hashtagen #boktips, samt egna hashtagar
för bokens titel, författare samt förlag. Det är också värt att påpeka att om författa-
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ren eller förlaget har egna Instagram-konton länkas dessa istället för hashtagvarianten av deras namn. Detta har en positiv inverkan för Instagram-kontots
räckvidd och inverkan då det öppnar upp kommunikationskanaler samt att det
egna Instagram-kontot framstår som professionellt och välanvänt. Boktipsen kan
också innefatta e-böcker som finns i skolans bestånd.
Figur 13. Digitala boktips för Skola C

Foto: Carl Michael Sahlberg

En annan återkommande boktipsbild kallar skolbibliotekarien för boktitelspoesi
och skildrar ryggen av flera böcker där titeln på varje bok tillsammans skapar en
diktrad. Dessa bilder samlas under den unika hashtagen #boktitelpoesi, samt författar- och förlag-hashtagarna, precis som de andra boktipsbilderna. Högläsningen
som skolbibliotekarien genomför tillsammans med eleverna återkommer också
bland bilderna, oftast tillsammans med olika objekt (exempelvis läppstift eller en
nyckel) som spelat en betydande roll i berättelsen. Skolbibliotekarien förklarar hur
hen låtit eleverna använda objekten för att diskutera och prata om det de lyssnat
på tillsammans efteråt. Den här typen av tilltal som medföljer bilderna är något
som kan ses som en röd tråd för samtliga bilder i Skola C:s Instagram-bilder.
Skolbibliotekarien använder bilderna för att rapportera och förklarar hur hen arbetat med olika arbetssätt och verktyg, vilket ger intrycket att Instagram-kontot fungerar som en arbetsdagbok eller som en del av en pågående yrkesdiskussion med
kollegor. Målgruppen tycks alltså inte vara skolans elever, utan kollegor eller
möjligen föräldrar. Skola A hade ett liknande tilltal men det skiljer sig på så sätt
att Skola C är mer förklarande och pedagogisk i sitt tilltal, där Skola A enbart var
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rapporterande. På samma sätt som högläsningsbilderna skildras med hjälp av objekt som är till för att hjälpa eleverna, skildras även de bokprats- och textsamtalstillfällen som skolbibliotekarien genomfört. Bilderna föreställer böckerna som
varit centrala för bokpratet tillsammans med stödord eller liknade som skolbibliotekarien förberett. Till bilderna förklarar skolbibliotekarien hur hen har genomfört
tillfället tillsammans med eleverna. Författar- samt förlags-hashtagar förekommer
precis som tidigare tillsammans med hashtagar som #bokprat eller #textsamtal.
Det förekommer också ett par bilder som bland annat skildrar en barnbok som
snart skall bli film, samt en dockteater som skolbibliotekarien har haft tillsammans med eleverna som ett annat berättargrepp. Tillsammans med tre bilder som
skildrar hur skolbibliotekarien har använt sig av radioteater samt poddradio i pedagogiskt arbete blir det extra tydligt att skolbibliotekarien värdesätter ett multimodalt arbetssätt. Andra exempel på detta skildras bland annat med hjälp av bilder på arbetet med tecknade serier som medium samt den diskussion om olika
bokomslag som skolbibliotekarien har publicerat på Instagram-kontot.
Den främst förekommande bilden i lärandekategorin är nära besläktad med de
bokprats- och textsamtalsbilder som kategoriserades i inspirationskategorin. Den
stora skillnaden jämfört med dessa bilder är att de i lärandekategorin fokuserar på
den kunskap som eleverna har kunnat tillgodogöra sig, istället för själva arbetssättet som var det centrala i bokprats- och textsamtals-bilderna. Exempel på den kunskap som presenteras i dessa bilder kan vara allt från nationsflaggor till en beskrivning av vad en folksaga är för något. Ett annat tecken på att detta är en annan
typ av bild än bokprats- och textsamtalsbilderna är att skolbibliotekarien inte använder någon av dessa hashtagar till dessa bilder. De har inte heller någon egen
hashtag som knyter bilderna samman utan använder sig enbart av de vanliga författar- och förlags-hashtagarna. Två andra bildtyper som förekom på Skola A:s
Instagram-konto (men som var helt frånvarande hos Skola B:s dito) återkommer i
lärandekategorin för Skola C:s Instagram-konto, nämligen bibliotekskunskapsoch källkritiksbilderna. Precis som för Skola A arbetar skolbibliotekarien med det
källkritikmaterial som finns tillgängligt hos Statens medieråd, och det skildras på
Instagram-kontot främst utifrån bilder på whiteboardtavlan efter genomförd
undervisning med eleverna. Intressant nog så genomförs denna undervisning i
biblioteket, och inte i ett klassrum vilket var fallet för Skola A:s källkritiksbilder.
Bilderna samlas precis som för Skola A:s motsvarande bilder inom hashtagen
#kallkritik. De publicerade bilderna som skildrar bibliotekskunskap liknar flera av
de tidigare diskuterade bilderna på så sätt att de presenterar den underliggande
pedagogiska tanken som tycks vara den röda tråden hos Skola C:s Instagrambilder. Där exempelvis Skola A publicerade bilder som skildrade elever som letar
efter böcker i bokhyllan, med en medföljande text som inte satte bilderna i något
nytt ljus, väljer istället skolbibliotekarien för Skola C att exempelvis kombinera en
bild på de hjälpmedel som eleverna har använt med en utförlig text som förklarar
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hur hen diskuterat biblioteket med eleverna och hur hen har motiverat dem att lösa
sina uppgifter gruppvis. Detta leder också till att Instagram-bilderna för Skola C
get ett mer gediget intryck, då det verkar ligga både tanke och tid bakom de flesta
bilderna, vilket är relativt ovanligt för ett socialt medium som Instagram, där en
av de främsta styrkorna är just mediets snabbhet.
Figur 14. Bibliotekskunskapsbild för Skola C

Foto: Carl Michael Sahlberg

Till skillnad från främst Skola A (men också Skola B) återfinns bilder som skildrar olika former av egenmakt på biblioteket. Internationella kvinnodagen återkommer med bilder på speciellt utvalda böcker, men även barnkonventionen och
aktuella samhällsfrågor som flyktingkrisen lyfts fram särskilt på Instagram-kontot.
Det är dock oklart om skolbibliotekarien själv skulle klassificera bilderna under
ett gemensamt paraply, då bilderna saknar en gemensam hashtag. Vidare återfinns
också bilder som skildrar skolbibliotekariens eget lärande på skolbiblioteket, då
främst via nätverksträffar med skolbibliotekariekollegor, något som även fanns
skildrat på Skola A:s Instagram-konto. Två enstaka bilder skildrade också skolbibliotekariens arbete med Surfa Lugnts material om en säker nätmiljö för barn
och ungdomar samt en presentation av skolbibliotekets egen blogg.
Möteskategorin innefattade ett flertal olika bildtyper. Något som är värt att
påpeka i samband med denna kategori är att det endast fanns två bilder föreställande elever i skolbiblioteket bland alla bilder på Instagram-kontot. På Skola A
och Skola B:s Instagram-konton var bilder av elever en relativt frekvent återkommande företeelse. Bilderna föreställande elever på Skola C:s Instagramkonton följer dock den standard som främst Skola A använde sig av, nämligen att
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enbart publicera bilder där eleverna är oidentifierbara på olika sätt. I detta fall är
båda bilderna tagna bakifrån på elevernas ryggar, det går dock inte att avgöra
huruvida eleverna är medvetna om att de fångas på bild. Främst förekommer dock
bilder som skildrar författarbesök, intressant nog så sammankopplas dessa med en
annan typ av bilder i skapandekategorin. Precis som var fallet med de tidigare
bilderna i Skola C:s Instagram-konto använder skolbibliotekarien tydliga och relevanta hashtagar, som författarens namn, genre på böckerna samt #författarbesök.
Figur 15. Författarbesöksbild för Skola C

Foto: Carl Michael Sahlberg

Om det saknas bilder på elever i skolbiblioteket, så finns det desto fler bilder på
olika vuxna, då främst andra skolbibliotekarier. Skola C:s skolbibliotek tycks
nämligen vara en samlingspunkt för lokala skolbibliotekarier, där de ses för att
diskutera och tipsa om böcker och annat för yrket relevanta ting. Bilderna föreställer oftast skolbibliotekarierna sittandes i en soffgrupp med en kopp kaffe och
böcker på bordet. Dessa bilder har inte heller någon gemensam hashtag. Avsaknaden av bilder som skildrar barn på biblioteket ger också intrycket att de inte tillhör
den tänkta målgruppen för Instagram-kontot, fokus tycks snarare ligga på kollegor
eller föräldrar till eleverna på skolan. Detta intryck förstärks också av de bilder
som skildrar föräldramöten som skolbibliotekarien deltagit i, för att presentera sitt
arbete med bland annat läsfrämjande. Två bilder på Instagram-kontot skildrade
dock ett par introduktionstillfällen av skolbiblioteket som skolbibliotekarien hade
haft tillsammans med förskoleklasserna. Dessa bilder påminde om upplägget
bakom bilderna med bibliotekskunskapen, då förskoleklasserna fått lära känna
skolbiblioteket via ett par pedagogiska lekar som presenterades utförligt tillsam-
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mans med Instagram-bilden. Det skall också påpekas att skolbiblioteket drabbades
av en brand, vilket förklarar varför en stor del av Instagram-bilderna som skildrar
det fysiska skolbiblioteksrummet ofta innefattar hantverkare som jobbar i skolbiblioteket samt bilder från invigningen av det ”nya” biblioteket. Dessa bilder
säger inte så mycket om skolbiblioteket utifrån fyrarumsmoddelen men passar
likväl in i möteskategorin. Bilderna samlas under hashtagarna #skolbiblioteket
och #invigning.
Som tidigare nämnts knyts författarbilderna från möteskategorin samman med
en bildtyp i skapandekategorin. Skolbibliotekarien genomför nämligen en stafettskrivning tillsammans med författarna som besökt skolan och eleverna i de olika
årskurserna. Upplägget är sådant att författarna skriver berättelsens inledande kapitel, och sedan fyller varje årskurs på med ett kapitel. Detta följs kontinuerligt
upp med en bild på författarna samt en bildtext med den aktuella årskursens uppdrag. Förutom hashtagar med författarnas namn samt den aktuella årskursen används #stafettskrivning, #skrivuppdrag och #skolbibliotek genomgående för dessa
publiceringar.
Figur 16. Stafettskrivningsbild för Skola C

Foto: Carl Michael Sahlberg

I övrigt förekommer främst bilder som skildrar skolans egen bokmässa som
främst skolbibliotekarien ansvarar för att genomföra. Det tycks ligga ett stort fokus på denna händelse så både tid och utrymme bereds för att få till en så bra
mässa som möjligt, på samma sätt får händelsen ta stor plats på Instagram-kontot.
Varje klass får skapa helt fria tolkningar av de böcker som läst, några exempel är
hemmagjorda actionfigurer, geografiska kartor och röstlådor för skolans finaste
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autograf. Skolbibliotekarien publicera bilder på varje klass egen skapelse och använder årskursen och bokens titel, samt #bokmässa, #skolansbokmässa och #öppethus som hashtagar. Precis som för Skola A (men inte i samma utsträckning)
förekommer även ett par bilder på dikter som eleverna skrivit, intressant nog är
dessa helt utan hashtagar förutom #skolbibliotek, vilket kan tyda på att skolbibliotekarien inte vet hur hen ska använda diktbilderna på Instagram-kontot. Det är
också möjligt att hen har publicerat dem hastigt och inte hunnit komma på några
passande hashtagar. Ett annat exempel på det multimodala perspektivet på skolbiblioteksverksamheten är den bild som skildrar elevernas arbete med en boktrailer som de fått jobba med inför ett författarbesök. Bilden föreställer en stillbild
från en av filmerna och i texten förklarar skolbibliotekarien den bakomliggande
pedagogiska tanken med projektet. Skolbibliotekarien använder författarens namn
samt den aktuella årskursen samt hashtagen #boktrailer. I övrigt återfinns också
mer generella bilder som skildrar bibliotekspyssel med de yngre eleverna, exempelvis hur de får göra egna små böcker och framför allt bokmärken. Dessa bilder
kan tolkas som mer vardagliga då de saknar den pedagogiska förklaringen som de
flesta bilderna i Skola C:s Instagram-konto utmärks av. De saknar också egna
hashtagar och får istället enbart samlas inom den allmänna hashtagen #skolbibliotek. Det förekommer också ett flertal bilder som skildrar olika former av tävlingar
som genomförts i skolbiblioteket. För de yngsta eleverna kan det exempelvis
handla om att hitta böcker eller liknande saker i biblioteket, för de lite äldre eleverna kan det vara något mer avancerade tävlingsmoment. Exempelvis presenterar
skolbibliotekarien en lästävling som går ut på att med hjälp av fyra tomma serierutor återberätta en bok. Eleverna får fotografera, teckna eller klippa och klistra
för att fylla rutorna. Skolbibliotekarien förklarar hur de jobbar med att lära ut
grundstenarna i berättelser och sagor och hur serierutor fungerar väl för det. Den
här typen av inlägget belyser ett par viktiga punkter. Dels är den publicerade bilden ett utmärkt sätt att tipsa kollegor om pedagogiska verktyg, dels är det ett
lämpligt sätt att visa intresserade föräldrar hur skolbiblioteket arbetar med deras
barn. Sist men inte minst så är det ett effektivt sätt för skolbibliotekarien att visa
upp sitt eget arbete samt pedagogiska arbete med skolans övergripande verksamhet. Skolbibliotekarien har valt dessa hashtagar till bilden: #lästävling, #återberätta, #fyraserierutor och #serie.
Bland bilderna som kategoriserades i övrigt-kategorin återfanns ett par selfies
på skolbibliotekarien utan någon direkt koppling till skolbiblioteket. Man skulle
kunna argumentera för att dessa hör hemma i möteskategorin, då det är där man
träffar skolbibliotekarien, men inget med bilderna eller de medföljande texterna
vittnade om en sådan avsikt. Musei- samt biobesök skildras också utan skolbibliotekskoppling. Detsamma gäller en bild föreställande en present från kollegor, där
ingenting i den åtföljande texten förklarar varför bilden är relevant för Instagramkontot. Förmodligen publicerades bilden som en gest för att visa tacksamhet mot
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de kollegor som antagligen följer Instagram-kontot. Det förekommer ett flertal
bilder på skadorna efter branden, som inte är direkt relevanta för skolbiblioteket.

Intervjuer
I följande del redovisas intervjumaterialet med hjälp av Mons analysredskap för
sociala medier. Analysen tar avstamp i de sju grundpunkter för analys av bibliotek
på sociala medier som Mon har definierat: närvaro, synlighet, röst, interaktion,
räckvidd, inverkan och anseende. Varje del stärks av citat eller referat från intervjuerna samt återkoppling till analysen av Instagram-kontona. Intervjupersonerna
har fått de fiktiva och könsneutrala namnen Kim (Skola A), Robin (Skola B) och
Sam (Skola C).
Närvaro
Som tidigare påpekats går en analys av ett biblioteks närvaro på sociala medier
bland annat ut på att undersöka hur profilsidor och deras metadatafält används.
Detta presenterades också i samband med innehållsanalysen av respektive skolas
Instagram-konto, vilket belyste ett intressant problem som tycks unikt för skolbibliotek. Eftersom skolbibliotekarien ofta arbetar ensam på skolbiblioteket uppstår en otydlig gräns mellan det privata, yrkespersonen och skolbiblioteket som en
del av skolan. Faktorer som påverkar hela närvaron i sociala medier, men i synnerhet utformningen av profilsidan och dess metadatafält. Kim som har hand om
Instagram-kontot för Skola A är tydlig med sitt val: ”Jag är inte privat, det är ett
konto för min yrkesperson”.79 Vidare menar hen att det skulle vara okey att publicera en bild från semestern, om det exempelvis skildrade ett bibliotek, men ”inte
en selfie när jag äter glass, det är biblioteket i fokus”. Kim förstärker detta ytterligare och menar att ”det är min synvinkel som jag lägger ut.” Denna tydlighet är
positiv i bemärkelsen att den gör det enklare att konstruera en röd tråd på Instagram-kontot, men leder oss även till ett annat problem: vad händer med Instagramkontot om skolbibliotekarien byter jobb? Kim fortsätter på samma linje: ”Jag
skulle inte ge bort kontot till nästa skolbibliotekarie. Detta har varit viktigt för
mig, eftersom det är som min dagbok”. Att Kim använder just ordet dagbok för att
beskriva Instagram-kontot understryker betydelsen av den personliga koppling
som har uppstått. Robin som har hand om Instagram-kontot för Skola B är inne på
samma spår, trots att profilsidorna för Skola A och Skola B skiljer sig åt markant:
”Jag kan gärna berätta att det är jag, men jag tänker att jag är skolbibliotekarien på
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Instagram, inte Robin”.80 Profilsidan för Skola B ger ett spartanskt men direkt intryck utan några som helt hänvisningar till skolbibliotekarien bakom kontot. Trots
detta menar Robin att hen inte skulle lämna ifrån sig Instagram-kontot: ”Nej, det
tror jag inte […], men jag vet inte om jag skulle stänga ned det heller.” Hen säger
också att ansvaret för kontot skulle finnas kvar i bakhuvudet: ”[…] om jag skulle
lämna bort detta konto och någon skulle sluta använda det, det vore inte bra”.
Trots att Kim och Robin har profilsidor som skiljer sig åt tycks deras sätt att betrakta skolbibliotekets närvaro på Instagram vara snarlikt. Instagram-kontot för
Skola C, som Sam sköter, har på många sätt en profilsida som kombinerat
aspekter från båda Skola A och Skola B:s profilsidor. Sam fångar det mycket väl
med sitt svar:
Alltså, jag använder inte Instagram privat. […] Selfies kan vara okey, jag lägger upp det
ibland, för jag tror att användarna vill veta vem som gömmer sig bakom kontot. […] Jag tror
man får mer respons om användarna vet vem som finns bakom kontot.81

Sams utgångspunkt är slående lik Kim och Robins. Hen menar att Instagramkontot är ett yrkesmässigt verktyg, men att det även kan finnas vinster med att
visa yrkespersonen bakom kontot. Kim har visserligen ett porträtt av sig själv som
avatar, vilket kan sättas i relation till Sams uttalande. Den mest påfallande skillnaden mellan Sam och yrkeskollegorna Kim och Robin är att hen skulle lämna ifrån
sig Instagram-kontot: ”[…] jag tror nog att jag skulle starta ett nytt och låta den
nya ta över mitt nuvarande konto. Jag tänker nog att det här är skolbibliotekets
konto i alla fall”. Sam menar vidare att det är bättre för de som redan följer kontot
att kunna fortsätta med det, istället för att plötsligt följa ett nytt skolbibliotek.
Skolbibliotekarierna tycks således ha en gemensam syn på sin närvaro på Instagram, Instagram-kontot är ett yrkesmässigt verktyg, som varken är privat eller helt
opersonligt.
Synlighet
Denna punkt handlar främst om att hitta rätt social medie-plattform som passar
skolbiblioteket och skolbibliotekarien. Om skolbibliotekarien väljer att använda
en plattform som hen inte behärskar eller trivs med kommer förmodligen varken
tillvaron eller genomslagskraften på plattformen vara särskilt lyckosam. På frågan
om varför Kim arbetar med Instagram svara hen att: ”Det är det visuella, bilderna.
Det krävs inte så mycket text, det är en […] arbetsbeskrivning som jag delar med
mig”.82 Detta kan jämföras med de folkbibliotekarier som i Brassman och Cattanis
kandidatuppstas tyckte att det var enklare att enbart jobba med text på Facebook,
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där bilderna istället sågs som ett hinder.83 Vilket i sin tur aktualiserar vikten av att
välja en plattform man behärskar samt trivs med. Vidare menar Kim att mediet är
lätthanterligt och att det inte krävs några förberedelser, men också att det är enkelt
att överblicka, till exempel underlättas användandet av att materialet presenteras i
kronologisk ordning. Det kan tyckas självklart att en snabbhanterad social medieplattform är ett måste om man som skolbibliotekarie ska hinna med att använda
verktyget på sin arbetstid. Kim påpekar också att hen använder Instagram:
för att skapa ett kontaktnät, men sen har jag upptäckt att det är ett utmärkt sätt att göra mina
rektorer uppmärksamma på vad jag gör. Jag marknadsför mig själv […] och det skapar en
medvetenhet över vikten av mitt arbete och det jag gör. Både för kollegor och ledningen. 84

Det är intressant att Kim menar att hen upptäckt denna positiva effekt av Instagram-användandet, det tycks således inte ha varit planerat att nå just ledningen med
Instagram-kontot. Robin är inne på samma spår och menar att Instagram är bra för
att komma ut med snabb information, men också att det är bra att verktyg att nätverka med: ”Ja, alltså det gör ju att man har en länk utåt. […] Jag vill ju helst att
eleverna ska följa den. Men också andra skolbibliotekarier och privatpersoner”. 85
Det är intressant att Robin nämner att eleverna är en målgrupp, trots åldersgränsen, något vi återkommer till senare. På frågan om skolledningen känner till Instagram-kontot svarar hen: ”ja, absolut. Men det är inget vi har diskuterat”. Här
tycks Robin inte ha lyckats nå samma kanal som Kim nämnde tidigare. Sam i sin
tur berättar att ledningen känner till att hen använder Instagram:
ja, alltså det är en bonus. Jag hade inte räknat med det från början, att de skulle få insyn i
verksamheten. Båda rektorerna följer och gillar mina bilder. De ser alltså saker som de aldrig
hade haft möjlighet att se annars. Väldigt positiv bonus.86

Sams beskrivning påminner om det Kim nämnde, att skolledningens möjlighet att
följa arbetet har varit en stor vinst för hens möjlighet att visa upp sitt arbete. Det
är också slående att varken Kim eller Sam hade förutsett detta. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma detta, för precis som det nämndes tidigare är två av de fyra
största problemen som Kungliga biblioteks undersökning om skolbiblioteken avslöjade att lärarna och skolledningen har bristande kunskap om och intresse för
skolbibliotek.87 Instagram-användandet kan således vara ett verktyg att motverka
denna situation. Det Sam sen säger återkopplar till det Kim berörde tidigare, angående att använda Instagram som skolbibliotekarie:
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Det är ett enkelt och smidigt forum att få inspiration ifrån. Jag tycker att det är lite minikompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kontinuerligt. Man får också lite omvärldsbevakning. Det är enkelt att använda och sprida. En blogg skulle inte bli lika levande, och så gillar
jag att det bygger på bild. 88

Sams beskrivning utvecklar det Kim framställde som en arbetsbeskrivning. Detta
återkopplar tydligt till en skillnad som framträdde vid analysen av deras respektive Instagram-konton. Kim nämner att det är en arbetsbeskrivning hen delar med
sig av, vilket stämmer överens med det neutrala och rapporterande tilltalet som
präglar många av Skola A:s Instagram-bilder. Sam beskriver däremot sitt Instagram-användande som bland annat ett erfarenhetsutbyte, vilket ligger i linje med
hens pedagogiska och direkta tilltal som tycks bygga på någon form av dialog
med användarna.
Röst
Det här kan vara en av de mest centrala grundpunkterna att få grepp om vid en
analys av sociala medier, då allt som publiceras på plattformen kan sägas utgöra
avsändarens röst. Till detta räknas också hur väl man behärskar och deltar i plattformens övergripande kultur. På frågan huruvida hen använder någon uttalad strategi vid användandet av Instagram svarar Kim att: ”det har nog kommit succesivt
vad som fungerar. […] För det är nog mer ett redskap för mig själv än någon annan.”89 Återigen återvänder Kim till beskrivningen av Instagram som ett inåtriktat
yrkesverktyg, snarare än ett utåtriktat verktyg vilket man kan påstå är Instagrams
huvudfunktion. Vidare menar hen att en bild per vardag är grundinställningen,
men aldrig på helger då hen är ledig. På samma fråga om en uttalad strategi med
Instagram svarar Robin annorlunda: ”Nej, det måste jag erkänna att jag inte har.
[…] Man är väl mycket självlärd antar jag”. 90 Hens svar kan vara en förklaring till
varför de publicerade bilderna på Skola B:s Instagram-konto fördelade sig på pass
ojämnt i innehållsanalysen, särskilt i jämförelse Skola A och Skola C. Sam menar
att hen i likhet med Robin inte har någon uttalad strategi, men knyter återigen an
till det som Kim berörde tidigare:
Nej, jag tror att det handlar om att jag vill dokumentera min verksamhet […]. Jag vill visa vad
skolbibliotek kan omfatta. […] Jag vill förmedla pedagogiska idéer, jag vill ge praktiska tips.
Jag vill inte enbart ha boktips, för det tycker jag är långt ifrån allt. […] Det är också ett bildstöd för mig, jag får en överblick över det jag gjort som jag tror är svår att få annars. 91

Sams kommentarer stämmer väl överens med det som innehållsanalysen belyst
gällande Skola C:s Instagram-konto. De pedagogiska idéerna samt tipsen på olika
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arbetssätt känns igen från genomgången av hens Instagram-konto. När det kommer till själva producerandet av innehåll till Instagram-kontot menar Kim att hen
ständigt har med sig mobiltelefonen och är redo att ta bilder, men fortsätter: ”Sedan lägger jag upp bilden senare på dagen, ibland när jag är hemma”. Arbetsverktyget, eller dagboken, tycks kräva viss eftertanke: ”Sen är det nog att jag vill vara
närvarande när jag lägger upp, de snabba tillfällena blir ofta fel och när man skriver blir man störd. Kim menar vidare att: ”Det är nog lite för min egen skull för
att sammanfatta dagen”, vilket återigen understryker att Kim tycks använda Instagram relativt långsamt. Robin vittnar om en liknande inställning: ”jag vill jobba
lite med bilden först, och sen lägga ut den”, samt fortsätter och knyter an till det
Kim nämnde om vikten av koncentration när eventuell text till bilden författas:
”angående texten […] är den längre så är det viktigt att den inte blir för lång och
svår, den ska vara inbjudande”. Sam är inne på samma spår:
Jag dokumenterar det vi jobbar med, så det är inte mer planerat än så. Reflektionen är viktig
för publiceringen, ibland tar jag bilden men formulerar mig hemma. Jag vill inte vara stressad
när jag lägger upp något.92

Det är inte förvånande att skolbibliotekarierna inte hinner med att arbeta med Instagram under sin arbetstid, men det är ändå slående att deras upplevelser liknar
varandras i sådan utsträckning. Det vittnar också om att de tar Instagram på allvar,
att användandet har reella konsekvenser för deras yrke. På frågan om vilka sidor
av skolbiblioteket de vill presentera på Instagram svarar Kim: ”Variationen och
bibliotekets betydelse för lärandet. […] Så mer att visa vad som ingår i en bibliotekaries roll”, vilket ligger i linje med det jämnt varierade bildfördelningen som
innehållsanalysen visade för Skola A:s Instagram-konto. Kim menar också att hen
själv skulle säga att bilderna kan delas in i tre olika kategorier, bilder som skildrar
samverkan med lärare, elever som sitter och läser samt bilder som skildrar det
egna fortbildandet. Den första bildtypen känns inte igen från innehållsanalysen,
medan de andra två fångades upp.93 Robin, vars Instagram-konto dominerades av
inspirationskodade bilder, menar istället att: ”det blir mycket böcker, boktips. […]
Jag försöker få med mer av det jag gör. Så man ser det också, men det är lite
svårt”. Med bakgrund i att Robins Instagram-konto enligt innehållsanalysen bestod av 51 procent inspirationsbilder, där bland annat boktipsen hör hemma, är Robins svar inte förvånande. Det är dock anmärkningsvärt att Robin själv inte kan
identifiera några egna kategorier för det publicerade bilderna: ”Inte direkt […]
Det är ju boktipsen, sen brukar jag lägga upp information också. Lovaktiviteter
bland annat. Verksamheten kanske, lite så där.” Robin tycks inte vara lika reflexiv
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i sitt eget Instagram-användande som Kim och Sam, vilket bland annat återkommer i samband med frågor om målgruppen. Sam beskriver återigen ”att det är en
varierad pedagogisk verksamhet” som hen vill visa upp på Instagram-kontot och
fortsätter: ”Lokalen har blivit viktigare, det fysiska rummet. Det jag gör med eleverna är ändå det mest styrande”. Intressant nog lyfter Sam fram det fysiska rummet som något viktigt, men det har sannolikt att göra med den brand som drabbade skolan och skolbiblioteket. På frågan om olika bildtyper på Instagram-kontot
väljer Sam istället att knyta an det till användandet av hashtagar: ”jag vill bli
bättre på att använda hashtagar som binder ihop olika arbetsområden tydligare”,
vilket vittnar om en djupare förståelse och koppling till Instagram, hen tänker således med mediet, istället för om mediet.
Interaktion
Denna grundpunkt utgår precis som det låter ifrån hur delaktigt biblioteket är i sitt
sociala medie-användande, det vill säga hur man bland annat hittar och följer
andra konton samt gillar eller kommenterar andras material. Kim menar att: ”jag
letar via andra konton och går in och ser vilka kontakter de har, man tar bakvägen
litegrann”.94 Detta vittnar om en viss försiktighet kring vilka Kim vill följa med
sitt Instagram-konto, vilket ligger i linje med det hen uppgivit tidigare om att det
är ett eget arbetsverktyg snarare än den marknadsföringskanal som biblioteksnärvaro på sociala medier ofta leder till. Det betyder dock inte att det inte finns ett
visst marknadsföringstänk i Kims användande av Instagram när det kommer till
att gilla andras innehåll: ”Jag är snäll och givmild, det är också att synliggöra sig
själv. Jag gillar inget privat, utan enbart de jag följer gillar jag, det är en tydlig
gräns.” Robins svar på frågan om hen tänker på att gilla andras innehåll skiljer sig
från Kims agerande: ”ja, men jag gör det inte. Ibland scrollar jag bara, men jag
tänker på att jag måste bli bättre på det.” 95 När Robin ombeds utveckla sitt svar
förtydligar hen: ”det är så man tar hand om ett Instagram-konto. Lägger jag bara
upp är det inte ett socialt medium”. Robin förefaller alltså ha insikt i vad som
krävs för en stark och fruktbar närvaro på sociala medier, men har trots detta svårt
att förverkliga sin ambition. Det skulle exempelvis kunna handla om tidsbrist eller
möjligen en otydlig målgrupp för Instagram-kontot. Som svar på frågan om hen
kommenterar andras bilder svarar Robin: ”Väldigt sällan. Det blir konstigt när
man inte vet vem det är, jag känner knappt någon av de jag följer. Det känns konstigt tycker jag.” Detta återkopplar tydligt till Sams kommentar om vikten av att
känna till skolbibliotekarien bakom Instagram-kontot. Robin tycks ha hamnat i ett
moment 22, där hen vill vara en del av ett socialt medium men samtidigt tycker att
det är svårt att ta sig förbi de första barriärerna för att lära känna skolbibliotekari94
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erna bakom liknande Instagram-konton. Samtidigt framhåller Robin att hen blir
glad när någon kommenterar hens bilder. Sam i sin tur gillar andras innehåll
ibland: ”I perioder skulle jag säga, det är nog mest när jag vill hämta tips. Jag gör
det inte för gillandets skull, jag vill kunna reflektera först”.96 Sams inställning vittnar också om ett något tillbakadraget förhållningssätt till att delta aktivt på Instagrams mer sociala delar. Eftersom Instagram och sociala medier i allmänhet
bygger på ett snabbt och kontinuerligt uppdaterat innehållsflöde, tycks de sociala
delarna av plattformen helt enkelt vara för snabba för exempelvis Sams mer reflekterande tillvägagångsätt.
Räckvidd
Utifrån detta perspektiv ska biblioteket kunna analysera hur väl innehållet på sociala medier når den tänkta målgruppen. Andra bibliotekstyper, främst folkbiblioteken, använder sociala medier för att marknadsföra sig mot såväl nya som gamla
användare. Skolbiblioteken i sin tur har däremot alltid sin bestämda grupp användare, eleverna, och borde således inte ha några direkta marknadsföringsbehov.
Även om vissa skolbibliotek skulle uppleva ett behov av att marknadsföra sig mot
eleverna, så får endast vissa av eleverna i sjätte klass använda Instagram, på grund
av mediets 13-åldersgräns. Kim menar att hen har en stor målgrupp med sitt Instagram-konto: ”ja, nästan alla som har med skolan att göra”.97 Vidare säger hen:
”angående åldersgränsen så är inte kontot riktat mot eleverna, det är föräldrarnas
ansvar. Det kan tyckas vara dubbelmoral men jag vill ha ryggen fri”. Kim tycks
alltså känna till att eleverna följer hens Instagram-konto, men väljer att blunda för
det. Kim fortsätter: ”eleverna skriver inte till mig, men de gillar bilderna. […]
Man går in via sina föräldrars konton. De i årskurs fem och sex har egna konton,
men de yngre använder sina föräldrars”. Sedan återknyter Kim till det hen nämnt
tidigare om anledningen varför hen använder Instagram från första början:
[…] när jag startade det här kontot var inte målgruppen eleverna, utan målet var att jag skulle
skapa ett brett kontaktnät. […] Rätt många föräldrar följer och nu har eleverna börjat komma
det sista halvåret. Så inte förrän nu har jag gått ut med det och satt upp en lapp om det.

Kim har alltså valt att sätta upp en lapp i skolbiblioteket med information till eleverna om Instagram-kontot, trots att hen är väl medveten om åldersgränsen. Samtidigt menar Kim att det är föräldrarnas ansvar, vilket kan ifrågasättas. Det är hur
som helst intressant att Kims Instagram-kontot har växt, från att från början
handla om ett eget yrkesnätverk till att även nå föräldrar och även elever. På så
sätt kan man säga att Kim har lyckats med sitt val av social medie-plattform samt
att skapa en genomslagskraft. Hen verkar dock ha en ambivalent inställning till
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elevernas användande av Instagram-kontot, i och med att de alltså uppmanas att
använda kontot åldersgränsen till trots. Angående kontakten med föräldrarna menar Kim att responsen har varit positiv, och att hen ”får mycket respons. […] De
skickar också direktmeddelanden till mig via Instagram. Det blir en snabb och
enkel kanal att nå mig genom”. Den direkta kanalen till skolbibliotekarien kan
betraktas som en oväntad vinst, i synnerhet då Kim inte tycks ha något emot det.
En potentiell risk är dock att det blir en alltför lättillgänglig kommunikationsväg,
som riskerar att sudda ut gränsen mellan bibliotekariens yrkes- och privatliv, vilket gör det särskilt viktigt för personen bakom Instagram-kontot att vara tydlig
med hur privat hen är med Instagram-kontot. Robin, som tidigare nämnt att Instagram är en bra marknadsföringskanal och att eleverna är den primära målgruppen svarar: ”Jag vill att eleverna ska följa så jag kan gå ut med snabb information
där, men jag vet att det är flest skolbibliotekarier som följer”. 98 Även i detta fall
tycks Robin ha hamnat lite snett i förhållande till sin målgrupp, då de flesta av
eleverna på skolan inte får använda Instagram på grund av åldersgränsen. Eleverna tycks inte heller använda Instagram, oavsett om det har med åldersgränsen att
göra, eller om det beror på något annat: ”för eleverna har jag satt upp lite lappar...
Affischer och sagt det till dem men de använder inte Instagram så mycket.” På
frågan om det är eleverna och andra skolbibliotekarier som utgör målgruppen svarar Robin: ”ja, men också författare och bokförlag. […] men jag tänker inte på
dem när jag lägger ut bilder. Jag tänker nog främst på eleverna”. Det splittrade
intrycket angående Robins primära målgrupp påminner om hur innehållsanalysen
visade att boktipsbilderna och bokpratsbilderna (som kategoriserades i inspirations- samt lärandekategorin) hade ytterst olika tilltal. Sam resonerar annorlunda
kring sin tänkta målgrupp: ”Det är vuxna som är intresserade av skolbiblioteksverksamhet av någon anledning”.99 Intressant nog avgränsar sig Sam direkt, och
lämnar eleverna helt utanför den tänkta målgruppen. Hen slipper således ta ställning i frågan om hur eventuella följare bland de elever som inte uppnår åldersgränsen ska hanteras. Sam utvecklar sitt resonemang gällande målgruppen: ”Först
tänkte jag nog att det skulle vara för kollegor men det har växt sig större […] jag
har också nämnt det på föräldramöten”. Det visar sig att Sams Instagram-konto
växt på ett liknande sätt som Kim vittande om tidigare. På en direkt fråga om eleverna som målgrupp svarar Sam: ”Nej, det blir konstigt för de är ju för unga. Men
jag vet att enstaka har hittat dit. Jag går inte ut med det aktivt i alla fall. Ingen reklam, det är föräldrarna jag vill nå”. Där Kim till slut valt att marknadsföra sig
mot eleverna, har Sam istället valt att fortsätta på sin linje. Det är också slående
hur Kim, Robin och Sam har valt tre olika förhållningsätt till sina målgrupper,
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trots att de har snarlika anledningar till varför de har valt att arbeta med just Instagram.
Inverkan
För att analysera inverkan av ett biblioteks närvaro på sociala medier, kan man
utgå ifrån huruvida satsningen har påverkat bibliotekens möjlighet att uppnå sina
mål och övergripande uppdrag. Samma metod skulle kunna appliceras på en
undersökning av skolbiblioteks närvaro på sociala medier, men då Instagramkontona i denna studie har varit så tydligt knutna till skolbibliotekarierna som
yrkespersoner, skiftas istället mitt fokus till hur det har påverkat dem som skolbibliotekarier, snarare än hur det har påverkat skolbiblioteket. Arbetet med Instagram
har påverkat dem i deras professionsutövande, men det har också påverkat hur de
uppfattas av andra. Kim menar exempelvis: ”Min professionella roll har stärkts,
alltså det handlar nog lite mer om respekt. Jag lyfter fram det jag kan och får respekt”.100 Instagram-användandet har således inte bara utvecklat Kim som skolbibliotekarie, utan också gett hen ett brett kontaktnät och respekt, vilket måste betraktas som en synnerligen positiv inverkan. Att det i regel endast finns en bibliotekarie i ett skolbibliotek förstärker naturligtvis vikten av ett kontaktnät. Robin är
dock inte lika säker på vilken inverkan hens Instagram-användande har haft:
”Alltså jag vet inte vilken inverkan det kan ha haft, svår fråga. Jag har tänkt på
det, men jag tror att jag blivit en bättre skolbibliotekarie på grund av alla tips man
får från andra konton”.101 Robin tycks med andra ord också ha positiva tankar om
hur Instagram har påverkat hen i sin yrkesroll, även om hen inte uttrycker sig lika
kraftfullt som Kim. Effekterna hade förmodligen kunnat vara större om Robin
hade haft en tydligare röd tråd genom hela sitt Instagram-användande, som Kim
och Sam tycks ha haft. Sam delar i viss mån Robins åsikt angående Instagramanvändandets inverkan: ”Det är så bra att man kan byta idéer, jag skulle inte få
deras och de andra intresserade skulle ju inte få mina tips”.102 Vidare menar Sam
att: ”jag skulle nog inte utvecklats lika snabbt, eller mycket för den delen. Jag vet
inte vilken typ av bibliotekarie jag hade varit idag utan Instagram, faktiskt”. Samtliga skolbibliotekarier vittnar om att Instagram har hjälpt dem att utöva och utveckla sin yrkesroll, vilket är en effekt som inte bör underskattas. Det ska också
påpekas att det skolbibliotekarierna berättar om Instagram, känns igen från deras
välanvända Instagram-konton. De har visat ett intresse för Instagram som medium
och tagit sig an medieplattformen under en längre tid, vilket utvecklat deras användning av mediet (även om det givetvis finns mycket som kan förbättras).
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Anseende
Den sista av Mons grundpunkter syftar till att bland annat undersöka hur bibliotekets innehåll har mottagits och använts av användarna, men också vad användarna tycker om biblioteks sociala medie-närvaro i stort. Mon menar vidare att det
utifrån denna grundpunkt är särskilt viktigt för bibliotek att starta nätverk med
andra bibliotek och användare på de sociala medie-plattformarna. Skolbibliotekarierna har återkommande nämnt att den nätverkande effekten av Instagramanvändandet har varit avgörande för dem. Kim menar att Instagram: […] är ett
växande forum som är lätthanterligt och att fler kommer att haka på, folkbibliotek
också”.103 Vidare menar hen: ”om vi kan bortse från åldersgränsen så vore det kul
med ett konto riktat mot eleverna, som en liten miniblogg. Men egentligen är jag
ganska nöjd”. Således tycks Kim anse att Instagram är en social medieplattform
med en ljus framtid inom biblioteksvärlden. Robin är inne på samma spår som
Kim, när det gäller att nå eleverna: ”Jag skulle vilja ha en större länk till eleverna.
Föräldrarna vore intressant också”.104 Intressant nog återkommer Robin ständigt
till viljan att nå eleverna via Instagram medan föräldrarna faktiskt är en grupp hen
skulle kunna jobba mot. Robin sammanfattar sin syn på skolbibliotekarier och
Instagram: ”det blir nog bara fler och fler”, vilket återigen speglar Kims framtidsvisioner. Sam menar att arbetet med Instagram har haft en positiv effekt på skolbibliotekets anseende: ”Jag tycker att det är jättebra. […] det kompletterar mycket
av det jag gör. Man får en överblick och blir en del av delningskulturen, man är ju
ensam annars”.105 Här återvänder Sam till flera punkter hen nämnt tidigare; överblicken, hur det kompletterar det övergripande pedagogiska arbetet och att man
kan få ett erfarenhetsutbyte trots att man är ensam på skolbiblioteket. Sam anser, i
likhet med Kim och Robin, att det ”hade varit trevligt att kunna nå eleverna, men
de är ju inte min målgrupp. Jag har ju dem redan schemalagda så jag når ju dem
här”. Denna kommentar belyser återigen Sams syn på Instagram-kontot och hur
hen använder plattformen; det är bland annat ett pedagogiskt verktyg och eftersom
hen redan har undervisning med eleverna skulle de inte ha någon användning för
Instagram-kontot, det skulle vara ”kaka på kaka”, som Sam själv beskriver det. De
tre skolbibliotekarierna är positiva till Instagram när de får frågor om hur skolbibliotekets anseende har påverkats av deras Instagram-närvaro, Kim och Robin
menar exempelvis att de tror att det kommer att bli fler bibliotekarier som använder Instagram i framtiden. Samtliga återkopplar också till skolans elever. Medan
Sam återigen fastslår att dessa inte är målgruppen, menar Kim och Robin i sin tur
att det vore kul att nå dem via Instagram.
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Slutdiskussion
Tidigare i uppsatsen ställdes fyra frågor:
-

Varför använder skolbibliotekarier Instagram?

-

Hur använder skolbibliotekarier Instagram?

-

Vilka aspekter av skolbiblioteksverksamheten framträder på Instagram?

-

Vem eller vilka är målgruppen?

Dessa frågor kommer i följande del besvaras med hjälp av Instagram-analysen
och intervjusvaren, samt återkopplas till den forskning som presenterades i forskningsöversikten.
Skolbibliotekarierna som intervjuades gav oberoende av varandra generellt
sett en gemensam bild av varför de använder Instagram, och alla tre vittnade om
hur den sociala medie-plattformen fungerar som ett yrkesverktyg. Den gemensamma bilden kunde dock tolkas på olika sätt. Där Kim exempelvis beskrev Instagram som en arbetsbeskrivning och dagbok, menade Sam däremot att hen använde yrkesverktyget som ett hjälpmedel för att skaffa sig erfarenhetsutbyte. Trots
ett gemensamt synsätt på Instagram ledde den ena beskrivningen till ett inåtriktat
användningssätt medan den andra ledde till ett utåtriktat och dialogsökande användningssätt. Detta var också tydligt i innehållsanalysen av respektive Instagram-konto.
Det är dock slående hur skolbibliotekarierna i övrigt lyfte fram samma anledningar till varför de använder Instagram i sitt arbete. Exempelvis återkom faktorer
som att Instagram är enkelt och snabbhanterat, samt att det är tilltalande att arbeta
med ett visuellt socialt medium. De vittnade också om medieplattformens förmåga att fungera som en spridningskanal, både internt mot lärare och rektorer
(även om detta inte var en ursprungsanledning) men också mot andra skolbibliotekarier i ett led att skapa ett kontaktnät, som i sin tur bland annat erbjuder inspiration och som tidigare nämnts erfarenhetsutbyte. Sammantaget vittnar detta om
att Instagram används av skolbibliotekarierna som ett yrkesmässigt verktyg som
varken är privat eller helt opersonligt. Då det inte finns någon liknande forskning
om skolbibliotekarier i grundskolan kan dessa svar inte jämföras med någon liknande studie. De kan dock återkopplas till Cesar och Malms forskningsresultat
gällande gymnasiebibliotekariers tankar om sociala medier. Deras forskning visade att gymnasiebibliotekariernas främsta anledning till att använda sociala medier handlade om att marknadsföra biblioteket mot skolans elever. 106 Detta känns
delvis igen från hur Robin beskrev kopplingen mellan Instagram och sin mål106
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grupp, men i övrigt återfinns inte några reflektioner i Cesar och Malms forskning
om att sociala medier fungerat som ett medel för skolbibliotekarierna att reflektera
över eller utveckla den egna yrkesrollen i den bemärkelse som skolbibliotekarierna i denna studie har vittnat om. Detta kan delvis bero på att gymnasiebibliotekariernas främsta användare, skolans elever, har åldern inne för att använda sociala
medier och att de på så sätt också blir den självklara målgruppen. Cesar och Malm
menar exempelvis att gymnasiebibliotekarierna har valt just sociala medier för att
möta eleverna på deras egen arena.107 Eftersom detta inte har varit möjligt för
skolbibliotekarierna i denna studie (Robin är ett undantag men hen tycks inte heller ha lyckats nå eleverna trots upprepade försök) har de istället använt Instagram
för att reflektera över sitt eget arbete samt nå andra skolbiblioteksintresserade.
Inte heller i Sundahl och Sundlings forskning om folkbibliotekariers arbete med
Instagram betraktas mediet som ett yrkesverktyg i den bemärkelse som tidigare
beskrivits i denna studie. Sundahl och Sundling kom i likhet med Cesar och Malm
fram till att marknadsföringsaspekten är den främsta orsaken till varför bibliotekarierna arbetar med Instagram, och att den digitala marknadsföreningen är ett komplement till traditionella marknadsföringskanaler som exempelvis tidningar.108
Något som dock kändes igen från Sundahl och Sundlings forskning är att folkbibliotekarierna lyft fram Instagrams enkelhet som en av anledningarna till varför de
valt att arbeta med mediet.109
En viktig aspekt att belysa i detta sammanhang är skolbibliotekariens ofta
unika situation som ensam bibliotekarie i biblioteket, vilket delvis kan ligga
bakom den privata utgångspunkten med Instagram-kontot. Ett skolbibliotek med
fler skolbibliotekarier hade förmodligen haft ett opersonligt Instagram-konto likt
de folkbibliotek som undersökts i studentuppsatserna. Instagram erbjöd skolbibliotekarierna en möjlighet att nätverka med andra skolbibliotekarier och få ett erfarenhetsutbyte. Kortfattat visar denna studie att skolbibliotekarierna använder Instagram som ett hjälpmedel för att utveckla olika aspekter av den egna yrkesrollen, vilket står i kontrast med den allmänna synen på sociala medier som ett medium som enbart bygger på sociala interaktioner. 110 Men också den bild som de
tidigare nämnda studentuppsatserna vittnade om från flera olika bibliotekstyper,
där marknadsföring var den dominerande anledningen bakom sociala medieranvändandet, står i kontrast mot anledningarna som skolbibliotekariernas Instagram-användande grundar sig på.
Den andra frågan som denna studie ställde syftade till att undersöka hur skolbibliotekarierna använder Instagram, med andra ord hur skolbibliotekarierna tar
sig an själva mediet. Studien visade att skolbibliotekarierna använder Instagram
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med mycket eftertanke och att de gärna arbetar med bilden innan publicering på
Instagram-kontot. Det dagliga arbetet dokumenteras och bearbetas när tillfälle ges
för att passa in bland de övriga bilderna på Instagram-kontot. Skolbibliotekarierna
tycks också bygga det yrkesmässiga användandet av Instagram utifrån hur de använder sociala medier privat. Detta ligger i linje med det som de tidigare nämnda
studentuppsatserna också vittnade om. Skolbibliotekarierna har dock till skillnad
från de flesta bibliotekarierna i studentuppsatserna inte fått i uppdrag att jobba
med sociala medier, de har istället valt det själva vilket kan förklara varför de utgår ifrån sina privata sociala medier-erfarenheter istället för att skaffa sig kunskaper om hur man använder sociala medier på ett mer professionellt sätt via exempelvis kurser eller andra webbresurser. Ett exempel som dock sticker ut från
den tidigare forskningen, och påminner om skolbibliotekariernas egenintresse av
att använda ny teknik i yrket, är Österlunds studie om två bibliotekspodcaster där
bibliotekarierna själva har varit drivande för att utveckla biblioteksverksamheten.111 Exemplen från Österlunds studie samt skolbibliotekarierna i denna visar
tydligt att det finns potential för sociala medier att spela en viktig roll när det
kommer till biblioteksutveckling, särskilt när intresset kommer från bibliotekarierna själva. Således skulle det möjligen ligga i biblioteksledningars intresse att se
till så att den ansvariga personalen vid exempelvis ett folkbibliotek får fria tyglar
att forma sociala medie-närvaron på ett sätt som också passar de som ska ansvara
för mediet. Det kan också vara värt att påpeka att skolbibliotekarierna själva i stort
sett enbart ger uttryck för positiva erfarenheter av arbete med sociala medier, trots
att de inte tar sig an mediet utifrån några professionella strategier, vilket skulle
kunna betyda att det fortfarande finns en stor utvecklingsmöjlighet för skolbibliotekarierna att maximera effekterna av sitt Instagram-användande. Det kräver dock
ett stort intresse från skolbibliotekariernas sida, och möjligheten att lägga ännu
mer tid på att utbilda sig kring hur exempelvis Instagram fungerar på djupet. Möjligheterna för bibliotekarier på exempelvis folkbibliotek att skaffa sig denna kunskap borde var väsentligt större, förutsatt att ledningen kommer till insikt om värdet av en fördjupad förståelse för sociala medier.
Studiens tredje fråga gällde vad som de facto publicerades på skolbibliotekariernas Instagram-konton, och vilka aspekter av skolbiblioteksverksamheten som
gavs utrymme där. Fyrarumsmodellen visade sig vara ett välfungerande redskap
för att tolka och kategorisera innehållet på respektive Instagram-konto. Ett flertal
bilder från var och en av fyrarumsmodellens olika dimensioner, det vill säga bilder som kunde kategoriseras som inspiration-, lärande-, möte- och skapandebilder, kunde identifieras hos varje Instagram-konto. Skolbibliotekariernas bilder
följde i stort ett gemensamt mönster, även om tydliga fördelningsskillnader bland
bildtyperna kunde identifieras. Exempelvis stack inspirationsbilderna på Skola B:s
111
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Instagram-konto ut i jämförelse med de andra två Instagram-kontona i studien.
Denna skillnad påtalades också av Robin (skolbibliotekarien för Skola B) som
berättade att hen ofta lägger ut boktipsbilder (som kategoriserades inom inspirationskategorin). Kim och Sam som hade mer jämnt fördelade kategorier med bilder
nämnde båda variationen av bilder som ett aktivt beslut när de arbetat med Instagram-bilderna. Lejonparten av samtliga bilder på Instagram-kontona var också relevanta (utifrån fyrarumsmodellen) för respektive Instagram-konto, vilket visar att
skolbibliotekarierna fångat skolbiblioteket på ett eller annat sätt när de skildrat
verksamheten på Instagram.
Studiens sista fråga, gällande vem eller vilka skolbibliotekarierna har som
tänkt målgrupp för Instagram-kontot, besvarades också på olika sätt. Robin stod
återigen ut och menade att eleverna var den främsta målgruppen, trots att de inte
har åldern inne för att själva få använda Instagram. Detta kan vara ett tecken på att
det har varit svårt för Robin att skilja på skolbiblioteks användare och Instagramkontots tänkta användare. Trots att Robin är medveten om att många andra skolbibliotekarier följer hens Instagram-konto, och att Robin också följer andra skolbibliotekarier, var eleverna hens centrala målgrupp. Kim och Sam hade dock liknande uppfattningar och menade att den tilltänkta målgruppen utgörs av alla med
ett intresse för skolbibliotek. Både Kim och Sam var tydliga med att eleverna inte
är en tänkt målgrupp och att vårdnadshavarna har ansvar för huruvida deras barn
nyttjade deras Instagram-konto på något sätt. Det skall dock påpekas att Kim trots
det har gjort aktiv reklam för Instagram-kontot, riktad mot eleverna i skolbiblioteket. Det kan tyckas vanskligt om en skolbibliotekarie i den lägre grundskolan
vänder sig till eleverna via en sociala medie-plattform som de inte har åldern inne
att få använda. Det kan sätta skolbibliotekarien i en svår situation om exempelvis
föräldrar eller skolledningen uppmärksammar det, samt om någon elev skulle råka
ut för trakasserier eller liknande på den sociala medie-plattformen. Kim och Sams
val av målgrupp knyter också väl an till anledningen varför de använder Instagram
i yrket, då de får inspiration och erfarenhetsutbyte av andra skolbiblioteksintresserade.
Ur ett metodkritiskt perspektiv går att diskutera huruvida tre Instagramkonton utgör ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra några generella slutsatser kring hur skolbibliotekarier arbetar med Instagram. Detta har dock inte varit
syftet med denna uppsats, som snarare bör ses som ett första stickprov inom
forskningsområdet. Som tidigare nämnts är innehållsanalysen inte heller utförd
med syftet att finna djupgående betydelser i materialet analysen appliceras på, och
man kan fundera kring hur resultatet skulle ha sett ut om man hade gjort en grundligare analys av bilderna i sig. Detta leder också in på den tolkning av bilderna
som skett i denna studie. Även om fyrarumsmodellen har erbjudit välfungerande
ramar för kategorisering av bilderna, har det skett via subjektiva bedömningar.
Det som jag i denna uppsats har tolkat som en inspirationsbild, kan någon annan

73

möjligtvis tolka som en lärandebild. Angående de semistrukturerade intervjuerna
föreligger också risken att svaren tolkats felaktigt, hur intervjuaren än vinnlägger
sig om att vara lyhörd. Sammanfattningsvis är detta frågetecken som bäst besvaras
med vidare forskning inom samma område.
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Avslutning
Jag har i denna uppsats undersökt innehållet på tre Instagram-konton, samt intervjuat skolbibliotekarierna som ansvarar för dessa konton. Särskilt fokus har lagts
vid att granska varför och hur skolbibliotekarierna har arbetat med Instagram,
samt vilken målgrupp som skolbibliotekarierna riktar innehållet till. Jag har inspirerats av Henrik Jochumsen, Caspar Hvenegaard Rasmussen och Dorte SkotHansens teorier för att förstå skolbibliotekets olika dimensioner, samt Lorri Mons
teorier om hur bibliotek bör arbeta med sociala medier. Genom att studera innehållet på skolbibliotekens Instagram-konton har jag försökt ge en större tyngd och
förståelse för skolbibliotekariernas intervjusvar. För att vidare förstå intervjusvaren har Mons koncept närvaro, synlighet, röst, interaktion, räckvidd, inverkan och
anseende varit av särskild betydelse.
Jag har i denna uppsats inte haft avsikten att värdera eller bedöma skolbibliotekariernas arbete med sociala medier, på samma sätt är syftet inte att dra några
generella slutsatser gällande hur skolbiblioteket bör hantera sina sociala medierkanaler. Istället har jag utgått från innehållet på skolbibliotekariernas Instagramkonton för att beskriva hur det kan se ut när skolbibliotekarier använder sociala
medier, i detta fall Instagram. Jag har visat och diskuterat hur bilderna fördelar sig
utifrån en innehållsanalys som bygger på fyrarumsmodellens bibliotekssyn samt
hur innehållet på de tre Instagram-kontona förhåller sig till varandra. Dessa exempel har sedan kopplats till skolbibliotekariernas egna utsagor om sitt arbete med
Instagram. Med stöd från relevant litteratur om bibliotek och sociala medier har
jag diskuterat hur skolbibliotekariernas arbete med Instagram förhåller sig till den
tidigare forskningen. Mina observationer kring skolbibliotekariernas Instagramarbete kommer avslutningsvis att kopplas samman med Mons sju huvudanledningar till varför bibliotek bör använda sociala medier i sitt dagliga arbete.
En grundförutsättning för denna uppsats har varit en näranalys av skolbibliotek med en fungerande Instagram-närvaro, och det visade sig att samtliga skolbibliotek i denna studie också har ett välfungerande skolbibliotek i övrigt. Skolbiblioteket kan potentiellt sett vara en stor del av, samt ovärderlig resurs för, skolan som skolbiblioteket tillhör. Alla elever i Sverige har en lagstadgad rätt till ett
skolbibliotek. På grund av detta har skolbibliotek sin fasta användargrupp och
behöver således inte likt ett folkbibliotek arbeta uppsökande mot nya användare.
Varför använder i så fall skolbibliotekarier sociala medier? Inom biblioteksvärl-
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den i Sverige (samt inom biblioteksforskningen) har intresset för sociala medier
följt en diskurs som utgår ifrån att marknadsföring är det centrala angreppssättet
för bibliotek med sociala medier. Denna diskurs kan fungera som ett hinder för
bibliotekspersonalen och biblioteksforskare att se på sociala medier-användning
från andra perspektiv. Arbetet med denna uppsats har utgått ifrån ambitionen att
utforska nya perspektiv på sociala medier i biblioteksmiljöer. Skolbibliotek passar
in när man letar efter nya perspektiv då de till skillnad från de flesta andra bibliotekstyperna ofta endast har en anställd. Bibliotek med större personalgrupper kan
till och med ha flera anställda som ansvarar för bibliotekets sociala medierplattformar. Skolbibliotekarier skiljer sig också från de flesta bibliotekarier på
större bibliotek då de tagit egna initiativ för att utforska möjligheterna med en
yrkesmässig sociala medier-närvaro. Som alternativ till framförallt Facebook, som
varit en ledande plattform för folkbiblioteken, har skolbibliotekarierna istället vänt
sig till Instagram som erbjuder en enklare och smidigare sociala medier-närvaro
samtidigt som plattformen fungerar för såväl opersonligt som personligt användande. Skolbibliotekariernas arbete med sociala medier erbjuder således en ingång
för vidare forskning om bibliotek och sociala medier som skiljer sig från den rådande diskursen. Även om deras användande också till viss del bygger på någon
form av marknadsföring har det inte varit centralt för skolbibliotekarierna när de
valt att arbeta med Instagram. Istället är yrkesutveckling, erfarenhetsutbyte och
plattformens funktion som minnesbank - eller dagbok, som en skolbibliotekarie
uttrycker sig - ledande begrepp. Ett nytt perspektiv på bibliotek och sociala medier som istället lyfter fram dessa funktioner kan också få fler bibliotekarier att
utforska möjligheterna att använda sociala medier för att utvecklas i sin yrkesroll.
Det är särskilt viktigt för skolbibliotekarier (och andra bibliotekarier) som arbetar
ensamma utan bibliotekariekollegor. Nedan följer mina avslutande reflektioner
om skolbiblioteksarbete med Instagram och hur de passar ihop med Mons huvudområden för biblioteksanvändning av sociala medier.
Bedömning av biblioteket från användarperspektivet.
Skolbibliotekarier kan använda Instagram för att få grepp om hur eleverna uppfattar skolbiblioteket på ett flertal sätt. Exempelvis kan skolbibliotekarien löpande
skildra den egna verksamheten (samt knyta ihop arbetet över tid med hjälp av
hashtagar) för att skaffa sig en överblick av arbetet. Om Instagram-kontot också
används för att skapa kontakt med andra intresserade kan skolbibliotekarien få
värdefull återkoppling samtidigt som hen kan få inspiration av att följa andra
skolbibliotekarier som också dokumenterar sitt arbete. Detta utbyte behöver inte
heller exklusivt ske via Instagram. Om skolbibliotekarien exempelvis är med i en
lokal skolbibliotekariegrupp kan det underlätta om medlemmarna följer varandra
på Instagram för att sedan ses fysiskt och diskutera hur arbetet med skolbiblioteket och de pedagogiska uppgifterna fortlöper. Om skolbibliotekarien dessutom
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lyckas få elevernas vårdnadshavare att följa Instagram-kontot kan eventuella föräldramöten bli lyckade träffar för vidare diskussion om hur eleverna (samt vårdnadshavarna) uppfattar skolbiblioteket.
Uppsökande verksamhet mot nya användare.
Detta är ett av de områden som skolbiblioteken inte behöver arbeta med på
samma sätt som exempelvis folkbibliotek då de redan har eleverna som sin bestämda användargrupp. Instagram-användandet kan dock ge vårdnadshavarna till
skolans elever en inblick i verksamheten, vilket bland annat kan leda till att ovana
skolbibliotekanvändare bland eleverna kan få hjälp av sina vårdnadshavare att
närma sig skolbiblioteket. Det kan också leda till att vana skolbiblioteksanvändare
kan få hjälp att hitta nya sätt att använda skolbiblioteket.
Marknadsföring av bibliotekets tjänster och verksamhet.
En viktig men oväntad vinst för skolbibliotekarier som använder Instagram kan
vara möjligheten att synliggöra sitt arbete med skolbiblioteket och hur det hör
ihop med den övergripande pedagogiska verksamheten på skolan. Exempelvis kan
Instagram användas för att få skolledningen samt lärarna att på djupet förstå skolbiblioteksarbetet och på så sätt motverka känslan av att inte vara sedd av sina kollegor, som flera skolbibliotekarier vittnat om. Instagram-kontot kan också användas för att skapa ett inspirationsutbyte med andra skolbibliotekarier på Instagram.
Främjande, insamling och rekrytering av lokalsamhällets engagemang i biblioteksverksamheten.
Detta kan vara det huvudområdet som Mon listar för biblioteksanvändning av
sociala medier som passar minst in i en svensk kontext, men det betyder inte att
bibliotek helt bör avstå från att arbeta med sociala medier utifrån dessa frågor.
Skolbibliotekarier skulle exempelvis kunna använda Instagram för att informera
om utställningar på skolan eller biblioteksverksamhet på folkbiblioteksnivå. Ett
annat användningsområde skulle kunna handla om att skapa opinion för skolbiblioteksverksamheten om den på ett eller annat sätt skulle vara hotad. Instagram
skulle på så sätt kunna fungera som en direkt kanal för skolbibliotekarie att kommunicera med exempelvis lokalsamhället.
Hänvisningar och liknande hjälp vid myndighets- och samhällsfrågor.
Skolbibliotekarien kan utifrån detta område exempelvis använda boktipsbilder för
att erbjuda föräldrar (och elever) relevant litteratur om mer övergripande samhällsfrågor. Ett annat tillvägagångsätt skulle kunna utgå ifrån att skolbibliotekarien är mer proaktiv och uppsökande på Instagram för att erbjuda sin kompetens
där andra användare ställt relevanta frågor. Det skulle dessutom fungera som ett
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bra sätt att visa upp det egna kontot för nya användare men också för att hitta nya
följer till Instagram-kontot.
Utbildning genom att ge stöd åt undervisning och annat informellt lärande.
Förmodligen det naturligaste användningsområdet för just skolbiblioteksanvändande av sociala medier. För skolbibliotekarien kan det handla om att vid sidan av
exempelvis boktipsbilder erbjuda en fördjupning i vissa ämnen. Det kan handla
om allt från källkritik och generell mediekunskap till läsfrämjande pedagogik och
vara riktad mot elever, föräldrar och andra skolbibliotekarier samt pedagogikintresserade.
Samlingsbyggande och sam-skapande verksamhet tillsammans med användarna.
Instagram kan vara ett välfungerande verktyg för att tillsammans med föräldrar
eller andra skolbibliotekarier anordna olika former av gemensamma projekt eller
utställningar. Dessa projekt kan också knytas samman av hashtagar vilket erbjuder
snabba och smidiga sätt för intresserade av hitta innehållet på Instagram. Det bör
också påpekas att själva skapandet i sig på Instagram blir en sam-skapande verksamhet, även om det inte leder fram till några fysiska projekt i skolbiblioteket.

Vidare forskning
I den här studien har jag utifrån flera perspektiv tagit mig an olika aspekter av tre
skolbibliotekariers Instagram-användande i yrket. Jag upplever att studien presenterat en mångfacetterad analys av hur skolbibliotekarierna själva ser på Instagram
och hur innehållet på deras Instagram-konton ser ut i praktiken, men självfallet
finns det mycket som inte berörts, eller som skulle gynnas av en grundligare analys. Denna uppsats har förhoppningsvis tagit de första stegen mot ett nytt sätt för
främst studenter att ta sig an hur olika bibliotekstyper arbetar med sociala medier.
Uppsatsen har också försökt visa att andra bibliotekstyper än de som oftast nämns
i forskningen är relevanta för sociala medier-inriktade undersökningar inom
ABM-området.
Vidare tycks det finnas en kongruens mellan innehållsanalysens resultat som
kodades via fyrarumsmodellen och det som skolbibliotekarierna berättade om i
intervjuerna. På grund av det lyckade sammankopplandet av innehållsanalysen
och fyrarumsmodellen finns det utrymme för liknande studier i framtiden för att
skapa en bredare forskningsgrund att stå på när det kommer till hur skolbibliotekarie arbetar med Instagram. Det bör även finnas utrymme för liknande studier
inom andra bibliotekstyper. Hur ser exempelvis Instagram-innehållet ut på stadsbiblioteken i Sveriges tre största städer?
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En möjlighet skulle också ha kunnat vara att presentera innehållsanalysens resultat för skolbibliotekarierna i samband med intervjuerna, vilket skulle ha kunnat
föra studien vidare i en annan riktning. Ett annat angreppsätt för en liknande studie skulle kunna fokusera på en mer djupgående analys av bildmaterialet på Instagram-kontona. Denna studie valde att utgå från en kvantitativ innehållsanalys
men det finns säkerligen många upptäckter för den som väljer ett kvalitativt perspektiv på innehållet.
Avslutningsvis vill jag tacka skolbibliotekarierna som avsatte tid för att svara
på mina frågor samt bjöd in mig till sina olika skolbibliotek. Jag vill också rikta
ett stort tack till min handledare Marie Steinrud för ovärderlig vägledning och
tålamod.

Sammanfattning
Uppsatsens övergripande syfte har varit att undersöka hur och varför tre skolbibliotekarier har valt att arbeta med Instagram inom ramen för sitt yrke. Vidare intresserar sig studien för vilka aspekter av skolbiblioteket som ges utrymme och vem
eller vilka som är den tänkta målgruppen för Instagram-kontot. Skolbibliotek och
Instagram är särskilt intressanta studieobjekt då de sällan förekommer i forskning
om bibliotek och sociala medier. Studien tar sig an dessa frågor med hjälp av
olika teoretiska och metodiska utgångspunkter; dels genom en innehållsanalys
som utgår ifrån Henrik Jochumsen, Caspar Hvenegaard Rasmussen och Dorte
Skot-Hansens fyrarumsmodell, dels genom semistrukturerade intervjuer som analyseras med hjälp av Lorri Mons analysredskap. Det empiriska materialet består
således av innehållet på skolbibliotekariernas Instagram-konton, som delades in i
kategorierna inspiration, lärande, möte, skapande och övrigt, samt intervjusvaren
som analyserades utifrån kategorierna närvaro, synlighet, röst, interaktion, räckvidd, inverkan och anseende. Innehållsanalysen visade övergripande att innehållet
på respektive Instagram-konto följde ett generellt mönster, även om det givetvis
fanns skillnader mellan kontona. Intervjusvaren byggde vidare och förstärkte
mycket av det som innehållsanalysen visat, dock framkom det även svar som
tydde på att skolbibliotekarier använder Instagram i sitt arbete av andra anledningar än de som oftast nämns i samband med exempelvis forskning om folkbibliotek och sociala medier. Skolbibliotekarierna som intervjuats i uppsatsen
använder främst Instagram som ett verktyg för att utveckla sin egen yrkesroll, och
de gör det av eget initiativ och på sina egna villkor. Innehållet på Instagramkontona var i stort sett alltid relevant och skildrade flera olika aspekter av skolbiblioteket. Målgruppen för skolbibliotekarierna visade sig främst vara andra
skolbibliotekarier och skolbiblioteksintresserade, även om elever förekom på ett
eller annat sätt som målgrupp för två av skolbibliotekarierna. Detta trots att de var
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medvetna om att den stora merparten av eleverna inte hade åldern inne för att använda Instagram.
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