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Inledning  

När mina ögon faller på något extra spännande, roligt, intressant eller vackert – och med vackert 
kan jag mena en sliten, trasig bokpärm eller maskätet pappers-ark – så fylls jag av en inre 
önskan att dela detta ögonblick med hela världen. Den här kanalen ger mig möjlighet att göra 
detta. 

 
Så här beskriver en av bibliotekarierna, som intervjuades inför denna studie, arbetet 
med Instagramkontot för bibliotekets specialsamlingar. Att världen blivit mer fo-
kuserad på det estetiska och visuella visas också på hur fenomen som ”Instagram-
vänliga” platser blivit allt vanligare. Fenomenet handlar helt enkelt om att göra plat-
ser mer fotografivänliga för att kunna bidra till ett vackert flöde på Instagram.1 

Under min praktik på Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvsavdelning fick 
jag på nära håll en inblick i det enorma material som biblioteket har i sina samlingar. 
Allt ifrån fornegyptiska papyrusfragment, medeltida handskrifter och kartor, till 
stamböcker, akvarellteckningar, musiknoter och mycket mer. Enligt min mening 
skulle dessa skatter vara intressanta för forskning inom flera historiska discipliner 
om fler visste om att materialet fanns. När en medarbetare på bibliotekets redakt-
ionsavdelning visade mig deras Instagramkonto, där de lägger upp bilder från olika 
delar av kulturarvsavdelningen, väcktes idén till denna uppsats. 

Sociala medier kan användas som verktyg för olika biblioteksverksamheter för 
att ge en inblick i hur deras arbete fungerar, vad som är på gång och vad som finns 
i samlingarna. Det är lättillgängliga tjänster som gör det möjligt även för det minsta 
biblioteket att interagera med sina användare och potentiellt locka besökare. Med 
hjälp av Instagram kan bibliotek med stora specialsamlingar visa upp delar av be-
ståndet – vilket ger användarna en uppfattning om vilket material som finns åtkom-
ligt även om det inte hunnit digitaliseras. Det är också ett bra sätt för bibliotek som 
inte har medlen för att digitalisera sina samlingar att visa upp sitt material och even-
tuellt locka till sig nya användare.  

Den här uppsatsen kommer handla om hur bibliotek i Sverige med stora kultur-
arvssamlingar valt att, med hjälp av det sociala mediet Instagram, visa upp sina 
samlingar och varför de gjort det. Undersökningen kommer fokusera på Instagram 
som verktyg – både med att nå ut till tänkta målgrupper och hur detta arbete utförs. 
Jag vill alltså undersöka vad biblioteken har för syfte med att visa upp sina special-
samlingar på Instagram och hur de går tillväga för att nå det syftet. 

                                                
1 Newton (2017); Matchar (2017). 
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Disposition 
Uppsatsen inleds med en Bakgrund där jag redogör för centrala begrepp och feno-
men som kommer tas upp i undersökningen. En kortare historisk bakgrund till de 
tre bibliotek som ska studeras ges, tillsammans med en kort beskrivning av deras 
användning av sociala medier. Därefter presenteras forskningsläget som sedan 
mynnar ut i formuleringen av syftet och centrala frågor för denna uppsats. 

Avsnittet Teoretiska utgångspunkter redogör för uppsatsens centrala teorier, 
nämligen Roland Barthes bildsemiotik och Lorri Mons analysmodell över hur so-
ciala medier används på bibliotek. Därefter beskrivs metoden och materialvalet. 

Undersökningen börjar med en intervjuanalys och avslutas i bildanalyser av sex 
bilder från respektive bibliotek. Därefter jämförs resultaten, vilket underlättar det 
sista avsnittet; Slutdiskussionen. Till sist reflekterar jag kring bibliotekens använd-
ning av Instagram och kommer fram till tänkbara slutsatser. 
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Bakgrund  

I det här avsnittet kommer några centrala teman, fenomen och begrepp i uppsatsen 
förklaras mer ingående för att lättare kunna förstå resonemang och vikten av studi-
ens genomförande. Först beskrivs bakgrunden till sociala mediers framväxt genom 
webb 2.0 och den yrkesspecifika benämningen bibliotek 2.0 för att sedan ge en 
övergripande bild av Instagram. Till sist ges en kort överblick till de för denna upp-
sats centrala bibliotekens historia, kulturarvssamlingar och vilka sociala medier de 
använder.  

Webb 2.0, eller sociala medier 
Internet är idag en stor del av människors vardag, lika självklar som vilken annan 
samhällsfunktion som helst. Därför är det också naturligt att kommunikation via 
internetbaserade tjänster ökat – vilket framför allt betyder sociala medier. I Sverige 
är det, enligt rapporten Svenskarna och internet, 83 % av befolkningen som använ-
der sociala medier, vilket är en stadig ökning på två procentenheter jämfört med 
föregående år. Den ökande användningen är en trend som hållit i sig de senaste åtta 
åren.2 Denna sociala del av internet kallas även för Webb 2.0, ett begrepp som in-
troducerades av Tim O’Reilly år 2005.3 De tre vanligaste och mest använda sociala 
medierna i Sverige är Facebook, Instagram och Snapchat, i den ordningen. Fa-
cebook är den plattform som används mest bland åldersgrupperna 26 och uppåt 
medan Snapchat dominerar bland yngre personer. 89 % av alla under 15 år använder 
Snapchat varje dag. Instagram är dock den plattform som ökar mest och snabbast 
bland alla åldersgrupper.4 

Forskning om sociala medier har även den ökat drastiskt från år 2008 och 
framåt.5 Det kommer en grupp forskare från Kina, USA, Spanien och Frankrike 
fram till i sin artikel ”Mapping development of social media research through dif-
ferent disciplines” från 2015. De studerade hur forskningen kring sociala medier 
sett ut och analyserade, med hjälp av kvantitativa mätverktyg, trender som rör antal 
publikationer och citeringar inom olika discipliner där forskning om sociala medier 
ägt rum. Mellan år 1990 och 2008 var de tre mest centrala begreppen ”television”, 
”media” och ”nyheter”6.7 Efter 2008 skedde ett stort skifte, där forskning, citeringar 

                                                
2 Davidsson m.fl. (2018), s. 48-49. 
3 Holmberg m.fl. (2009), s. 10. 
4 Davidsson m.fl. (2018), s. 50. 
5 Zhang m.fl. (2015), s.1144. 
6 Min översättning. 
7 Zhang m.fl. (2015), s.1147. 
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och publikationer om sociala medier ökade explosionsartat med den hösta toppen 
år 2012.8  

Bibliotek 2.0 
Genom att applicera webb 2.0 funktioner på bibliotek får man något som kallas för 
”bibliotek 2.0”. Denna definition är väldigt bred men samtidigt finns det inget en-
hetligt svar på vad begreppet egentligen innefattar enligt ledande forskare inom bib-
lioteksbranschen, eftersom det inte forskats tillräckligt kring ämnet. Ett annat pro-
blem med att försöka sig på en definition är att fenomenet är så pass föränderligt att 
det blir svårt att enas bland forskare. I Bibliotek 2.0 – deltagarkultur i förändring 
diskuterar författarna olika definitioner av begreppet. Det finns både smala och 
breda definitioner men i stora drag menar de flesta att begreppet har med digitala 
interaktiva teknologier att göra (såsom sociala medier) och att dessa ska främja del-
aktighet bland bibliotekets användare.9 Fokus skiftar alltså från en envägskommu-
nikation till en deltagande kommunikation. Denna definition kommer jag utgå ifrån 
i denna uppsats.   

Instagram 
Det sociala mediet Instagram är en fotodelningsapplikation som grundades år 2010 
av Kevin Systrom och Mike Krieger.10 Till skillnad från de äldre sociala medierna 
som övervägande är textbaserade (Twitter, Facebook, Linkedin etc.) så är Instag-
ram primärt en visuell kommunikationskanal. Fotografierna kan, innan de publice-
ras, redigeras med estetiserande filter, göras sökbara med hjälp av ”hashtaggar” och 
geomarkeringar samt enkelt delas på andra sociala medier.11 År 2012 såldes Instag-
ram till Facebook för ca sju miljarder svenska kronor och sedan dess har plattfor-
men utökats med fler funktioner och annonseringsverktyg.12 

Instagram var år 2018 det näst mest använda verktyget i Sverige, när det gäller 
sociala medier, efter Facebook. Det är 60 % av den svenska befolkningen som an-
vänder plattformen, vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregå-
ende år – en tillväxt som är större än alla andra sociala medier. Fastän det framför 
allt är de yngre åldersgrupperna som använder Instagram så ökar användningen 
även bland äldre.13 Dessutom växer användningen av Instagram också utanför Sve-
rige. I Storbritannien är det 41 % av befolkningen som använder verktyget och i 
USA ligger siffran på 47 %.14  

                                                
8 Zhang m.fl. (2015), s.1144. 
9 Holmberg m.fl. (2009), 12-15. 
10 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Instagram [2019-02-02]; Instagrams webbplats > About us 
[2019-02-02]. 
11 Internetmuseums webbplats > tidslinjen ”10” > 2010 Instagram tar över världen med storm [2019-02-02]; 
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Instagram [2019-02-02]. 
12 Kederstedt (2012).  
13 Davidsson m.fl. (2018), s.48-53. 
14 We are Flints webbplats > Research > Social 2018 > Press release [2019-02-02]. 
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Taggning 
Eftersom det är så pass många som använder Instagram blir det lättare att kommu-
nicera med andra som också använder plattformen genom att exempelvis skapa 
olika sorters gemenskaper med hjälp av hashtaggar (ex. #bookstagram, #filmisnot-
dead, #onthetable) och på så sätt få sin röst hörd samtidigt som man deltar i Instag-
ramkulturen. Hashtaggar används som metadata till de fotografier som läggs upp 
på Instagram som ett sätt att synliggöra inläggen och upptäcka andras bilder med 
samma tagg, vilket förenklades i slutet av 2017 då möjligheten att följa hashtaggar 
introducerades.15 Förutom att vara bra marknadsföringsverktyg är hashtaggar bra 
för att öka engagemanget hos följarna. Engagemanget kan framför allt uttryckas 
med gilla-markeringar (där man uttrycker uppskattning genom att reagera med ett 
hjärta), emojis (grafiska symbolbilder som används som komplement eller substitut 
till text, och symboliserar ofta ett humör eller en känsla) samt kommentarer. De 
inlägg som använder minst en hashtagg ökar engagemangsmåttet med 12,6 %.16 En 
av de mest använda taggarna år 2018, som fick så stort genomslag att det skapades 
en global rörelse kring den, var #metoo (1,5 miljoner stycken taggningar).17 #metoo 
var ett upprop från världens kvinnor med ett gemensamt syfte att synliggöra deras 
nedtystade erfarenheter av sexuella trakasserier.18 Även om just #metoo var en glo-
bal rörelse som uttrycktes över flera sociala medier så är det ett tydligt exempel på 
hur stor genomslagskraft inlägg på Instagram kan få, med tanke på hur många som 
använder plattformen och hur ofta taggen användes. 

Maxgränsen för antalet hashtaggar under varje Instagrambild är 30 stycken men 
det mest gynnsamma antalet är 11 stycken, fastän många stora företag oftast använ-
der mycket färre än så (runt 2-3 stycken). Under senare år har Instagram även infört 
så kallad ”geotaggning”, eller geomarkering, som innebär att man kan tagga platsen 
som bilden togs på. Inlägg med geotaggning får i snitt 79 % mer gensvar från föl-
jare.19 

Kulturarv och specialsamlingar på biblioteken 
Enligt Riksantikvarieämbetet definieras kulturarv som ”materiella och immateriella 
uttryck för mänsklig påverkan”.20 När det gäller bibliotekens kulturarvssamlingar 
handlar det om det materiella – böcker, kartor, handskrifter, brev, målningar etc. 
Det är samlingar som oftast vuxit genom donationer, inköp och pliktleveranser, men 

                                                
15 Instagrams webbplats > Press > Our story > 2017 > Now you can follow hashtags on Instagram [2019-02-
03]. 
16 Simply Measured Q3 2014 Instagram Study (2014)., s.12. 
17 Instagrams webbplats > Press > Our story > 2018 > Instagram year in review [2019-02-03]. 
18 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: me too-rörelsen [2019-02-03]. 
19 Osman (2018).  
20 Riksantikvarieämbetets webbplats > Kulturarv > Definition av kulturarv och kulturmiljö [2019-03-01]. 
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även en del krigsbyten. Dessa samlingar finns på både stifts-, folk- och forsknings-
bibliotek och kallas numera för ”specialsamlingar” då de behöver en speciell eller 
avvikande behandling jämfört med övriga samlingar på biblioteket, exempelvis 
specialläsesalar och anpassade magasin.21 

Uppsala universitetsbibliotek 
Uppsala universitet är Sveriges äldsta och grundades år 1477, men det var inte för-
rän år 1620 som universitetet fick ett bibliotek. På kung Gustav II Adolfs initiativ 
och donation från sin egen samling grundades Uppsala universitetsbibliotek (UUB), 
som är det äldsta av de tre bibliotek som ska undersökas i denna uppsats. Under 
bibliotekets två första decennier växte beståndet med donationer från kungen som 
till största del bestod av krigsbyten från bland annat Riga, Polen och Sydtyskland. 
Sakta men säkert växte bibliotekets samlingar med hjälp av nya lagar om pliktleve-
rans, flera inköp och kungliga donationer. År 1841 invigdes bibliotekets nya hu-
vudbyggnad Carolina Rediviva som än idag huserar universitetets kulturarvssam-
lingar. Idag finns stora delar av dessa samlingar även tillgängliga digitalt.22 

Biblioteket använder sig idag av flera sociala medier för att nå ut till sina an-
vändare. Twitter (@uppsalaunilib) används för vetenskaplig kommunikation med 
studenter och forskare som kan handla om Open Access23, publicering etc. Fa-
cebookkontot används som en allmän kanal för hela biblioteket, vilket även Flikr 
gör (även om det framför allt är specialsamlingar som visas upp där). Universitetet 
har även en Youtubekanal där biblioteket ingår. När det gäller Instagram har uni-
versitetsbiblioteket tre olika konton; ett allmänt för hela biblioteket (@uppsalauni-
lib), ett där de visar upp de relativt nya labben som införts på flera ämnesbibliotek 
(@uppsalaunilib_makerandvislab) och ett för specialsamlingarna (@uppsalauni-
lib_treasures).24  

Lunds universitetsbibliotek 
När Lunds universitet startade sin verksamhet år 1666 tillägnades en del av bygg-
naden till ett bibliotek. Biblioteket stod dock tomt de första fem åren då den första 
samlingen inte donerades förrän år 1671. Beståndet växte sedan långsamt och bygg-
naden som huserade detta bestånd var väldigt olämplig med bland annat råttor, vat-
tenläckor och mögel. 1698 blev biblioteket ett pliktleveransbibliotek och de föl-
jande två decennierna gick åt till att renovera huset. I och med pliktleveranserna 
växte samlingarna enormt och biblioteket hade kring år 1800 runt 20 000 volymer 
i sitt bestånd – dock med till stor del rätt så daterade böcker. Många menade då att 
                                                
21 Byström (2018), s. 8. 
22 Uppsala universitetsbiblioteks webbplats > Om biblioteket > Bibliotekets historia > Mer om bibliotekets 
historia [2019-03-04]. 
23 Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. 
24 Intervju med UUB. 2019-02-06. 
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Lunds universitet borde stängas ner, men år 1829 lades ett förslag i riksdagen om 
att istället modernisera hela universitetsverksamheten, vilket inkluderade biblio-
teket. År 1907 byggdes det nuvarande huset på Helgonabacken där universitetsbib-
lioteket står.25 

Lunds universitetsbibliotek (LUB) använder endast två sociala medier; Fa-
cebook och Instagram. Facebook sköts av en redaktionsgrupp på nio personer och 
används likt UUB:s Facebookkonto som en allmän kanal för hela biblioteket. På 
Instagram har de istället tre konton, som är inriktade på olika delar av bibliotekets 
verksamhet, och sköts av två personer vardera; ett allmänt konto för hela biblioteket 
(@lundunilib), ett för vardagstryck (@lundunilib_ephemera) och ett för special-
samlingarna (@lundunilib_treasures).26 

Roggebiblioteket 
Roggebiblioteket (vidare använder jag förkortningen ”Rogge”) är till skillnad från 
de föregående biblioteken ett stiftsbibliotek med ett mycket mindre bestånd. Biblio-
teket huserar i den så kallade Roggeborgen i Strängnäs som mellan år 1626 och 
1935 var ett gymnasium. Innan dess användes borgen som biskopshem och har fått 
sitt namn efter stiftets första biskop, Kort Rogge. Efter att gymnasiet flyttades till 
modernare lokaler användes borgen som allt från militärbas till museum. Skolans 
gamla samling fanns dock kvar, förvarade i ett tryckerihus. När samarbetet med 
Kungliga biblioteket (KB) inleddes år 1968 flyttades beståndet tillbaka till borgen 
och fick namnet Roggebiblioteket. Från och med 1800-talet har bibliotekets bestånd 
vuxit framför allt via donationer och består i huvudsak av äldre böcker, kartor, 
handskrifter och dissertationer.27 

Eftersom biblioteket är en del av en större organisation, KB, men har sina egna 
samlingar så har de även sina egna sociala medier. I detta fall används Instagram 
(@Roggebiblioteket) som Rogges enda plattform för sociala medier, medan KB i 
stort framför allt använder sig av Facebook och Twitter.28 

                                                
25 Håkansson (2016), s. 212-215. 
26 Intervju med LUB. 2019-02-21. 
27 Andersson (2018), s. 9-22. 
28 Intervju med Rogge. 2019-02-08. 
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs den mest aktuella forskning kring sociala medier, som 
primärt är kopplad till biblioteksverksamheter och deras användning av dem. Jag 
har valt att inte redogöra för forskning rörande sociala medier som är äldre än sju 
år, eftersom internetkultur snabbt förändras och blir inaktuell. Däremot tar jag i 
början upp en studie som gjordes för snart tio år sedan, framför allt på grund av dess 
vidd men också för att visa på hur den jämför sig med den senaste forskningen. 
Först beskrivs hur fältet ser ut internationellt för att sedan ge en bild av forsknings-
läget i Sverige. Därefter ges en kort beskrivning av några studier om Instagram som 
redskap samt om kulturarvssamlingar på bibliotek.  

Internationella studier om sociala medier på bibliotek 
I ”A study of Web 2.0 applications in library websites” har ett par forskare gjort en 
kvantitativ undersökning om hur webb 2.0 applikationer används på 120 bibliotek 
(från Nordamerika, Europa och Asien) och om/hur de tillför något värde på biblio-
tekens webbplatser. Det viktigaste studien kommer fram till är att webb 2.0 appli-
kationer förbättrar bibliotekens service och gör det lättare för användare att intera-
gera – både med varandra och med bibliotekarierna. Författarna menar att dessa 
tillägg sannolikt ökar tillströmningen av användare till biblioteken.29  

En nyare och jämförelsevis lika stor studie av Sultan M. Al-Daihania och Alan 
Abrahams har analyserat Facebookinlägg från 100 akademiska bibliotek från de 
fyra största engelsktalande länderna (Kanada, USA, Storbritannien och Australien) 
under två år.30 De har med hjälp av semantisk analys av begrepp som förekommer 
under inläggen bland annat kommit fram till att inlägg med högt engagemang ten-
derar att innehålla överdrivna och förstorade ord, samt ord som beskriver platser 
och evenemang. Inlägg med bilder medförde också mycket engagemang hos föl-
jarna då dessa hade mest gilla-markeringar. Att inlägg om underhållsarbete och lik-
nande inte fick så stor respons är kanske inte så överraskande, men en intressant 
aspekt av deras resultat är att de inlägg som var länkade till andra sociala medier 
(här; Twitter) inte heller fick så mycket respons: ”It seems that people does not 
interact with much of the non-original content.”.31  

En liknande studie har utförts av en grupp forskare men där de istället har un-
dersökt de fyra största akademiska biblioteken i Montréal. Deras fokus har varit 
inlägg på Facebook och Twitter i förhållande till antalet studenter på dessa 

                                                
29 Chua & Goh (2010), s. 210. 
30 Al Daihania & Abrahams (2018), s. 217. 
31 Al Daihania & Abrahams (2018), s. 224. 
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universitet, för att kunna visa på hur stor andel av just studenterna som faktiskt är 
engagerade på bibliotekens sociala medier. Engagemanget har de mätt i antalet 
gilla-markeringar, följare och delningar, och framgång mättes i andelen ökat följa-
rantal och hur stort engagemangsmåttet var. Även här visade resultaten att inlägg 
med bilder fick mest respons. Det övergripande resultatet var dock avvikande från 
majoriteten av de tidigare studierna som handlat om sociala medier på bibliotek, 
nämligen att bibliotekens närvaro på sociala medier inte var en gynnsam kanal för 
kommunikation med den givna målgruppen (studenter). Ett annat intressant resultat 
var att de bibliotek som publicerade färre inlägg hade högre engagemang på inläg-
gen, vilket också går emot tidigare studier som rekommenderar frekventa inlägg. 
En anledning till detta kan ha att göra med att dessa varit ytterlighetsfall: 

 One Facebook post they made in April 2016, was responsible for 17% of all the likes they 
received for the entire academic year. Their Twitter results were even more dramatic with one 
tweet accounting for 24% of all likes and 36% of all tweets for the year.32 
 

I en fenomenologisk studie har en annan grupp forskare, med hjälp av institutionella 
teorier, undersökt hur sex universitetsbibliotek i Mellanvästra USA uttrycker sig på 
sociala medier och vilken sorts information de väljer att dela med sig av. Innehållet 
från sju sociala medier – Facebook, Youtube, Google+, Instagram, Twitter, Pinte-
rest och Flikr – analyserades med samma metod av tre olika forskare för att med 
hjälp av triangulering öka legitimeringen av studiens resultat. Forskarna kom fram 
till att biblioteken i stort sätt härmade varandra i vad de publicerade på sina sociala 
medier eftersom de ansåg att ett vinnande koncept för det ena biblioteket lika gärna 
kunde fungera hos dem. Forskarna föreslår bland annat att biblioteken utformar 
strategier och riktlinjer för hur just deras bibliotek bör arbeta med sociala medier: 

[…] academic libraries are using social media in a homogenized manner, suggesting the pres-
ence of institutional isomorphic mechanisms (mimetic, and normative forces). Given that iso-
morphic forces impose conformity, but do not necessarily coincide with efficiency or effective-
ness, awareness of these isomorphic forces is valuable to academic libraries. […] academic 
libraries may consider requirements for establishing a social media strategy that best suits their 
organization as opposed to using a one size fits all approach.33  

 
Detta kommer även Elizabeth Brookbank fram till i sin fallstudie från 2015 ”So 
Much Social Media, So Little Time”, där hon med hjälp av enkäter skickade till 
studenter på Western Oregon University kommer fram till vilka sociala medier som 
är optimala för just det universitetsbiblioteket (Instagram och Twitter) och därmed 
bidragit till att biblioteket skapat en egen strategiplan för deras användande av so-
ciala medier.34 Besiki Stvilia och Leila Gibradze har också gjort en motsvarande 

                                                
32 Winn m.fl. (2017), s. 302.  
33 Harrison m.fl. (2017), s. 254. 
34 Brookbank (2015). 
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fallstudie över ett annat universitetsbibliotek, och kommit fram till liknande resultat 
– att planering och rätt fördelning av sociala medier krävs för varje enskilt bibliotek 
och dess målgrupp.35 Även Gary Collins och Anabel Quan-Haase kommer fram till 
liknande resultat i sin studie över kanadensiska forskningsbiblioteks användning av 
Facebook, Twitter, Flikr och Youtube. Olika sociala medier har olika funktioner 
och bör användas så anpassat som möjligt. Ett annat intressant resultat av deras 
studie var att Flikr hann bli daterat under tiden som studien genomfördes, vilket 
visar på sociala mediers snabba utveckling.36 

I ”Social media optimization: making library content shareable and engaging” 
har forskarna istället undersökt hur sökmotoroptimering (social media optimizat-
ion; SMO) kan användas på bibliotek för att få mer aktiva användare, i detta fall 
öka datatrafiken till ett akademiskt biblioteks digitala samlingar.37 Sökmotoropti-
mering används för att optimera en webbplats träffbarhet i sökmotorer såsom 
Google, för att få fler besökare att hitta till och använda webbplatsen.38 Genom att 
applicera SMO-verktyg kom forskarna fram till att användarengagemanget ökade 
rejält – bland annat ökade träffarna till bibliotekets Facebooksida med 5000 %.39 I 
en annan artikel, ”Building library community through social media”, har de istället 
undersökt hur tillämpandet av en speciell ”sociala medier-grupp” på ett bibliotek 
bidragit till fler följare och ökad interaktion från dessa följare. Detta eftersom de 
avvikit från deras tidigare automatiserade inlägg med låg respons till mer personliga 
och intressanta inlägg med fokus på kommunikation med följarna.40 

Stuart Palmer har i en fallstudie över ett australienskt universitetsbibliotek ana-
lyserat deras användning av Facebook och Twitter, mer specifikt hur interaktionen 
via dessa sociala medier sett ut under en tvåårsperiod. Resultatet av hans studie är 
att riktade inlägg anses vara gynnsammare eftersom interaktionen med användarna 
är störst under sådana inlägg.41 Även Maria Kronqvist-Berg har i sin avhandling 
Social Media and Public Libraries: Exploring information activities of library pro-
fessionals and users studerat hur samspelet mellan finska folkbibliotek och deras 
användning av sociala medier fungerar. Detta har hon gjort genom enkäter skickade 
till både bibliotekspersonal och användare, samt genom innehållsanalys av biblio-
tekens Facebooksidor.42 Resultaten visar bland annat på att bibliotekspersonal anser 
att bibliotek 2.0 är en naturlig del av biblioteksverksamhetens utveckling och ett 
bra sätt att kommunicera med användarna på. Däremot visar resultaten även att per-
sonalen oftare engagerar sig i att starta upp och lägga ner mycket tid på innehållet i 

                                                
35 Stvilia & Gibradze (2017). 
36 Collins & Quan-Haase (2014), s. 63. 
37 Rossman & Scott (2015), s. 526f. 
38 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: sökmotoroptimering [2019-02-12]. 
39 Rossman & Scott (2015), s. 541. 
40 Young & Rossman (2015), s. 20, 28-29. 
41 Palmer (2014). 
42 Kronqvist-Berg (2014), s. 2-3. 
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deras olika sociala medier men lägger mycket mindre tid och energi åt att starta 
kommunikativa konversationer med användarna, förutom att svara på frågor. An-
vändarna värdesätter och förväntar sig liknande ”service” som de får när de går in 
i det fysiska biblioteket, såsom anonymitet och inte så mycket engagemang från 
deras håll. Inlägg med bilder och med humoristiska/underhållande inslag fick mest 
respons, som framför allt bestod av gilla-markeringar, vilket kräver väldigt låg an-
strängning. Samtidigt betonar hon att det sällan förekom negativa kommentarer.43 

En annan forskargrupp har i ”How Do Libraries Use Social Networking Sites 
to Interact with Users” gjort en bredare studie där de genom kvantitativa analyser 
av inlägg på sociala medier (Twitter, Facebook och Weibo) och kvalitativa inter-
vjuer med bibliotekarier undersökt hur både folk- och forskningsbibliotek interage-
rar med användarna via sociala medier. Studien genomfördes på totalt 40 bibliotek 
i Kanada, Storbritannien, USA, Kina, Hong Kong och Taiwan. Genom studien 
kommer de fram till att kunskapsdelande inlägg engagerar flest användare och att 
Twitter/Weibo lämpar sig mest till nyhetsdelande medan Facebook är mest gynn-
sam när det gäller att kommunicera med följarna. För produktivare användning av 
sociala medier föreslår forskarna att biblioteken anpassar sina inlägg utefter vad 
som är mest framgångsrikt för de olika kanalerna, vilket också skulle minska risken 
för information overload. En sista viktig sak de kommer fram till är att använd-
ningen av sociala medier skiljer sig mellan folk- och forskningsbibliotek eftersom 
de har olika målgrupper. Folkbiblioteken har den bredare allmänheten som mål-
grupp och därför blir deras inlägg på sociala medier mer breda informations- och 
kunskapsdelande, medan forskningsbiblioteken tenderar att rikta sina inlägg till de-
ras mer smala användargrupp (oftast studenter, forskare och andra kollegor inom 
den akademiska biblioteksvärlden).44 Noa Aharony kommer i sin studie, ”Facebook 
use in libraries: an exploratory analysis”, fram till liknande slutsatser; att biblio-
teken (här; i USA) framför allt använder Facebook för att dela med sig av kunskap 
och information, men också att detta sker i högre grad hos folkbibliotek än forsk-
ningsbibliotek.45 

Nationell forskning om sociala medier på bibliotek 
När det gäller forskning om sociala medier i relation till olika sorters biblioteks-
verksamheter ser fältet rätt glest och otillräckligt ut bland etablerade forskare i Sve-
rige. Detta kan bero på flera faktorer, allt ifrån ointresse till att fältet är relativt nytt 
i jämförelse med andra forskningsområden inom biblioteks- och informationsve-
tenskapen. En annan möjlig förklaring är att sociala medier utvecklas så snabbt och 
att internetbaserade plattformar och kommunikationsmedel snabbt kan bli 
                                                
43 Kronqvist-Berg (2014), s. 198-207. 
44 Chen, Chu & Xu (2012). 
45 Aharony (2012). 
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inaktuella, vilket kan göra etablerade forskare aktsamma mot fältet. Däremot finns 
en del studentuppsatser som rör detta ämne, och jag tänkte här ta upp två exempel 
på masteruppsatser som publicerats de senaste åren.  

Gözde Düzer har i sin masteruppsats Embracing Twitter: marketing the public 
library on social media fokuserat på Twitter och om folkbibliotekens användning 
av sociala medier som marknadsföringsverktyg.46 Hon menar att bibliotek borde 
applicera traditionella marknadsföringsmetoder på sina sociala medier för att locka 
till sig användare men även här konstateras bristen på målsättningar och policydo-
kument hos biblioteken när det gäller användningen av sociala medier. Hon betonar 
även vikten av att biblioteken besvarar alla frågor de får på sociala medier för att 
bygga upp bra relationer med följarna, eftersom kommunikationen spelar en stor 
roll i hur biblioteken uppfattas av användarna.47 

Alexis Wiklund har istället undersökt användandet av sociala medier på forsk-
ningsbibliotek. Med ett marknadsföringsperspektiv har hon gjort innehållsanalyser 
av fem universitetsbiblioteks Facebook- och Twitterkonton. Resultaten från studien 
visar på att bibliotekarier har en övergripande koll på utformningen av deras inlägg 
på dessa sociala medier men att det finns bristande kunskaper kring hur man kan 
applicera marknadsföringsmetoder och skapa en tvåvägskommunikation med an-
vändarna.48 

Fokus på Instagram 
Att Instagram är ett relativt nytt fenomen visar sig på den knapphändiga forskning 
som gjorts kring plattformen – i alla fall i Sverige och i relation till bibliotek och 
andra kulturarvsinstitutioner. Med tanke på hur stor plattformen blivit så anser jag 
att mer forskning om Instagram är nödvändig för att kunna förstå vikten av dess 
användning när det exempelvis gäller marknadsföring, visuell kommunikation etc.  

Redan 2013 skrev Danielle Salomon artikeln ”Moving on from Facebook” där 
hon lyfte upp Instagrams som ett lyckat exempel i UCLA Powell Library, där hon 
arbetade som bibliotekarie och sociala medier-ansvarig. Hon menade att Instagram 
var en mycket framgångsrikare plattform än exempelvis Facebook och andra soci-
ala medier när det kom till att kommunicera och interagera med deras studenter. 
Den största fördelen dock, menar hon är att de med hjälp av Instagram kunde nå en 
yngre och mer varierad demografi.49 En annan bibliotekarie, Lauren Wallis, utfor-
made en ny sorts informationssökningslektion för förstaårsstudenter där de genom 
ett gemensamt Instagramkonto i smågrupper fick lägga upp bilder på förutbestämda 

                                                
46 Düzer (2013), s. 6. 
47 Düzer (2013), s. 65-70. 
48 Wiklund (2016). 
49 Salomon (2013), s. 408-409. 
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teman. Det kunde vara allt från ”Den bästa studieplatsen” till ”Den konstigaste 
boken i referenshyllorna”.50 Vid slutet av lektionen fick de i grupp diskutera allas 
inlägg. Genom att använda sig av sociala medier (specifikt Instagram som är en väl 
använd plattform av studenter) och engagera studenterna i deras inlärning kunde 
Wallis minska på den biblioteksångest som ovana biblioteksanvändare ofta upple-
ver.51 

Ett tredje lyckat exempel på hur Instagram använts i bibliotek skriver Jaci Wil-
kinson om i artikeln ”Accessible, Dynamic Web Content Using Instagram” över en 
fallstudie vid Mansfield Library Archives and Special Collections som tillhör Uni-
versity of Montana. Biblioteket startade år 2015 ett Instagramkonto över sina spe-
cialsamlingar och fick snabbt många följare till kontot. En av bibliotekarierna som 
sköter kontot menar att en drivande faktor vid uppstarten var att ansluta sig till en 
gemenskap där många andra specialsamlingsbibliotek befann sig för att utbyta 
idéer, inspireras och på andra sätt interagera med varandra. Därför består också 
många av deras följare av andra kulturarvsinstitutioner samt bibliotek med special-
samlingar. Eftersom deras Instagramkonto snabbt blev så lyckat ville de kunna ut-
nyttja detta genom att koppla kontots flöde till bibliotekets webbsida, vilket var 
syftet med denna fallstudie.52 Denna koppling var ett enkelt och bra sätt för biblio-
teket att locka till sig nya följare och därmed bygga en större gemenskap kring det 
kulturarv som specialsamlingarna innefattar.53 

De mest omfattande studierna om Instagram på bibliotek och andra kulturarvs-
institutioner i Sverige har även här främst bestått av studentuppsatser. Ottilia Sun-
dahl och Frida Sundling har i sin kandidatuppsats En bild säger mer än tusen ord 
undersökt folkbiblioteks användning av Instagram som ett relationsskapande mark-
nadsföringsverktyg.54 Resultaten visar likt många andra nämnda studier att interakt-
ionen med användarna inte är så omfattande som man i början hoppats på, men att 
interaktionen med andra bibliotek är desto större, vilket även Wilkinsons fallstudie 
visade på.55 

Carl Michael Sahlberg har i sin masteruppsats undersökt tre skolbibliotekariers 
användning av Instagram på deras bibliotek. Genom intervjuer med skolbiblioteka-
rierna och analys av deras Instagramkonton kommer han fram till att den främsta 
anledningen till varför just Instagram är ett gynnsamt redskap för dem är på grund 
av dess lättillgänglighet, enkla utformning och att den fungerar som både en per-
sonlig och opersonlig plattform. Även här tas det faktum att skolbibliotekarier följer 
varandra på Instagram upp som ett bra sätt att diskutera gemensamma intressen.56 
                                                
50 Min översättning. 
51 Wallis (2014), s. 181-184. 
52 Wilkinson (2018), s. 19-20. 
53 Wilkinson (2018), s. 25. 
54 Sundahl & Sundling (2016), s. 4. 
55 Sundahl & Sundling (2016), s. 31. 
56 Sahlberg (2018). 
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Museer i Sverige är kulturarvsinstitutioner som ofta är mer framgångsrika på 
Instagram än bibliotek när det exempelvis gäller antal följare (bland annat har Nat-
ionalmuseum idag 28 300 följare57, Nordiska museet 27 500 följare58 och Moderna 
museet 77 300 följare59) och mediala framgångar (Livrustkammaren är ett lyckat 
exempel på ett museum som genom humor lockar till sig en stor skara följare på 
sociala medier).60 Maja Billing har skrivit en magisteruppsats där hon genom att 
analysera och jämföra tre olika centralmuseer på olika platser i Sverige (Livrust-
kammaren i Stockholm, Världsmuseet i Göteborg och Moderna museet i Malmö) 
kommit fram till att mer personliga och humoristiska inslag på Instagraminläggen 
genererar större interaktion och respons från följare. Moderna museet som hade en 
seriösare ton och publicerade relativt få inlägg hade även minst interaktion med 
följarna.61 

Fokus på kulturarv och specialsamlingar 
Angående kulturarvsforskning i Sverige, där fokus ligger på bibliotek med special-
samlingar, verkar även här fältet vara rätt begränsad. Majoriteten av studierna är 
återigen studentuppsatser, dock så finns det en del antologier och andra skrifter. 
Exempelvis skriver Berit Arnell om hur Roggebiblioteket under andra hälften av 
1800-talet välkomnade olika sorters besökare och låntagare i sin undersökning 
Läsande fruar och mamseller, vilket till stor del berodde på bibliotekets frisinnade 
bibliotekarie Jonas Otto Pontén. Med denna undersökning visar Arnell på hur van-
ligt det var för kvinnor ur högre stånd (som ofta var barn eller fruar till lärare och 
präster) att låna från biblioteket eftersom de vanligen var lärda och hade fått viss 
utbildning.62 

Uppsala universitetsbibliotek har gett ut två antologier med texter från semi-
narier om specialsamlingar i Sverige. Seminarierna initierades först genom ett sam-
arbete mellan svenska bibliotek med specialsamlingar och består av essäliknande 
texter utformade efter föredrag som hölls först år 2014 och 2015 och sedan igen år 
2016 och 2017. Texterna berör allt ifrån krigsbyten och bokhandel till internation-
ella samarbeten och digitalisering.63 En liknande antologi gavs ut i Danmark på ini-
tiativ av Danmarks biblioteksskola. Temat för texterna är digitalisering, mer speci-
fikt digital förmedling, av kulturarv och innehåller även texter från kulturarvsin-
stitutioner i Sverige och Norge. Dessa texter är dock mer formella med en mer 

                                                
57 Instagrams webbplats > nationalmuseumswe [2019-03-11]. 
58 Instagrams webbplats > nordiskamuseet [2019-03-11]. 
59 Instagrams webbplats > modernamuseet [2019-03-11]. 
60 Sandholm Hellner (2017). 
61 Billing (2018). 
62 Arnell (2000), s.3-10, 22. 
63 Sjökvist (2016); Sjökvist (2018). 
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ämnesinsatt publik i åtanke.64 Digitalisering är det område som dominerar kultur-
arvsforskningen, framför allt när det gäller i relation till bibliotekens special- och 
bildsamlingar. Ulrika Kjellmans magisteruppsats Konsten att finna en bild är ett 
tidigt exempel på sådan forskning. Hon visar på vikten av en effektiv hantering av 
bibliotekens bildmaterial genom intervjuer med ansvariga vid fem svenska forsk-
ningsbibliotek och menar att det som kräver mest inte är själva verkställandet av 
databaser utan hur de registreras på ett så användarvänligt sätt som möjligt.65 

Studier som inte handlar om digitalisering ger istället en inblick i olika verk-
samheters sätt att arbeta med exempelvis tillgängliggörande, kunskapsorganisering 
och katalogisering av kulturarvsmaterial. Dessa uttrycks framför allt i domänana-
lyser såsom Emma Wallins masteruppsats om Vitterhetsakademien och Kazuko 
Gustafssons masteruppsats om Kart- och bildenheten vid Uppsala universitetsbib-
liotek, eller genom intervjustudier likt Annika Linds magisteruppsats om folk-
biblioteken i Hälsingland.66 

Sammanfattning 
Av den forskning som presenterats ovan kan några tydliga mönster urskiljas när det 
gäller metod- och teorianvändning. Många har använt sig av kvantitativa metoder 
såsom innehållsanalys och enkäter för att analysera de valda sociala medierna, me-
dan majoriteten kan sägas ha gjort intervjustudier där de ofta antingen utgått från 
ett specifikt bibliotek för en fallstudie eller analyserat en specifik biblioteksverk-
samhet såsom skolbibliotek. Förutom innehållsanalys går det också att urskilja en 
trend i att använda marknadsföringsteorier när det kommer till studier om sociala 
medier på bibliotek. Mitt bidrag till forskningsfältet blir istället att genom kvalita-
tiva bildanalyser och en analysmodell för användande av sociala medier visa på hur 
och varför bibliotek använder sig av sociala medier – med fokus på Instagram. 

                                                
64 Lund m.fl. (2009). 
65 Kjellman (1998).  
66 Lind (2007); Gustafsson (2011); Wallin (2017). 
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Problemformulering och syfte 

Som jag redovisat ovan finns det många studier som betonar vikten av att bibliotek 
bör finnas tillgängliga på sociala medier. Fördelarna är många; det ökar synligheten, 
hjälper till att sprida information, en väg för interaktion med användarna, ett mark-
nadsföringsverktyg etc. Det räcker dock inte med att biblioteken finns på sociala 
medier utan närvaron bör också vara framgångsrik i relation till deras syften, exem-
pelvis genom interaktionen med följarna. Hur sociala medier, specifikt plattformen 
Instagram, används på specialsamlingsbibliotek är inte lika utforskat. Därför ämnar 
denna uppsats undersöka hur och varför tre bibliotek använder sig av Instagram för 
att visa upp sina specialsamlingar. 

Frågeställningar 
För att undersöka uppsatsens syfte har följande frågor formulerats:  

1. Vad är syftet med att ha ett speciellt Instagramkonto för specialsamlingar? 

2. Hur använder biblioteken Instagram?  

3. Vem riktar de sig till?  

Avgränsningar och urval 
Jag har i denna uppsats valt att analysera Instagramkonton som är drivna av Lunds 
universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Roggebiblioteket. Själv-
klart finns det fler bibliotek i Sverige som har stora specialsamlingar, denna av-
gränsning har dock gjorts utifrån två kriterier. Den första faktorn är att biblioteket 
ska finnas på Instagram specifikt för att visa upp material ur sina specialsamlingar. 
Det andra har att göra med storleken på Instagramkontot. Jag har satt gränsen på 
minst 500 följare för att få ett tillräckligt omfattande konto för att kunna mäta en-
gagemang. Inläggen som ska analyseras från varje bibliotek har valts ut för att pre-
sentera en så bred och karaktäristisk bild av kontot som möjligt. Bilderna ska alltså 
i så hög grad som möjligt variera i uttryck (detaljbilder, boksnitt, bokryggar osv.). 
Gränsen har satts på sex bilder från varje bibliotek – en från varje månad och med 
start 1 oktober 2018 och slut 31 mars 2019. Denna avgränsning har gjorts för att de 
olika kontona vid undersökningstillfället har haft olika publiceringsfrekvenser och 
därför ett ojämnt material att utgå ifrån.  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teorier denna uppsats grundar sig på är Barthes bildsemiotiska modell och Lorri 
Mons analysmodell. Bildsemiotiken är en lämplig utgångspunkt för att förstå sym-
boliken i bilderna och vad de representerar. Lorri Mons analysmodell lämpar sig 
för denna undersökning då den går att applicera på biblioteks sociala medier för att 
fastställa hur de kan användas mest framgångsrikt. 

Bildsemiotiken 
Semiotik handlar om hur människor uppfattar tecken som blir symboliska represen-
tationer av något annat, något som grundar sig i gemensamma kulturella normer. 
Även om jag i denna uppsats kommer tolka bilderna utifrån mina egna föruppfatt-
ningar förklarar Martyn Denscombe att semiotiken ”bygger på ett antagande om en 
viss grad av samstämmighet bland betraktarna om bildens mening”.67 Min tolkning 
kommer därför utgå ifrån gemensamma kulturella koder, men med ett visst sväng-
rum för personliga åsikter. 

Semiotiken är ett teoretiskt perspektiv som ser på bilder som tecken och sym-
boler som bör tolkas för att uppfattas. Dessa tecken är en form av kommunikation 
som genom bilderna berättar någonting för betraktaren. För att kunna utläsa tecken 
och symboler ur bilder bör man först känna till det sammanhang där de ingår.68 Inom 
semiotiken är språket centralt eftersom ”där det finns tecken finns det språk”.69 
Denna semiotiska grund introducerades av Ferdinand de Saussure när det år 1916, 
efter hans död, gavs ut en bok som heter Kurs i allmän lingvistik. Det är en samling 
av hans föreläsningar om strukturalismen inom lingvistiken. Här introducerar han 
begreppet semiologi som han menar är en mer övergripande vetenskap om alla sor-
ters tecken, där även språket ingår.70 Søren Kjørup menar, i boken Semiotik, att detta 
i praktiken betyder att orden är det muntliga språkets tecken.71 

Den andra centrala gestalten inom semiotiken är den amerikanske filosofen 
Charles Sanders Pierce som vid samma period presenterade tecknen ikon, index och 
symbol. Med hjälp av appliceringen av dessa tecken, menar Pierce, kan man lösa 
både vetenskapliga och filosofiska problem, samt i semiotikens fall tolka visuellt 
och textuellt innehåll.72  

                                                
67 Denscombe (2016), s. 405. 
68 Wærn m.fl. (2004), s. 23-25. 
69 Kjørup (2004), s. 15. 
70 Saussure (2015 [1916]), s. 39-41. 
71 Kjørup (2004), s. 19. 
72 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: semiotik [2019-04-09]. 
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Ungefär ett sekel senare, närmare bestämt år 1964, introducerade Roland Bart-
hes bildsemiotiken i samband med sina essäer Rhétorique de l'image och Éléments 
de sémiologie. Det var framför allt i Rhétorique de l'image, eller Bildens retorik, 
som Barthes, genom sin semiotiska bildanalys av en reklambild från det franska 
pastaföretaget Panzani, för första gången applicerade de tidigare lingvistiska verk-
tygen från semiologin på ett visuellt medium.73 Hans Hayden skriver i förordet till 
den svenska översättningen av Bildens retorik att Barthes introducerade ”möjlig-
heten att studera bild som språk” och därmed lade grunden för bildsemiotiken som 
forskningsfält. Vidare skriver han att Barthes, med bildsemiotiken, inte nödvändigt-
vis ville tolka bildens betydelse utan snarare hur den betyder något – ”hur bilder 
kan fungera i en specifik kommunikativ situation”.74 Det är på denna grund jag ba-
serar denna undersökning. Genom inspiration och applicering av delar ur Barthes 
bildsemiotiska modell vill jag undersöka hur de tre valda bibliotekens bilder på In-
stagram fungerar som kommunikationsmedel för att förmedla det de vill säga till 
användarna och därmed profilera sig.  

Konnotation, denotation och det språkliga meddelandet 
Utöver ett teoretiskt perspektiv kan semiotiken även ses som en metod i en under-
söknings analysarbete. I denna uppsats kommer jag använda mig av bildsemiotiken 
både som vetenskapligt perspektiv, som jag förklarat ovan, men även som en del i 
metoden när inläggen på Instagram ska analyseras. Detta kommer jag framför allt 
göra genom appliceringen av de semiotiska begreppen konnotation och denotation, 
där jag inspirerats av Barthes reklamanalys i Bildens retorik. Här beskriver Barthes 
den denoterande bilden som den bokstavliga och den konnoterande bilden som den 
symboliska. Dessa begrepp tillämpar han tillsammans med bildens ”språkliga med-
delande” då han menar att i ”dagens masskommunikation verkar […] som om det 
språkliga meddelandet finns med i alla bilder: som titel, förklarande text, tidnings-
artikel, filmdialog, pratbubbla”.75 Vidare förklarar han det språkliga meddelandet 
som en vägledare. Vid denotation hjälper det språkliga meddelandet till att identi-
fiera ett meddelande, medan det vid konnotation hjälper till att tolka ett med-
delande. Texten styr även tolkningen av bilden ”mot en i förväg bestämd bety-
delse”.76 I min analys kommer Instagraminläggens språkliga meddelande tas i be-
aktning både vid denotationen och konnotationen eftersom texten, som Barthes 
skriver, finns där av en anledning – för att begränsa tolkningsmöjligheterna. Den 
tillför information och kommer därför hjälpa mig att identifiera vad bilden förestäl-
ler och styra min tolkning av den. 

Anledningen till varför en nedbrytning av bilden genom denotation är viktig är 
att det underlättar konnotationen, eftersom det enligt Barthes redan finns 
                                                
73 Hayden (2016), s. 9-10. 
74 Hayden (2016), s. 21-22. 
75 Barthes (2016 [1964]), s. 39. 
76 Barthes (2016 [1964]), s. 42. 
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konnotationer i bildens olika delar. Detta gör också att tolkningar kan variera bero-
ende på hur många gånger samt på vilket sätt man ”läser” bilden, men även Barthes 
förtydligar att dessa tolkningar inte varierar avsevärt om man utgår ifrån gemen-
samma faktorer såsom kultur, nation, kunskap osv.77  

Lorri Mons analysmodell 
Informationsvetaren Lorri Mon publicerade år 2015 en analysmodell i Social Media 
and Library Services som utgår ifrån olika aspekter på bibliotekens sociala medie-
användande. Mon menar att det som bibliotek behöver tänka på när det gäller arbe-
tet med sociala medier är att göra det så framgångsrikt som möjligt: 

[…] beyond simply establishing a social presence for the library, a greater challenge is building 
effective and engaging social media sites that successfully adapt a library’s visibility, voice, 
and presence to the unique contexts, audiences, and cultures within diverse social media sites.78  

Hon menar att olika sociala medier skiljer sig från varandra i hur det sociala utbytet 
sker på bästa sätt, och bibliotek bör därför anpassa sina behov efter det sociala me-
dium som är bäst lämpat – Instagram och Flikr passar bäst för att dela bilder medan 
Facebook är mer anpassad för samtal.79 Mon betonar vikten av att ett biblioteks 
profil och inlägg på sociala medier bör utformas och anpassas efter vilken bild de 
vill ge av sig själva, något hon kallar för ”impression management”. Biblioteket 
tjänar därför på att vara ense om hur de ska kommunicera utåt, vilken ”röst” de ska 
ha (personligt eller inte), vilken självbild de projicerar samt vilken visuell bild de 
ger av sig själva.80 

Utifrån dessa utgångspunkter samt tidigare forskning har Mon utvecklat en ana-
lysmodell för att förstå hur bibliotek använder sig av sociala medier samt hur ar-
betssättet kan förbättras utifrån sju grundbegrepp. I denna uppsats kommer dessa 
begrepp fungera som ett komplement till bildsemiotiken för att få en ökad förståelse 
för både hur biblioteken använder sig av Instagram samt vilken bild de vill förmedla 
av sig själva som institution. Begreppen kommer även användas vid analys av in-
tervjusvaren. Mons begrepp är: närvaro, synlighet, röst, interaktion, räckvidd, på-
verkan och anseende. 

Närvaro: denna punkt handlar mycket om hur biblioteket väljer att forma bilden av 
sig själva exempelvis genom sin profilbild, användarnamn, profilbeskrivningen 
etc. Närvaron handlar även om vilken eller vilka sociala medier biblioteket valt 
att ”närvara” vid och inte – om man väljer Instagram eller Flikr för bildmedier 

                                                
77 Barthes (2016 [1964]), s. 48-54. 
78 Mon (2015), s. 33. 
79 Mon (2015), s. 1-2. 
80 Mon (2015), s. 23. 
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har stor betydelse för vilken bild biblioteket vill ge av sig själva som organisat-
ion. 

Synlighet: handlar om till vilken grad bibliotek väljer att vara synliga på sociala 
medier – om det i vissa fall med mindre bibliotek räcker med ett Facebook-
konto men där större bibliotek med fler målgrupper kräver att man är synlig på 
flera sociala medier. Mon talar om värdet av att välja ”rätt” plattform för biblio-
tekets målgrupp eftersom de dels får större spridning, dels gör det enklare för 
fler att hitta till bibliotekets sociala medier (vilket kan effektiviseras genom att 
länka ihop bibliotekets sociala medier med varandra samt genomgående an-
vända överensstämmande visuella- och textuella metadata). 

Röst: handlar om vilken stil på språk (vilket inkluderar visuella medel) biblioteket 
använder vid utformning av inlägg, profiler etc. Mon menar att stilen bör an-
passas efter tre huvudsakliga faktorer för att få ut så mycket som möjligt från 
den valda plattformen: 

1. Anpassa innehållet till den valda plattformen; Twitter kräver korta inlägg på 
maximalt 140 tecken medan inlägg på Instagram görs bäst när fokus läggs 
på bilden. Att ta sig an användarkulturen (hashtaggar, emojis osv.) på de 
olika sociala medierna är också ett bra sätt att öka engagemanget på.  

2. Anpassa innehållet till den tänka målgruppen; ett skolbibliotek med yngre 
användare har inte samma målgrupp som exempelvis ett högskolebibliotek 
och därför bör det textuella och visuella språket anpassas beroende på vem 
man riktar sig emot. 

3. Anpassa innehållet till det tänkta budskapet; genom att kartlägga effekten 
av de inlägg som biblioteket publicerar kan man anpassa innehållet på olika 
sociala medierna för att få ut så mycket av bibliotekets tänkta syfte som 
möjligt. 

Interaktion: är den sociala aspekten av användningen av sociala medier. För att få 
ut så mycket som möjligt av sociala medier krävs en viss grad av interaktion 
och inte att man använder dem som webbplatser (som envägskommunikation). 
Ju mer interaktion desto mer spridning och engagemang. 

Räckvidd: handlar om att kartlägga hur väl biblioteket når till tänkta målgrupp(-er) 
genom att undersöka hur stor andel av följarna som bor i det tänkta geografiska 
området samt hur stor andel inflytelserika och ”vanliga” personer som följer 
kontot. Mon menar att antalet följare ökar chanserna till att bibliotekets inlägg 
sprids, men även att inläggen ska vara frekventa och anpassade till målgruppen. 

Påverkan: handlar om till vilken grad biblioteket lyckas uppnå det syfte och mål-
sättningar som sätts i samband med användningen av sociala medier. Här är det 
viktigt att biblioteket sätter upp mål- och/eller strategiplaner för att kunna 
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kartlägga denna påverkan, för även om sociala medier i sig inte kostar pengar 
så krävs det budget för personalstyrka för att kunna upprätthålla plattformarna. 
Målsättningar är också ett bra sätt att utvärdera de plattformar man använder 
och därmed avgöra om det är värt att fortsatta använda dem, sluta använda dem 
eller börja använda fler/nyare plattformar. 

Anseende: att kartlägga och hantera ett biblioteks rykte och anseende kan göras på 
ett bra och framgångsrikt sätt via sociala medier, enligt Mon. Svar på både po-
sitiv och negativ kritik gynnar biblioteket eftersom det visar att de bryr sig och 
lyssnar på sina användare. Det påtagligaste sättet för ett bibliotek att kartlägga 
sitt anseende är genom att observera vilken respons de får i exempelvis kom-
mentarsfält.81 

Sammanfattningsvis 
Barthes bildsemiotiska modell och Mons analysmodell över sociala medier kom-
pletterar varandra då båda bidrar till olika delar av undersökningen. Den bildsemi-
otiska modellen används vid undersökningen av bildens mening vilket kommer bi-
dra till slutsatser om varför biblioteken publicerar just dessa bilder och på vilket sätt 
de gör det. Mons modell används som ett sätt att undersöka huruvida detta görs på 
ett framgångsrikt sätt. Syftet med Mons analysmodell är att undersöka hur de an-
vänder själva plattformen Instagram, medan Barthes modell används vid undersök-
ningen av bildanvändandet och vad de kommunicerar. 

                                                
81 Mon (2015), s. 33-45. 
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Metod och material 

Eftersom Instagram är ett visuellt medium kommer bildanalyser tillämpas. Dessa 
kommer genomföras med hjälp av Barthes bildsemiotiska analysmodell samt Lorri 
Mons analysmodell. En del av undersökningen kommer även bestå av mejlinter-
vjuer med de tre personer som ligger bakom de Instagramkonton som ska undersö-
kas. Resultaten från bildanalyserna kommer till slut jämföras med varandra samt 
relateras till en del praktiska siffror, bland annat gällande engagemang. 

Kvalitativa intervjuer 
Undersökningen inleds med kvalitativa intervjuer med de bibliotekarier som har 
ansvaret för LUB:s, UUB:s och Rogges Instagramkonton över specialsamlingar. 
Intervjufrågorna kommer formuleras som öppet riktade frågor via mejl. Att använda 
sig av mejlintervjuer har sina för- och nackdelar. Lokman I. Meho har i ”E-Mail 
Interviewing in Qualitative Research” sammanställt resultaten från 14 kvalitativa 
studier mellan 1994 och 2004 som använt sig av mejlintervju i deras metodologi.82 
Resultaten visar bland annat på att kvalitén på svaren från fysiska intervjuer inte 
nödvändigtvis är bättre än mejlintervjuer. Tvärtom så visar många av de undersökta 
studierna att i och med att informanterna får mer tid att reflektera så blir svaren mer 
uttömmande och relevanta till de frågor som ställs, vilket även Martyn Denscombe 
bekräftar i sin forskningshandbok.83 Utifrån resultaten utformar Meho riktlinjer som 
man kan följa för att utföra gynnsammare mejlintervjuer. Dessa har jag i stora drag 
utgått ifrån vid utformningen av mina intervjuer.84 

Vid användningen av öppet riktade intervjufrågor bestäms frågornas kontext av 
intervjuaren. Eftersom denna undersökning vill ta reda på ett specifikt syfte är 
öppna riktade frågor att föredra. Annika Lantz skriver i Intervjumetodik att flera 
öppet riktade intervjuer kan belysa likheter och olikheter och därmed öka förståel-
sen av ett fenomen, men även att få svar på ett bestämt och avgränsat fenomen.85 
Samtidigt bör mejlfrågor, enligt Mehos riktlinjer, utformas så tydligt som möjligt 
så att det inte går att tolka dem på fel sätt. Det är på dessa grunder som intervjufrå-
gorna i denna undersökning formuleras med öppet riktade frågor. 

Jag började med att skicka ut förfrågningar till biblioteken om intervju med den 
ansvariga för Instagramkontot. En förklaring till uppsatsens syfte samt information 
gällande informanternas anonymitet klargjordes. Efter alla tre samtyckt till att delta 

                                                
82 Meho (2006), s. 1285. 
83 Meho (2006), s. 1291; Denscombe (2016), s. 282-284.  
84 Meho (2006), s. 1291-1293. 
85 Lantz (2013), s. 43-47. 
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skickades frågorna via mejl och de fick en månad på sig att svara. Inom loppet av 
1-14 dagar kom dock alla svaren in. I samband med detta fick jag även ett godkän-
nande att använda skärmdumpar av deras Instagraminlägg i uppsatsen samt åter-
komma med frågor ifall det skulle uppstå oklarheter. 

Bildanalys 
Den andra huvuddelen av denna undersökning kommer genomföras med hjälp av 
bildanalyser med hjälp av begrepp från den bildsemiotiska analysmodellen. Mo-
dellen kan användas för analys av både text och bild, vilket lämpar sig i denna 
undersökning då Instagraminlägg förutom bilder oftast har beskrivande bildtexter. 
Genom att bildsemiotiken undersöker bilder och texters underliggande mening och 
vad de representerar symboliskt blir denna metod en lämplig utgångspunkt.86 De 
begrepp ur semiotiken som jag kommer inspireras av är konnotation och denotation. 

Eftersom jag vill ge en bild av hur biblioteken uttrycker sig på Instagram kom-
mer de utvalda bilderna få representera deras karakteristiska inlägg på plattformen. 
Dessa har valts ut för att kunna få en helhetsbild av deras konton, utan att behöva 
analysera alla deras publicerade inlägg, vilket istället skulle vara lämpligt vid en 
innehållsanalys. En djupare analys av alla deras inlägg skulle å ena sidan ge en 
säkrare indikation av hur och varför de utformar sina inlägg som de gör, å andra 
sidan är syftet med denna studie inte att göra en djupanalys av alla deras inlägg utan 
ge en representativ bild av vad biblioteken publicerar.  

Jag kommer både analysera det som bilden föreställer och själva bilden i sig. 
Det viktiga är alltså både vad biblioteken väljer att visa upp samt hur de gör det. 
Hur bilden är uppbyggd, vinklad, beskuren, färgsatt, beskriven etc. är komponenter 
som är viktiga för förståelsen av hur kommunikationen med bilderna sker, det skri-
ver Bo Bergström i boken Effektiv visuell kommunikation. En närbild kan få små 
föremål att verka mer betydelsefulla och en viss beskärning kan ändra på fokusob-
jektet i bilden.87 Beträffande hur ”effektiv visuell kommunikation” utformas spelar 
färgen en stor roll och bör vara funktionell. Funktionell färg används för att skapa 
attraktion, stämning, struktur, ge information och instruera, bland annat genom 
färgsammansättningarna som antingen kan gå ton i ton, vara kontrasterande eller 
komplimenterande.88 Dessa komponenter kommer komplettera den bildsemiotiska 
analysen och tas i beaktning i samband med denotationen av bilderna. 

                                                
86 Ekström & Larsson (2010), s. 15.  
87 Bergström (2017), s. 198-200. 
88 Bergström (2017), s. 261-266. 
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Att mäta engagemang 
Instagraminläggen kommer även analyseras med hjälp av kvantitativa element, där 
komponenter som hur frekvent biblioteken lägger upp inlägg och vilket engage-
mang i form av gensvar som uttrycks, för att svara på frågor om vad detta kan bero 
på. Att ta hänsyn till engagemangsmåttet är relevant, som Winn m.fl. påpekar i sin 
studie, eftersom det är ett konkret sätt att mäta framgång på.89 Om meningen med 
sociala medier för biblioteken som undersöks i denna uppsats är att kommunicera 
med användarna kan man tänka sig att interaktionen bör vara frekvent och gynnsam. 
Detta har jag tänkt mäta bland annat genom kartläggningen av engagemangsmåttet 
(antal gilla-markeringar och kommentarer i relation till hur många som följer kon-
tot), hur ofta biblioteken publicerat inlägg under studiens materialinsamlingsperiod 
(1 oktober 2018 till 31 mars 2019), hur samspelet mellan ord och bild fungerar men 
också med hjälp av de svar som genereras av intervjuerna. Eventuella policydoku-
ment rörande hantering av sociala medier kommer också att tas i beaktning.  

Komparation 
Med denna undersökning vill jag förhoppningsvis bidra med ny kunskap inom 
forskningsområdet rörande sociala medier inom biblioteksverksamheter. Just därför 
kommer resultaten av undersökningen sättas i detta forskningssammanhang, genom 
att resultaten jämförs med den tidigare forskningen. Instagramkontona från de tre 
bibliotek som kommer undersökas ska även jämföras med varandra för att få en bild 
av likheter och/eller olikheter i deras arbete. Dessa jämförelser blir till en hjälp när 
slutsatser ska dras om vad som fungerar bäst i arbetet med Instagram. Genom att 
kombinera de kvalitativa bildanalyserna och intervjuerna med de kvantitativa mät-
ningarna vill jag uppnå en metodtriangulering. Detta i kombination med resultat-
jämförelsen kommer bidra till att uppsatsens slutsatser tydligare kan styrkas – sva-
ren från intervjuerna kan då även kontrolleras genom analyser av inläggen.90 

Forskningsetiska överväganden 
Denscombe förklarar att forskning som utförs med hjälp av frågeformulär, inter-
vjuer eller observationer kräver en etisk prövning.91 Eftersom jag använt mig av 
intervjuer som en del av mitt empiriska material har jag tagit hänsyn till detta, först 
och främst genom den första mejlförfrågan som skickades till informanterna. Där 
har jag informerat dem om deras anonymitet i undersökningen (så att inte fokus ska 
hamna på enskilda personer), vilket de gett sitt samtycke till. Samtliga informanter 
har även godkänt att skärmdumpar av deras bilder kommer användas i analysen.  

                                                
89 Winn m.fl. (2017), s. 302. 
90 Denscombe (2016) s. 286. 
91 Denscombe (2016), s. 424. 
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Att jag inte anonymiserar biblioteken skulle kunna vara problematiskt eftersom 
man med några efterforskningar skulle kunna ta reda på vilka mina informanter är. 
Å andra sidan finns det inte så många bibliotek med specialsamlingar som har ett 
Instagramkonton i Sverige och därför skulle det vara lika enkelt att ta reda på vilka 
bibliotek jag analyserar endast genom att titta på inläggen – eftersom det material 
som visas upp är så pass sällsynt och därför inte finns fler än ett till några få exem-
plar av. Därför har jag gjort valet att vara transparent när det gäller vilka bibliotek 
som analyseras. 

Forskning om internetgemenskaper är extra känslig när det gäller de etiska 
överväganden en forskare bör göra då deltagare ofta inte kan ge sitt samtycke.92 Jag 
har valt att ta del av och till viss del inkludera en del kommentarer som lagts under 
inläggen som ska analyseras eftersom dessa kommentarer har gjorts offentligt och 
därför kan vem som helst ta del av dem. Av etiska skäl har jag dock valt att inte ta 
med skärmdumpar av dessa och censurerar namn och profilbilder om och när kom-
mentarerna ändå syns. 

Om subjektivitet 
Kvalitativ forskning grundar sig i forskarens förförståelse. När man använder sig 
av en metod som bildsemiotiken (som samtidigt är ett vetenskapligt perspektiv och 
därför genomsyrar hela undersökningen) är det centrala att försöka tolka bilder 
och/eller texter för att komma fram till dess bakomliggande mening. Ekström och 
Larsson beskriver detta i sin metodhandbok: ”Mening kan inte observeras utan 
måste tolkas och förstås. Som forskare kan vi inte förstå något utan att redan ha en 
förförståelse”.93 Denna uppsats kommer alltså delvis byggas på min förförståelse 
och hur jag tolkar de bilder som biblioteken har publicerat på Instagram, utifrån de 
valda teoretiska perspektiven. Samtidigt kommer undersökningen präglas av öp-
penhet där mina resultat sätts i relation till andra forskares studieresultat, för att göra 
studien så balanserad som möjligt. Inom en samhällsvetenskaplig kvalitativ under-
sökning som denna är det omöjligt att vara helt objektiv.94 

                                                
92 Denscombe (2016), s. 443-444. 
93 Ekström & Larsson (2010), s. 16. 
94 Svensson (2015), s. 215. 
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Undersökning 

Nedan presenteras undersökningens resultat och analys. Först ges en redogörelse 
för intervjusvaren och sedan analyseras sex bilder från varje biblioteks Instagram-
konto genom denotation (beskrivning) och konnotation (tolkning), även om själva 
begreppen inte används. Bildanalyserna och intervjusvaren kommer sedan kopplas 
till Mons analysmodell. Till sist görs en komparativ analys av dessa konton. 

Intervjuanalys 
För att lättare kunna följa resonemangen och samtidigt hålla informanterna ano-
nyma (så att fokus inte läggs på dem som personer) kommer jag ge dem fiktiva 
namn. Analysen presenteras sedan under fyra stora teman som är relevanta för upp-
satsen. Under Instagramkontot tar jag upp frågor relaterade till syftet med kontot 
och dess utformning, det visuella diskuterar jag under Urval och estetik. Efter det 
går jag in på frågor om målgruppen och hur de interagerar under rubriken Målgrupp 
och interaktion. Till sist redogör jag under Målsättningar mer allmänt hur infor-
manterna tänker kring arbetet med Instagram och hur deras eventuella målsätt-
ningar ser ut.  

Presentation av informanter 
Informanten från UUB kommer här kallas Ulla. Ulla har två huvudsakliga arbets-
uppgifter; dels som bibliotekarie i Kulturarvsavdelningen dels inom Redaktionen. 
Hennes arbete med sociala medier infaller inom båda dessa delar. Ulla är ensam 
ansvarig för kulturarvets Instagramkonto.95  

Till skillnad från UUB är det två personer som hanterar LUB:s Instagram över 
specialsamlingar och där båda arbetar inom verksamhetsområdet Handskrifter och 
specialsamlingar samt koordinerar specialläsesalen på biblioteket. Intervjufrågorna 
skickades till båda men jag fick endast svar av en person som här kommer kallas 
för Lina.96 

Rogges Instagramkonto hanteras också av två personer. Jag har intervjuat en av 
dem, här kallad Rebecca. Inom hennes arbetsuppgifter ingår bland annat katalogi-
sering, forskarservice och samlingsvård.97 

                                                
95 Intervju med UUB. 2019-02-06. 
96 Intervju med LUB. 2019-02-21. 
97 Intervju med Rogge. 2019-02-08. 
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Instagramkontot 
Ulla och Lina påpekar att anledningen till att ett Instagramkonto överhuvudtaget 
startades på deras bibliotek var på grund av deras intresse att visa upp samlingarna. 
Båda uttrycker det som ett ”roligt och spännande” arbete. Ulla och Rebecca menar 
också att anledningen till att de startade kontot var för att synliggöra materialet för 
forskare, och enligt Ulla var fokus specifikt på utländska forskare: ”Utländska fors-
kare tror ofta att det mesta äldre biblioteks- och arkivmaterialet finns på national-
bibliotek eller –arkiv, och känner inte till universitetsbibliotekens samlingar”.98 En-
ligt Rebecca var det också nödvändigt för Rogge att synliggöra sitt material ef-
tersom även om de är en del av KB så ligger inte biblioteket i Stockholm och har 
därmed ingen gemensam ingång till KB:s andra sociala medier. Därför, menar hon, 
behöver biblioteket visa att deras material finns.99 

Angående hur mycket tid de lägger på kontot så spenderar Ulla runt 5 minuter 
per dag medan Lina och Rebecca lägger ner runt 1 timme i veckan. Något annat 
som skiljer dem åt är att Ulla lägger upp ett inlägg per dag medan de andra lägger 
upp ca ett inlägg i veckan (ibland kan det bli två för Rogge). Att Ulla lägger ner 
mindre tid på att hantera kontot men samtidigt lägger upp fler bilder kan ha att göra 
med att en mall över hur inläggen utformas har utvecklats. Hon menar att i början 
publicerades inläggen med en mer slumpmässig utformning men att det med tiden 
har utformats en sorts ram där information om upphovsperson, titel, hyllsignum och 
återkommande hashtaggar alltid är med (sedan läggs det till mer specifika hashtag-
gar såsom #woodcutwednesday på onsdagar osv.).100 Rebecca uttrycker också att de 
använder sig av återkommande hashtaggar (både fasta och specifika för dag eller 
tema), däremot följer de inte en mall.101 Även Lina skriver att de inte utgår ifrån 
någon mall men att det är viktigt för dem att följarna ska känna igen deras språkstil. 
Därför kan de uttrycka sig både professionellt och personligt, så länge de är konse-
kventa.102 

Vad som blir tydligt här är att en mall kan förkorta tiden som läggs ner på kontot 
och därmed effektivisera arbetet. Eftersom Ulla publicerar inlägg varje dag, även 
helger, krävs ett mer effektivt arbetssätt. Hon skriver också att när hon åker bort 
använder hon sig av ett program där hon i förväg ställer in inlägg för att garantera 
att det publiceras en bild per dag. Lina påpekar att de i början hade som mål att 
publicera åtminstone 2-3 inlägg/vecka men att de inte har tid för det idag. 

Hashtaggar använder alla tre på liknande sätt. Exempelvis lyfter alla upp de 
tematiska hashtaggarna som återkommer under veckorna (såsom #marbledmonday, 
#woodcutwednesday och #foreedgefriday) och att de används med syftet att sätta 
sig in i den gemenskap kring specialsamlingar och bibliotek som finns på Instagram 

                                                
98 Intervju med UUB. 2019-02-06. 
99 Intervju med Rogge. 2019-02-08. 
100 Intervju med UUB. 2019-02-06. 
101 Intervju med Rogge. 2019-02-08. 
102 Intervju med LUB. 2019-02-21. 
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så att de som verkligen är intresserade hittar till deras konto. Något som Lina lyfter 
upp som viktigt för deras konto (vilket inte de andra gör) är värdet av att göra in-
läggen mer personliga. Hashtaggarna används då som beskrivande element under 
inläggen men de kan också, som hon beskriver det, ”subjektivt beskriva den känsla 
vi får av objektet”.103 Hon lyfter även flera gånger upp att kontot gör det möjligt för 
dem att omvärldsbevaka. 

Urval och estetik 
När det gäller vilka delar av samlingarna som visas upp verkar det som Ulla och 
Rebecca inte fokuserar på speciella samlingar eller verk utan att inläggen kan 
komma lite slumpmässigt och från alla delar av samlingarna. Ulla menar till och 
med att många inlägg är från material som den dagen ligger på hennes skrivbord: 

Jag försöker att visa olika typer av material, för att just visa djup och bredd i samlingarna, men 
främst är det faktiskt det som jag just för tillfället arbetar med […]. Jag har inte tid att gå̊ och 
leta upp saker att visa. Men jag märker på̊ responsen att sådant som jag själv tycker är något 
jag ser varje dag och inte ser som särskilt märkvärdigt kan få många likes och kommentarer. 
Så detta gör att jag inte känner någon press på̊ att hitta särskilt ”spektakulära” saker.104  

När Rebecca talar om hur inläggen utformas betonar hon särskilt vikten av att bil-
dernas estetik och skriver att de utgår ifrån ”visuellt tilltalande objekt ur samling-
arna” och att det är viktigt för dem att ”bilderna är av god kvalitet och inte oskarpa 
eller för ljusa/mörka”.105 Lina uttrycker urvalet av deras inlägg som mer uttänkt. De 
ska vara ”fotovänliga”, sådant som följarna uppskattar, är unikt och vackert. Hur 
detta urval av ”vackert” material görs är inte speciellt svår, enligt henne, eftersom 
de ”dagligen passerar dem i arkiven”.106  

Målgrupp och interaktion 
Av de svar jag fått kring målgruppen verkar det som att de generellt riktar sig mot 
en bokälskande historieintresserad allmänhet, vilket framför allt betonas av Ulla 
och Rebecca. Lina lägger fokus mer brett och skriver: 

Dels vill vi nå alla som redan är intresserade av specialsamlingar dels vill vi fånga folk att bli 
intresserade. Genom att försöka ha en variation i det vi publicerar kan vi genom hashtaggar nå 
folk med specialintressen.107 

Att alla tre skriver sina inlägg på engelska har att göra med att den andra stora mål-
gruppen är internationell. Rebecca poängterar att de gärna interagerar och knyter 
kontakter med andra institutioner med specialsamlingar utomlands. Responsen på 

                                                
103 Intervju med LUB. 2019-02-21. 
104 Intervju med UUB. 2019-02-06. 
105 Intervju med Rogge. 2019-02-08. 
106 Intervju med LUB. 2019-02-21. 
107 Intervju med LUB. 2019-02-21. 
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inläggen brukar främst uttryckas i gilla-markeringar, kommentarer och att man tag-
gar vänner. Alla tre skriver att de svarar på frågor de kan få under inläggen men 
Ulla poängterar att om det är frågor som kräver längre svar så överför hon dem till 
bibliotekets frågetjänst ”Fråga biblioteket” där hon kan ge mer utförliga svar. Re-
becca menar istället att hon får frågor som rör sådana detaljer som direktmed-
delande på Instagram (alltså privat och inte direkt under inlägget). Lina påpekar att 
hon uppskattar när följare kommenterar saker de kan ha missat eftersom de ”av 
historiska skäl vet väldigt lite” om materialet.108 För Ulla är det också viktigt att hon 
likear alla kommentarer som kommer in så att användaren ”vet att den blir sedd och 
uppskattad”.109 

Responsen från följarna kan ibland också vara negativ. Då handlar det oftast 
om att informationen under bilden är felaktig eller bristfällig men det kan också 
uppstå kritik. Ulla tar upp ett exempel som handlar om det material som visas upp 
som kommit till biblioteket som krigsbyten. Hon skriver att hon i början brukade 
publicera bilder på sådant material utan att påpeka att det var just krigsbyten. Efter 
kritik från följare använder hon idag hashtaggarna #warbooty och #jesuitpro-
venance (krigsbytesböcker från jesuitkollegier) och skriver tydligt ut varifrån 
materialet kommer. 

Målsättningar 
UUB är det bibliotek av dessa tre som använder sig av flest sociala medier (fem 
stycken), vilket jag redovisat för under Bakgrund. Däremot var LUB först ut (av 
dessa tre bibliotek) med att skapa ett Instagramkonto över specialsamlingar, vilket 
både Ulla och Lina påpekar. Detta gjorde att de i början fick experimentera med 
utformning av inlägg och undersöka publikintresset. Ulla skriver att ett av hennes 
mål på kort sikt var att få fler följare än LUB, vilket nåddes i början av 2019. Hennes 
nya mål nu är att komma upp till 10 000 följare. Att hon hela tiden sätter upp mål, 
både mot det egna kontot och andra bibliotek, visar på att det finns ett tydligt syfte 
och en ambition att hela tiden bli bättre. Även när det gäller utformning av inläggen 
så skriver hon att dessa kan ändras beroende på vilken respons hon får, såsom ex-
emplet med krigsbyten ovan.  

De andra informanterna nämner inget om några praktiska målsättningar. Re-
becca skriver istället att kontot har ”blivit ett sätt att lära känna samlingen bättre, 
som en utmaning att hitta nya guldkorn att visa upp”110, och Lina fokuserar mycket 
på att användningen av Instagram hjälper dem att omvärldsbevaka andra biblioteks 
och institutioners Instagram.  

Beträffande specifika policydokument för sociala medier verkar UUB också 
här vara i framkant. De har nämligen utformat ett tresidigt strategidokument (som 
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uppdateras kontinuerligt) med allt från målsättningar för alla deras sociala medier 
till ansvarsområden och riktlinjer. Även en rubrik kallad Sociala medier och kris-
kommunikation finns med där de betonar vikten av sociala medier vid en krissitu-
ation: 

De kan användas för att nå ut snabbt och komplettera andra kanaler som kan vara blockerade. 
[…] I händelse av kris är det också extra viktigt att använda sina sociala kanaler för uppdate-
ringar och även för bevakning/svara på frågor.111 

Även om Lina inte talar om något specifikt måldokument bifogar hon de punkter 
som formulerats som bibliotekets målsättningar och ansvarsområden för sociala 
medier (där poängen med omvärldsbevakning återigen tas upp). De mål LUB har 
som specifikt rör deras Instagram handlar om att visa upp samlingarna och verk-
samheten samt skapa ett intresse för biblioteket på ett underhållande, informativt 
och lättillgängligt sätt. När det gäller Roggebiblioteket skriver Rebecca att KB i 
dagsläget håller på att utforma en strategi för sociala medier som förväntas bli klar 
i år. 

Alla tre informanter tycker att Instagram fungerar bra för dem. Ulla skriver att 
kontot i dagsläget växer i följarantal och menar att den dag följarantalet och intres-
set sjunker så kommer hon försöka hitta en ny kanal att nå ut med. Rebecca skriver 
att Instagram hjälper dem att sätta biblioteket på kartan bland kulturinstitutioner i 
Strängnäs, medan Lina påpekar att de önskar mer tid till arbetet med kontot ef-
tersom det är ett ”roligt” och ”inspirerande” arbetssätt. 

Bildanalys av UUB:s inlägg 
Bilderna som valts ut från Uppsala universitetsbiblioteks Instagram ska försöka ge 
en så bred bild som möjligt av kontots innehåll. Eftersom biblioteket lägger ut en 
bild varje dag så har urvalet inte varit helt enkel, på grund av det omfattande materi-
alet. Med det sagt är de bilder som valts ut relativt skilda varandra i form, färg, 
komposition, text- och bildinnehåll.  

Den första bilden (Bild 1) som valts ut är en detaljbild av övre halvan av sidan 
på en öppen bok, som av dess smutsigt fläckade kanter, förfallna bindning och äldre 
skriftspråk ser ut att vara flera hundra år gammal. Bilden är tagen uppifrån och då 
ljuset faller här läggs fokus på den förgyllda bokstaven D, som är ytterligare bloms-
terornamenterad med rött bläck. Resten av texten är skriven med svart bläck som 
är den enda utstickande färgen på en annars genomgående varm gulbrunt tonad bild. 
Förutom med text beskrivs bilden med 20 hashtaggar, bland annat #inkunabel, 
#vadstenakloster och #tidebok. Inlägget har fått 403 gilla-markeringar och nio kom-
mentarer. 

                                                
111 Strategi för sociala medier UUB. 
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Av bildtexten får vi veta att verket är över 500 år gammalt och en av de äldsta 
tryckta böckerna i Sverige. Boken trycktes alltså under 1400-talet, några decennier 
efter tryckkonstens födelse och i det historiska birgittinska Vadstena kloster. 
Hashtaggen #inkunabel syftar på att boken är tryckt just vid denna tid, runt andra 
hälften av 1400-talet. Vi får också reda på att det är en tidebok112 som skulle använ-
das vid Linköping och Skara stift. Boken är skriven på latin och det som visas upp 
här är inledningen till bönen Ave Maria, som är en av de vanligaste och mest kända 
bönerna inom den katolska kyrkan. Denna information är sådan som inte alla känner 
till om man inte har den relevanta kulturella bakgrunden och eventuellt kunskaper 
i latin. Vidare förklaring till bilden får man i kommentarsfältet där det uppkommer 
en konversation mellan framför allt två följare och Ulla. En av följarna påstår att 
detta exemplar förmodligen är det enda som finns kvar från klostrets tryckpress då 
denna förstördes sex månader efter tideboken trycktes, och Ulla svarar på en fråga 
där hon bekräftar att boken är tryckt på pergament. 

Den andra bilden (Bild 2) från UUB är också en detaljbild från insidan av en bok 
men med fokus på en illustration föreställande fyra djur, däribland en vit katt. Dju-
ren befinner sig på en grön äng med blå himmel. De två djuren som befinner sig i 
bakgrunden har blickarna mot varandra. Den vita katten står till höger och är i fokus 
på denna bild på grund av dess större storlek och utstickande vita färg. Kattens blick 
är fäst på betraktaren medan djuret som befinner sig mittemot har blicken på katten. 
Eftersom det är en närbild är texten beskuren och hamnar inte i fokus. Färgerna går 
mot rött, grönt och vitt där texten är skriven med svart bläck. Inlägget har fått 20 
hashtaggar, 442 gilla-markeringar men inga kommentarer.  

                                                
112 En sorts bönbok. 

Bild 1. UUB. 11 oktober 2018 
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Bildtexten avslöjar att illustrationen kommer ifrån den första boken som trycktes i 
Sverige, år 1483, och föreställer en katt i konversation med andra djur. Utöver 
denna bild innehåller boken ytterligare 119 illustrationer och är skriven på latin. 
Eftersom boken innehåller så pass många illustrationer, där just denna föreställer 
samtalande djur, kan en rimlig slutsats vara att det handlar om någon slags fabel. 
Bokens titel Dyalogus creaturarum moralizatus113 skvallrar om att boken innehåller 
berättelser som troligtvis är moraliserande. Varför UUB valt att publicera just denna 
illustration kan ha att göra med hashtaggen #caturday – en populär hashtagg som 
används på kattbilder som publiceras på lördagar. Det visar på att Ulla är väl med-
veten om Instagramkulturen och valt att sätta sig in i det sammanhanget. 

Den tredje bilden (Bild 3) som valts ut från UUB föreställer ett förgyllt boksnitt 
med inristad ornamentering och två stora spännen i läder och metall. Boken hålls 
vertikalt upp av en hand som kommer in diagonalt från vänster sida av bilden, vars 
ärm är klädd i svart. Bakgrunden är orange-brun och har därför liknande färgton 
som själva boksnittet. De utstickande färgerna kommer därför från det mörkbruna 
bokbandet och den svartklädda ärmen. Ljuset faller på det förgyllda snittet i mitten 
på övre delen av bilden vilket gör att förgyllningen betonas och blicken dras dit. 
Inlägget har fått 23 hashtaggar, 519 gilla-markeringar och sju kommentarer. 

Att det är en volym av 1687-års kyrkolag får man reda på i bildtexten. Boken 
trycktes av en Johan Georg Eberdt i Stockholm och är en del av UUB:s samling av 
bundna böcker. Kyrkolagen som tillkom under denna tid är en viktig del av Sveriges 
historia i och med att det var en reglering av kyrkans relation till kungamakten. 
Detta kanske inte de flesta av deras följare känner till eftersom majoriteten som 
följer dem inte är svenskar.114 Däremot känns det medvetet att ljuset faller på det 
förgyllda boksnittet för att på så sätt förstärka effekten av att det är en ”skatt” (som 

                                                
113 Översatt från latin: ”Dialoger om skapelsens sedelära”. 
114 Intervju med UUB. 2019-02-06. 

Bild 2. UUB. 17 november 2018 
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deras kontonamn alluderar till). Detta bekräftas med responsen då majoriteten av 
reaktionerna uttrycks i gilla-markeringar samt positiva emojis och utrop (exempel-
vis ”Wow!”, ”Stunning!” och ”Such a beautiful treasure!”). Eftersom inlägget pub-
licerats på en fredag hamnar den under temat med hashtaggen #foreedgefriday.115 

Bild 4 föreställer en centralt placerad bok i förgrunden. Boken står på en svart bänk-
skiva och i bakgrunden syns vita hyllor som är ur fokus, fulla med böcker med 
bokryggarna mot betraktaren. Eftersom boken är placerad så centralt i bilden är det 
den som också hamnar i fokus. Bokens pärm verkar bestå av en sida från ett annat 
verk då materialet verkar föråldrat och föreställer en äldre skrift i svart och i vertikal 
riktning. Boken har dessutom en gulnad etikett på bokryggen med en handskriven 
text som skiljer sig från den tryckta pärmen. Inlägget har fått 19 hashtaggar, 421 
gilla-markeringar och två kommentarer.  

                                                
115 Ungefärligt översatt: ”boksnittsfredag”. 

Bild 3. UUB. 7 december 2018 
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Detta inlägg har lagts in i temataggen #manuscriptmonday och beskrivs som ett 
1600-talsmanuskript som trycktes i Ingolstadt. Verket är skrivet av den grekiske 
retorikern Isocrates och eftersom begreppet ”Orationes”116 förekommer i titeln tol-
kar jag det som att det är en samling av några av hans berömda tal. Det intressanta 
med detta inlägg är dock att manuskriptet kommit till biblioteket som krigsbyte från 
ett jesuitkollegium i Riga men är inte taggad som ett krigsbyte. Det är också ett 
representativt exempel på ett av många manuskript inom bibliotekets samlingar 
som har bundits om med ett pergamentsblad från en medeltida handskrift. Beträf-
fande responsen på inlägget består även denna av positiva tillrop och emojis. 

                                                
116 Översatt från latin: ”högtidstal”. 

Bild 4. UUB. 21 januari 2019 

 
Bild 4. UUB. 10 mars 2019Bild 5. UUB. 21 januari 2019 

Bild 5. UUB. 9 februari 2019 
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Bild 5 från UUB:s Instagram föreställer sju böcker vertikalt uppradade med bok-
ryggarna mot betraktaren. Färgerna går från gräddvitt till brunt och de ser både 
gamla och slitna ut – ett par med dekoreringar. Varje bok har antingen en oläslig 
etikett eller en direkt påskriven inskrift högt upp på bokryggen. Bokryggarna står i 
fokus då bakgrunden knappt syns, med undantag av en skymt av vita hyllskivor 
längst ner och till vänster på bilden. Inlägget har fått 20 hashtaggar, 455 gilla-mar-
keringar och tre kommentarer.  

Eftersom böckerna är uppställda tillsammans samt utformade och färglagda på 
liknande sätt tolkar jag det som att de hör ihop som en samling. Genom bildtexten 
får man reda på att det är en samling av farmakologiska böcker från 1500 – 1600-
talet och att pärmarna är gjorda i skinn. Även här består kommentarerna endast av 
positiva tillrop och emojis. Eftersom det inte finns så mycket information om just 
dessa böcker verkar det som att inlägget har utformats med det enda syftet att det 
som visas upp är vackert att titta på – vilket även kommentarerna bekräftar. 

Den sista och 6:e bilden (Bild 6) jag ska analysera från UUB:s Instagram före-
ställer en sida ur en öppen bok. Pappret är fläckat och rivet på flera ställen, med ett 
stort halvcirkelformat rivet hål på högra sidan. Boken hålls upp av en hand vars 
tumme syns längst ner i vänstra hörnet på bilden och i bakgrunden skymtar olikfär-
gade bokryggar uppställda på en grå hylla. Boksidan är centralt placerad på bilden 
där även ljuset faller, och är övervägande vit med text och illustration i svart bläck. 
Inlägget har 16 hashtaggar, fått 325 gilla-markeringar och tre kommentarer. 

Bild 6. UUB. 10 mars 2019 
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Det första jag slås av när jag ser denna bild är hur trasig den är. Det verkar som att 
någon eller något har bitit av en stor och ganska djup bit av boken då flera sidor 
verkar vara bortrivna. Jag kan med stor säkerhet påstå att detta hål är anledningen 
till att Ulla publicerat bilden eftersom hon i intervjun skriver att hon ofta lockas till 
sådant trasigt äldre material. Texten som syns på detta titelblad är skriven på 
franska, tryckt i Paris år 1627 och skriven av en person med namnet Perier – vilket 
förklaras i bildbeskrivningen. Av titeln La hayne et l’amour d’arnold, et de 
clairemonde117 och illustrationen föreställande bland annat en riddarhjälm och va-
pen verkar det som att det är någon sorts historisk kärlekshistoria som jag kopplar 
till de franska medeltida riddarromanerna. Kommentarerna under inlägget är hu-
moristiskt formulerade – två på franska och en på engelska.  

Sammanfattning av UUB:s Instagram  

Närvaro: UUB:s närvaro börjar med hur deras profilsida på Instagram är utformad 
(Bilaga 1). Användarnamnet, @uppsalaunilib_treasures, är en förlängning av 
huvudkontots användarnamn, @uppsalaunilib. Även profilbilden, som består 
av Uppsala universitets logga, används genomgående på bibliotekets och uni-
versitetets olika sociala medier. Detta visar på att universitetet vill ge en tydlig 
enhetlig bild av hela organisationen, vilket bekräftas i deras riktlinjer för bild 
och foto: ”Genom ett medvetet bildspråk styr vi identitet och igenkänning och 
ger Uppsala universitet en tydligare profil”.118 På Instagramprofilen beskrivs det 
som visas upp som ”skatter” från specialsamlingarna, följt av en länk till spe-
cialsamlingarnas webbplats. Att länka tillbaka till webbplatsen är också något 
som uppmuntras i deras strategiplan för sociala medier eftersom det kan ”öka 
chanserna för våra målgrupper att hitta ytterligare information; sidor, nyheter 
och andra kanaler”.119  

Synlighet: Som framkommit genom intervjun med Ulla använder UUB sig av fem 
sociala medier; Instagram, Facebook, Twitter, Flikr och Youtube (gemensam 
för hela universitetet). Flikr (som endast används av specialsamlingarna) nämns 
däremot inte i deras strategiplan vilket kan tyda på dess tillbakagång och att 
Instagram tagit över som bildbaserat socialt medium. Att UUB väljer att synas 
på så pass många sociala medier är en indikation på deras storlek och breda 
målgrupp. 

Röst: Ulla beskriver hur hon valt att skriva sina inlägg på engelska eftersom den 
huvudsakliga målgruppen är ”internationell”. Inläggen anpassas även till me-
diet Instagram genom att största fokus läggs på bilden – textbeskrivningarna är 

                                                
117 Översättning från franska: ”Arnold och Clairemondes hat och kärlek”. 
118 Medarbetarportalen-Uppsala universitets webbplats > Stöd och service > Kommunikation > Riktlinjer bild 
& foto [2019-04-11]. 
119 Strategi för sociala medier UUB. 
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relativt korta men innehåller relevanta hashtaggar i enlighet med kulturen på 
plattformen. Emojis används dock inte av UUB, vilket kan bero på att en mer 
seriös stil/ton försöker utstrålas. Inläggen anpassas även efter den respons som 
kommer in från målgruppen, som med krigsbytesexemplet Ulla tar upp. Trots 
att inlägg publiceras varje dag så är det ett varierat material som visas upp men 
med en tydlig struktur i utformning och återkommande teman. Den ”mall” Ulla 
följer medför dock att det ofta inte ges någon kontextbeskrivning till materialet, 
som exempelvis Bild 2 (där titeln på verket endast har skrivits ut på latin, så att 
de som inte kan språket får söka upp översättning och ytterligare informationen 
på egen hand). 

Interaktion: De inlägg som analyserats verkar inte tyda på en uppmuntran till inter-
aktion från bibliotekets sida. Förutom att de sätter sig in i relevanta samman-
hang, såsom #foreedgefriday och #caturday, ges ingen indikation i texten som 
uppmuntrar till kommunikation med följarna. Däremot väcker det material som 
visas upp mycket intresse vilket ofta leder till att frågor ställs i kommentarsfäl-
tet, som i de flesta fall får svar från UUB. Att Ulla svarar på frågorna visar på 
att hon ser användarna och värderar deras kommentarer. Att det sedan kan till-
komma ny information om materialet (ex Bild 1) eftersom det inte ges ”för 
mycket” information i bildtexten uppmuntrar till att frågor ställs. Interaktion 
hos UUB har också visat sig förekomma mellan följare. 

Räckvidd: Eftersom det förutom svenska har förekommit kommentarer på engelska 
och franska går det att anta att kontot når ut till den tänkta internationella mål-
gruppen som Ulla talar om. Att följarantalet ökar så pass mycket, vilket är Ullas 
mål med Instagramkontot, samt att inlägg publiceras varje dag ökar även chan-
serna till att de sprids till fler, enligt Mons resonemang. I och med att de använ-
der så pass många hashtaggar kan även dessa ha bidragit till kontots spridning, 
eftersom förutom att de är sökbara på plattformen även går att följa. 

Påverkan: Som jag nämnde i ovanstående punkt sätter Ulla upp mål för Instagram-
kontot. Dessa mål i kombination med UUB:s generella strategiplan för hur de 
ska använda sociala medier visar på att de aktivt strävar till att förbättras och 
utvecklas. På så sätt ökar chanserna till att syftet och målen med deras sociala 
medier uppfylls.  

Anseende: Positiv respons bemöts framför allt med att kommentarer likeas och i 
viss mån besvaras. Mer komplicerad eller negativ kritik (som är sällsynt), hän-
visas vidare till bibliotekets frågetjänst. Genom att svara på kritik och respons, 
både positiv och negativ, lyckas UUB upprätthålla ett gott anseende. Däremot 
har de ett relativt lågt engagemangsmått vilket klargörs längre ner under den 
komparativa analysen. 
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Bildanalys av LUB:s inlägg 
Till skillnad från UUB publicerar LUB mycket färre inlägg på sitt Instagramkonto. 
Detta har gjort urvalet relativt enkelt då det ibland bara funnits en eller två inlägg 
att välja mellan. Detta förbättrar också representationen av de inlägg som LUB bru-
kar publicera.  

Bild 7 föreställer tre vertikalt uppställda böcker med ca 2 cm avstånd emellan. 
Färgerna är mörka och varma, och ljuset faller uppifrån mot den mittersta bokryg-
gen som är i fokus. Dess pärm är beigefärgad och trasig på toppen. Bokryggarna 
som syns på vardera sida om denna är gjorda i mörkbrunt skinn och är prydda med 
dekor i relief. Bakgrunden syns inte och är helt svart. Inlägget har fått 15 hashtag-
gar, 380 gilla-markeringar och fem kommentarer.  

Till denna bild ges ingen information om böckernas innehåll. Bildtexten verkar 
fokusera på det stora hål som uppkommit på mittersta bokryggen och blivit taggad 
med #spinetingling vilket verkar vara en säsongsbunden hashtagg till Halloween. 
Inlägget verkar också ha publicerats som en utmaning mellan bibliotek på Instag-
ram, #librariesofinstagram. Reaktionerna består framför allt av bekräftande humor-
istiska kommentarer. Jag tolkar inlägget som ett skämtsamt sätt från bibliotekets 
sida att visa på hur de hänger med i Instagramtrender bland bibliotekarier, och sam-
tidigt locka glada reaktioner från följarna.  

Bild nr 8 föreställer ett beigt blad rikt dekorerad med blommor i olika nyanser av 
rött och rosa med gröna blad, fåglar av olika slag i grönt, vitt, blått, orange och lila, 
samt buntar av gräs mellan dessa. I mitten åt höger av bladet finns en guldtryckt 
inramning av en skrift i svart bläck. Inuti denna inramning kring skriften är det 

Bild 7. LUB. 24 oktober 2018 
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rikligt ornamenterat i framför allt färgerna guld och blå. Ljuset och blicken faller 
först på denna inramning av guld. Inlägget har fått nio hashtaggar, 320 gilla-mar-
keringar och tre kommentarer.  

Bild 8. LUB. 20 november 2018 

Bild 9. LUB. 14 december 2018 
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Denna bild som LUB valt att publicera på sitt Instagramkonto föreställer ett verk 
som inte är en del av deras egna samlingar utan tillhör specialsamlingarna på Cad-
bury Research Library där de var på konferens. Det som visas här är ett manuskript 
från den indiska mogulperioden. Eftersom jag inte känner till de kulturella konno-
tationerna till detta verk blir det svårt för mig att tolka verket. Anledningen till att 
LUB publicerat bilden verkar å andra sidan vara av estetiska skäl, vilket de förklarar 
i bildbeskrivningen: ”We particularly like the frame with birds and flowers. […] 
Amazing, isn’t it?”.  

Den tredje bilden från LUB:s Instagram (Bild 9) är en detaljbild som visar delar 
av två sidor ur en öppen bok. Både bakgrunden och boksidorna är vita vilket gör 
hela bilden väldigt ljus. Bilden är tagen diagonalt uppifrån och fokus ligger på an-
fangen som är i form av ett ornamenterat D, och är den symbol som är mest färglagd 
här. Skriften är gjord dominerande i svart bläck men med tre rader skrivna i rött. 
Inlägget beskrivs med 13 hashtaggar och har fått 277 gilla-markeringar samt tre 
kommentarer. 

Denna bild har publicerats i samband med luciadagen. Manuskriptet är skrivet 
på 1100-talet och innehåller, enligt bildtexten, en beskrivning till varför denna dag 
firas – till minne av hennes (Lucias) första dag i himlen. Inlägget ger också en re-
lativt lång beskrivning till varför och hur vi firar Lucia i Sverige samt en förklaring 
till vem hon var. Själva manuskriptet är oerhört välbevarat då det knappt visar 
tecken på att det är runt 900 år, vilket gett reaktioner i kommentarsfältet som 
”Wow” till ”Beautiful late Carolingian hand! The vellum is exceptional as well!”. 
Detta är ett tydligt tecken på att de som följer dem är historieintresserade – i alla 
fall de som kommenterar. 

 

På den fjärde bilden från LUB (Bild 10) syns nio boksnitt uppradade kant i kant och 
uppställda på en vit hylla. Boksnitten är marmorerade i färgerna rött, gult och svart. 

Bild 10. LUB. 11 januari 2019 
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Sjunde boken från höger sticker ut så att pärmen syns tydligare. Pärmens färger går 
i rött, vitt och svart. Det enda som sticker ut i bilden, och där ljuset även faller, är 
på den utstickande boken och därför hamnar fokus på den. Inlägget har fått 10 
hashtaggar, 249 gilla-markeringar och två kommentarer. 

Eftersom böckerna går i samma färger och mönster kan det tyda på att de tillhör 
samma serie, samling eller dylikt. Bildtexten ger ingen information om detta och 
en följare som ställer denna fråga till biblioteket får inget svar. Inlägget verkar där-
för endast ha publicerats för att ingå i hashtaggen #foreedgefriday och av estetiska 
skäl (de har taggat inlägget med #beautifulbooks och ”beautifulbookbinding) – att 
generera gilla-markeringar och annan positiv respons. De inflikar även en hälsning 
till deras följare: ”Have a lovely weekend, everyone!”.  

Den femte bilden från LUB (Bild 11) är tagen uppifrån och är en närbild på båda 
sidorna ur en öppen bok. Sidorna är vita och inramade med en linje av bladguld. I 
mitten av båda sidorna är det två stora gulkantade cirklar avbildade som inrymmer 
olika varelser och föremål i varierande storlek och färg. De dominerande färgerna i 
bilden är vit, gul, rosa och grön. På varje ytterkant finns ett gult mätinstrument av-
bildat. Där sidorna möts längst upp i mitten finns en skrift inramad i grönska med 
rosa bakgrund, och längst ner finns en liknande inramning men där ett hus istället 
är avbildat. Inlägget har fått 11 hashtaggar, 451 gilla-markeringar och 17 kommen-
tarer.  

Genom bildtexten får man reda på att detta föreställer en vetenskaplig karta och 
är den första utgåvan av den första boken som trycktes i Konstantinopel, år 1732. 
Varelserna verkar föreställa namngivna mytologiska djur eller odjur men även 
namngivna människor finns avbildade. Texten är skriven med arabiska tecken vil-
ket jag inte kan läsa samtidigt som ingen förklaring ges i bildtexten. De två stora 
cirklarna kan liknas vid en världskarta, i kombination med de avbildade mätinstru-
menten tolkar jag dessa sidor som en sorts naturvetenskaplig maritim världskarta, 

Bild 11. LUB. 1 februari 2019 
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vilket förstärks av att det finns ett skepp avbildat på den högra sidan och att varel-
serna ser ut som att de kan vara sjö(o)djur. Två av kommentarerna kommer från 
följare som kan läsa arabiska tecken och förklarar därför vissa ord och meningar 
som går att utläsa. De andra reaktionerna består framför allt av följare som taggar 
sina vänner, emojis med hjärtögon och uppskattande utrop såsom ”Oh wow!”. En 
följare efterfrågar också om verket kan digitaliseras i databasen Alvin vilket biblio-
teket lovar att undersöka vidare. 

Den sista bilden jag kommer analysera från LUB (Bild 12) föreställer en närbild 
på en hög med tre boksnitt uppstaplade horisontalt på varandra. Färgerna går mot 
brunt och svart, och ljuset sprids jämnt över hela bilden som är tagen framifrån. 
Boksnitten är marmorerade i olika mönster och inlägget har fått 7 hashtaggar, 354 
gilla-markeringar och inga kommentarer.  

Eftersom detta är en närbild på boksnitten finns ingen kontext, titel eller annan 
information avbildad, och ges heller inte i bildbeskrivningen. Inlägget verkar likt 
Bild 11 endast ha publicerats på grund av #foreedgefriday, det faktum att boksnitten 
har vackra mönster och för att göra marknadsföring för deras kommande utställ-
ning. Förutom att färgerna är likvärdiga (vilket även kan ha åstadkommits genom 
ett Instagramfilter) finns det heller ingen indikation på att de tillhör samma serie 
eller samling.  

Bild 12. LUB. 15 mars 2019 



 47 

Sammanfattning av LUB:s Instagram 

Närvaro: LUB:s profilbeskrivning är lite mer uttömmande än UUB:s (Bilaga 1). 
Det är både ”manuscripts and special collections” som visas upp, och de besk-
rivs som ”gems and pearls” istället för ”treasures”, som är det begrepp deras 
användarnamn istället beskrivs med (@lundunilib_treasures). En länk till spe-
cialsamlingarnas webbplats inkluderas också. Profilbilden föreställer en illust-
ration från ett gammalt manuskript, förmodligen ur deras samlingar, vilket yt-
terligare lägger vikt på själva samlingarna och inte biblioteket som helhet.  

Synlighet: Som tidigare nämnt i Bakgrund har LUB valt att närvara vid två sociala 
medier – Facebook och Instagram. Däremot har de lagt tyngdpunkten på In-
stagram där de har tre olika konton för olika avdelningar. Att Instagram är den 
plattform som de valt att synas mest på kan tolkas som att de får mycket respons 
och engagemang där, men också att det hjälper dem att omvärldsbevaka (som 
Lina påpekade i intervjun) eftersom många andra bibliotek finns på Instagram. 
Varför LUB valt att begränsa deras synlighet på sociala medier kan ha att göra 
med begränsade resurser, vilket framgick en del vid intervjun. Istället för att 
använda fler sociala medier med mindre personal har de alltså valt att fokusera 
på två plattformar med fler ansvariga.  

Röst: Utformningen av inläggstexterna är för LUB kan antingen vara relativt långa 
och uttömmande (ex. Bild 8, 9 och 11) med en personlig språkstil, eller korta 
och koncisa som i Bild 7, 10 och 12. Det används både emojis och flera super-
lativ när materialet beskrivs, och humor är också en återkommande komponent. 
Fler personliga stilgrepp de använder är att inlägg ofta publiceras med enda 
anledningen att materialet är vackert, samt att hälsningar eller retoriska frågor 
till följarna är återkommande. Enligt Lina är den personliga prägeln ett sätt för 
dem att nå ut till personer som kanske inte är historie- eller specialsamlingsin-
tresserade. Hashtaggarna använder de dock för att locka till sig personer som 
redan är intresserade av sådant material. Likt UUB syns inget mönster i vad 
som visas upp utan det kan vara vad som helst från deras samlingar. 

Interaktion: Som jag nämnde ovan ställer LUB ofta frågor till följarna eller lägger 
till hälsningar för att uppmuntra engagemang och interaktion. Materialet i sig 
väcker också nyfikenhet och ofta (framför allt när icke-västerländskt material 
publiceras, ex Bild 8 och 11) uppkommer informativa kommentarer av mer 
kunniga personer. Lina framhåller hur detta uppskattas av LUB eftersom de 
”vet väldigt lite” om detta material.  

Räckvidd: Majoriteten av kommentarerna inläggen fått är skrivna på engelska och 
vissa på svenska. Detta betyder att biblioteket når ut till den tänkta utländska 
målgruppen, men det kan också bero på att inläggen är skrivna på engelska och 
därför får mycket svar på det språket. Att LUB har så pass många följare är 
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också ett gott tecken på kontots räckvidd, däremot publiceras inte inlägg regel-
bundet eller ofta nog vilket reducerar chanserna att kontot sprids så effektivt 
som möjligt, enligt Mons argumentation. En anledning till deras många följare 
skulle kunna vara att de använder geotaggning, till skillnad från de andra två 
biblioteken. 

Påverkan: För att kunna uppnå det syfte biblioteket har med kontot bör det allra 
helst, enligt Mon, sättas upp mål- och/eller strategiplaner. LUB har satt upp 
uppdragsbeskrivningar med målsättningar och ansvarsområden vilka jag tolkar 
som tämligen bristfälliga och generella (för @lundunilib_treasures har endast 
tre målsättningar satts upp). Å andra sidan uppfyller biblioteket dessa mål, 
kanske just på grund av att de är så pass generella, nämligen; att visa upp sam-
lingarna på ett lättillgängligt, underhållande och informativt sätt för att skapa 
intresse för biblioteket.  

Anseende: LUB bevarar kommentarer i största möjliga mån, vilket är deras främsta 
sätt att bemöta både positiv och negativ respons på. Detta visar att de lyssnar 
på sina följare och försöker upprätthålla sitt goda anseende.  

Bildanalys av Rogges inlägg 
Likt LUB publicerar inte Rogge inlägg på Instagram lika frekvent som UUB. Detta 
har förenklat urvalet av bilder som ska analyseras nedan. 

Bild 13. Rogge. 12 oktober 2018 
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Den första bilden från Rogge (Bild 13) är en närbild på en illustration. Illustrationen 
är avbildad på ett vitt papper, är inramad med svarta konturer och har en ljusröd 
bakgrund. Bilden föreställer en man sittandes bakom ett upphöjt skrivbord med in-
skriptionen Hieronimo. Med ena handen håller han på att skriva på ett papper fram-
för sig och med den andra bläddrar han i en bok som han tittar på, och som står på 
en cirkelformad hylla till höger om honom. Under hyllan ligger ett vitt lejon som 
tittar mot betraktaren och till vänster om mannen hänger en fågelbur och ett kruci-
fix. Inlägget har fått tio hashtaggar, 105 gilla-markeringar och fyra kommentarer.  

Namnet på skrivbordet, Hieronimo, syftar på helgonet och bibelöversättaren 
Hieronymus som år 405 avslutade den latinska översättningen av bibeln som kallas 
”Vulgata”.120 Krucifixet, helgonglorian och namnet på skrivborden är tydliga indi-
kationer på detta. Det han förmodligen läser i illustrationen är en bibel, samtidigt 
som han skriver ner översättningen. Illustrationen kommer ifrån en latinsk bibel 
som 1522 trycktes i Lyon av Jaques Saccon. Att biblioteket har denna bibel i sin 
samling skulle kunna kopplas till dess historia som biskopshem. Inlägget har fått 
nyfikna kommentarer och en besvarad fråga.  

Bild 14 är tagen uppifrån och är en detaljbild på ena kanten av ett söndervittrat 
gulnat häfte. Det som tar mest plats och är i fokus i denna bild är en ornamenterad 
anfang i svart bläck. Omkring anfangen skymtar noter och annan skrift, även den i 
svart bläck. Inlägget har fått 12 hashtaggar, 97 gilla-markeringar och två kommen-
tarer.  

Detta inlägg publicerats på en måndag och därför bidragit till att den taggats 
med #manuscriptmonday. Enligt bildtexten är det som visas här en detaljbild av 
noterna till pingsthymnen ”Veni sancte Spiritus”, som skrevs ner någon gång kring 
1600-talet. Biblioteket har ändrat bildtexten, som från början påpekade att möss kan 

                                                
120 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Hieronymus [2019-04-03]. 

Bild 14. Rogge. 12 november 2018 
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ha orsakat den förstörda kanten på häftet, efter att en följare påstått att det snarare 
ser ”ut som pappret vittrat sönder”. De har alltså valt att lyssna på denna följare och 
ändra bildtexten. Även denna bild, liksom Bild 13, har kyrkliga konnotationer. 

Bild 15 är en närbild av en öppen bok med vitt papper och svart tryckt text. 
Bilden är tagen uppifrån där även ljuset faller ifrån. Fokus ligger på ett mindre vitt 
kort med fem spadertecken som ligger mellan boksidorna. Inlägget har fått 11 
hashtaggar, 135 gilla-markeringar och sju kommentarer. 

Denna bild visar på den kuriosa som kan finnas i Rogges samlingar. Det föreställer 
kortet spader-fem ur en kortlek som biblioteket antar kommer från någon gång mel-
lan år 1750–1850, och har förmodligen använts som ett bokmärke. Detta verkar 
vara ett humoristiskt sätt för biblioteket att visa på att det inte bara finns gamla 
kyrkoböcker i deras samlingar utan att roliga och märkvärdiga saker också kan hitt-
tas bland deras bestånd. Det ges dock ingen information om boken som kortet hit-
tades i. Kommentarerna är både skämtsamma och nyfikna. Det uppstår även en kort 
konversation mellan UUB och Rogge: 

Bild 15. Rogge. 18 december 2018 

uppsalaunilib_treasures: Vi hittar kort ur en kille-kortlek i en del böcker i en av 
våra specialsamlingar hos oss. Undrar hur många spelkort vi får ihop innan vi gått 
igenom samtliga böcker i den... 
roggebiblioteket: @uppsalaunilib_treasures Underbart! Från en och samma kort-
lek alltså? Tala om att lämna spår efter sig... 
uppsalaunilib_treasures: @roggebiblioteket Ja, det ser ut att vara ur samma! 😊 
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Den fjärde bilden från Rogge (Bild 16) är en detaljbild som går i gråskala. Bilden 
föreställer bokstaven D som är inramad och befinner sig i mitten av bilden. Bakom 
bokstaven avbildas en naturmiljö med bergstoppar i bakgrunden och sex samlade 
människor i förgrunden. Fokus ligger på två personer i mitten av D:et, där den till 
vänster står hukad medan den till höger häller någon sorts vätska över dennes hu-
vud. Längst ner till vänster på bilden finns texten ”1. Samuel. 16.”. Inlägget har fått 
15 hashtaggar, 117 gilla-markeringar och sex kommentarer.  

D:et som är i huvudfokus här verkar vara en anfang till en text som inte syns i 
denna bild ”1. Samuel. 16” tycks syfta på bibelfiguren Samuel som här finns avbil-
dad i mitten av D:et tillsammans med kung David. I bildtexten förklaras det nämli-
gen att det som illustreras är en biblisk scen där Samuel smörjer David till kung. 
Anfangen kommer alltså från en tysk bibel ur första Samuelsboken kapitel 16 och 
de passar på att infoga ett citat därifrån. Anledningen till att inlägget publicerats är 
å andra sidan för att fira att de uppnått 500 följare, då bokstaven D även konnoterar 
till den romerska siffran 500. Kommentarerna kan liknas vid bild 15 då de även här 
dels har fått glada och skämtsamma kommentarer med även en kort interaktion med 
en nederländsk bibliotekarie som uttrycker en önskan att besöka Rogge för att 
kunna ta del av detta nederländska verk som publicerades på 1600-talet. 

Bild 17 är en närbild av en illustration avbildad med svart bläck på ett gulnat papper. 
Centralfiguren är ett skelett ridandes på en häst. Skelettet håller i en lie och under 
hästen ligger människokroppar och en eldsvåda skymtar till vänster. Inlägget har 
fått 11 hashtaggar (ex #apocalyptic), 130 gilla-markeringar och två kommentarer. 

Bild 16. Rogge. 31 januari 2019 

 
Bild 6. Rogge. 27 februari 2019Bild 7. Rogge. 31 januari 2019 
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Bildbeskrivningen inleds med ett citat som förmodligen kommer från detta verk av 
David Chytraeus, en av Martin Luthers lärjungar.121 Boken trycktes i Wittenberg år 
1575 och är en text som förklarar apokalypsen. Inlägget verkar ha publicerats på en 
onsdag och ingår därför i temataggen #woodcutwednesday. Kommentarerna är hu-
moristiska och uppskattande. 

Den sista bilden från Rogges Instagram (Bild 18) är en närbild på en blomma 
av papper. Bakgrunden är helt vit och blomman är placerad i mitten av bilden med 
rosa ”kronblad” och gröna blad och stjälk. Eftersom blomman är det enda som fö-
rekommer i bilden är den också i fokus. Inlägget har fått 14 hashtaggar och 84 gilla-
markeringar men inga kommentarer. 

Denna rosliknande blomma är gjord i papper av bibliotekets bokbindare. Syftet 
med inlägget verkar dels vara att visa upp den del av verksamheten som ofta inte 
syns utåt, dels för att flika in intressant fakta om att de inte kan placera riktiga blom-
mor nära deras specialsamlingar på grund av risken med ohyra. Med en enkel bild 
på en pappersros får de alltså fram flera budskap, samtidigt som deras Instagram-
flöde fortsätter vara estetiskt tilltalande. 

 

                                                
121 University of Aberdeens webbplats > Library > Special Collections centre > Projects and Collaborations > 
Projects > The Liddel Library > Exhibition Items > The Chronologia of David Chytraeus [2019-04-05]. 

Bild 17. Rogge. 27 februari 2019 
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Sammanfattning av Rogges Instagram 

Närvaro: Eftersom Rogge är ett mindre bibliotek jämfört med de två ovanstående, 
och endast använder Instagram som socialt medium, ser deras profil också lite 
annorlunda ut (Bilaga 1). Det första som skiljer dem åt är att varken användar-
namnet (@roggebiblioteket) eller profilbeskrivningen innehåller begrepp som 
beskriver själva samlingen, exempelvis som ”treasures”, vilket de andra gör. I 
profilen informeras det både på svenska och engelska om när biblioteket blev 
en del av KB samt att det ligger i Strängnäs. Biblioteket har ingen egen webb-
plats och länkar därför till den webbsida som handlar om Rogge i KB:s webb-
plats. Beträffande profilbilden går den att jämföra med LUB:s bild, nämligen 
att den verkar föreställa en illustration över Roggeborgen som förmodligen 
kommer från deras egna samlingar. På så sätt lägger de både fokus på samling-
arna och själva byggnaden – biblioteket som helhet.  

Synlighet: Som jag nämnde ovan har Rogge valt att endast synas på Instagram. 
Varför de valt Instagram och inte Facebook som är det största sociala mediet i 
Sverige kan ha att göra med plattformens utformning – att Instagram är bild-
centrerad. Enligt Rebecca ser de kontot som en utmaning för dem att ”hitta nya 
guldkorn att visa upp” samt att ”lära känna samlingen bättre” (vilket de även 
uttryckligen säger under inlägget av Bild 16).122 Att visa upp en samling görs 

                                                
122 Intervju med Rogge. 2019-02-08. 

Bild 18. Rogge. 6 mars 2019 
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bättre på Instagram, men valet kan också ha att göra med att fler specialsam-
lingar i Sverige och runt om i världen tänker på samma sätt och därför enklare 
kan kommunicera med varandra (exempelvis Bild 15 och 16).  

Röst: Språkstilen tolkar jag som kort och koncis – de blandar personlighet med in-
formation i relativt korta beskrivningar med lagom mycket hashtaggar (runt 12 
stycken). Vanligtvis använder de inga emojis, med undantag av Bild 16, vilket 
visar på en mer formell utstrålning. Istället visas deras skämtsamma och per-
sonliga sida upp, ibland i hur de skriftligen uttrycker sig (ex. Bild 13 och 15). 
Visuella stilgrepp som går att uttyda är att de i stort sätt endast publicerar när-
bilder på detaljer ur materialet. Fokus läggs därför på det som de anser vara 
vackert och/eller intressant, vilket även framkommer i intervjun med Rebecca. 
Något annat som är återkommande vid varje inlägg är hashtaggarna. I intervjun 
framkom det att de har fasta hashtaggar, bland annat #kungligabiblioteket, 
#strängnäs och #roggebiblioteket. Dessa verkar användas i första hand å biblio-
tekets vägnar – för att strukturera inläggen. Tema- och ämnesspecifika hashtag-
gar används dock likt de andra biblioteken – för att locka till sig den specifika 
målgruppen. Det som visas upp verkar bestå av mycket kyrkligt/kristet 
material, vilket med stor sannolikhet har att göra med bibliotekets historia. 

Interaktion: Likt UUB verkar inte Rogge tydligt uppmuntra till interaktion med föl-
jarna. Däremot verkar vissa bilder väcka en del nyfikenhet som uppmuntras av 
biblioteket då alla kommentarer får svar. Detta visar på att användarnas kom-
mentarer värderas högt av biblioteket. Av de sex bilder som analyserats här 
framkommer det även att interaktion med andra bibliotek verkar vara relativt 
vanligt. Ett tydligt exempel är meningsutbytet mellan UUB och Rogge under 
Bild 15.  

Räckvidd: Av de kommentarer som uppkommit går det att dra slutsatsen att Rogge 
når delar av sin målgrupp – den historieintresserade allmänheten. Kommenta-
rerna är skrivna på engelska och svenska samt kommer från både allmänt in-
tresserade och professionella inom ”bokhistorievärlden”. Att de publicerar in-
lägg lagom mycket och relativt regelbundet, 1-2 gånger i veckan, ökar också 
chanserna för att kontot sprids. I relation till storleken på biblioteket och antalet 
följare kan mängden respons på inläggen göra att kontot anses framgångsrikt 
då engagemangsmåttet blir högt (se siffror nedan under Jämförelse).  

Påverkan: Rogge kan inte kartlägga användningen av sociala medier då de står un-
der KB, som i dagsläget inte har upprättat någon strategiplan. Däremot skriver 
Rebecca att Rogges mål med kontot är att synliggöra biblioteket som institution 
då många inte känner till deras samlingar. Mon menar att målsättningar är bra 
sätt att utvärdera arbetet med sociala medier, vilket inte kan ske så utförligt här 
i och med målsättningens bristfällighet. Trots det menar Rebecca att kontot 
uppnår deras syften. 
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Anseende: Rogge besvarar all respons och frågor, som framför allt uttrycks i kom-
mentarsfältet men även som direkta meddelanden till dem privat. Detta i kom-
bination med ett högt engagemangsmått visar på att de upprätthåller ett gott 
anseende bland jämlikar. 



 56 

Jämförelse 

Nedan diskuterar jag hur de tre analyserade bibliotekens Instagram kan jämföras 
med varandra gällande hur de uttrycker sig men även i praktiska siffror. Siffrorna 
relateras även till den tidigare forskningen för att ge resonemangen bärkraft. 

Uttryck 
Efter att inläggen har analyserats går det att urskilja några utmärkande drag hos de 
olika bibliotekens Instagramkonton. I stora drag fokuserar UUB på kvantitet med 
ett informativt och formellt uttryck, LUB på personlighet med underhållande ut-
tryck och Rogge på det estetiska med ett uttryck som är en blandning av informativ 
och personlig. UUB utmärker sig från de andra två framför allt genom att de har en 
mer utarbetad strategiplan, följer en sorts mall över inläggens utformning och pub-
licerar inlägg varje dag. LUB har ett större fokus på själva samlingarna istället för 
biblioteket som helhet och lägger uppmärksamheten på deras följare – de uppmunt-
rar till engagemang genom frågor och en personligare språkstil. Rogge, å andra si-
dan, lägger fokus på hela biblioteket genom sitt Instagramkonto, vilket förstärks av 
att Instagram är det enda sociala mediet de använder. Något annat som är särskilt 
utmärkande för Rogge är att deras bilder endast visar detaljer och närbilder av 
bibliotekets material, vilket förstärker detaljernas betydelse istället för materialet 
som helhet. 

Biblioteken har även vissa saker gemensamt när det gäller användningen av 
Instagram som plattform. Den tydligaste likheten är att alla skriver sina inlägg på 
engelska eftersom en stor del av deras målgrupp är internationell. Alla tre deltar 
även i olika Instagramgemenskaper med hjälp av hashtaggar som #woodcutwed-
nesday eller #foreedgefriday, samt svarar på alla frågor de får. En länk till webb-
platsen eller webbsidan är också något som alla bifogar i sin profil. 

Siffror 
Till att börja med har både UUB:s och LUB:s specialsamlingskonton fler följare på 
Instagram än bibliotekens huvudkonton. UUB har vid skrivande stund 1266 följare 
på Instagram (@uppsalaunilib) medan kontot riktat mot specialsamlingar (@upp-
salaunilib_treasures) har 7862 följare. För LUB ligger siffran på 1058 följare till 
huvudkontot (@lundunilib) medan specialkontot (@lundunilib_treasures) har 7096 
följare. När det gäller Rogge (@roggebiblioteket) så ligger siffran på 524 följare, 
men där är situationen lite annorlunda då de tillhör KB som för närvarande inte har 
ett Instagramkonto. Varför specialkontona får fler följare kan ha flera olika anled-
ningar. För det första har dessa en större målgrupp (bokbindare, andra bibliotek, 
boknördar, historieintresserade) och ett internationellt intresse i och med att 
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bildtexterna skrivs på engelska. För det andra skulle det kunna förklaras med att 
specialsamlingskontona har fler syften än det mer allmänna kontot, såsom att om-
världsbevaka och interagera med andra professionella inom området, snarare än att 
endast förmedla kunskap och information till bibliotekets användare.123 Som det 
framkom i Wilkinsons artikel verkar det även som att specialsamlingsbibliotek och 
andra kulturarvsinstitutioner befinner sig just på Instagram, vilket kan ha bidragit 
till den större gemenskapen.124  

Beträffande relationen i antal inlägg som publicerats under uppsatsens analys-
period ligger UUB i framkant med 189 inlägg jämfört med LUB som publicerade 
minst under samma period, 16 inlägg, vilket illustreras i Figur 1. 

 

Under analysperioden fick UUB även mest respons i form av gilla-markeringar och 
kommentarer (70 368 gilla-markeringar och 399 kommentarer). Jämförelsevis fick 
LUB 6524 gilla-markeringar och 97 kommentarer medan Rogge hamnade på 3715 
gilla-markeringar och 55 kommentarer. Av de resultat Winn m.fl. fick fram anser 
de att ett engagemang på mindre än 8 % är för lågt.125 Med deras resonemang skulle 
det enda bibliotek i denna uppsats med ett framgångsrikt Instagramkonto vara Rog-
gebiblioteket (se Figur 2). Jag menar att engagemangsmåttet inte själv kan stå för 
ett kontos framgång. Självklart bör interaktionen med användarna vara hög, i relat-
ion till hur många som följer kontot. Däremot visar resultaten i denna uppsats att 
UUB har mycket fler gilla-markeringar i relation till antalet följare, jämfört med 
LUB, även om engagemangsmåttet visar på det motsatta.  

                                                
123 Chen, Chu & Xu (2012); Aharony (2012). 
124 Wilkinson (2018), s. 19. 
125 Winn m.fl. (2017), s. 302. 
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Figur 1. Diagram över antal inlägg mellan 1 okt 2018 och 31 mars 2019. 
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Att UUB får så hög respons kan delvis ha att göra med antalet publicerade inlägg 
(Figur 1). Ju mer inlägg det finns att interagera under desto mer respons kan man 
räkna med. En annan möjlig förklaring kan vara hur de använder hashtaggar. UUB 
använder runt 20 hashtaggar under varje inlägg medan LUB och Rogge i genom-
snitt använder 11–12 hashtaggar. På Instagram kan man maximalt använda 30 
hashtaggar per inlägg, dock har det enligt statistik visat sig att det mest gynnsamma 
antalet ligger på 11 stycken. Allt över 11 kan anses vara överflödigt.126 I detta fall 
bryter UUB mot vad statistiken visar. En möjlig förklaring kan vara att fler har 
börjat följa hashtaggar – en relativt ny funktion på Instagram – och därför lättare 
hittar till deras konto.  

                                                
126 Osman (2018). 
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Figur 2. Engagemang under perioden 1 oktober 2018 till 31 mars 2019. 
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Slutdiskussion 

Nedan diskuteras undersökningens resultat genom att besvara frågorna som ställdes 
tidigare i uppsatsen, nämligen;  

1. Vad är syftet med att ha ett speciellt Instagramkonto för specialsamlingar?  

2. Hur använder biblioteken Instagram?  

3. Vem riktar de sig till?  

Diskussionen kommer relateras till den tidigare forskningen inom området, hur väl 
biblioteken arbetar i enighet med Lorri Mons framgångsmall samt vad den bildse-
miotiska tolkningen av inläggen förmedlar. Analysen av inläggen har kompletterat 
intervjusvaren på så sätt att det som framkommit vid intervjuerna i stort sett bekräf-
tas av vad som visas upp på deras konton, med vissa avvikelser som berörs nedan. 

Varför Instagram? 
Som framkommit av mina informanter så var det ett personligt intresse som gjorde 
att de över huvud taget startade Instagramkontot. De betonar viljan att synliggöra 
bibliotekens material som en av de främsta anledningarna till varför de använder 
Instagram för att visa upp specialsamlingarna. För Rogge är det inget aktivt val att 
fokusera på specialsamlingen då hela biblioteket består av kulturarvsmaterial, till 
skillnad från LUB och UUB som är universitetsbibliotek och därför i huvudsak kan 
sägas ha andra bestånd. Det personliga intresset uttrycks på olika sätt. Ulla lägger 
stor vikt vid att göra materialet synligt för utländska forskare eftersom det är deras 
huvudsakliga målgrupp. Ibland anpassas även inläggen utefter synpunkter hon får 
in. För Rebecca är det istället viktigt att visa deras samlingar skilt från KB, för att 
betona att de är ett eget bibliotek även om de är en del av KB. Lina ser istället 
Instagram som ett bra sätt att omvärldsbevaka. Det mest framstående bibliotek 2.0-
verktyg bland bibliotek med specialsamlingar har nämligen visat sig vara Instag-
ram.127 Detta kan exempelvis bekräftas av informanterna samt ett par konversationer 
mellan specialsamlingsbibliotekarier under Rogges inlägg (Bild 15 och 17). 

Eftersom plattformen ökar i användning hos alla åldersgrupper, både i Sverige 
och utomlands, kan man med viss säkerhet även påstå att det är ett socialt medium 
att satsa på just nu.128 Flera tidigare studier har visat på att ett framgångsrikt sätt att 
arbeta med sociala medier är genom utformningen av någon sorts strategiplan med 

                                                
127 Wilkinson (2018). 
128 Svenskarna och internet (2018), s. 48-53; We are Flints webbplats > Research > Social 2018 > Press release 
[2019-02-02]. 
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riktlinjer och målsättningar.129 Det handlar framför allt om att biblioteken bör rikta 
och anpassa sina inlägg på sociala medier beroende på vilken plattform som utnytt-
jas och vilken målgruppen är, vilket bland annat Stvilia och Gibradze samt Collins 
och Quan-Haase visar i sina studier.130 Ett annat framgångsrecept, som i stort sätt 
hänger ihop med strategiplanerna, är att tillsätta resurser, planera och forma arbets-
grupper som specifikt arbetar med sociala medier, vilket allra helst ska ingå i deras 
arbetsuppgifter. Lina påpekade exempelvis att de för närvarande inte har tillräckligt 
med resurser eller tid för att utveckla kontot, vilket kan vara en orsak till varför de 
inte publicerar inlägg lika frekvent som de andra två biblioteken (Figur 1). Även 
Young och Rossman visade på framgångseffekten (bland annt ökad interaktion med 
följare) av en ”sociala medier-grupp” som ett bibliotek tillämpat.131  

Samtidigt är sociala medier ständigt föränderliga och bibliotek kan därför inte 
förlita sig på att en speciell plattform kommer hålla ”för alltid”. Ulla menar exem-
pelvis att den dag följarantalet och responsen minskar kommer hon sluta arbeta ak-
tivt med kontot. En bidragande faktor till ett sådant resonemang kan ha att göra med 
UUB:s strategi för sociala medier. Som Mon påpekar i sin analysmodell, under be-
greppet påverkan, är det genom strategier och målsättningar som bibliotek och 
andra institutioner kan förutsäga, eller snarare utvärdera, ifall de sociala medier som 
används inte längre är gynnsamma. I dagsläget verkar Instagram vara ett fram-
gångsrikt verktyg för dessa bibliotek, framför allt UUB och Rogge, att uppfylla 
deras intentioner med kontot. 

Arbetet med kontot 
Undersökningen har visat på att bibliotekarierna använder Instagram på ett så opti-
malt sätt som möjligt – genom att de utnyttjar de verktyg som plattformen innehål-
ler. Ett bra exempel på detta är användningen av hashtaggar i bildtexten. Genom att 
hashtaggar är sök- och följbara kompletterar de textbeskrivningarna på ett optimalt 
sätt eftersom fler lättare kan hitta till deras konton. Hashtaggar och geotaggar har 
även visat sig öka engagemangsmåttet avsevärt.132 Det enda bibliotek i denna upp-
sats som använder sig av geotaggar är LUB, vilket kan ha varit bidragande till att 
de har så många följare och snäppet högre engagemangsmått än UUB. Å andra si-
dan kan inte geotaggar höja upp ett konto när andra delar brister (såsom oregel-
bundna publiceringar), vilket kan ha varit bidragande till LUB:s låga respons i form 
av gilla-markeringar och kommentarer i relation till antalet följare. Som Lina påpe-
kar vid intervjun hade de i början som mål att publicera åtminstone 2–3 inlägg i 
veckan men att resurs- och tidsbrist hindrar dem från att göra detta. Här skulle en 
mall eller mer utvecklad strategiplan kunna hjälpa dem. Att de ser arbetet med so-
ciala medier som viktig syns på arbetsfördelningen; det är sex personer som arbetar 
                                                
129 Harrison m.fl. (2017); Brookbank (2015); Düzer (2013). 
130 Stvilia & Gibradze (2017); Collins & Quan-Haase (2014). 
131 Young & Rossman (2015). 
132 Simply Measured Q3 2014 Instagram Study (2014), s. 12; Osman (2018). 
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med Facebookkontot och två med varje Instagramkonto. Ambitionerna finns alltså 
där men det krävs ett extra steg för att uppnå starkare resultat. 

Genom att Instagram är ett bildbaserat socialt medium skapas det gynnsamma 
förutsättningar för interaktion. Forskningen har visat på att inlägg med bilder med-
för större engagemang från följarna, bland annat Kronqvist-Bergs avhandling från 
2014 samt Al Daihania och Abrahams semantiska studie från 2018 kommer fram 
till detta.133 Denna undersökning har visat att detta i stora drag stämmer, men också 
att specialsamlingskontona (i UUB och LUB:s fall) har en mycket större följarskara 
än bibliotekens allmänna Instagramkonton, vilket kan bero på att det som visas upp 
är mer nischat och därför lockar människor med specifika intressen. Däremot har 
de allmänna Instagramkontona inte undersökts och kan därför inte jämföras när det 
exempelvis gäller engagemangsmått och liknande. Likt Harrissons m.fl. studie över 
sex amerikanska universitetsbiblioteks sociala medie-användande verkar UUB och 
LUB även efterhärma varandra i vad de publicerar, vilket kan vara i princip vad 
som helst från samlingarna och i form av boksnitt, titelblad osv.134 Att alla tre biblio-
tek ”deltar” i samma temadagar samt skriver inläggen på engelska för att få större 
spridning uppfyller de rätt räckvidd genom att rösten anpassas till plattformens ut-
formning. 

Det största som skiljer hur Ulla arbetar med kontot i jämförelse med de andra 
två är att hon arbetar ensam och är själv ansvarig för hur kontot sköts. I relation till 
de andra lägger hon även mindre tid på kontot men har ändå fler följare och reakt-
ioner från följare i form av gilla-markeringar och kommentarer. Det som möjlig-
gjort detta arbetssätt menar jag är en utförligare strategiplan, tydliga mål och den 
”mall” som inläggen utformas ifrån. Att de har lägst engagemangsmått går i enighet 
med Will m.fl. studie från 2017, där de genom en undersökning av fyra akademiska 
bibliotek i Montréal bland annat kommer fram till att de bibliotek som publicerar 
inlägg mer sporadiskt har högre engagemangsmått. De förklarade resultatet med att 
kontona inte publicerade så många inlägg och därför fick hög respons när de väl 
publicerade ett inlägg, vilket kan ha bidragit till att engagemangsmåttet ökade.135 Ett 
sådant mönster går inte att urskilja i denna undersökning. Däremot kan UUB:s låga 
engagemangsmått bero på att sådana ytterlighetsfall inte är vanligt förekommande. 
Responsen ser ungefär likadan ut på de flesta inlägg, där antalet gilla-markeringar 
ligger på ungefär samma nivå och därför inte bidrar till ett ökat engagemangsmått. 

Den intresserade allmänheten? 
Målgruppen för alla tre bibliotekskonton menar informanterna är den intresserade 
allmänheten, vilket ligger i enighet med bibliotekslagen och bibliotekens demokra-
tiska uppdrag om att vara till för alla. Bildanalyserna visar däremot något annat, 

                                                
133 Kronqvist-Berg (2014); Al Daihania & Abrahams (2018). 
134 Harrison m.fl. (2017). 
135 Will m.fl. (2017). 
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framför allt när det gäller UUB:s Instagramkonto, vilket jag redan berört – att in-
läggen riktas åt en publik med en del förkunskaper. Den största målgruppen för alla 
tre bibliotek ser också ut att vara internationell – främst forskare och professionella 
från andra kulturarvsinstitutioner såsom specialsamlingsbibliotek. Detta framkom-
mer både vid intervjuerna samt genom att kommentarerna ofta skrivs på engelska 
eller andra språk. Att UUB har en mer riktad publik överensstämmer med studien 
”How Do Libraries Use Social Networking Sites to Interact with Users” från 2012, 
där en grupp forskare kommer fram till att forskningsbibliotek ofta tenderar att an-
passa inläggen till en smalare användargrupp.136 En sådan anpassning sänker inte 
tröskeln till det kulturarvsmaterial som visas upp. Å andra sidan uttrycks inte något 
sådant mål från bibliotekets sida utan de verkar koncentrera sig på att visa upp 
materialet för att det är fint och intressant. Från LUB:s och Rogges håll uttrycks 
däremot en vilja att kontot ska få fler att använda materialet.  

En annan intressant aspekt som forskningen har visat på är att bibliotekarier 
ofta tenderar att följa varandra på sociala medier. Sundahl och Sundling kommer i 
sin uppsats fram till att interaktion med användare inte var lika omfattande som den 
med andra bibliotek.137 Sahlberg tar också upp det faktum att själva plattformen är 
en bra plats för kollegor (här; runt om i Sverige) att diskutera gemensamma intres-
sen med varandra.138 Resultaten i denna uppsats kan bekräfta att biblioteken tenderar 
att följa varandra, däremot syns inga tendenser på att de inte interagerar med andra 
följare i lika stor utsträckning. Tvärt om verkar alla tre bibliotek vara noggranna 
med att svara på frågor som kommer in samt i viss mån följa upp dessa frågor. Till 
skillnad från Billings studie verkar inte personliga inlägg vara de mest framgångs-
rika när det gäller resultaten i denna uppsats, eftersom det bibliotek som utformar 
sina inlägg på detta sätt (LUB) har lågt engagemang. Den slutsats jag kan dra av de 
tre konton som undersökts här är att en balans mellan personliga och seriösa inlägg 
fungerar bäst när det gäller interaktion med användare, men även att inläggen bör 
publiceras regelbundet med relativt jämna mellanrum för att öka följarantalet och 
därmed engagemangsmåttet. Det bibliotekskonto som gör detta i denna undersök-
ning är Rogge. Dock använder ingen av de tre undersökta kontona sin Instagram 
som en envägskommunikativ plattform, i enighet med Mons interaktion-begrepp 
(även om det ibland ändå blir så), utan som ett sätt att försöka interagera med föl-
jarna. Genom att svara på eventuella frågor upprätthåller de även det Mon menar är 
ett gott anseende. 

                                                
136 Chen, Chu & Xu (2012). 
137 Sundahl & Sundling (2016). 
138 Sahlberg (2018). 
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Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka anledningen till varför special-
samlingsbibliotek väljer att visa upp sitt material på det sociala mediet Instagram 
och på vilket sätt de gör det. Med inspiration av Barthes bildsemiotiska analysmo-
dell har tre biblioteks Instagraminlägg tolkats för att förstå vilka delar av samling-
arna som visas upp och varför. I stora drag verkar det inte som att biblioteken har 
någon speciell baktanke när det kommer till vilka delar av samlingarna som visas 
upp. I princip kan allt material som finns i samlingarna hamna på kontot, så länge 
det är vackert eller säreget nog för att frambringa reaktioner och uppskattning. Att 
Rogge tenderar att publicera mycket kristet och kyrkligt material har med största 
sannolikhet att göra med deras historia som biskopshem. På samma sätt publicerar 
UUB mycket äldre material – i denna undersökning kommer allt material från 1600-
talet eller tidigare. På grund av bibliotekets historia som Sveriges äldsta universi-
tetsbibliotek verkar de också ha mycket gammalt material som de gärna visar upp, 
till skillnad från LUB:s inlägg som består av material från 1300-talet fram till och 
med 1800-talet. 

Genom applicerandet av Mons analysmodell för bibliotekens arbete med soci-
ala medier har jag slutligen kommit fram till att de använder Instagram på liknande 
grunder om än på olika sätt. På ett övergripande plan används plattformen för att få 
spridning och öka kännedomen om samlingarna. Mer specifikt verkar det som att 
det i grunden handlar om ett ”roligt” arbetssätt. Kontona startades trots allt från 
början på bibliotekariernas initiativ och intresse. Ur den tidigare forskningen och 
intervjuerna har det även framkommit att specialsamlingsbibliotek i stor utsträck-
ning befinner sig på just Instagram. I själva verket verkar detta vara anledningen till 
att LUB (som först ut på plattformen bland de analyserande biblioteken i denna 
undersökning) startade sitt konto – just eftersom de märkte att andra specialsam-
lingsbibliotek befann sig på plattformen och därför ville utbyta idéer samt om-
världsbevaka. 

Om en organisation eller institution lägger högt värde vid sitt användande av 
sociala medier är det säkraste och mest framgångsrika första steget att utforma en 
strategiplan med tydliga arbetsbeskrivningar och målsättningar. Både denna under-
sökning, den tidigare forskningen och Lorri Mon visar på hur dessa påverkar arbetet 
med sociala medier positivt, samtidigt som de utgör en bra grund vid utvärdering 
av arbetet med dessa plattformar.  

Instagramkontonas utformning (som undersökts bildsemiotiskt) samt framgång 
(som grundats i Mons analysmodell) ser ut på olika sätt. Rogge har en tydlig vision 
– kontot ska vara estetiskt tilltalande och ha noga uttänkta textbeskrivningar. När-
bilderna ökar estetiseringen genom att bilden blir mindre ”stökig” (då bakgrunden 
begränsas), samt gör att färgerna hålls nere och är funktionella, och att fokus läggs 
på vackra detaljer hos materialet. De har även, möjligtvis på grund av detta, det 
högsta engagemangsmåttet bland de bibliotek som analyserats i denna uppsats. En 
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nackdel (enligt den tidigare forskningen och Mons modell) med deras arbete är av-
saknaden av en strategiplan, vilket å andra sidan håller på att arbetas fram av KB. 
Att det trots detta går så bra för kontot är ett tecken på kontoinnehavarnas förkun-
skaper om hur plattformen fungerar. En annan bidragande faktor till deras framgång 
på Instagram kan ha att göra med att det är deras enda plattform för sociala medier 
och att de därför lägger all fokus på den istället för att sikta brett som de andra 
biblioteken. Genom regelbundna uppdateringar ger de även en bra och enhetlig bild 
av hela biblioteket och dess samlingar. 

UUB:s bilder är av lite mer varierad art, där de i många fall visar upp helheten 
av verket och därmed fångar in en större bakgrund, vilket gör bilden mindre har-
monisk och funktionell. Deras framgång går att se i hur snabbt följarantalet ökar 
samt genom den respons (i form av gilla-markeringar och kommentarer) de får i 
relation till hur många personer som följer dem. Med hjälp av regelbundna publi-
ceringar kan följarna förlita sig på att de kommer få ta del av nytt material följande 
dag och har därför ytterligare en anledning att stanna. Däremot tolkar jag deras 
konto som lite begränsad när det gäller att locka en bredare målgrupp. Bildtexterna 
är i de flesta fall knapphändiga och kräver viss förkunskap för att förstå kontexten 
bakom det som visas upp.  

LUB, å andra sidan, formulerar sig på ett personligare och lättillgängligt sätt 
med anledning att locka fler än historieintresserade att följa dem. Bilderna utformas 
mer likt Rogges där färgerna oftast är funktionella och där bakgrunden begränsas, 
vilket gör dem mer harmoniska. Dock publiceras inte inlägg så ofta att intresset ska 
hållas på topp, vilket kan vara en anledning till de låga engagemangssiffrorna. De-
ras räckvidd verkar sträcka sig långt, vilket anses vara en framgång i Mons modell. 
I slutändan handlar det om hur biblioteken vill profilera och marknadsföra sig – 
specifikt eller allmänt. Informanterna menar alla att kontona ska vara till ”för den 
intresserade allmänheten” även om bildanalyserna har visat på att detta inte följs av 
samtliga tre bibliotekskonton. 

Förslag till fortsatt forskning 
Som jag redovisat i avsnittet Tidigare forskning har studier som berör kulturarv och 
specialsamlingar på bibliotek framför allt behandlat frågor om digitalisering men 
även i viss mån om tillgängliggörande, organisering och katalogisering. Jag har med 
min uppsats försökt belysa en annan del av arbetet med specialsamlingar då forsk-
ningen kring sociala medier på bibliotek i stort sätt verkar ha försummat detta verk-
samhetsområde. Med detta sagt är detta ett första steg, och det finns goda grunder 
för den framtida forskningen på området med djupare analyser. Grundligare bilda-
nalyser, personliga intervjuer eller fler kvantitativa element skulle kanske ha för-
djupat förståelsen eller gett andra insikter om arbetet med Instagram. 
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Ett intressant förslag är att göra en fallstudie eller en komparativ undersökning 
med internationella bibliotek. Bland annat i USA finns det ett stort antal special-
samlingsbibliotek med Instagramkonton som ofta har ett mer utökat innehåll och 
fler följare.139 En annan undersökning skulle kunna vara en jämförelse med andra 
ABM- och/eller kulturarvsinstitutioners Instagramkonton för att se om arbetssätten 
skiljer sig på något sätt eller om de har olika syften med arbetet på sociala medier. 
Även en jämförelsestudie mellan Facebook och Instagram, de två största sociala 
medierna just nu, skulle också vara intressant för att se vilken plattform som är mest 
fördelaktig för olika sorters institutioner. 

                                                
139 Exempelvis; @newberrylibrary, @themorganlibrary och @americanantiquarian. 
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