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Abstract 
The present study is embedded in the research field of Personal Information Management (PIM)  and its goal is 
to contribute to this research area by showing information management aspects in untraditional contexts, as in the 
social networking site Twitter. The aim and purpose of this two year's master thesis was to investigate the beha-
viour of librarians within the context of Twitter. The objectives of this thesis focus on the query of the informa-
tion management aspect of Twitter, and on the investigation into whether Twitter offers the possibility to reach a 
state of flow while using it, as well as inquiring into the relationship between Mihaly Csikszentmihalyis flow 
theory and PIM. The theoretical framework of this thesis is centred upon the flow theory and the conditions that 
are necessary to reach a state of flow. To fulfill the purpose of this thesis a directed content analysis is applied as 
an investigative method, where its in-depth research aspects will be applied upon the empirical material, which 
contains 429 tweets. These were collected over a period of one month from 20 people, and divided among 10 
women and 10 men who identified themselves as librarians on Twitter. The resulting analysis of the material 
shows that there is an aspect of information management to Twitter, even though a small facet and appears most-
ly with tweets that are related to work issues. The analysis also demonstrates that Twitter fulfills the conditions of 
flow and thereby it can be concluded that Twitter holds the possibility of a state of flow while it is in use. This 
illustrates that there is a relationship between PIM and Csikszentmihalyis flow theory. The conclusion is that with 
the structured information management the possibility for a state of flow to occur rises, while the state of flow 
itself supports information management by enabling people to successfully retrieve information by remembering 
that which otherwise may have been forgotten.  
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Inledning  

”The quality of the imagination is to flow and not to freeze” (Ralph Waldo Emer-

son 1803-1882)1 

 

Att vara lycklig, känna sig tillfreds med sig själv och livet. Det är ett tillstånd 

som människor har strävat efter sedan tidens begynnelse. Att utvecklas och få 

kunskap och förståelse för världen, att med andra ord befinna sig i ett flow-

tillstånd, där tankar och fantasi kan flyta fritt är också en del av denna strävan. Hur 

eftersträvansvärt ett sådant tillstånd än må vara, desto mer hinder finns i vardagen 

att nå det. Vi lever i en snabb tid, där människor konstant är konfronterade med 

information, som kräver beslut och tankeenergi för att kunna nyttja, spara eller 

ignorera den. Forskningsfältet Personal Information Management (PIM) studerar 

detta faktum med ett individcentrerat perspektiv, för att hitta vägar hur människor 

bäst ska kunna hantera information som kommer utifrån. Denna uppgift växer 

med den digitala utvecklingen, som innebär ökad tillgänglighet till information. 

Sociala medier presenterar varje minut mycket information till sina användare, där 

användaren måste lägga ner energi för att sålla bland den. Ett exempel på en tjänst 

där distribuerandet av information, kommunikation och nätverkandet står i cent-

rum är Twitter, en microbloggingstjänst som lanserades 2006.  

Föreliggande uppsats ska undersöka om Twitter har en informationshanter-

ingsaspekt. För att verkställa detta valdes att undersöka bibliotekariers Twitter- 

beteende eftersom dessa representerar en yrkesgrupp som överlag är mycket aktiv 

på Twitter. Detta kan dels bero på att bibliotekarieyrket är mycket kunskaps- och 

informationsintensivt eftersom kunskap och deltagande om sociala medier ingår 

för vissa i jobbet och dels för att just denna yrkesgrupp rekommenderas att nätver-

ka med varandra över Twitter. Deltagandet i, nätverkandet och kommunicerandet 

över sociala medier har blivit en del av vardagen för vissa människor så som bib-

liotekarier. Då dessa människor konstant utsätts för mer information än den 

mänskliga hjärnan egentligen kan hantera, är frågan om vi har då förlorat möjlig-

heten att nå ett lyckligt och kreativt flow-tillstånd som nämnts ovan? Föreliggande 

uppsats tar sig an denna fråga genom att undersöka om Twitter erbjuder förutsätt-

                                                 
1 Jones, W. P. (2008), Keeping found things found, s. 204. 
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ningar att uppnå ett sådant tillstånd för de twittrande bibliotekarierna och hur in-

formationshanteringsaspekten och flow- tillståndet står i relation med varandra. 

Syfte och frågeställningar 

Den digitala utvecklingen producerar mycket information samtidigt som den ska-

par allt fler möjligheter att hantera den informationen som upplevs som viktig att 

spara, så som olika referenshanteringsprogram eller elektroniska lagringssystem. 

Dessutom har den digitala utvecklingen skapat allt fler möjligheter att dela med 

sig av information till andra människor genom sociala medier så som Facebook 

och Twitter. Twitter är ett socialt nätverk och en kommunikationstjänst som byg-

ger på microblogging. Microblogging är distribuerandet av meddelanden som van-

ligtvis innehåller 140 tecken till andra användare på internet.2 Föreliggande upp-

sats ska undersöka om Twitter har en informationshanteringsaspekt. För att kunna 

verkställa PIMs målsättning att den rätta informationen ska finnas till hands när 

den behövs är det nödvändigt att människan minns om den behövda informationen 

redan finns i den personliga informationssfären. Uppsatsen bygger på hypotesen 

att delad information mellan människor möjliggör framgångsrik PIM genom att 

stödja minnet och därmed underlätta informationsåtervinningsprocessen. Genom 

att prata om information har den tilldelats betydelse. Informationen lämnar den 

egna informationssfären för att ingå i ett större sammanhang. På det viset flyter 

information till och ifrån oss i en konstant process och enligt William Jones är det 

möjligt att hela människan inträder i detta flow om förutsättningarna stämmer.3 

Med flow menas att människan är uppfylld av positiva känslor så som lycka och 

njutning. Tillståndet är präglat av vetskapen och känslan av att man har full kon-

troll över situationen och livet i allmänhet. Tillståndet innebär att människan är 

djupt koncentrerad och fokuserad på situationen eller uppgiften som ledde till 

flow. Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att människan ska 

kunna uppleva flow. Om människan inträder i ett flow-tillstånd glöms information 

som är förknippad med den inte lika lätt. Därmed bygger uppsatsen på grundanta-

gandet att det finns ett samband mellan Csikszentmihalyis flow-teori och PIM.  

Syftet för denna uppsats är att undersöka bibliotekariernas twitterbeteende 

med fokus på frågan om det finns en informationshanteringsaspekt. Det ska även 

undersökas om Twitter erbjuder förutsättningar att användare kan nå ett flow- till-

stånd. Därtill ska det visas hur informationshantering och flow står i relation till 

varandra. I samband med detta syfte används Csikszntmihalyis flow-teori som 

                                                 
2 DeVoe, K. M.,(2009), ”Bursts of Information”, s. 212. 
3 Jones, W. P. (2008), Keeping found things found, s. 180. 
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teoretiskt ramverk. För att undersöka min hypotes och verkställa mitt syfte ska 

följande frågeställningar besvaras: 

 

 

1. Finns det en informationshanteringsaspekt i bibliotekariernas twitterbete-

ende? 

- Vilken typ av information delar bibliotekarierna med andra på Twitter? 

- Finns det information bland denna som kan tänkas kräva genomtänkt informa-

tionshantering eftersom det kan finnas ett återanvändningsvärde i den?  

 

 

2. Finns det en relation mellan twitterbaserad informationshantering och 

flow- teorin? 

- Har Twitter förutsättningar för att flow ska kunna uppstå? 

- Om det kan fastslås att Twitter har flow förutsättningarna stödjer detta hypotesen 

att den delade informationen har mindre risk att bli glömd? 

- Vad karakteriserar sambandet mellan PIM, Twitter och flow? 

Uppsatsens disposition och ämnets avgränsningar 

Twitter och andra sociala medier vinner i popularitet varje dag. Antalet användare 

av tjänster så som Twitter ökar varje år. I samband med denna växande popularitet 

blir sociala medier i allmänhet alltmer integrerade i människornas liv och därmed 

har även den akademiska världen upptäckt sociala mediers forskningspotential. 

Näringslivsforskning har sedan ett antal år tillbaka upptäckt Twitter som forsk-

ningsfält. Detta fälts forskning riktar sig mest till organisationer och företag för att 

visa den marknadsföringspotential som finns i användningen av Twitter.4 Även 

andra akademiska fält till exempel socialpsykologi och kommunikation forskar 

kring sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet. Det finns även mycket 

forskningspotential för biblioteks- och informationsvetenskapen.  

Min uppsats tar sin utgångspunkt i Personal Information Management och 

uppsatsens överordnade syfte är att bidra till dess forskning genom att visa aspek-

ter av informationshantering i otraditionella kontexter så som sociala medier. Per-

sonal Information Management är ett forskningsfält som undersöker människors 

personliga hantering av information som kommer utifrån.5 I samband med uppsat-

sens syfte och frågeställningar begränsas ämnet till detta ämnesområde. Forsk-

ningen kring sociala medier, i synnerhet Twitter, rörande andra akademiska forsk-

                                                 
4 Hotopp, D. & Willecke, L. (2010), ”Online Marketing Tool Twitter”, s. 419–422. 
5 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 459. 
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ningsfält så som näringslivsforskning och kommunikation beaktas inte i denna 

uppsats. Uppsatsen börjar med en kort inledning, vilken följs av en redogörelse av 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras sociala medier i all-

mänhet och Twitter i synnerhet. Presentationen bildar underlag till forsknings-

översikten som följer. Forskningsöversikten avslutar detta inledande kapitel. Nästa 

kapitel ägnas åt redogörelsen kring teori och metod som används i uppsatsen. 

Först presenteras de teoretiska utgångspunkterna följd av källmaterialets presenta-

tion och en redogörelse för den använda metoden. Därefter följer undersökning 

och analys av det empiriska materialet. Resultaten diskuteras därefter i ett avslu-

tande diskussionskapitel som följs av en kort sammanfattning. 

 

Bakgrund  

I följande avsnitt ska allmänna antaganden om sociala medier och Twitter presen-

teras. Dessa presenteras som introduktion och dess syfte är att tjäna som underlag 

till följande forskningsöversikt och ska ge en förståelse inför den kommande un-

dersökningen.  

Sociala medier 

Sociala medier har i dagens samhälle fått alltmer betydelse. Varje år ansluter sig 

fler människor till sociala medier av varierande karaktär. Över 100 miljoner män-

niskor världen över använder sociala medier någorlunda regelbundet.6 Robert Ko-

zinets och Joachim Retzlaff påpekar att forskningen inom området är tämligen ny. 

Trots detta har det framkommits att de människor som deltar på ett eller annat sätt 

i sociala medier upplever detta deltagande som seriöst och viktig för att upprätt-

hålla kontakter som redan finns eller för att skapa nya sådana.7 Därmed blir delta-

gandet i sociala medier en del av människors vardagsliv. Det ska poängteras att 

platsen, Internet, som dessa människor kommunicerar genom är virtuell. Dock är 

relationerna som skapas via denna kommunikation inte virtuella - de är verkliga i 

alla bemärkelser.8 Det handlar om verkliga människor som ingår relationer med 

andra verkliga människor. 

Alltsedan uppkomsten av datorstödd kommunikation har denna betraktats 

med misstänksamhet från flera forskare som befarade att interaktionen mellan 

människor skulle bli opersonligare genom detta sätt att kommunicera. Andra fors-

kare såg datorstödd kommunikation som vägen till ett jämlikt samhälle, utan soci-

                                                 
6 Kozinets, R. V. & Retzlaff, J. (2011), Netnografi, s. 25. 
7 Kozinets, R. V. & Retzlaff, J. (2011), Netnografi, s. 25. 
8 Kozinets, R. V. & Retzlaff, J. (2011), Netnografi, s. 28. 
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ala barriärer.9 Dessa antaganden omprövades av forskningen och befanns inte åter-

spegla den datorstödda kommunikationens verklighet. Andra forskare så som Jo-

seph Walter påpekar att människor som deltar i någon slags virtuellt nätverk är 

måna om en positiv kommunikation som berikar allas liv.10 Detta beror på att de-

ras identitet uppenbaras och människorna tänker återvända till dessa virtuella nät-

verk.  Alltså precis som i verkliga livet utanför Internet. 

Twitter 

Det sociala nätverket Twitter grundades 2006 och är en tjänst som erbjuder mic-

roblogging till sina användare. Microblogging betyder att användare skriver ett 

meddelande som vanligtvis innehåller 140 tecken varefter detta meddelande dis-

tribueras till andra användare på nätet. Att skriva dessa meddelanden och att läsa 

andras meddelanden är den viktigaste funktionen av microblogging.11 För att kun-

na läsa eller hitta en användares inlägg på Twitter kan man antingen ”följa” an-

vändaren eller använda Twitters sökfunktion som erbjuder möjligheten att söka 

efter namn, användarnamn eller valfritt sökord. Alla personer som man ”följer” 

dyker upp med sina inlägg på ens personliga newsfeed. Dessa inlägg på 140 teck-

en heter tweets. Microblogging så som den används av tjänster som Twitter är 

framför allt textbaserad, men det finns multimediala funktioner så som möjlighe-

ten att lägga upp bilder eller videos. Det finns olika faktorer varför människor 

använder Twitter. Forskare har upptäckt att Twitter används för att söka råd, dela 

information med andra eller hitta information som är av intresse samt för att träffa 

nya människor som delar ens intressen.12 Detta visar att information spelar en cen-

tral roll för denna sociala nätverkssida. Att informationen spelar en central roll ger 

möjligheten till forskning ur ett informationsvetenskapligt perspektiv. Forskning-

en har vanligtvis fokuserats på andra aspekter så som sociala relationer och kom-

munikationsaspekten.  

 Sedan Twitter grundades har antalet användare vuxit från år till år. Twitter 

betecknas i denna uppsats som ett socialt nätverk eftersom tjänsten innehar alla 

egenskaper som är förenande för sociala nätverk. Man kan bland annat sätta upp 

en profilsida, det finns relationer till andra användare och det finns ett informa-

tionsutbyte.13 År 2008, två år efter lanseringen, hade Twitter en miljon användare 

och redan ett år senare hade antal användare vuxit till 21 miljoner användare över 

hela världen.14  Det visade sig att 11 procent av amerikanska vuxna använder 

                                                 
9 Kozinets, R. V. & Retzlaff, J. (2011), Netnografi, s. 39. 
10 Walther, J. B. (1997), ”Group and Interpersonal Effects in International Computer-Mediated Collabora-

tion”, s. 345. 
11 Coeckelbergh, M. (2009), ”What are We Doing?”, s. 127. 
12 Gina Masullo, C. (2011), ”Tweet this”, s. 755. 
13 Small, H. m.fl. (2012), ”What Your Tweets Tell Us About You”, s. 175. 
14 Gina Masullo, C. (2011), ”Tweet this”, s. 756. 
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Twitter eller andra sociala nätverk som erbjuder microblogging.15 Mark Coeckel-

bergh konstaterar att dessa nya medier så som Twitter förändrar människans 

världssyn.16 Därmed tillskriver han sociala medier makten att förändra samhället 

och kulturen. Just denna växande betydelse av sociala medier har även den aka-

demiska världen upptäckt och har börjat forska inom området. Small m.fl konsta-

terar i artikeln ”What your tweets tell us about you” att år 2012 finns det 150 

forskningsartiklar som har Twitter som forskningsobjekt om man använder Web of 

Science som sökverktyg.17 Mark Coeckelbergh poängterar att ett kännetecken på 

microblogging är att den inte erbjuder möjlighet till reflektion och eftertanke, fo-

kusen läggs vid aktivitet och händelser.18 Detta betyder dock inte att det inte kan 

uppstå diskussioner och reflektion, bara att möjligheterna till dessa är begränsade 

genom systemets förutsättningar. Ett annat kännetecken är att Twitter och liknan-

de tjänster fokuserar på individen, vad denna tänker, känner och gör. Twitter er-

bjuder enligt Mark Coeckelbergh en fragmentarisk ögonblicksbild av en persons 

upplevelsevärld.19 Generellt är meddelanden som distribueras via Twitter inte rik-

tade mot någon speciell. Meddelanden är riktade mot cyberrymden eller kanske 

mot de människor som ”följer” en själv. Men det finns även möjligheten att skicka 

ut tweets som är riktade mot en speciell person genom att använda tecknet ”@” 

och användarens namn. Dessutom finns möjligheten att skicka privata meddelan-

den till varandra. Dessa möjligheter och begränsningar som är användaren ålagda 

genom Twitter präglar den sorts relation som kan formas inom detta sociala nät-

verk.20 Man ingår en relation med andra människor genom att skriva om ens liv, 

via att läsa om andras liv och genom att reagera på vad som berättas. På det viset 

är Twitter både ett aktivt och ett passivt medium eftersom båda delar är möjliga 

för användaren av denna tjänst.21 Dessutom suddas gränserna mellan det privata 

och det offentliga ut.22 En konsekvens av detta är att personer kan ingå en nära 

relation fast de befinner sig på långt avstånd eller att redan existerande relationer 

utanför onlinevärlden kan utvidgas med hjälp av tjänster som Twitter. Samtidigt 

erbjuder microblogging inte bara närhet och relation utan den kan även innebära 

distans.  

Men vilka är dessa miljoner människor som använder Twitter för att kommu-

nicera och upprätthålla relationer genom datorstödd kommunikation? De tre fors-

karna Balachander Krishnmurty, Philippa Gill och Martin Arlitt tog sig an just 

denna fråga. De undersökte hur man kan karakterisera twitteranvändare. Deras 

                                                 
15 Coeckelbergh, M .(2009), ”What are We Doing?”, s. 128. 
16 Coeckelbergh, M. (2009), ”What are We Doing?”, s. 129. 
17 Small, H. m.fl. (2012), ”What Your Tweets Tell Us About You”, s. 177. 
18 Coeckelbergh, M. (2009), ”What are We Doing?”, s. 130. 
19 Coeckelbergh, M. (2009), ”What are We Doing?”, s. 130. 
20 Coeckelbergh, M .(2009), ”What are We Doing?”, s. 131. 
21 Fischer, E. & Reuber, A. R. (2011), ”Social interaction via new social media”, s. 2. 
22 Coeckelbergh, M. (2009), ”What are We Doing?”, s. 133. 
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forskning visar att det finns tre grupper av användare: de som har många fler an-

vändare som följer dem än de följer själva; de som har lika många följare som de 

följer själva och de som har mycket färre följare än de följer själva.23 Det måste 

dock påpekas att deras undersökning är av kvantitativ och deskriptiv karaktär, där 

olika typer av användare beskrivs men utan förklaring till vilka anledningar det 

finns till ett beteende som kan ordnas i en av dessa grupper.  

 

Forskningsöversikt 

Personal Information Management 

Det övergripande ämnesområde som min uppsats är inbäddad i är Personal Infor-

mation Management. Personal Information Management är ett tvärvetenskapligt 

forskningsområde som har rötter i Informationsvetenskapen, samt i kognitiv psy-

kologi och databashantering.24 Med Personal Information Management menas  

”the practice and the study of the activities a person performs in order to acquire 

or create, store, organize, maintain, retrieve, use and fulfill various roles and re-

sponsibilities”.25 

Denna definition för Personal Information Management myntades av William 

Jones men om man ska se den minsta nämnaren bland alla olika definitioner av 

PIM så menas med PIM hantering av information som kommer utifrån.26 Ina Fou-

rie påpekar i artikeln ”Personal information and reference management. Librari-

ans` increasing creativity” att det har forskats tre decienner kring de olika facetter-

na av PIM och att det är möjligt att urskilja ett mönster i denna forskning. PIM- 

forskningen täcker problematiseringen av mjukvara: vilka problem som kan upp-

stå och en jämförelse av dem.27 Till dessa rön inom PIM forskningen hör fokus på 

så kallade PIM- mjukvara och hur människor utvecklar personliga strategier och 

system till användning av PIM- mjukvara, oftast relaterade till arbetsplatsen.28 

Dessutom har det forskats kring informationsbeteende och som ett tredje rön i 

forskningen belyses bibliotekarierna och deras professionella beteende i samband 

med PIM.29 Ina Fourie kritiserar den befintliga forskningen eftersom denna inte 

                                                 
23 Krishnamurthy, B., Gill, P. & Arlitt, M. (2008), ”A few chirps about twitter”, s. 2. 
24 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s .454. 
25 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 453. 
26 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 459. 
27Fourie, I. (2011), ”Personal information and reference management Librarians’ increasing creativity”, 

s. 387. 
28 Barreau, D. K. (1995), ”Context as a factor in personal information management systems”, s. 327. 
29 Fourie, I. (2011), ”Personal information and reference management Librarians’ increasing creativity”, 

s. 387. 
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ger en användarorienterad och heltäckande bild av PIM. Därtill konstaterar hon att 

de angränsande ämnesområden som studerar människors informationsbeteende 

oftast inte intar ett PIM- perspektiv. Forskningen fokuserar oftast på informations-

sökningsprocessen och mindre fokus läggs på frågan vad som händer därefter med 

den funna informationen.30 PIM förknippas oftast med referenshantering, men en-

ligt Ina Fourie finns det mycket potential i PIM forskningen även i en större kon-

text.31 Denna åsikt delas även av uppsatsens författare och därför försöker förelig-

gande uppsats visa informationshanteringsaspekter i otraditionella kontexter så 

som sociala medier. 

En bredare syn på PIM behövs i allt större utsträckning eftersom PIM är för-

knippad med den digitala utvecklingen och ju fortare denna utveckling går vidare 

desto bredare måste forskningen bli för att täcka upp PIM-området. En bred PIM- 

forskning är också nödvändig eftersom enligt Bergman, Beyth-Marom och Nach-

mias är informationshantering en central del i människans lärande.32 När männi-

skor lär så samlar de information som de klassificerar i medvetandet och därefter 

antingen sparar i minnet eller utanför.33 Enligt William Jones har den digitala ut-

vecklingen ökat intresse gentemot PIM eftersom det finns alltfler hjälpmedel för 

att hålla reda på informationen vilket ökar svårigheten och komplexiteten för indi-

viden.34  Även William Jones instämmer i Ina Fouries kritik att mycket forskning 

har gjorts i anknytning till användning av ett speciellt system men han hävdar att 

det nu finns ett ökat intresse för PIM så att forskningen blir mer tvärvetenskaplig 

och ämnar täcka in större områden. Utgångspunkten för all PIM- forskning är tan-

ken att människor hanterar information eftersom den ska vara till hands när den 

behövs. 35  

För att kunna uppnå målet att den sparade informationen ska finnas till hands 

när den behövs ingår denna information i människans personliga informationssfär. 

Den personliga informationssfären kännetecknas av att den inkluderar all informa-

tion som individen har kontroll över.36 Men denna kontroll är bara formell, efter-

som det är omöjligt att ha kontroll över all information som ingår i informations-

sfären. Därför skapar människor informationssamlingar, som innehåller speciell 

kontrollerad information.37 För att underlätta att skapa och hantera informations-

                                                 
30Fourie, I. (2011), ”Personal information and reference management Librarians’ increasing creativity”, 

s. 389. 
31Fourie, I. (2011), ”Personal information and reference management Librarians’ increasing creativity”, 

s. 390. 
32 Bergman, O., Beyth-Marom, R. & Nachmias, R. (2003), ”The user-subjective approach to personal infor-

mation management systems”, s. 872. 
33 Bergman, O., Beyth-Marom, R. & Nachmias, R. (2003), ”The user-subjective approach to personal infor-

mation management systems”, s. 872. 
34 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 453. 
35 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 456. 
36 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 462. 
37 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 462. 
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samlingar behövs ett datorprogram som tar hänsyn till faktumet hur man organise-

rar information är högst personligt och varierar från människa till människa, dvs. 

ett program som kan förändras efter de personliga behoven.38 Forskningen konsta-

terar dock att ett sådant program ännu inte finns.39 

Den personliga informationssfären och kontrollerade informationssamlingar är 

centrala begrepp inom PIM- området. Men innan det kan uppstå informationssam-

lingar och även den personliga informationssfären finns ett informationsbehov 

som människan försöker tillgodose. Därför hittar och sparar människor informa-

tion.40 Den hittade informationen kan i ett andra steg ingå i ens personliga infor-

mationssfär och den kan ordnas i informationssamlingar inom sfären. Dessutom 

kan människor hitta ny information inom den personliga informationssfären efter-

som information kan hamna där per automatik utan att man är medveten om det.41 

Informationssökningsprocessen liknar då den process som är nödvändig för att 

hitta information utanför den personliga informationssfären. Men om människor 

är medvetna om att det finns information att återvinna skiljer sig sökningsproces-

sen inom ens personliga informationssfär från sökningsprocessen där det inte finns 

någon information i sfären eller där man inte är medveten om den.42 Största skill-

naden är att människor inte bara vet någonting om informationen som behövs utan 

även någonting om kontexten informationen är inbäddad i.  

Steve Whittaker poängterar att hur människor hanterar information beror på 

dennas egenskaper. Som informationens egenskaper beskriver han information 

som är informativ, som kräver en åtgärd och som upplevs som unikt.43 Information 

som bara är informativ kräver inte något hanteringsbeslut på en gång samtidigt 

som information som kräver en åtgärd måste sparas och hanteras för att inte falla i 

glömska. Information som upplevs som unik kännetecknas av att den har en stark 

koppling till en själv som person och att den bara finns på ens personliga dator. 

Denna typ av information kräver ett sparande och även genomtänkt hantering. 

William Jones påpekar att ett centralt problem inom PIM är att människor 

tenderar att glömma information som de skulle kunna ha nytta av även om den 

befinner sig i en kontrollerad informationssamling.44 En anledning till detta är att 

informationen blir alltmer fragmenterad och spridd mellan olika informationshan-

teringsredskap. Denna informationsfragmentering blir också ett hinder för sök-

                                                 
38 Bergman, O., Beyth-Marom, R. & Nachmias, R. (2003), ”The user-subjective approach to personal infor-

mation management systems”, s. 873. 
39 Bergman, O., Beyth-Marom, R. & Nachmias, R. (2003), ”The user-subjective approach to personal infor-

mation management systems”, s. 873. 
40 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 467. 
41 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 467. 
42 Cutrell, E., Dumais, S. T. & Teevan, J. (2006), ”Searching to eliminate personal information management”, 

s. 60. 
43 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation”, 

s. 15. 
44 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 469. 
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ningen när behovet bara kan tillfredställas genom att hitta olika komponenter som 

hänger ihop. Informationsfragmentering är ett centralt begrepp inom PIM- forsk-

ningen eftersom den har inflytande på nästan alla steg som är involverade. Även 

forskarna Cutrell, Dumais och Teevan tar upp detta problem och poängterar att det 

behövs en lösning för detta eftersom problemet växer sig större ju mer tillgång 

människor har till olika information. Deras förslag är ett IQ (implicit query) dator-

system som baseras på en skrivbordssökning, med skillnaden att relaterad infor-

mation till det sökta presenteras i samband med sökresultaten.45 Dock konstaterar 

forskarna att denna lösning är delvis problematisk och inte ideal, så att en annan 

lösning för detta centrala problem är eftersträvansvärd. 

När människor har hittat information så måste de förhålla sig till denna efter-

som det oftast är mer än människan kan ta hand om på en gång. Steve Whittaker 

framhäver detta faktum också och förklarar att människor för det mesta inte an-

vänder information som de är konfronterade med på en gång. Informationen spa-

ras för att tas hand om i ett senare skede.46 Detta sparande är centralt för PIM- 

forskningen.47 Informationssparandet är enligt Whittaker en komplex process som 

involverar olika beslut om vad som ska sparas. Vad som ska sparas för framtida 

bruk är beroende av när informationen väntas bli behövd och i vilken kontext den 

kommer att behövas.48 Forskningen inom PIM- området har kommit fram till att 

just informationssparandet ofta går fel eftersom möjligheter att spara informatio-

nen ökar och denna fragmentering leder till att det blir allt svårare att spara infor-

mation rätt så att den kan bli återfunnen.49 Generellt ingår alltid flera beslut i in-

formationssparandet. Det finns möjligheten att automatisera dessa beslut genom 

att låta en dator ta besluten för en själv men forskningen visar att det är nödvän-

digt att människan någon gång måste bli involverad i beslutsprocessen eftersom då 

blir oddsen högre att informationen blir återfunnen.50  

När beslutet om vilken information som ska sparas har tagits uppstår frågan 

hur den ska hanteras. I fokus står att informationen ska hanteras på ett sådant sätt 

att den kan användas i framtiden utan att man måste lägga ner mycket möda på att 

återfinna den.51 Informationshanteringsprocessen förändras under tiden och den 

sparade informationen blir oftast omorganiserad och omstrukturerad ju längre ti-

den går. En faktor som påverkar omorganisationen av information är hur ofta den 

                                                 
45 Cutrell, E., Dumais, S. T. & Teevan, J. (2006), ”Searching to eliminate personal information management”, 

s. 64. 
46 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation”, 

s. 4. 
47 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 473. 
48 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation”, 

s. 9. 
49 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 473. 
50 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 478. 
51 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation”, 

s. 10. 



 15 

används. Information som används flitigt har mycket högre chans att bli anpassad 

och omorganiserad efter nuvarande informationsbehov än information som an-

vänds sällan.52 Det är denna sällan eller aldrig använda information som riskerar 

att falla i glömska över tiden. Utnyttjandet av den sparade informationen är enligt 

Whittaker en viktig process inom PIM. För utnyttjandet är det centralt att männi-

skor söker information inom sin egen informationssfär som inte är offentlig och 

att människor förknippar vissa minnen med den sparade informationen som hjäl-

per informationsåtervinningen.53 Genom att lägga fokus på informationsutnyttjan-

de som handlar om information som finns inom en människas personliga informa-

tionssfär tar Whittaker ett steg bort från William Jones nyckelkoncept inom PIM. 

William Jones nyckelkoncept tar sin utgångspunkt i informationssökning inom 

offentligt tillgängliga kanaler och hur denna information kan återvinnas. Därmed 

belyser han en annan del av PIM. 

Med tanke på att PIM- processen involverar flera steg som alla utsätts för fel 

uppstår frågan om man överhuvudtaget ska organisera informationen på något sätt 

eller om det är enklare att lita på och utveckla strategier för att återfinna informa-

tion exempelvis på nätet. Dock visar forskningen att informationshantering tjänar 

flera syften än bara målet att återfinna information när den behövs.54 

Ett av dessa syften är att hitta rätt kombination av informationsenheter. Detta hjäl-

per till att åskådliggöra relationen mellan olika dokument och ge mening åt infor-

mationen.55 Att den rätta informationen är till hands när den behövs leder enligt 

Jones till att människan inträder i ett flow-tillstånd.56 Enligt Jones finns det ingen 

säker strategi som leder till flow. Dock poängterar han att ha den rätta informatio-

nen hjälper till att inte bli avbruten och därmed kastas ur flow-tillståndet när man 

väl är i det. Det är inte nödvändigt att söka ny information.57 Därmed ökar chansen 

att förbli i flow-tillståndet.58 Härmed indikerar Jones att det finns en koppling mel-

lan PIM och flow-teorin. Korrekt informationshantering gör det möjligt att inträda 

i ett flow-tillstånd och dessutom blir information som förknippas med ett flow-

tillstånd inte lika lätt glömd eftersom flow-tillståndet i sig och allting som hänger 

samman med det i högsta grad är minnesvärt. Detta är av speciellt intresse för fö-

religgande uppsats. Kopplingen mellan flow och PIM ska närmare undersökas. 

 

                                                 
52 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation”, 

s. 10. 
53 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation”, 

s. 59. 
54 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 481. 
55 Jones, W. (2007), ”Personal Information Management”, s. 482. 
56 Jones, W. P. (2008), Keeping found things found, s. 180. 
57 Jones, W. P. (2008), Keeping found things found, s. 203. 
58 Jones, W. P. (2008), Keeping found things found, s. 203. 
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Personal Information Management och sociala medier 

Internet har år 2011 sammanlagt ungefär 1,5 miljarder användare och denna siffra 

växer från dag till dag. En stor del av dessa användare kommunicerar på något sätt 

med varandra på nätet.59 Sociala mediers betydelse har växt enormt under de se-

naste tio åren. Eftersom sociala medier nuförtiden har en ganska stor inverkan på 

människors vardag har även den akademiska forskningen vänt uppmärksamheten 

till dessa. Framför allt akademisk forskning inom näringsliv, kommunikation och 

mediastudies har upptäckt sociala mediers betydelse. Att ge en redovisning av 

denna forskning skulle spränga uppsatsens ramar. I följande avsnitt ska fokus lig-

ga på forskningen som har gjorts om Twitter och sociala medier inom angränsande 

ämnesområden till PIM. Det har ännu inte bedrivits någon explicit forskning om 

sociala mediers förhållande till PIM.  

Liana Razmerita m.fl tar upp betydelsen av sociala medier för Personal Know-

ledge Management. Personal Knowledge Management är enligt författarna ett 

forskningsrön som poängterar att det personliga har stor betydelse för varje kun-

skapsprocess.60 Kunskap ses som den viktigaste tillgången i vårt samhälle. Därför 

är den personliga kunskapsorganisationen av stor betydelse. Den personliga kun-

skapen hos en människa inkluderar allting som denna vet om världen oavsett kun-

skapskälla.61 Personal Knowledge Management angränsar till PIM men fokuserar 

på den kunskap som genereras från information medan PIM fokuserar på själva 

informationen.62 Razmerita m.fl poängterar betydelsen som sociala medier har fått 

för att dela med sig av personlig information. Sociala medier utvidgar Personal 

Knowledge Management med en kollektiv faktor. Dessa möjliggör kunskapsorga-

nisationen på ett personligt och på ett kollektivt plan.63 Detta poängteras som vik-

tigt eftersom personlig information som har betydelse för individen också ges be-

tydelse i ett kollektivt sammanhang genom att dela informationen med andra.64  

Forskningen har än så länge inte konstaterat att det finns någon forsknings-

aspekt kring sociala medier som hänger samman med PIM. Dock är just processen 

där informationen delas med andra och därmed ges betydelse även en process som 

borde uppmärksammas av PIM- forskningen. William Jones påpekar flera gånger i 

sina artiklar att ett av de största problemen för PIM är att människor inte kommer 

ihåg att informationen som de behöver överhuvudtaget redan finns inom deras 

personliga informationssfär. Dock kan detta lösas genom att information delas 

med andra och får på det viset tilldelad en betydelse som gör det svårare att 

glömma informationen. Thomas Erickson hävdar att även om Personal Informa-

                                                 
59 Kozinets, R. V. & Retzlaff, J. (2011), Netnografi, s. 25. 
60 Razmerita, L., Kirchner, K. & Sudzina, F. (2009), ”Personal knowledge management”, s. 1023. 
61 Razmerita, L., Kirchner, K. & Sudzina, F. (2009), ”Personal knowledge management”, s. 1023. 
62 Razmerita, L., Kirchner, K. & Sudzina, F. (2009), ”Personal knowledge management”, s. 1024. 
63 Razmerita, L., Kirchner, K. & Sudzina, F. (2009), ”Personal knowledge management”, s. 1030. 
64 Razmerita, L., Kirchner, K. & Sudzina, F. (2009), ”Personal knowledge management”, s. 1032. 
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tion Management verkar privat finns det personlig information som uppstår med 

tanke att man ska dela denna information med andra.65 Det konstateras att delandet 

av personlig information med andra människor förändrar attityden kring den samt 

att det förändrar själva informationen66 där den rycks från ett personligt samman-

hang in i ett kollektivt.  

Men då dyker frågan upp med vem man delar informationen med? Alice E. 

Marwick och danah boyd [sic] hävdar att när människor kommunicerar föreställer 

de sig alltid en publik som de pratar med. Detta är enligt forskarna nödvändigt för 

att människor ska kunna anpassa sättet de kommunicerar på den tilltänkta publi-

ken.67 I en face-to-face kommunikation verkar publikens sammansättning själv-

klar, då den oftast utgörs av de personer man pratar med eller som lyssnar på en. 

Dock faller denna självklarhet bort när det handlar om datorstödd kommunikation. 

För det mesta kan då svaret på frågan vem man delar informationen med vara ”nå-

gon” eller ”alla”. Detta räcker dock enligt ovan nämnda forskare inte som indika-

tor för hur man ska bete sig i en kommunikativ situation. Det betyder att männi-

skor som använder sig av datorstödd kommunikation känner sig tvungna att före-

ställa sig publiken för att begränsa den.68 På Twitter föreställer sig människor of-

tast att publiken utgörs av de personer eller Twitterkonton som följer en. Dock är 

detta missvisande eftersom alla kan läsa ens tweets oavsett om de följer en eller 

själv innehar ett Twitterkonto. Dessutom är inte alla som följer en hela tiden on-

line, så att den verkliga publiken kan ha en helt annan sammansättning än förvän-

tat ur ett ”följ” perspektiv.69 Även om möjligheten finns att i teorin oändligt många 

människor kan läsa ens tweets är det dock oftast så att det är ganska få som verk-

ligen gör det. Problemet ligger snarare i att det är omöjligt att förutse vem som 

kommer att läsa dem.70  

Men hur föreställer sig Twitteranvändare sin publik? Det upptäcktes att det 

fanns en skillnad mellan Twitteranvändare som har många följare och användare 

som har få följare. De användare som hade många följare föreställde sig publiken 

som fans medan användare med få följare föreställde sig publiken som vänner.71 

Publiken till sociala medier upplevs som en blandning av offentligt och privat 

eftersom användarna ofta är medvetna om att deras tweets är offentliga samtidigt 

som den föreställda publiken har anknytning till privatlivet.72 Intressant ur ett Per-

sonal Information Management perspektiv är att många användare påpekar att de 

                                                 
65 Erickson, T. (2006), ”From PIM to GIM”, s. 74. 
66 Erickson, T. (2006), ”From PIM to GIM”, s. 75. 
67 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 115. 
68 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 115. 
69 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 117. 
70 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 117. 
71 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 118. 
72 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 129. 
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twittrar till sig själva.73 Detta styrker hypotesen att delandet av information kan ha 

som funktion att tilldela viktighet åt viss information och därmed motverka att 

glömma informationen. Generellt kan det konstateras att hur man föreställer sig 

publiken man twittrar till kan variera. Dock finns det nästan alltid någon föreställ-

ning om hur publiken kan vara sammansatt, även om den snarare utgår från en 

publik som fungerar som ett ideal till användaren.74  

 

Bibliotekarier och sociala medier 

I denna uppsats valdes att undersöka bibliotekariers Twitter- beteende. Lite forsk-

ning har gjorts i denna riktning, dock finns det en nyligen utkommen studie där 

forskarna Jenny Pacheco, Isla Kuhn och Vicky Grant undersöker hur bibliotekarier 

vid högskolebibliotek använder sociala medier för att få studenter mer involverade 

i biblioteket. Fokus för deras undersökning ligger på hur bibliotekarier använder 

Twitter och andra sociala medier på en professionell nivå. Genom enkätundersök-

ningar kom det fram att många av de bibliotekarierna i undersökningsgruppen 

använder Twitter dels privat och även professionellt.75 Vissa av bibliotekarierna 

konstaterade, trots att de själva är Twitteranvändare, att de inte hade bestämt sig 

än om Twitter är ett bra sätt att kommunicera på.76 Sammanlagt så kom forskarna 

dock fram till att bibliotekarierna var, trots att vissa uttryckte tveksamhet kring 

microblogging, för det mesta öppna mot denna webb 2.0 användning. Biblioteka-

rierna konstaterade att de vill använda Twitter även i framtiden både professionellt 

och privat.77 

Forskarna Dana M. DeFebbo, Leigh Mihlrad och Marcy A. Strong undersöker 

också hur microblogging används av bibliotekarier och bibliotek i en professionell 

miljö. De poängterar att microbloggingtjänster så som Twitter är ett enkelt sätt för 

bibliotekarier att kommunicera med varandra och med biblioteksanvändarna.78 I 

kontrast till ovan nämnda studie, där vissa bibliotekarier uttryckte viss tveksamhet 

angående kommunikation via microblogging kommer forskarna i denna artikel 

fram till att kommunikation via microblogging har integrerats i många biblioteka-

riers vardag.79 Som med alla internettjänster är det därför viktig att ha ett källkri-

tiskt förhållningssätt till hur information delas och fås via Twitter. De ovan nämn-

da artiklarna kring Twitteranvändning i bibliotek och av bibliotekarier präglas av 

                                                 
73 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 118. 
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ans”, s. 214. 
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en positiv grundton där den gemensamma nämnaren är att Twitteranvändning re-

kommenderas till bibliotekarier om de är medvetna om dess begränsningar.80  

                                                 
80 Cooke, N. A. (2008), ”Social Networking in Libraries”, s. 243. 
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Teori och metod 

Teoretiska utgångspunkter: Flow-teori 

Uppsatsen tar sina teoretiska utgångspunkter i Mihaly Csikszentmihalyis flow-

teori. Mihaly Csikszentmihalyi är en ungersk professor i psykologi. Varför flow-

teorin valdes som teoretiskt ramverk för denna uppsats och dess koppling till PIM 

och Twitter ska belysas nedan. Den rätta informationshanteringen är enligt Willi-

am Jones en förutsättning för att ett flow-tillstånd ska kunna uppstå. Dessutom 

hjälper flow-tillståndet till med att presentera en dellösning på PIMs största pro-

blem: att information som människor en gång har fått glöms bort. Om informatio-

nen är kopplad till ett flow-tillstånd sjunker risken för informationen att bli glömd 

eftersom allting i samband med flow-tillståndet är inpräglad i minnet enligt Csiks-

zentmihalyi. Han bygger sin teori på antagandet att människor gör vad de vill göra 

och det beror inte på faktorer utifrån utan på prioriteringar som växer ur männi-

skans behov inifrån.81 Hans teori baseras på Sigmund Freuds indelning av männi-

skans medvetande i Det, Jaget och Överjaget. I Sigmund Freuds teori har Jaget en 

medlarposition som tvingas medla mellan Dets krav och Överjagets presentation 

av samhällets normer. Jaget har samma uppgifter i Csikszentmihalyis teori. Dock 

tilldelar han Jaget en stark roll, där Jaget är den faktor som avgör vilka impulser 

som ska ges efter för och vilka normer som ska följas. Enligt honom är Jaget ga-

rantin för människans överlevnad. Människan kan inte överleva utan Jagets väg-

ledning mellan genetiska och ärvda impulser och samhällets krav och normer.82  

Medvetandets uppbyggnad och funktion 

För att Jaget ska kunna uppfylla uppgiften som medlare hävdar Csikszentmihalyi 

att det är nödvändigt att det finns ett medvetande, där alla stimuli, impulser och 

direktiv som skickas ut från Det och Överjaget kan lagras. Samtidigt ger medve-

tandet möjligheten att fokusera på vissa krav och impulser medan andra kan bli 

ignorerade. Människor är konstant utsatta för stimuli och det är omöjligt att foku-
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sera på alla dessa. Vissa stimuli måste fokuseras på medan andra kan bli ignorera-

de. För att inte bli utsatt för en informationoverload väljer medvetandet mellan 

alla dessa stimuli. Medvetandet har makt över de genetiska impulserna och sam-

hällets krav och normer eftersom det har möjligheten att agera utan att beakta nå-

gon av dessa.83 

Medvetandet är sammansatt av tre undersystem: uppmärksamhet, medveten-

het och minne. Uppmärksamheten håller reda på all information som finns, med-

vetenheten tolkar informationen och minnet sparar informationen.84 Jaget är med-

vetandet som blir medvetet om att den finns. Därmed är Jaget en symbol för alla 

processer som sker i medvetandet.85 Medvetandets funktion är att presentera in-

formation om vad som försiggår i omgivningen och inombords på ett sådant sätt 

att kroppens reaktion kan baseras på denna information.86 Jagets första prioritet är 

den egna överlevnaden och denna säkras genom mål som sätts upp från Jaget. 

Dessa mål sätts in i en hierarkisk struktur.87 Information som medvetandet blir 

konfronterat med jämförs med Jagets mål och utlöser en känslomässig reaktion 

beroende på om informationen stödjer målen eller ligger i konflikt med dessa.88  

Hur uppstår flow? 

När den inkommande informationen överensstämmer med Jagets mål och det 

samtidigt finns en balans mellan alla medvetandets undersystem då inträder ett 

tillstånd som Csikszentmihalyi betecknar som flow.89 Detta tillstånd yttrar sig i 

känslor som lycka, tillfredställelse och njutning.  

We have all experienced times instead of being buffeted by anonymous forces we do feel in 
control of our actions, masters of our own fate. On the rare occasions that it happens, we feel a 
sense of exhilaration, a deep sense of enjoyment that is long cherished and that becomes a 
landmark in memory for what life should be like. This is what we mean by optimal experien-
ce.90 

Flow-tillståndet kännetecknas av att aktiviteten som ledde till det hädanefter utförs 

bara för att återfå flow-tillståndet - inte för att det existerar någon yttre motivering. 

Flow betyder att människan är så pass involverad i en aktivitet att inga yttre om-

ständigheter spelar någon roll och de positiva känslorna är så starka att människan 

kommer försöka att återkomma till aktiviteten även om det behövs stora ansträng-

                                                 
83 Csíkszentmihályi, M. (1990), Flow, s. 24. 
84 Csíkszentmihályi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1988), Optimal experience, s. 17. 
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87 Csíkszentmihályi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1988), Optimal experience, s. 22. 
88 Csíkszentmihályi, M. (1990), Flow, s. 37. 
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ningar för att göra det.91 Aktiviteter som omnämns som exempel är att musicera, 

att måla och att dansa.92  

Eftersom Jagets första prioritet är den egna överlevnaden fokuserar Jaget på 

att upprätthålla och återfå flow-tillståndet. Detta tillstånd blir ett mål i sig och ja-

get bygger sin egen identitet på mål som makt, njutning och deltagande. Till vil-

ken grad dessa mål är utpräglade varierar mellan människor men Csikszentmihalyi 

hävdar att alla människors Jag innehar alla tre målen. Om det bara skulle finnas 

dessa tre mål så skulle mänskligt beteende inte förändras. Till dessa tre basmål 

kommer tusen andra mål som tillkommer och försvinner och underligger en stän-

dig anpassning och förändring. Kombinationen av dessa basmål och de föränderli-

ga mål som uppstår är anledningen till att människor förändras och utvecklas.93  

Förutsättningar för flow 

En aktivitet måste uppfylla vissa förutsättningar så att människan som utför aktivi-

teten kan träda in i flow. Förutsättningen för att uppnå ett flow-tillstånd är att det 

finns en balans mellan de utmaningar som upplevs i en viss situation och männi-

skans färdigheter att bemästra situationens utmaningar.94 Människan måste alltså 

tro på sina färdigheter och vara övertygad om att dessa är tillräckliga för att be-

mästra en given situation för att kunna uppnå ett flow-tillstånd. För att kunna upp-

rätthålla flow-tillståndet måste komplexiteten av den utförda aktiviteten öka i takt 

med de ökande färdigheter som uppstår ur repetering av en viss aktivitet.95 Flow är 

ett aktivt tillstånd: någonting vi gör.96 

Enligt teorin kan alla aktiviteter som utförs av en människa försätta en i flow-

tillståndet, dock är det mest troligt att ett flow-tillstånd uppstår när aktiviteter ut-

förs som är strukturerade i sin karaktär. Dessa aktiviteter som gör det enkelt för 

människor att uppnå flow-tillståndet betecknas som flow-aktiviteter.97 Men inte 

bara aktiviteternas karaktär är en faktor som har inflytande på möjligheten att 

uppnå ett flow-tillstånd även en människas personlighet och koncentrationsförmå-

ga är faktorer som påverkar.98 Dessa faktorer är en kombination av medfödda be-

nägenheter att inträda i ett flow-tillstånd men även inlärda förmågor som kan för-

bättras över tiden. Inflytande på hur bra dessa inlärda förmågor är utvecklade har 

familjsituationen i barndomen. En familj som ger barnet klara regler och konse-

kvenser, feedback och utmaningar som stödjer utvecklingen skapar en arena där 
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en personlighet kan växa fram som underlättar att uppleva flow.99 En tredje faktor 

som påverkar flow-tillståndet är att aktiviteten måste erbjuda snabb och klar feed-

back. Feedbacken är viktig för att komma in i ett flow-tillstånd eftersom det måste 

synas att människans färdigheter bemästrar de utmaningar som situationen ställer. 

Flow är enklast att uppnå om feedbacken, alltså resultatet, är synligt och otvety-

digt.100   

Människor som är i flow-tillståndet beskriver att de glömmer världen runt 

omkring sig och aktiviteten erbjuder speciell njutning eftersom allting som händer 

är i den utförandes kontroll: inget annat än man själv kan påverka resultatet.101 

Även tiden verkar flyga förbi och människors självmedvetenhet försvinner när de 

inträder i flow-tillståndet. 

Som ovan nämnt kan flow-tillståndet uppstå i alla situationer, men oftast dy-

ker det upp när människor utför en aktivitet frivilligt och utan tvång. Bortsett från 

det, är det nödvändigt att poängtera att varken de objektiva faktorerna av en aktivi-

tet eller personens personlighet förklarar varför det uppstår flow i vissa situatio-

ner. Kombinationen av personligheten med aktivitetens karaktär utlöser flow-

tillståndet.102 Skillnaden mellan flow-teorin och andra psykologiska teorier är att 

den förskjuter fokus från frågan vad ett specifikt beteende utlöser till de psykolo-

giska belöningarna och till de förväntande konsekvenserna av ett beteende.103 

Därmed intar flow teorin en särposition bland andra psykologiska teorier. Flow-

teorins särställning bland andra teorier grundas också i faktumet att flow-

tillståndet inte ofta uppnås i vardagen. Det kan gå långa tidsperioder utan att ett 

flow-tillstånd förekommer.104 Detta beror på att det inte finns så många situationer 

i vardagen där människans färdigheter är i perfekt balans med de utmaningar livet 

erbjuder.  Just det faktumet gör flow-tillståndet ännu mer eftersträvansvärt för 

människan eftersom de få gånger ett perfekt flow-tillstånd uppnåtts är väl bevarat i 

minnet.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns yttre och inre förutsätt-

ningar för att flow. Till de inre förutsättningarna hör koncentrationsförmåga, möj-

ligheten att uppleva positiva känslor medvetet och hålla fast vid dem, samt en per-

sonlighet som är positiv inställd till utmaningarna livet erbjuder och som har lätt 

för att känna engagemang i olika situationer. Till de yttre förutsättningarna för 

flow hör bland annat att det måste finnas en balans mellan en persons färdigheter 

och en given situations utmaningar. Aktiviteten som utförs måste vara självbelö-

nande. Det ska finnas snabb och tydlig feedback, samt att personen måste ha käns-

lan av att vara i kontroll. Aktiviteten ska utföras frivilligt och den ska vara struktu-
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rerad. Dessa yttre förutsättningar är av särskild betydelse för den stundande under-

sökningen. För denna uppsats är det inte möjligt att undersöka hur människans 

inre förutsättningar för att uppleva flow ser ut. Dock är det möjligt att analysera 

om de yttre förutsättningarna för flow finns när en viss aktivitet utförs. I denna 

uppsats ska det undersökas om Twitter som verktyg och twittrandet som aktivitet 

uppfyller de yttre flow förutsättningarna. Undersökningens målsättning är att bely-

sa i ett första steg om det finns en informationshanteringsaspekt i Twitter och i ett 

andra steg om Twitter uppfyller de yttre flow förutsättningarna. Det ska även ana-

lyseras i vilken typ av information flow mest troligt uppstår. På det viset ska det 

undersökas vilken relation det finns mellan PIM och flow-teorin i den otraditio-

nella PIM kontext Twitter erbjuder. 

Flow och Twitter 

Även om flow tillståndet i allmänhet förekommer ganska sällan finns det dock 

grupper i samhället som har ökad chans att uppleva flow just därför att de har bil-

dat en specifik grupp, där fasta regler gäller och där snabb och klar feedback delas 

ut av gruppmedlemmarna.105 Dessa förutsättningar erbjuder en speciell arena i 

samhället där det är lättare att uppleva flow. Detta gäller för alla grupper som 

samhället kan föda fram: så som en fotbollsförening, sci-fi fans eller twitteranvän-

dare. Genom att ingå i ett nätverk där vissa regler har ställts upp och där feedback 

över ett visst beteende - i sådana fall ett visst tweet - kommer snabbt erbjuder 

denna microbloggtjänst möjligheten att uppleva flow för sina medlemmar. Männi-

skor är involverade i olika grupper inom samhället samtidigt vilket ökar deras 

chanser att uppleva flow. Därmed kan flow-teorin erbjuda en förklaringsram till 

varför människor lägger ner tid och energi på att dela korta meddelanden med 

andra användare på Internet oftast utan att det finns yttre motiveringar som förkla-

rar detta beteende eller mängden energi och tid som läggs ner på detta. Det ska 

poängteras att det naturligtvis finns andra förklaringar för detta fenomen och även 

människor som i sitt twittrande bara är styrda av yttre motiveringar. Dock kan 

flow-teorin ge en förklaring till twittrandets nästan dagligen växande popularitet 

vilket är en anledning till att flow teorin valdes som teoretiskt ramverk för förelig-

gande uppsats även om uppsatsen inte ämnar undersöka frågan varför Twitter är 

populär.   

Enligt Csikszentmihalyi är flow-teorin värdefull eftersom den förklarar varda-

gens sammansättning och mönster, hur motiv uppstår och hur dessa följer på var-

andra.106 Sammanfattningsvis ska det påpekas att undersökningar visade att flow-

tillståndet upplevs som verkligt från människor i alla åldrar, oavsett kön, socio-
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ekonomisk status och i många olika kulturer.107 Huvuddimensionerna av flow-

tillståndet är intensiv inblandning, djup koncentration, klarhet om målen och om 

feedback, glömska av tid och rum och förlorad självmedvetenhet.108 Flow-

tillståndet förbättrar inte bara känslorna i situationen den uppstår i. Återkomman-

de flow-tillstånd förbättrar tillfredställelsen med livet och lyckan även långsik-

tig.109  Det är dock av nödvändighet att poängtera att flow-tillståndet inte är rent 

och fritt från kritik eller negativa aspekter. Som nästan alla aspekter i livet beror 

det på hur flow-tillståndet används för att avgöra om det är positivt eller negativt. 

En negativ aspekt av flow-tillståndet är att det kan vara beroendeframkallande.110 

Eftersom människor vill uppleva känslorna som följer med flow-tillståndet om 

och om igen kan det leda till att verkligheten stängs ut ur medvetandet helt och 

hållet. 

Flow teorin har med uppkomsten av webb 2.0 användningen blivit allt mer 

populär som teoretiskt ramverk åt ett flertal undersökningar som till exempel fors-

karna Chen, Wigand och Nilans undersökning om det finns flow upplevelser på 

internet och hur dessa positiva känslor kan utnyttjas för att förbättra tjänster och 

mjukvara och därmed bidra till användarvänlighet.111 Med webb 2.0 menas i denna 

uppsats nya och innovativa sätt att använda webben, alltså Internet.112  

Flow-teorin används i denna undersökning som teoretiskt ramverk för en rik-

tad innehållsanalys som ska genomföras på källmaterialet bestående av tweets. Ur 

teorin framtas en kategori för kodschemat som appliceras på källmaterialet. Denna 

kategori handlar om flow förutsättningar och källmaterialet ska analyseras med 

tanke på om Twitter erbjuder möjligheten till flow. 

Källmaterial  

Källmaterialet för denna vetenskapliga undersökning utgörs av 429 Twitterinlägg: 

så kallade tweets. Eftersom Twitter är ett socialt nätverk som används över hela 

världen är det nödvändigt att avgränsa undersökningsgruppen genom olika variab-

ler. Utan denna avgränsning är det inte möjligt att genomföra en giltig undersök-

ning eftersom datamängden skulle spränga ramarna för detta vetenskapliga arbete.  

Undersökningen begränsas på twitteranvändare som är bosatta i Sverige. Under-

sökningsgruppen begränsas ytterligare till personer som identifierar sig själva som 

bibliotekarier på Twitter. Det togs ingen hänsyn till om personerna hade en for-

mell utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekarier valdes på 
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grund av fyra anledningar. Första anledningen är att bibliotekarie är ett yrke som 

har förändrats mycket under tiden och numera är det nödvändigt för många biblio-

tekarier att förhålla sig till sociala medier på ett eller annat sätt. Många bibliotek 

har ett twitterkonto där kunderna informeras om allt som rör biblioteket. På det 

viset blir det allt vanligare att sociala medier är en del av vissa bibliotekariers ar-

betsvardag113, inte bara sedan sidor som ”Bibblan svarar”, som är en gratis svars-

tjänst på nätet, lanserades och där en uppsökande verksamhet på Facebook och 

Twitter ingår. Dock ska det poängteras att undersökningsgruppen består av perso-

ner som är bibliotekarier, inte av organisationer så som olika bibliotek. Med tanke 

på dessa omständigheter är andra anledningen till valet att de flesta av dessa bibli-

otekarier som har en twitterkonto kan tänkas ha kommit i kontakt med sociala 

medier någon gång i sina yrkesliv. Detta är av betydelse eftersom undersökningen 

har sin utgångspunkt i twitteranvändare som är aktiva antingen genom att själv 

skriva tweets eller genom att läsa och delta på annat sätt. Hypotesen får underlag 

genom talrika exempel på bibliotekarier som uppmuntrar kollegor att utnyttja so-

ciala medier så som Twitter.114 Därtill är tredje anledningen uppsatsförfattarens 

eget intresse av bibliotekariers twitterbeteende med tanke på att uppsatsen läggs 

fram inom ramarna för mastersprogrammet för biblioteks- och informationsveten-

skap. Detta intresse förstärks också genom att bibliotekariers twitterbeteende i 

allmänhet inte har undersökts av forskningen i stor utsträckning, vilket är fjärde 

anledningen till valet av undersökningsgruppen. 

Ur denna population valdes slumpmässigt tjugo personer, varav tio män och 

tio kvinnor. Det handlade om ett bekvämlighetsval där Twitters sökfunktion an-

vändes för att söka efter ordet ”bibliotekarie”. Ur träfflistan valdes sedan varannan 

man och varannan kvinna tills gruppen nådde antalet tio. Kön är ingen variabel 

som skulle analyseras i undersökningen eftersom det ansågs osannolikt att kön 

hade en avgörande betydelse för resultaten. Dock togs hänsyn till detta så att för-

delningen inom de valda användarna var jämlik mellan män och kvinnor. Det togs 

ingen hänsyn till ålder eller geografiska variabler så som bostadsort eftersom det 

inte var möjligt med tanke på att inte alla twitteranvändare lämnar ut sådana per-

sonliga uppgifter på sin profilsida. Det togs inte heller hänsyn till om det fanns 

relationer mellan de olika användarna som ingår i undersökningsgruppen. 

Källmaterialet utgjordes av inläggen som postats av undersökningspersonerna, 

de så kallade tweets. Källmaterialet samlades in genom att ”följa” ovan nämnda 

undersökningsgrupp av tjugo personer för att samla in alla tweets som postades. 

Undersökningen ägde rum över en månad, där dagligen alla tweets blev insamlade 

och sparade i en doc.fil. Denna lösning av dataarkivering valdes eftersom Twitter 

självt inte erbjuder någon möjlighet till sparande av tweets därför blev det nöd-
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vändigt att använda en extern lagringsmetod, som inte var kopplad till undersök-

ningsobjektet. Denna lösning kan framstå som problematisk eftersom det är nöd-

vändigt att spara data genom att ta den ifrån sin ursprungliga kontext för att kunna 

lagra den. Därför valdes det att spara data tillsammans med datum för att kunna ge 

en bild av det sammanhang där dessa uppkom. Om några av dessa inlägg var 

kopplade till andra inlägg utanför undersökningsgruppen sparades dessa tillsam-

mans med dem. Denna lösning var det enda tänkbara för att genomföra en giltig 

undersökning där data inte togs ur sammanhanget men där det samtidigt fanns 

möjlighet att lagra datamängden som skulle undersökas. För att kunna besvara 

frågeställningar och uppfylla undersökningens syfte valdes kvalitativ innehållsana-

lys som undersökningsmetod. Metoden och dessa specifika lösningar för den här 

vetenskapliga undersökningen presenteras i nästa kapitel. 

Forskningsetik 

När det handlar om forskning så finns det vissa riktlinjer som forskare bör hålla 

sig till. Dessa riktlinjer finns eftersom forskning, framför allt i de samhällsveten-

skapliga ämnena inbegriper människor på ett eller annat vis. När det bedrivs 

forskning som involverar människor måste deras integritet tas i beaktande. Dessa 

riktlinjer fungerar som riktsnöre för forskaren, dock finns det möjlighet att avvika 

från detta snöre om det finns giltiga skäl till detta.115 Det humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet tog fram riktlinjer kring forskning som 

informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.116 

Dessa riktlinjer kräver att människor som är inbegripna i en undersökning måste 

informeras om detta och samtycka, samt att deltagandet sker på deras villkor. All 

data som samlas in måste anonymiseras och lagras på ett skyddat sätt så att bara 

forskaren i fråga har tillgång till datan samt att data bara får användas för forsk-

ningsändamål.117 Dock finns det möjlighet att göra avsteg från dessa krav om 

forskningen skulle bli lidande av att vissa krav beaktades. Men förutsättning för 

detta är att människorna som involveras inte går att identifiera i forskningsrappor-

ten.118 Dessa riktlinjer togs dock fram när forskningen inte bedrevs på nätet dvs. att 

i vissa fall måste dessa riktlinjer omprövas för att kunna tillämpas på internet-

forskningen. För detta forskningsprojekt valdes att göra avsteg från kravet för in-

formerat samtycke dvs. att undersökningsgruppen inte vet att de ingår i ett forsk-

ningsprojekt. Till grund för detta ligger antagandet att Twitter är en offentlig are-

na, där människor är medvetna om att deras inlägg kan läsas av alla som har till-

gång till internet. Detta är ett av villkoren som måste undertecknas innan man kan 

sätta upp en twitterkonto. För det här forskningsprojektet valdes att inte uppfylla 
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kravet om informerat samtycke eftersom vetskapen om projektet skulle ha haft 

inflytande på forskningens resultat då det kan förväntas att människor förändrar 

sitt beteende om de vet att de ingår i en undersökning. Målet med denna under-

sökning är att observera twitteranvändare som de beter sig naturligt för att komma 

fram till resultat som åter speglar verkligheten och därmed kan leverera giltiga 

svar på frågeställningar. Till grund för detta beslut ligger att det är i Sverige tillåtet 

att observera, studera och även dokumentera händelser som utspelar sig på offent-

lig plats utan informerat samtycke.119 Twitter kan ses som en offentlig plats där 

medlemmarna är medvetna om att deras handlingar är offentliga. Förutsättning för 

avsteget på kravet på informerat samtycke är dock att det inte går att identifiera 

enskilda personer i forskningsrapporten. Anonymiteten garanteras genom att alla 

tweets som redovisas i analysdelen av detta arbete har anonymiserats dvs. inläg-

gen redovisas utan att ange vem som har skrivit dessa eller när de har skrivits. 

Dessutom ingår det inga barn eller ungdomar i undersökningsgruppen, så att det 

inte behövdes ta speciell hänsyn till detta. Viktigast är dock att ingen människa 

ska komma till skada genom detta forskningsprojekt, vilket säkerställs genom 

anonymisering och selektivt urval av citat som presenteras i forskningsrapporten 

som belysande exempel så att det inte i efterhand går identifiera människan i frå-

ga. 

Min roll som forskare i undersökningen är att jag ingår på ett visst sätt i analy-

sen genom att tolkningen av det empiriska materialet görs utifrån mina erfarenhe-

ter, bakgrund och världsbild. Forskaren bör vara så neutral som möjligt inför en 

undersökning. Dock kan man aldrig komma ifrån de faktorer som påverkar en 

själv som forskare.120 Dessutom ingår forskaren som genomför en undersökning 

alltid i ett växelspel med de undersökta, även när det handlar om en undersökning 

där de inblandade inte vet om det. I det här fallet så är twitteranvändarna inte 

medvetna om att de ingår i en undersökning och deras tweets samlas in. Trots det-

ta är jag som forskare närvarande för dessa människor, eftersom för att kunna 

samla in det empiriska materialet, måste jag sätta upp ett twitterkonto och ”följa” 

dem. Detta innebär att det skickas ett meddelande till personen i fråga om att jag 

nu följer denna person. Detta ledde i de flesta fall till att undersökningspersonen 

blev nyfiken och även börjat följa mig. Jag själv är en aktiv twitteranvändare och 

ingår nätverket. Därmed finns det ett formellt utbyte av information och kommu-

nikation mellan mig och undersökningsgruppen som dock inte rör undersökningen 

och bara består i det faktum att undersökningsgruppen kan läsa min profilsida. För 

att undvika att bli alltför involverad eller förlora ett neutralt perspektiv valde jag 

att separera undersökningsgruppen från de andra användarna jag följde genom en 
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separat lista som bara öppnades för att samla in data. Därtill reagerade jag inte på 

undersökningsgruppens inlägg och gick inte in i kommunikation med dem.  

Metodredovisning: Innehållsanalys  

I föreliggande uppsats ska en riktad innehållsanalys användas som forskningsme-

tod. Innehållsanalys är en forskningsmetod som har sitt ursprung i 1800-talets 

USA i en metodik som kallas för kvantitativ tidningsanalys.121 Tidningar analyse-

rades till exempel efter förekomsten av nyheter i förhållande till skvaller. När in-

nehållsanalys växte fram som metodik betecknade den framför allt analyser som 

byggde på att vissa företeelser i texter mättes eller räknades.122 I början var denna 

metod uteslutande av kvantitativ karaktär. Dock kan innehållsanalys även betrak-

tas bredare som ett sätt att systematisk beskriva vad en text innehåller.123 Denna 

bredare syn på innehållsanalys ledde till att det växte fram en kvalitativ gren inom 

innehållsanalysen. I detta vetenskapliga arbete ska en kvalitativ innehållsanalys 

genomföras. Forskarna White och Marsh poängterar att använda innehållsanalys 

som metod är värdefullt inom informationsvetenskapen på grund av dess flexibili-

tet och olika skepnader.124 Fokus för denna studie ligger på innebördsaspekten av 

den text som inhämtas genom datainsamlingen. Det ska fokuseras på meningen 

som ligger under ytan för ett tweet, inte bara det som sägs rakt ut.125 Det finns möj-

lighet att analysera texten manuellt eller med hjälp av datorprogram som har kon-

struerats för att genomföra innehållsanalyser. För denna studie ska texten analyse-

ras manuellt eftersom den kan ge möjlighet till djupare tolkning än vad som kan 

utföras med ett datorprogram. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en kvalitativ innehållsana-

lys. Vilket sätt som väljs hänger ihop med undersökningsobjektet och de fråge-

ställningar som ska analyseras. Hsui- Fang och Shannon fastslår att det finns tre 

tillvägagångssätt för en kvalitativ innehållsanalys: den konventionella innehålls-

analysen, den riktade innehållsanalysen och den summerande innehållsanalysen.126 

Definitionen av kvalitativ innehållsanalys som framställs av Hsui-Fang och Shan-

non fokuserar på att kvalitativ innehållsanalys är en metod som använder sig av 

subjektiv interpretation av textinnehåll genom en klassifikationsprocess där olika 

teman identifieras och kodas.127 Denna definition ligger även till grund för min 
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undersökning. Även Alan Bryman definierar kvalitativ innehållsanalys som ett 

sökande efter teman och idéer som ligger under materialets yta.128 Den konventio-

nella innehållsanalysen används framför allt när det inte finns mycket forskning 

om ett visst fenomen. Forskaren analyserar texten öppet, utan att ha kategorier 

som hen ska utgå ifrån, däremot uppstår kategorierna från texten vartefter den 

analyseras.129 Den summerande innehållsanalysen tar sin utgångspunkt i identifie-

ringen av vissa ord och innehåll för att sätta dessa i en kontext.130 Detta tillväga-

gångssätt används framför allt för att undersöka hur vissa ord eller ett visst inne-

håll används.  

För undersökningen som ska genomföras i denna uppsats väljs den riktade in-

nehållsanalysen som tillvägagångssätt. Målet med detta tillvägagångssätt är att 

validera eller tillföra kunskap till en redan existerande teoribyggnad.131 Denna teo-

ribyggnad tjänar som utgångspunkt för innehållsanalysen eftersom koder och ka-

tegorier framtas ur denna. Första steget är att sätta upp frågeställningar som ska 

undersökas under innehållsanalysens gång. Frågeställningar som är utgångspunkt 

för denna uppsats presenterades ovan i kapitlet syfte och frågeställningar. Nästa 

steg är att bestämma sig för källmaterialet. När datainsamlingen är avslutad ska de 

framtagna kategorierna ur den valda teorin definieras.132 För min undersökning 

betyder detta att flow-teorin, som beskrivs närmare i kapitel teoretiska utgångs-

punkter, och PIM, som beskrivs närmare i kapitel tidigare forskning, fungerar som 

ramverk och utgångspunkt för min undersökning. Ur dessa teorier framtas katego-

rier och mönster och appliceras på källmaterialet. Detta kallas ett kodschema, när 

det handlar om manuell analys. Kodschemat visar vad i texten som ska analyse-

ras.133 Det insamlade materialet läses genom för att undersöka när vissa fenomen 

förekommer i texten. För föreliggande uppsats läses källmaterialet genom för att 

undersöka när information förmedlas till andra genom tweets. Dessa tweets som 

innehåller information som ska förmedlas framtas och markeras. Dessa tweets 

representerar analysenheterna för undersökningen. Analysenheten är den textenhet 

som innehåller en kodningsenhet, dvs. förekomsten av vissa ord eller teman som 

fastslogs i kodningsschemat.134 Nästa steg är att koda alla markerade och framtag-

na passager med de koder och kategorier som framtogs ur teorin. Allting som inte 

kan kodas med det framtagna kodningsschemat får en ny kod.135 Efter kodningen 

följer analysen av det kodade materialet med utgångspunkt i frågeställningar och 

teoretiska utgångspunkter. Dock är dessa två steg inte helt separata eftersom dessa 
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vävs ihop under innehållsanalysens gång. För att uppmärksamma mönster i den 

analyserade datamängden måste kodningsschemat användas konsekvent.136 När 

analysen är genomförd presenteras materialet genom att använda belysande citat 

ur datainsamlingen för att understryka slutsatserna som dras. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att redan existerande forskning och te-

orier kan berikas. Dock måste forskaren som använder sig av detta förfarande vara 

medveten om att man inte analyserar material med öppna ögon utan genom en 

speciell teoris glasögon.137 Vissa forskare hävdar dock att en framgångsrik inne-

hållsanalys alltid måste grundas i en teori.138 Detta får likväl inte förblinda forska-

ren för fenomen som ligger utanför teorins ramar. Därför är det nödvändigt att 

forskaren har sitt kodningsschema som framtas ur teorin som utgångspunkt, men 

är tvungen att anpassa, förändra och förbättra denna genom hela analysproces-

sen.139 Även White och Marsh konstaterar att innehållsanalys är en metod som ska 

pröva olika frågeställningar och hypoteser, inte komma upp med sådana genom 

analysen140 och ger därmed stöd åt mitt val att genomföra en riktat innehållsanalys 

i denna uppsats. En riktad innehållsanalys är det bästa sättet att belysa de fråge-

ställningar som ligger till grund för denna uppsats. 

Reliabilitet och validitet  

När det handlar om forskning är det inte bara etiken som måste tas i beaktande, 

dessutom måste resultaten vara reliabla och valida till sin karaktär. Med reliabilitet 

menas i forskningssammanhang oftast att samma undersökning måste kunna 

genomföras under samma omständigheter och komma fram till samma resultat.141 

Till grund för detta krav ligger en empiristisk vetenskapssyn som utgår ifrån att 

undersökningsobjektet och undersökningsresultaten är oberoende av forskaren, 

alltså subjektet som genomförde undersökningen. Som ovan redan nämnt ligger 

för denna uppsats en annan vetenskapssyn till grund nämligen att undersöknings-

objekt och resultat är sammanflätade med den människas världssyn och erfarenhe-

ter som genomför undersökningen. Detta påpekas även av Potter och Levine-

Donnerstein som argumenterar att för att få en förståelse av textens innebörd mås-

te forskaren alltid tolka materialet och därmed kan objektivitet inte krävas.142 Ef-

tersom konceptet av objektivitet inte kan appliceras på en kvalitativ innehållsana-

lys inför Potter och Levine-Donnerstein begreppet intersubjektivitet som ett sätt 
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att mäta reliabilitet och validitet. Intersubjektivitet i den bemärkelsen betyder att 

forskaren konsekvent håller sig till sitt kodningsschema och inte ändrar attityden 

gentemot materialet över tiden.143 I denna undersökning valdes att sätta upp ett 

kodschema med olika kategorier och definitioner delvis hämtat ur flow-teorin och 

delvis ur PIM. Dessa kategorier definieras i samband med kodschemats redovis-

ning och definitionen belyses även genom framtagandet av en exemplarisk tweet. 

Dessa definitioner av kategorierna gäller under hela undersökningens gång och 

materialet kodas alltid utifrån dessa definitioner så att det finns intersubjektivitet i 

undersökningen. Ändå är det nödvändigt att tillmötesgå kraven om reliabilitet ge-

nom en systematisk och grundlig redovisning av den metod som används, speciellt 

en grundlig redovisning av kodningsscheman som används för att analysera käll-

materialet samt en genomgång av källmaterialets sammansättning. För denna upp-

sats valdes en riktad innehållsanalys som metod som redovisats ovan på detaljni-

vå. Detta är nödvändigt för att uppfylla kravet om reliabilitet eftersom innehålls-

analysen som metod är mångfacetterad och finns i många olika varianter.  

Med validitet menas i forskningssammanhang att resultaten måste vara rele-

vanta med tanke på frågeställningar och undersökningens syfte. Dessutom ska 

resultaten tillföra kunskap om ett problem eller tema som är av intresse för all-

mänheten.144 Min undersökning är av intresse för allmänheten eftersom den under-

söker om det finns informationshanteringsaspekter även i otraditionella kontexter 

så som sociala medier som inte beaktas av PIM forskningen. Därmed vidgas PIM 

forskningsfältet och uppsatsen erbjuder lösningsmodeller till ett centralt problem 

inom PIM. Därtill måste kodschemat som används i en riktad innehållsanalys som 

ska vara giltig överensstämma med den valda teorin.145 I min undersökning säker-

ställs detta genom införandet av kategorin ”flow förutsättningar” som appliceras 

på materialet i sin helhet och informationskategorierna som satts upp i enlighet 

med PIM. Dessa kategorier överensstämmer i definitionen med de förutsättningar 

för ett flow tillstånd som Csikszentmihalyi nämner och synen på information som 

PIM använder sig av. Genom ett nära samband mellan teori och kodningsschema 

ska kunskap tillföras till det övergripande ämnesområdet och de frågeställningarna 

besvaras för att verkställa syftet.  
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Undersökning och Analys 

Undersökningen 

I följande undersökning och analysdel refererar jag till informanterna genom att 

använda ett system, där varje informant får en siffra som representerar denna. Var-

je informant får en siffra mellan 1 och 20 och denna siffra behåller informanten 

genom hela undersökningen, så att det är möjligt för läsaren att se om vissa infor-

manter återkomma flera gånger i citatexemplen. Det kommer inte att finnas ett 

explicit datum med i referensen för att garantera att informanterna förblir anony-

ma och för att reducera risken att genom olika sökverktyg få fram vilka personer 

som ingick i undersökningsgruppen, dock kommer det att finnas datum under vil-

ken tidsperiod datainsamlingen skedde. Dessutom anonymiseras tweets när de 

involverar bostadsort eller arbetsplats. I stället ersätts dessa genom [bostadsort] 

och [arbetsplats]. Detsamma gäller för länkar som leder till personliga bloggar 

eller bilder. Dessa kommer att ersättas med [länk till bild]. På det sättet är det möj-

ligt för läsaren att följa vad som sagts samtidigt som anonymiteten av undersök-

ningsgruppen bevaras. Detta är speciellt viktigt för undersökningen eftersom den 

valdes att genomföras utan informerat samtycke av de berörda informanterna för 

att inte förfalska undersökningsresultaten. 

Kodschema 

Kodschemat baseras på Csikszentmihalyis flow-teori och på PIM eftersom dessa 

utgör dels de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande uppsats och dels forsk-

ningsområdet som uppsatsen är inbäddad i. Kodschemat består av ett fyrfält med 

kategorierna åsiktsrelaterad information (Å), icke- åsiktsrelaterad information(IÅ), 

yrkesrelaterad information(Y) och icke- yrkesrelaterad information(IY).  Detta 

schema resulterar i fyra kodningskategorier motsvarande ett fält i fyrfältet. Kate-

gorierna yrkesrelaterad information och icke- yrkesrelaterad information valdes på 

grund av att undersökningsgruppens gemensamma nämnare är deras yrke. Infor-

manterna identifierar sig själva som bibliotekarier på deras profilsidor på Twitter 

vilket leder till hypotesen att dessa personer är benägna att tala om sitt yrke. Kate-

gorierna åsiktsrelaterad information och icke- åsiktsrelaterad information valdes 
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på grund av hypotesen att man antingen yttrar en åsikt i Twitter eller inte. Dessa 

kategorier bildar ett fyrfält eftersom ingen av dessa kan stå för sig själva. Kombi-

nationen av kategorierna är nödvändig för att dessa ska kunna vara uteslutande 

och täcka bredden av den twittrade informationen. Dessa kodningskategorier är 

inramade av ytterligare en kategori som heter flow förutsättningar. Källmaterialet 

kodas först en gång i informationskategorier motsvarande ett fält i fyrfältet. Dessa 

kategorier är uteslutande. Därefter kodas källmaterialet igen i den inramande kate-

gorin flow förutsättningar.  Kategorins inramande karaktär visar att den omsluter 

de andra informationskategorierna men står utanför dessa med tanke på att katego-

rin flow förutsättningar inte är uteslutande. Kategorin appliceras på källmaterialet 

igen i dess helhet. Kodschemat som ligger till grunden för den riktade innehålls-

analysen ser ut på följande sätt: 

 

{Flow förutsättningar} 

 

Fält 1: Yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information 

explicit information 

Fält 2: Åsiktsrelaterad och icke-yrkesrelaterad information 

explicit information 

Fält 3: Yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad information 

explicit information 

Fält 4: Icke- åsiktsrelaterad och icke-yrkesrelaterad information 

explicit information 

 

{Flow förutsättningar} (kallad FF i figur 1 nedan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 Å 

 

 Fält 1 Fält 2 

 (FF)                         (FF)  

Y IY 

 

 

 Fält 3 Fält 4  

 (FF)                               (FF) 

 

 

 

            

          IÅ 

 

 

Figur 1, ”Kodschema” 

 

 Det ska igen poängteras att informationskategorierna utesluter varandra dvs. en 

analysenhet kan bara kodas en gång i ett fält i fyrfältet. Varje fält har en underka-

tegori med namnet explicit information. Termen explicit information relaterar till 

termen explicit kunskap som myntades av forskarna Ikujiro Nonaka och Hirotaka 

Takeuchi.146 Med explicit kunskap menas artikulerad kunskap som uttrycks i ord. 

Explicit kunskap är lätt att kommunicera, hantera, förmedla och spara. Härmed 

menas kunskap som finns på webben, i böcker och artiklar eller andra mediefor-

mer.147 Eftersom forskarna Liana Razmerita m.fl. poängterar att PIM fokuserar på 

informationen och inte på kunskap som kommer från informationen148 valdes för 

denna undersökning att skapa underkategorin explicit information. Därtill ligger 

det inte i undersökningens ramar att uttala sig om ett visst tweet innehåller kun-

skap, dock kan det undersökas om det finns explicit information bland alla tweets. 

Information definieras i föreliggande undersöknings ramar som alla stimuli som är 

viktig för människan och därför inträder i medvetandet. Med explicit information 

menas alltså information som kan anses ha ett visst återanvändningsvärde efter-

som den uttrycks i ord och kan hanteras och sparas - i enlighet med definitionen 

för explicit kunskap - med traditionella informationshanteringsredskap. Till expli-

                                                 
146 Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995), The knowledge creating company, s.1-284. 
147 Business Dictionary, sökord: explicit knowledge [2012-04-26]. 
148 Razmerita, L., Kirchner, K. & Sudzina, F. (2009), ”Personal knowledge management”, s. 1024. 
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cit information räknas härmed referenser till böcker och artiklar, länkar till hemsi-

dor och bloggar, samt länkar till artiklar. Underkategorin explicit information är 

nödvändigt för att undersöka om det finns en informationshanteringsaspekt i Twit-

ter.  

Kodschemat appliceras på alla 429 analysenheter för att få en överblick över 

vilket slags information som delas med andra via Twitter och hur mycket explicit 

information det finns bland dessa analysenheter. Dessa informationskategorier blir 

inramade av kategorin flow förutsättningar som ska appliceras på hela materialet 

och alla analysenheter ska kodas i denna kategori som uppvisar exempel på upp-

fyllda flow förutsättningar. Det är inte möjligt att uttala sig om huruvida ett flow-

tillstånd uppstår eller inte eftersom bara informanterna kan besvara det. Dock kan 

det undersökas om de nödvändiga förutsättningarna för flow finns. Som nämnts i 

teoriavsnittet menas med flow-tillståndets förutsättningar att det måste finnas tyd-

liga och otvetydiga regler, man måste känna sig i kontroll av situationen, aktivite-

ten måste utföras frivilligt, det måste finnas en balans mellan utmaningar och fär-

digheter, aktiviteten måste vara självbelönande och ge direkt feedback. 

 

Fält 1: Yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information. Häri kodas alla ana-

lysenheter som representerar informanternas åsikter kring olika frågor och förete-

elser som har anknytning till bibliotekarieyrket. Här räknas till exempel debattin-

lägg och kommentarer om nyheter med direkt anknytning till bibliotek och biblio-

teksverksamhet. Nedan följer ett exempel av ett tweet som kodades i denna kate-

gori. ”En ebok, ett lån, svd.se/kultur/kulturd…, det ska vi inte ha”.149 Exemplet 

visar en tydlig yttrat åsikt som har anknytning till biblioteksverksamhet. 

 

Fält 2: Åsiktsrelaterad och icke-yrkesrelaterad information. Häri kodas alla 

analysenheter där informanten uttrycker en åsikt, samtidigt som den inte handlar 

om yrket. Nedan följer ett exempel av ett tweet som kodades i denna kategori. 

”The worlds baddest man celebrates his 70:th birthday to-

day.youtube.com/watch?v=LxLokr… #WhoTheF***isChuckNorris”.150 Exemplet 

visar att informanten yttrar en åsikt, nämligen att Chuck Norris är världens häfti-

gaste man. Denna tydligt yttrade åsikt har ingen anknytning till bibliotekskontext. 

 

Fält 3: Yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad information. Häri kodas alla 

analysenheter som har en koppling till bibliotekarieyrket och bibliotekskontext 

men som inte är explicita uttryck för en åsikt. Nedan följer ett exempel av ett twe-

et som kodades i denna kategori. ”Möte om eböcker på bibliotek med 

Elib. #bibliotek”.151 

                                                 
149 Informant 5 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
150 Informant 10 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
151 Informant 3 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari  

http://t.co/OK3lOQlo
http://t.co/b3e67ZY0
https://twitter.com/#!/search?q=%23WhoTheF
https://twitter.com/#!/search?q=%23bibliotek
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Fält 4: Icke-yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad information. Häri kodas 

alla analysenheter som handlar om sociala aktiviteter, relationer och fritiden, som 

alltså inte har en uppenbar koppling till bibliotek och utan explicit åsiktsrelaterade 

uttryck. Nedan följer ett exempel av ett tweet som kodades i denna kategori. ”Fjä-

rilshuset i Haga [länk till bild]”.152 Naturligtvis kan redan själva twittrandet av nå-

gonting anses som ett ställningstagande. Dock ska i ramarna för denna undersök-

ning skiljas mellan explicit uttryckta åsikter och till synes neutrala tweets, så som 

ovan nämnda exempel. 

Analysenheter  

Central utgångspunkt för min undersökning är hypotesen att människor förmedlar 

information till andra människor genom Twitter och därmed reducerar risken att 

den kommunicerade informationen faller i glömska och till följd därav aldrig kan 

återvinnas. Men vad menas med information i detta sammanhang? Som Donald O. 

Case påpekar i boken Looking for information har det sedan århundraden tillbaka 

funnits olika definitioner av ordet information och dessa definitioner har använts 

för att tjäna olika syften. Fram tills idag finns flera definitioner som används sam-

tidigt i olika forskningssammanhang.153 I denna uppsats ska information definieras 

i enlighet med Case: information är allting, alla stimuli, som upplevs som viktiga 

för en människa, oavsett om de kommer utifrån eller inifrån.154 Definitionen valdes 

eftersom den är nära släkt med hur Mihaly Csikszentmihalyi definierar informa-

tion i hans flow-teori som används som teoretiskt ramverk för denna uppsats. För 

att styrka hypotesen som uppsatsen stödjer sig på, nämligen att information för-

medlas genom Twitter, ska källmaterialet undersökas om förekomsten av informa-

tion. Detta är ett första steg i undersökningen för att sedan applicera det ur teorin 

framtagna kodschemat. Om man applicerar definitionen av information på källma-

terialet så träder en tydlig bild fram. I centrum för definitionen står att allting är 

information som upplevs som signifikant för hjärnan och därmed inträder i männi-

skans medvetande. I följd därav kan det sägas att allting som twittras är informa-

tion eftersom för att kunna skriva om en viss företeelse måste denna redan finnas i 

människans medvetande. Med detta sagt kan det konstateras att alla tweets som 

samlades in som källmaterial räknas som analysenheter eftersom alla presenterar 

något slags information som kommuniceras till andra användare på nätet. För 

denna undersökning ska ett tweet betraktas som en analysenhet. Undersökningen 

sträcker sig över 429 analysenheter, alltså 429 twitterinlägg.  

                                                 
152 Informant 6 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
153 Case, D. O. (2007), Looking for information, s. 40. 
154 Case, D. O. (2007), Looking for information, s. 40. 
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Analys 

Fält 1: Yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information 

Med yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information menas i kodschemat som lig-

ger till grunden för denna undersökning alla tweets som uttrycker författarens åsikt 

om saker och ting som har anknytning till bibliotekarieyrket och bibliotekskontext 

till exempel debattinlägg och kommentarer. I den här kategorin kodades 60 kod-

enheter, varav 18 kodenheter bedömdes att innehålla explicit information som 

därmed passar in i underkategorin. För att illustrera spännvidden av informationen 

kodad i detta fält ska i följande avsnitt några teman redovisas som verkar vara 

återkommande i denna kategori förutom tweets som kodades i underkategorin 

eftersom dessa redovisas i ett separat kapitel. I kategorin kodas all åsiktsrelaterad 

information, oavsett om den är positiv eller negativ. Denna distinktion kommer 

inte heller beaktas i analysen. Det som bedöms som viktigt är att en åsikt yttrades 

genom Twitter som har anknytning till bibliotekskontext. 

Den största delen i denna kategori är tweets som berättar om händelser på 

jobbet som upplevdes som anmärkningsvärda eller som väckte känslor. ”Någon 

har snott bibliotekets toasits! Det var faktiskt lite kreativt, men synd om de som 

får sitta på porslinet idag.”155 

Detta är i och för sig inte förvånansvärt eftersom bibliotekarieyrket är socialt 

och man kommer i kontakt med många olika människor som ibland kan väcka 

känslor som måste ventileras, i detta fall genom Twitter. Detta kan bero på att det 

är sannolikt att de twittrande bibliotekarierna har många följare som själva är bib-

liotekarier och de därmed upplever ett slags trygghet genom att dela med sig till 

andra av biblioteksrelaterade händelser eftersom de kan utgå ifrån att de andra 

kanske har någon gång upplevt liknande händelser eller kan dock åtminstone för-

stå vad det handlar om. Naturligtvis är de som faktiskt läser tweets inte bara bibli-

otekarier, det kan i princip vara vem som helst. Men som Alice E. Marwick och 

danah boyd påpekar så känner människor ett behov av att föreställa sig en publik 

de pratar med eller till. I en kommunikationssituation där människor kan se publi-

ken faller sig detta naturligt, dock är det inte lika naturligt när det handlar om da-

torstödd kommunikation. Likväl så kvarstår behoven att veta vem man pratar till 

eller med. I forskningen har framkommit att Twitteranvändare oftast föreställer sig 

dem som ”följer” en som publiken de pratar med.156 Med tanke på att bibliotekari-

er uppmuntras att ansluta sig till Twitter och nätverka där kan man utgå ifrån att 

de har många följare som själva är bibliotekarier eller jobbar inom bibliotekssek-

                                                 
155 Informant 5(2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
156 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”. 
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torn. Detta kan alltså vara en förklaring till varför åsiktsrelaterad information med 

anknytning till yrket förekommer ganska ofta i bibliotekariernas tweets. Denna 

information varierar dock i sin karaktär. Förutom om händelser på jobbet twittras 

det om olika jobbverktyg så som bibliotekssystemet som används på informanter-

nas arbetsplats. Till åsiktsrelaterade tweets med jobbanknytning hör även kom-

mentarer och inlägg kring biblioteksrelaterade debatter och diskussioner. ”känns 

mer och mer som en klassfråga det här med eböcker. Nu går jag ut en sväng och 

tar luft”.157 

Just i undersökningsperioden dominerade kommentarer kring e-böcker och 

hur dessa påverkar biblioteksverksamheten. Återkommande är också tweets om 

olika biblioteks verksamheter och hur informanterna tycker och tänker kring dessa 

i jämförelse med den verksamheten som bedrivs på egna arbetsplatsen. Ett annat 

inslag under undersökningsperioden var tweets som handlar om litteraturlistor 

som universiteten ger ut och hur svåra dessa är ibland att förstå för studenterna 

och hur man hanterar anstormningen av studenter på kursböcker. Att detta är en 

återkommande inslag kan bero på att undersökningsperioden sammanföll med 

kursstarten för vårens kurser på universiteten.  

Flow i fält 1 

I fält 1 kodades alla tweets som är yrkesrelaterade och uttrycker en explicit åsikt. 

Det ska undersökas om dessa twitterinlägg kan leda till flow. Flow-teorin bygger 

på positiva känslor, engagemang och att det finns en inre balans mellan färdighe-

ter och utmaningar. Tweets som kodades i fält 1 kan utlösa positiva känslor och 

erbjuda möjligheten till engagemang. ”I USA blir artisterna politiker för att kunna 

påverka. I Sverige går det så bra att påverka 

ändå #slussen #kultureliten #nyttstadsbibliotek”.158 Analysexemplet belyser att det 

finns tweets kring företeelser som utlöser engagemang hos författaren. 

 Positiva känslor (men också negativa) kan uppstå genom att åsikter kring 

jobbrelaterade företeelser yttras. När sådana åsikter yttras, framför allt i en miljö 

där andra människor är involverade i samma kontext, uppstår debatt, diskussion 

och möjligen reflektion kring olika tankar och arbetssätt. Debatt och diskussion 

uppstår i en sådan kontext eftersom människor träffas som har åsikter kring olika 

företeelser som ingår i denna kontext. Andra människor som är engagerade i 

samma debatter eller har kunskaper kring dessa företeelser yttrar åsikter vilket 

leder till nya perspektiv eller stöd för egna åsikter och tankesätt. Detta kan dels 

skapa känslor som förvirring men det kan också resultera i positiva känslor som 

lycka eftersom ens tweets och därmed ens åsikter blir tagna på allvar av kollegor 

och andra yrkesverksamma och man får delta i debatten. Samtidigt kan det uppstå 

                                                 
157 Informant 5 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
158 Informant 8 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 

https://twitter.com/#!/search?q=%23slussen
https://twitter.com/#!/search?q=%23kultureliten
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känslor som njutning genom möjligheten att föra diskussioner om någonting man 

brinner för och som man kan argumentera för. På det viset uppfylls också en vik-

tig förutsättning för flow, nämligen att det finns en balans mellan färdigheter och 

utmaningar. Om man ingår i en debatt med andra yrkesverksamma om ett ämne 

man brinner för finns det möjlighet att uppleva denna balans, när man hittar dem 

rätta argumenten som uppmärksammas av andra. Därmed balanseras utmaningen 

att vara närvarande i debatten med färdigheten att hitta passande argument och 

intressanta perspektiv som man kan twittra. Samtidigt är tweets i denna kategori 

en bra grogrund för feedback, som är nödvändigt för flow. Analysexemplet visar 

hur feedback ges och fås via tweets i detta fält. ”Bra vägled-

ning @[twitteranvändare] för att bedriva omvärldsbevakning av sociala medier i 

samband med krishändelser etc.lansstyrelsen.se/vastragotaland…”.159 

 Tweets inom fält 1 uppfyller vissa flow förutsättningar och därmed finns det 

möjlighet att flow kan uppstå om det twittras yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad 

information. I kapitlet flow förutsättningar ska tittas närmare på Twitter som hel-

het och om Twitter som verktyg och twittrandet som aktivitet uppfyller de yttre 

flow förutsättningarna och vilka de är. Men efter analysen av fält 1 kan det konsta-

teras att det finns ett samband mellan vilken information som twittras och vilka 

flow förutsättningar som uppfylls eftersom åsiktsrelaterad information kan utlösa 

känslor medan yrkesrelaterad information kan väcka engagemang i människor. 

Därmed kan det konstateras att denna blandning har stor sannolikhet att leda till 

flow.  

Fält 2: Åsiktsrelaterad och icke- yrkesrelaterad information 

I denna kategori kodades det 113 analysenheter varav 4 analysenheter är explicit 

information och passar därmed i underkategorin. Där kodades alla analysenheter 

som informanten uttryckt en åsikt med, samtidigt som det inte handlar om någon-

ting tydligt biblioteksrelaterat. De mest förekommande analysenheterna i denna 

kategori är kommentarer och åsikter kring olika fotbollslag eller tv program. ”Pre-

cis sett Fay Grim. Var inte beredd på att den skulle vara så farsartad”.160 

 Ett dominerande ämne i denna kategori är musik. Dels som tweets som är ci-

tat ur låtar som nämnts ovan och dels tweets som handlar om låtvalet, vad som 

lyssnas på. Bibliotekariernas tweets i denna kategori handlar om skådespelare och 

musiker och deras insatser i vissa filmer eller bedömningar av musikers nya låtar. 

”Shirley Henderson är verkligen fantastisk i "Dirty filthy love”.161 

 Ett annat inslag i denna kategori är kommentarer om olika företeelser på nä-

tet, så som Youtube-filmer eller bilder av olika slag. En annan ämneskategori som 

                                                 
159 Informant 6 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
160 Informant 3 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
161 Informant 4 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari. 
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är representerad är tweets där bibliotekarierna yttrar sin åsikt kring samhällsut-

vecklingen så som klyftan mellan rik och fattig eller jämlikhetsfrågor. Till dessa 

hör också åsiktsyttringar kring politiska händelser både i Sverige och utomlands. 

Dock är dessa jämförelsevis ganska underrepresenterade. De twittrande bibliote-

karierna skriver också om intryck allmänna händelser har lämnat, till exempel hur 

en viss bok var eller om olika institutioners och myndigheters bemötande. 

Flow i fält 2 

Fält 2 innehåller tweets som är åsiktsrelaterade och icke-yrkesrelaterade. Det ska 

undersökas om dessa kan leda till flow. Lika som i fält 1 kan informationen i fält 2 

väcka känslor och leda till engagemang, dock inte lika stark som i fält 1. Alltid när 

en åsikt yttras kan det uppstå känslor och detta kan leda till engagemang. Dock 

kan man utgå ifrån att tweets i denna kategori inte har lika mycket debatt potenti-

al, eftersom dessa inte i lika hög grad är inbäddade i en viss kontext, som yrkesre-

laterade tweets är. Om dessa tweets har mindre potential till debatt finns det också 

mindre feedback och därmed faller en viktig faktor för flow bort. Genomläsning 

av det empiriska materialet visar att det är mindre sannolikt att informanterna för 

denna undersökning engagerar sig lika mycket i en debatt om hur bra ett visst te-

vespel är till skillnad från debatten kring e-boksavtalet som engagerade många 

twittrande bibliotekarier. ”Bästa spel? Skyrim #bäst2012”.162 Naturligtvis kan det 

finnas debatt kring tevespel som kan väcka engagemang i människor som är 

mycket intresserade och involverade i tevespel. Informanterna för den här under-

sökningen visar dock inga tydliga tecken på detta i sitt twittrande. Det kan alltså 

påstås att den sortens engagemang saknas i undersökningsgruppen vilket leder till 

hypotesen att det finns mindre utmaningar som kan leda till flow. Som följd därav 

finns det mindre debattpotential i tweets kodad i denna kategori och därmed mind-

re feedback. I jämförelse med fält 1 kan det konstateras att fält 2 uppfyller mindre 

förutsättningar för flow och därmed sjunker sannolikheten att ett flow-tillstånd 

uppstår medan bibliotekarierna twittrar information som kodades i detta fält. 

Fält 3: Yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information 

I denna kategori kodades alla analysenheter som påvisar anknytning till biblioteka-

rieyrket men som inte innehåller någon tydlig uttryckt åsikt. Kategorin innehåller 

121 analysenheter varav 15 innehåller explicit information och passar därmed i 

underkategorin. Dominerande i denna kategori är tweets som kretsar kring händel-

ser i biblioteket. Skillnaden till åsiktsrelaterad information där sådana tweets ock-

så förekommer är att analysenheter som kodades som yrkesrelaterade och icke- 

åsiktsrelaterade intar en neutral ståndpunkt gentemot händelserna. Det handlar 

snarare om ett berättande än ett bedömande av själva händelsen. 

                                                 
162 Informant 5 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 

http://twitter.com/#!/search?q=%23bäst2012
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En återkommande ämneskategori som dyker upp är undervisningstillfällen. 

De twittrande bibliotekarierna berättar flitigt dels om undervisning som sker på 

deras arbetsplats gentemot användaren, dels när det finns undervisningstillfällen 

eller utvecklingsmöten för personalen. ”Jag är på väg till träffpunkt Enebyberg för 

ett besök med fokus på samverkan”.163 

Bibliotekariernas tweets i denna kategori handlar mycket om jobbpass i in-

formationsdisken. Dessa tweets handlar dels om människorna som möts dels om 

mer faktabundna tweets till exempel om när och var man har ett jobbpass i infor-

mationsdisken. ”Idag kör vi pass i disken från 9-17! Inte en själ ute på torget nu 

vid öppning. Vem blir vår förste besökare och vad vill hen?#bibliotek”.164 

Bibliotekariernas tweets som kodades i detta fält är relaterade till arbetsvarda-

gen. Då är det inte förvånande att ett stort inslag bredvid jobbpass i infodisken är 

tweets om olika möten. Dels bara faktabundna tweets om att någon går på ett visst 

möte men dels också realtid-tweets direkt från mötet så att andra som följer på 

twitter kan delta i det som sagts på mötet. I denna kategori kodades även frågor 

som påvisar en tydlig yrkesanknytning, till exempel frågan om vad som är kompe-

tens eller hur man ska göra kring e-böcker. ”Du som är bibliotekschef, vad tycker 

du om eboksbrottningen?”165 

Även olika länkar till artiklar med yrkesanknytning finns bland analysenheter-

na i de fall dessa var okommenterade. Artiklar om biblioteksrelaterade frågor eller 

twittrandet om biblioteksrelaterade tidskrifter är ett återkommande inslag. Oftast 

handlar dessa tweets om när det nyaste numret av någon tidskrift har kommit ut 

eller vem som är med och har skrivit artiklar. Det twittras också allmänt kring 

arbetsplatsen, så som öppettider men också olika beslut som togs på arbetsplatsen 

som påverkar den allmänna biblioteksverksamheten till exempel twittrades det om 

att ett visst bibliotek hade stopp för utlåning av e-böcker. I detta sammanhang 

finns även tweets om kollegor, till exempel vem man jobbar med i informations-

disken eller tweets som är riktat mot kollegorna. Även besöksantalet på arbetsplat-

sen twittras det om. Dominerande är dock allmänna tweets om arbetssysslor, t.ex. 

tweets om kravhantering eller som nämnts ovan tweets om jobbpass i informa-

tionsdisken. 

Ett ämne som återfinns bland alla dessa olika ämnesklasser är den digitala 

delaktigheten. Detta ämne kommer upp bland tweets om möten, arbetssysslor, 

undervisningstillfällen och händelser på biblioteket. I undersökningsperioden ver-

kar den digitala delaktigheten mycket präglande för arbetsvardagen på de olika 

arbetsplatserna eller åtminstone i personalens tankegångar. 

                                                 
163 Informant 6 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari. 
164 Informant 5(2012), Twitter, undersökningsperioden 30 december till 30 januari 
165 Informant 8 (2012), Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari. 
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Flow i fält 3 

I fält 3 kodades tweets som är yrkesrelaterade och icke- åsiktsrelaterade. Det ska 

undersökas om dessa kan leda till flow. I tweets som finns i detta fält yttras det 

inga känslor, inga explicit uttryckta åsikter finns med. Detta betyder att inget tyd-

ligt känslomässigt engagemang finns med i dessa tweets, i alla fall syns inte ett 

sådant engagemang och därmed saknas viktiga faktorer för flow, dels de positiva 

känslorna och dels koncentrationen som utlöses när man är väldigt engagerad i 

någonting. Däremot kan det finnas en balans mellan färdigheter och utmaningar, 

när det twittras om yrkesrelaterade företeelser. Oftast är dessa tweets präglade av 

arbetsvardagen och man kan utgå ifrån att framför allt på jobbet håller sig utma-

ningar och färdigheter för att bemästra dessa i balans. Man kan utgå ifrån detta 

med tanke på att för att bli bibliotekarie måste man absolvera en akademisk ut-

bildning som förbereder en på utmaningar som kan dyka upp i arbetslivet. Därtill 

lär man sig att bemästra utmaningar på arbetet ju längre man arbetar på ett visst 

ställe och man kan utgå ifrån att kollegor med erfarenhet ger stöd och hjälp. Med 

tanke på dessa omständigheter är sannolikheten stor att utmaningar som dyker upp 

som är biblioteksrelaterad håller sig i balans med bibliotekariers färdigheter att 

bemästra dessa. Själva twittrandet ingår inte i denna balans, dock kan twittrandet 

om yrkesrelaterade händelser göra författaren medveten om de egna färdigheter 

och utmaningar som bemästras tack vare dessa. Detta kan leda till att just twit-

trandet utlöser flow eftersom informanten på grund av twittrandet blir medveten 

om det. ”På tåget mot Eskilstuna och Skarpvässade 13 saker, kompetensutveck-

ling för bibliotekspersonal.landstingetsormland.se/Kultur-utbildn…”.166 Dessutom 

kan twittrandet om yrkesrelaterade företeelser leda till en känsla av kontroll. Ovan 

nämnda analysexempel visar att informanten twittrar planerna för arbetsdagen och 

därigenom förstärker vetskapen och medvetenheten av vad som väntar härnäst. 

Detta är dock bara ett antagande. Det kan förhålla sig på det viset för vissa av in-

formanterna, eller för inga av dem. Hur och om informanterna upplever flow i 

verkligheten kan denna uppsats inte ge ett svar på. Uppsatsen kan bara visa upp 

indikatorer som tyder på att det finns förutsättningar för flow. Till skillnad från 

fält 1 ser man i fält 3 att känslorna som är en viktig faktor för flow saknas. Dock 

finns det en annan faktor för flow, nämligen att informanterna kan känna sig i 

kontroll över situationen och dessutom kan det tänkas att det finns en balans mel-

lan färdigheter och utmaningar. Det kan konstateras att sannolikheten för flow i 

detta fält är lite mindre än i fält 1 men större än i fält 2.  

Fält 4: Icke – yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information 

I denna kategori kodades 135 analysenheter varav 5 innehåller explicit informa-

tion och därmed passar in i underkategorin. Där kodades all icke-yrkesrelaterad 
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information dvs. tweets om fritiden, aktiviteter utanför arbetet och relationer till 

andra människor som inte uttrycker en åsikt kring någonting. Ett tema som åter-

kommer i tweets inom denna kategori är film och böcker. ”Närläsning av "Ett eget 

rum" pågår”.167 

Det twittras om vad som läses eller vilka filmer som ska ses. Som det visade 

sig ovan twittrar bibliotekarierna mest om sitt jobb vilket också syns i detta fält. 

Ett återkommande inslag är lediga dagar och hur dessa ska tillbringas. Även mat 

är ett regelbundet inslag bland tweets som kodades i denna kategori. Dels handlar 

det om tweets kring restaurangbesök, experiment med nya recept eller vad som åts 

till lunch. ”Amerikanska pannkakor [länk till bild]”.168 

 Det finns även tweets om mat i andra länder, kopplade till berättelser om se-

mesterresor. I samband med undersökningsperioden står tweets som handlar om 

snö. Ett annat inslag som beror på undersökningsperiodens tidsmässiga ramar är 

att det finns många tweets kring nyårsafton, vilka planer det finns för att fira den-

na och även lite julrelaterade, så som julgransplundring eller tweets om julmusik 

eller presenter.  

I fält fyra kodades även bilder och länkar där det bara står allmän information 

om platsen där bilden togs eller vad hemsidan handlar om men där kommentaren 

inte uttrycker någon åsikt och där det inte fanns någon anknytning till biblioteka-

rieyrket. Naturligtvis kan man hävda att redan själva twittrandet av en bild eller en 

länk är ett ställningstagande. Dock utgår man i denna undersökning ifrån att en 

okommenterad bild eller länk är icke-åsiktsrelaterad. ”En av sv. äldsta ekar i när-

heten av Ekebyhovs slott [länk till bild]”.169 

Ett annat återkommande inslag i denna kategori är frågor ställda till cyber-

rymden utan synlig koppling till bibliotekskontext och utan att det kunde läsas ut 

att informanten vill presentera en viss åsikt med frågan. Det finns även några få 

exempel på tweets som handlar om politiska händelser, till exempel faktumet att 

Finland skulle välja president. Dessa tweets är utmärkande eftersom det i dessa få 

fall verkar handla om ett neutralt konstaterande om vad som händer utan att det 

ligger en värdering i det.  

Flow i fält 4 

I fält fyra kodades tweets som är icke-yrkesrelaterade och icke-åsiktsrelaterade. 

Det ska undersökas om dessa kan leda till flow. En genomgång av det empiriska 

materialet som kodades i detta fält tyder på att det inte finns några känslor invol-

verade. Det finns inte heller teman som väcker engagemang genom debatt eller 

diskussion och reflektion. Till skillnad mot fält tre kan det inte uttalas om det 

finns en balans mellan färdigheter och utmaningar som ligger bakom dessa tweets, 
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eftersom de inte är inbäddade i en kontext där man kan utgår ifrån att en sådan 

balans finns. Det finns inte heller tydliga tecken på koncentration eller kontroll. 

”I'm watching Castle (77 others checked-in)”.170  Analysexemplet visar inga indi-

katorer på flow förutsättningar och är därmed ett illustrerande exempel för tweets i 

detta fält. I jämförelse med de andra fälten kan det konstateras att fält fyra uppvi-

sar den minsta sannolikheten för flow. 

Explicit Information 

Kategorin explicit information skapades för att undersöka om det finns en infor-

mationshanteringsaspekt i Twitter. Med explicit information menas i detta sam-

manhang information som tyder på hantering. Ett kännetecken av analysenheter 

som kodades i denna kategori är att dessa innehåller information som är av en 

karaktär som kan tänkas hanteras i traditionella informationshanteringsredskap så 

som referenshanteringsprogram. Analysenheter i denna kategori innehåller alltså 

information som ingår i författarens personliga informationssfär. Undersökningen 

begränsas bara på tweets, dvs. om informationen ingår i författarens kontrollerade 

informationssamlingar och om författaren nyttjar informationen i framtiden och 

hur denna går till väga ur informationshämtnings synpunkt kan det inte sägas nå-

gonting om. Det kodades 42 analysenheter i denna underkategori så som länkar till 

bloggar, referenser till artiklar och böcker och länkar till artiklar varav mest expli-

cit information i förhållandet till antal kodade analysenheter fanns bland tweets 

som innehåller yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information och minst bland 

tweets i kategorin icke-yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad information. Sam-

manlagt handlar tweets som kodades i kategorin explicit information om olika 

artiklar eller blogginlägg som antingen kommenterades eller postades okommente-

rad. ”RT @[twitteranvändare]: Mitt svar i SvD på Författarförbundets förslag om 

e-böcker. svd.se/kultur/kulturd…”.171 

Ovan nämnda analysexempel kodades som explicit information eftersom det 

dels handlar om en länk och dels om en hänvisning till en speciell artikel. Dessut-

om handlar det i detta fall om en retweet dvs. att informanten har läst informatio-

nen om denna artikel i någon annans tweet och retweetade denna för att kommen-

tera och sprida vidare. Detta ansågs ur ett PIM perspektiv vara information som 

ingår i författarens informationssfär och därmed behöver hanteras. Traditionellt 

sett kan sådan information hanteras genom att lägga det som bokmärke i webblä-

saren. Risken är att om länken sparas bara som bokmärke kommer den efter ett tag 

inte längre att synas bland alla bokmärken som en person samlar på sig. Efter ett 

tag så kan det hända att informationen helt glöms bort. Det kan dock uppstå situa-

tioner där just den informationen behövs, då måste informanten i fråga genomgå 
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en hel ny sökningsprocess, omedveten om att informationen redan finns i den per-

sonliga informationssfären. Genom att informanten valde att sprida informationen 

om artikeln vidare, minskar risken att den bli bortglömd helt och hållet. Detta be-

ror enligt forskarna Dumais, Cutrell och Teevan på att information som människor 

är medvetna om blir inte bara ihågkommen i dess ursprungliga form utan informa-

tionen blir ihågkommen i samband med kontexten informationen är inbäddad i.172 

Om alltså människor, precis som informanten ovan, delar med sig av information  

och sprider vidare denna via Twitter, kommer risken att informationen blir glömt 

att minska. Informanten kommer enligt PIM inte bara ihåg själva informationen 

utan även kontexten, alltså till exempel att länken till artikeln lästes på Twitter och 

kanske faktumet att informanten retweetade denna. Därmed minskar risken att 

informationen blir helt bortglömd, eftersom den efter twittrandet inte bara är in-

formation som lästes någonstans och sedan sparades och glömdes bort, den har i 

ett första steg genomgått en aktiv process i medvetandet och i ett andra steg blivit 

berikad av kontexten. Enligt Csikszentmihalyis flow-teori är medvetandet indelat i 

tre undersystem som kallas uppmärksamhet, medvetenhet och minnet.173 Upp-

märksamheten håller reda på all information som finns. Men eftersom den mänsk-

liga hjärnan har en gräns för hur mycket information den kan inta så måste medve-

tenheten tolka och sålla bland all information för att sedan föra vidare denna in-

formation till minnet. Informationen om artikeln når författarens hjärna. Genom 

att informationen blir tolkad av medvetenheten och aktivt använt förs denna, grovt 

förenklat, vidare till minnet i samband med kontexten informationen blev använd 

i.  

Enligt Steve Whittaker beror informationshantering på vilka egenskaper in-

formationen innehar. Han nämner tre egenskaper som information kan ha: infor-

mation som är informativ, information som kräver en åtgärd och information som 

upplevs som unik.174 Enligt Steve Whittaker kräver informationen som har som 

egenskap att vara informativ genomtänkt informationshantering, eftersom den 

löper risk att falla i glömska. Information som upplevs som unik och som kräver 

en åtgärd löper mindre risk att falla i glömska. Explicit information har egenska-

pen att vara informativ. Att twittra explicit information till andra kan kanske inte 

betraktas som genomtänkt informationshantering. Informationen verkar framför 

allt när det handlar om explicit information som är åsiktsrelaterad utlöser en pro-

cess i medvetandet. Åsiktsrelaterade tweets skapar ofta en debatt eller distribueras 

med intentionen att vara ett debattinlägg. ”Annorlundaheter. Anpassling. under-

bart språkbruk och väldigt läsvärt av Lena Andersson. dn.se/ledare/kolumne…”.175 
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Exemplet visar hur en informant reagerar på en företeelse i media, i det här fallet 

en kolumn i en tidning eller på nätet och yttrar sin åsikt kring det. Detta kodades 

som explicit information eftersom meddelandet innehåller en länk, alltså informa-

tion som har som egenskap att vara informativ, som varken kräver en åtgärd eller 

är unikt. Samtidigt handlar det om en slags information som kan föreställas bli 

hanterad i traditionella informationshanteringsverktyg och därmed är explicit, 

även i detta fall en bokmärkeshanterare. Tweeten skapar en reaktion eftersom en 

annan informant höll med och samtidigt twittrade länken till samma artikel. 

”Ja dn.se/ledare/kolumne…”.176 

I denna underkategori finns även explicit information som har en praktisk 

funktion, alltså som kan komma till användning på ett praktiskt sätt. Det kan upp-

stå situationer där just vetskapen om att sådan information finns kan behövas. I 

exemplet nedan handlar det om information på en hemsida som sprids genom att 

man berättar om den och även twittrar länken till hemsidan i frågan. ”Apple släp-

per app för iTunes U macworld.idg.se/2.1038/1.42756…”.177 

Naturligtvis får man inte förbise faktumet att dessa länkar som nämns här som 

exempel twittras för att sprida dessa till andra på nätet. Man kan anta att informan-

ternas huvudmålsättning med twittrande inte är informationshantering, eftersom 

Twitter är ett socialt nätverk med kommunikation och nätverksskapande som hu-

vudfokus. Dock betyder detta inte att twittrande av explicit information inte kan 

ha en till aspekt. Forskarna Marwick och boyd stödjer denna hypotes med sin stu-

die som kom fram till att twitteranvändare svarar på frågan vem de twittrar till att 

de twittrar till sig själva.178 Detta påvisar att Twitter har fler aspekter än den kom-

munikativa. Därtill visar analysen av det empiriska materialet som ligger till grun-

den för denna uppsats att twittrandet verkar ha en självbelönande aspekt, vilket 

förklarar varför twitteranvändare svarar att de twittrar till sig själva. Förutom 

spännvidden och djupet av twitterfenomenet påvisar detta också att Twitter erbju-

der en förutsättning till att ett flow-tillstånd kan uppstå, nämligen att aktiviteten i 

och för sig kan vara självbelönande. Det betyder att aktiviteten inte blir utförd på 

grund av yttre motiveringar utan aktiviteten utförs eftersom själva utförandet utlö-

ser positiva känslor som man vill återuppleva och därför återgår man till aktivite-

ten dvs. man fortsätter att twittra.  

I fält ett, kategorin yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information, fanns de 

flesta analysenheter som kodades i underkategorin explicit information. Även i 

denna kategori handlar det om länkar till hemsidor, bloggar och referenser till ar-

tiklar och böcker som twittras. Att denna kategori är överpresenterad i antalet ana-

lysenheter som kunde kodas i underkategorin beror kanske på vilket slags publik 

informanterna föreställer sig när de twittrar. Om, som ovan nämns, bibliotekarier 
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föreställer sig publiken främst som kollegor som också är verksamma inom biblio-

tekssektorn, så kan det vara en förklaring till att de twittrar tips om artiklar och 

bloggar med yrkesanknytning.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad 

information(fält 1) är överrepresenterad bland alla samlade tweets men även yr-

kesrelaterade och icke- åsiktsrelaterade information (fält 3) innehar många analys-

enheter som kodades som explicit information. Detta kan dels bero på att bibliote-

karierna är en yrkeskår som är involverad på ett eller annat sätt i sociala medier 

och som uppmuntras att bilda nätverk med andra kollegor genom Twitter eller 

Facebook.179 En annan anledning till denna överrepresentation av yrkesrelaterade 

tweets kan vara att informanterna identifierade sig själv som bibliotekarier på de-

ras profilsidor vilket kan leda till antagandet att dessa människor är mer benägna 

att tala om yrkesrelaterade företeelser på Twitter eftersom det ingår i deras inter-

netprofil. Vissa av informanterna verkar bara nyttja Twitter i yrkessammanhang, 

medan andra blandar tweets om yrkesrelaterade frågor med tweets om privatlivet. 

Det finns stora skillnader i hur aktiva informanterna är i sitt twittrandet. Vissa 

informanter är återkommande i analysexemplen, medan andra informanter inte 

förekommer i något analysexempel. Detta beror i hög grad på skillnaden i twitte-

raktiviteten. De mest aktiva informanterna verkar vara de som blandar yrkesrelate-

rade tweets med icke-yrkesrelaterade tweets om privatlivet. 

Flow och explicit information 

Faktumet att 42 analysenheter kodades som explicit information visar att Twitter 

har en informationshanteringsaspekt, även om denna framför allt är bunden till 

yrkesrelaterade tweets. De flesta tweets som innehöll explicit information och 

därmed påvisade en informationshanteringsaspekt kodades i kategorin yrkesrelate-

rad och åsiktsrelaterad information, samma kategori som uppvisade mest sanno-

likhet för flow. Detta kan förklaras med faktumet att balansen mellan färdigheter 

och utmaningar (en nyckelförutsättning för flow) är störst och mest sannolik när 

det handlar om yrkesrelaterad information. Just i de fälten med yrkesrelaterad in-

formation finns mest explicit information. Detta kan bero på att människor är 

mycket mer konfronterade med information som inte sållas bort från medvetandet 

i yrkessammanhang eftersom sannolikheten är större att information som man får i 

yrkessammanhang kommer att behövas någon gång i framtiden. Människor är i 

allmänhet mer koncentrerade och fokuserade i yrkessammanhang. Detta kan leda 

till att information inte sållas bort lika lätt samtidigt som denna fokus och kon-

centration och medvetenheten om ens färdigheter som kan uppstå genom att twitt-

ra kring olika yrkesrelaterade företeelser kan leda till flow. Inte minst eftersom 

twittrandet kring yrkesrelaterade företeelser, framför allt när dessa är även åsikts-
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relaterad och ingår i en debatt, kan öka självförtroendet och känslan av kontroll 

och därmed öka sannolikheten för flow. 

Twitter som helhet: Flow förutsättningar 

Flow förutsättningar är kategorin som ramar in de andra informationskategorierna. 

Denna kategori appliceras på hela materialet, oavsett om analysenheter redan har 

kodats i en annan kategori, med andra ord är den inte uteslutande som de andra 

kategorierna i kodschemat. Kategorins inramande karaktär ska uttrycka att den 

omsluter hela materialet och i kodningen används ett helhetsperspektiv. Det ska 

undersökas om Twitter som helhet erbjuder förutsättningar för flow eftersom det 

redan undersöktes vid vilken typ av tweet, alltså med vilken form av information 

största sannolikheten för flow finns. Analysenheter används som exempel när vis-

sa förutsättningar uppfylls. Första steget i kodningen för detta material var att hela 

källmaterialet kodades en gång till med ett helhetsperspektiv för att undersöka om 

det finns flow förutsättningar, varav exempel till illustration valdes. 

Enligt Csikszentmihalyi är en förutsättning för att ett flow tillstånd ska kunna 

uppstå att aktiviteten är strukturerad dvs. att det finns klara regler.180 Om man tittar 

på Twitter som helhet så finns det tydliga regler. Delvis är aktiviteten strukturerad 

genom de möjligheter som tjänsten erbjuder dvs. systemförutsättningar sätter upp 

en struktur för själva aktiviteten, till exempel kan man bara skriva 140 tecken och 

inte mer. Därtill finns det regler som tjänsten har satt upp för sina användare, till 

exempel är det förbjudet att låtsas vara någon annan, att twittra personlig informa-

tion av andra människor samt att det är förbjudet att använda Twitter för aktivite-

ter som strider emot lagen. Förutom dessa officiella regler som finns att tillgå på 

Twitters webbsida samt att man måste acceptera dessa som villkor om man vill 

anmäla sig som användare, finns det också inofficiella regler som sätts upp av 

Twitter nätgemenskapen. Till dessa hör att man inte ska tagga ett inlägg med för 

många hashtags eller hitta på själv en hashtag för en företeelse om det redan finns 

en etablerad, samt oskrivna sociala regler så som att man inte ska hota och för-

olämpa andra människor. ”Lyssnar på en föreläsning om bloggande på museum. 

Osäker på hashtag dock”.181 Detta citat är ett av flera analysexempel som påvisar 

att informanterna är medvetna om de regler som finns, dels de officiella men även 

de inofficiella regler som ses mera som förslag och inte leder till att användaren 

blir spärrad om regeln inte beaktas. Denna medvetenhet hos informanterna åter-

speglar att förutsättningen för aktiviteten måste vara strukturerad och att det måste 

finnas tydliga regler uppfylls av Twitter. 
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En förutsättning för flow är att aktiviteten måste erbjuda att människan känner 

att hon är i full kontroll över den.182  På Twitter kan användarna utöva kontroll på 

olika sätt. Det kan utövas kontroll över faktumet vem som kan läsa ens tweets 

eftersom Twitter erbjuder möjligheten att göra tweets privata. På så sätt krävs en 

tillåtelse av användaren om någon vill läsa dennas tweets. Förutom kontrollen som 

erbjuds av Twitter som tjänst så finns kontrollen över om man vill twittra och vad 

man vill twittra. Naturligtvis kan det uppstå situationer där denna kontroll går för-

lorad, till exempel om lösenordet blivit hackat och någon annan använder sig av 

användarens identitet på Twitter. Men även om en sådan situation skulle uppstå så 

finns det möjlighet att spärra användarkontot. Dessutom har man som användare 

kontroll över vad man vill läsa om eller vem man vill ”följa”. Genom att välja ut 

personer som man vill ”följa” utövar man kontroll över sammansättningen av ens 

personliga newsfeed, alltså de tweets som presenteras till användaren. Kontrollen 

över om och när man twittrar finns ibland dock bara formell. ”Inte hunnit med 

twitter idag. Illa!”.183 Analysexemplet illustrerar att kontrollen om och när man 

twittrar kan ibland bara vara formellt eftersom andra företeelser som tid och till-

gång till dator/smartphone/surfplatta begränsar kontrollen. Dock måste det sägas 

att aktiviteten att twittra i sig erbjuder användaren kontroll, även om denna kon-

troll inte alltid är hundra procent. Ur ett PIM- perspektiv kan känslan av kontroll 

och struktur leda till att informationen som distribueras via Twitter är belagd med 

samma känsla. Om informanterna twittrar om en viss företeelse kan känslan av 

kontroll och struktur bli förknippad med denna information. Som analysen av 

kodkategorierna visade finns det mest kontroll bland tweets som är yrkesrelaterade 

och icke-åsiktsrelaterad. Samtidigt fanns många analysenheter i denna kategori 

som kodades i underkategorin explicit information. Om känslan av kontroll och 

struktur förknippas med den twittrande informationen så finns det möjlighet att 

informanterna återvänder till Twitter för att twittra samma slags information för 

att återuppleva dessa känslor. Därmed finns potentialen att informationshanter-

ingsaspekten i Twitter som kom fram i denna undersökning utökas i takt med po-

sitiva känslor som uppstår och som människor vill återuppleva. 

Aktiviteter som utförs frivilligt och utan tvång har större chans att leda till ett 

flow tillstånd medan aktiviteter som utövas under tvång sällan leder till flow till-

ståndet.184 Twitter är ett socialt nätverk som baserar sig på att människor frivilligt 

vill kommunicera och nätverka med varandra genom denna plattform. Detta gäller 

även för undersökningsgruppen, fast bibliotekarier är en yrkeskår som speciellt 

uppmuntras av andra yrkesverksamma att vara aktiva inom sociala medier och för 

vissa ingår denna aktivitet i jobbet. Dock kan det inte tänkas att twittrandet sker 

under tvång eftersom informanterna alltid kan välja att inte fortsätta med ett jobb 

                                                 
182 Csíkszentmihályi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1988), Optimal experience, s. 28. 
183 Informant 8, Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
184 Csíkszentmihályi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1992), Optimal experience, s. 28. 
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som kräver aktivitet inom sociala medier eller inte lyssnar på uppmuntranden från 

andra yrkesverksamma. Källmaterialet visar att informanterna tycker om att twitt-

ra, vilket kan ses som en indikator på att aktiviteten inte utförs under tvång. ”Sorg-

ligt twitterfrånvarande i dessa dagar. Skulle faktiskt önska mer twittertid. Ffa hin-

ner jag ju aldrig prata m folk.”185 Analysexemplet illustrerar att informanten tycker 

om att twittra och även önskar att det skulle finnas mer tid för att utföra aktivite-

ten. Exemplet går i enlighet med intrycket som genomläsning av hela källmateria-

let har lämnat, nämligen att informanterna tycker om att twittra och att många gör 

det ofta och utförligt. 

En annan förutsättning för flow tillståndet enligt Csikszentmihalyi är att akti-

viteten måste innehålla tydlig och snabb feedback.186 På Twitter finns det flera sätt 

för användarna att få feedback. Det finns långsiktig feedback genom antal använ-

dare som följer en samt vilka dessa användare är. Om det finns många användare 

som följer en ger detta positiv feedback eftersom det då sprids tweets till flera 

människor. Dessutom kan detta ses som en indikator på att ens tweets väcker in-

tresse hos flera människor. Det finns även snabb feedback genom andra använda-

re, dels om man får respons på sin tweet eller om någon annan användare väljer att 

retweeta ens tweet. ”Jajamensan! RT @[twitteranvändare]: Hodja is the shit :-)”.187 Ex-

emplet visar hur en informant ger feedback åt en annan twitteranvändare. Att visa 

att man håller med om en viss åsikt ger positiv feedback åt meddelandets författa-

re. Även respons som inte håller med ens tweet och därmed skapar en debatt kan 

vara positiv feedback, eftersom det visar att andra Twitter användare tar ens åsik-

ter på tillräckligt stor allvar för att reagera på dessa. Genom i systemet inbyggda 

funktioner som retweet och direkta men offentliga meddelanden till en speciell 

person via användning av @ och användarnamnet finns det förutsättningar för 

snabb och tydlig feedback. Hur mycket feedback en viss användare får i verklighe-

ten beror på olika faktorer, så som antal följare osv. Därmed kan det sägas att 

Twitter som tjänst erbjuder möjligheten att ge och få direkt feedback, men hur 

mycket feedback informanterna i denna undersökning verkligen får kan man inte 

uttala sig om. Ur ett PIM perspektiv är klar och tydlig feedback, som Twitter er-

bjuder sina användare, en viktig faktor. Man minns inte bara informationen som 

finns i ens personliga informationssfär utan även kontexten. Tydlig och framför 

allt positiv feedback leder till att kontexten är förknippad med positiva känslor 

och därmed ökar sannolikheten att informationen inte glöms bort. Dessutom ut-

vidgar feedback kunskapsorganisationen till ett kollektivt plan. Genom distribue-

randet av information till andra och genom deras feedback på den delade informa-

tionen ges denna betydelse i ett kollektivt sammanhang.188 

                                                 
185 Informant 8, Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 janauri 
186 Csíkszentmihályi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1988), Optimal experience, s. 28. 
187 Informant 7, Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 
188 Erickson, T. (2006), ”From PIM to GIM”s.74-75. 
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Som beskrivet i teori avsnittet och i den här undersökningen utgör många faktorer 

förutsättningen för flow. Det är inte nödvändigt att alla faktorer måste finnas där 

samtidigt, det kan saknas en eller två förutsättningar och ändå kan människan nå 

flow tillståndet. Det finns dock en förutsättning för flow som måste finnas och det 

är balans mellan en persons färdigheter och de utmaningar en viss aktivitet består 

av. Bara om det finns en balans mellan dessa två finns det möjlighet att ett flow-

tillstånd kan uppstå.189 För att kunna undersöka om Twitter uppfyller denna förut-

sättning är det nödvändigt att titta på vilka utmaningar användandet av Twitter 

innehåller. Grundkunskapen för användandet är att man kan läsa och skriva.  För 

att kunna använda Twitter måste man ha tillgång till en dator (eller liknande, så 

som surfplattor m.m). Dessutom måste datorn ha internetuppkoppling. Kopplat till 

detta är att det är nödvändigt att ha kunskaper om hur man använder datorn och 

internet. Eftersom Twitter är ett socialt nätverk behövs det också en grundförståel-

se för vad ett sådant innebär och hur man kan få tillgång till detta. Som nämnts 

ovan finns det vissa officiella och inofficiella regler som man måste beakta ifall 

man vill bli twitteranvändare. Just dessa speciella regler och hur man ska använda 

sig av möjligheterna som systemet erbjuder är utmaningar i sig. På grund av ur-

valsprocessen kan det fastslås att informanterna för denna undersökning har fär-

digheterna att bemästra dessa utmaningar som Twitter ställer eftersom de redan är 

twitteranvändare och twittrar, dock olika aktivt. På denna grundläggande nivå kan 

det alltså konstateras att det finns en balans mellan informanternas färdighet och 

utmaningar Twitter ställer till dem. Csikszentmihalyi poängterar att balansen mel-

lan färdigheter och utmaningar är en process, där utmaningar måste bli större allt 

eftersom färdigheterna avancerar. Med andra ord, ju längre informanterna är twit-

teranvändare desto mer lär de sig om Twitter, dess regler och användning. För att 

kunna erbjuda förutsättningar för ett flow-tillstånd måste aktiviteten erbjuda större 

utmaningar för att väga upp informanternas nya färdigheter.  Twitter erbjuder möj-

ligheten till detta genom att bemästra de grundläggande utmaningarna för att bli 

Twitter användare. Detta följs av andra utmaningar så som att bygga upp en lista 

av personer man är själv intresserad av att följa, samtidigt som bygga ut listan på 

följare genom att skriva intressanta tweets för just målgruppen man vill nätverka 

med. På det viset finns det förutsättningen för att ett flow tillstånd ska kunna upp-

stå och också bli bibehållen eftersom utmaningar växer med färdigheterna. Det 

finns naturligtvis ett stopp för hur mycket utmaningar Twitter kan erbjuda, men 

detta hänger också ihop med vad informanternas mål med twittrandet är. I denna 

undersökning kan det inte sägas någonting om informanternas målsättningar efter-

som det aldrig fanns en personlig kontakt med dem för att efterfråga dessa. Dock 

framgår det av analysen av det empiriska materialet att vissa informanter är myck-

et aktiva på Twitter, detta framför allt i yrkessammanhang. Vissa informanter ver-

                                                 
189 Csíkszentmihályi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (1992), Optimal experience, s. 28. 
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kar vara närvarande i många debatter, framför allt yrkesrelaterade. ”Läste igår Ann 

Wiklunds slutrapport om IKT-lyftet, tänkte på kvalitetsskillnaden gentemot ILS-

utredningen #bibliotek”.190 Detta är en indikator på att målsättningen för dessa 

aktiva Twitter användare går djupare och Twitter erbjuder därmed större utma-

ningar i försöken att nå dessa mål, så som att vara aktiv på Twitter i debatter som 

är yrkesrelaterat. 

En annan förutsättning för flow är att flow aktiviteten måste vara självbelö-

nande. Med detta menas att utförandet av aktiviteten utlöser positiva känslor så att 

aktiviteten utförs bara på grund av detta, inte på grund av yttre motiveringar så 

som konsekvenser och vinst. Som studier visade svarar ett flertal personer efter att 

ha blivit tillfrågade vem de twittrar till och varför att de twittrar till sig själva.191 

Detta kan vara en indikator på att twittrandet i sig kan vara självbelönande. Detta 

är dock bara en indikator, det finns naturligtvis många yttre motiveringar för att 

twittra så som att bygga upp nätverk i yrkeskåren så att man kan vara delaktig i 

debatter och därmed vara känd bland yrkesverksamma vilket kan ge inflytande 

och jobbmöjligheter. Andra yttre motiveringar kan vara att kollegor och vänner 

rekommenderar Twitter eller att man är tvungen att sätta sig in i tekniken på grund 

av jobbet. ”Nej, dags att ta itu med min "att göra jobblista" Hej då twitter”.192 Ex-

emplet indikerar att twittrandet ses som en aktivitet som är trevlig, som informan-

ten måste slita sig ifrån för att ta itu med annat. Det kan vara en indikator på att 

Twitter har en självbelönande aspekt eftersom informanten inte verka vilja lämna 

Twitter utan snarare känner sig tvungen att göra det. Detta indikerar att Twitter 

utlöser positiva känslor hos informanten, känslorna som informanten inte vill ge 

upp i förmån för en annan aktivitet. Undersökningen visar att det kan finnas en 

självbelönande aspekt av Twitter samtidigt som det finns många yttre motivering-

ar som kan leda till att man är en aktiv Twitter användare. Men bara när aktivite-

ten utförs eftersom den utlöser positiva känslor och inga yttre motiveringar spelar 

in finns förutsättningen för flow. I undersökningen av de olika tweets flow poten-

tial kom det fram att det finns mest positiva känslor och engagemang i tweets som 

kodades i fältet yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information. I samma fält koda-

des de flesta tweets som innehåller explicit information. Om man utgår ifrån PIM 

perspektivet att man kommer ihåg kontexten, inte bara själva informationen, så är 

de positiva känslorna som utlöses i samband med flow en anledning för informan-

terna att återkomma till Twitter, därmed uppfyller Twitter förutsättningen att det 

ska vara självbelönande att twittra samtidigt som den explicita informationen som 

twittras inte lika lätt glöms bort. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Twitter uppfyller de olika flow 

förutsättningar i olika grad. Med tanke på att grundförutsättningen för flow upp-

                                                 
190 Informant 8, Twitter, undersökningsperioden 30 december till 30 januari 
191 Marwick, A. E. & boyd,  danah (2011), ”I tweet honestly, I tweet passionately”, s. 118. 
192 Informant 6, Twitter, undersökningsperiod 30 december till 30 januari 

https://twitter.com/#!/search?q=%23bibliotek
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fylls, kan det fastslås att det finns möjlighet att twitteranvändare upplever ett flow-

tillstånd beroende på hur de olika förutsättningarna sammanstrålar i deras medve-

tande. Därmed finns potentialen i Twitter att delandet av information till andra 

som står i samband med ett flow-tillstånd reducerar risken för just denna informa-

tion att bli bortglömd. 

PIM, Twitter och Flow: ett spänningsfält av möjligheter 

Genom undersökning och analys av källmaterialet framkom en tydlig bild av ett 

spänningsfält där PIM, Twitter och flow-teorin står i relation till varandra och 

därmed skapar ett fält av möjligheter för framtida forskning. Ramarna för min 

undersökning utgjordes dels av antagandet att människor delar information med 

varandra via Twitter och att den informationen därför löper mindre risk att bli 

glömd. Dessutom skulle undersökas om det finns en informationshanteringsaspekt 

i Twitter. Därtill skulle analyseras hur flow teorin som teoretiskt ramverk förhåller 

sig till Twitter, om denna microbloggingstjänst uppfyller flow förutsättningar som 

helhet och kopplat till vilken sorts information sannolikheten är störst för flow och 

hur dels Twitter och dels flow teorin står i relation till PIM. Undersökning och 

analys av källmaterialet visade att det finns en informationshanteringsaspekt i 

Twitter. För att undersöka informationshanteringsaspekten valdes att sätta upp 

kodningskategorin explicit information, där information kodades (till exempel 

länkar till artiklar, bloggar och allmänna referenser och tips kring böcker och ar-

tiklar) som kan antas ha ett återanvändningsvärde. Från 429 analysenheter kodades 

42 som explicit information varav mest i kategorin yrkesrelaterad och åsiktsrelate-

rad information (fält 1) och i kategorin yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad 

information (fält 3). Detta visar att informationshanteringsaspekten i Twitter har 

yrkesanknytning. Ur analys av de olika kategoriernas analysenheter framkom att 

tweets i kategorin yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information (fält 1) och yrkes-

relaterad och icke- åsiktsrelaterad information (fält 3) har största sannolikheten att 

leda till flow, minst sannolikhet för flow fanns i kategorin icke-yrkesrelaterad och 

icke- åsiktsrelaterad information (fält 4). Här syns det tydligaste sambandet mellan 

twitterbaserad informationshantering (PIM) och flow-teorin eftersom de kategori-

erna med informationshanteringsaspekten är också de kategorierna med största 

sannolikhet för flow. Detta visar att det finns ett samband mellan flow-teorin och 

twitterbaserad informationshantering och därmed PIM och leder till antagandet att 

flow stödjer informationshanteringen genom att information som är förknippad 

med positiva känslor som flow utlöser löper mindre risk att falla i glömska efter-

som allting som enligt Csikszentmihalyi  är förknippat med flow är väl bevarad i 

minnet. Dessutom blir det ett mål i individens medvetande att nå flow och därmed 

återkommer individen till aktiviteten som utlöste flow tillståndet. Därför kan det 

antas att individer som har upplevt flow-tillståndet återkommer till att twittra yr-

kesrelaterad, åsiktsrelaterad och yrkesrelaterad, icke- åsiktsrelaterad information. 
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Därmed ökar också sannolikheten att mer explicit information twittras, dvs. flow 

kan leda till att informationshanteringsaspekten som i nuläget inte är stor kan ut-

ökas med tiden. Detta beror naturligtvis på om informanterna verkligen upplever 

flow, i denna uppsats undersöktes bara om förutsättningar finns. Uppsatsen under-

sökte också om Twitter i helhet som verktyg och som aktivitet uppfyller flow för-

utsättningar. Dessa uppfylls i olika grad, vilket leder till antagandet att flow är 

möjligt i Twitter, mest sannolikt när informanterna twittrar yrkesrelaterad och 

åsiktsrelaterad information som nämnts ovan. Men flow kan inte bara stödja in-

formationshanteringen genom minnet och möjligen öka informationshanterings-

aspekten i Twitter utan framgångsrik informationshantering stödjer också flow. 

Genomtänkt informationshantering reducerar risken för människor att förlora kon-

centration och fokus som är så essentiellt för flow. Det kan inte konstateras att 

Twitter är ett informationshanteringsverktyg, dock kan informationsåtervinnings-

processen stödjas genom att människan i fråga minns kontexten som informatio-

nen är förknippad med och därmed minns att informationen redan finns inom den 

personliga informationssfären. Om en specifik information behövs är det inte 

nödvändigt att genomgå en ny sökningsprocess, minnet av kontexten och att in-

formationen redan finns inom den personliga informationssfären leder till mindre 

störningsmoment, vilket i sin tur leder till större fokus och koncentration. Sam-

manfattningsvis kan det alltså konstateras att flow och PIM står i relation till var-

andra genom användning av verktyget Twitter. Analysen visar att det finns ett 

spänningsfält mellan PIM, Twitter och flow, där Twitter fungerar som mötespunkt 

för flow och PIM. 

Figur 2 ”Spänningsfält” 
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Slutdiskussion 

Informationshanteringsaspekten i bibliotekariernas Twitter 

beteende 

Informationstyper 

Genom undersökning av det empiriska materialet kunde det konstateras att tweets 

är informationsbärande enligt Donald O. Case definition av information. Därmed 

ansågs alla 429 insamlade tweets som analysenheter för denna riktade innehålls-

analys. De flesta analysenheter kodades i kategorierna yrkesrelaterad, icke-

åsiktsrelaterad information och icke-yrkesrelaterad, icke-åsiktsrelaterad informa-

tion, varav mest i kategorin icke-yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad informa-

tion. Detta visar att bibliotekarierna blandar att twittra om yrkesrelaterade förete-

elser med att twittra om privatlivet. Detta resultat stöds av forskning som visade 

att bibliotekarier svarade att de twittrar både professionellt i yrkessammanhang 

och privat, och de har för det mesta bara ett twitterkonto för att göra det.193  Detta 

förklarar varför det även i mina resultat förekommer en sådan blandning.  Minst 

tweets kodades i kategorin yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information följd av 

kategorin åsiktsrelaterad och icke- yrkesrelaterad information.  

Fält 1 (yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information): 60 analysenheter varav 18 

kodades i underkategorin explicit information. 

Fält 2 (åsiktsrelaterad och icke- yrkesrelaterad information): 113 analysenheter 

varav 4 kodades i underkategorin explicit information 

Fält 3 (yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information): 121 analysenheter 

varav 15 kodades i i underkategorin explicit information. 

Fält 4 (icke- yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information): 135 analysenhe-

ter varav 4 kodades i underkategorin explicit information. 

                                                 
193 Pacheco, J., Kuhn, I. & Grant, V. (2010), ”Librarians Use of Web 2.0 in UK Medical Schools”, s. 84. 



 57 

Som sammanställningen ovan visar finns det en stor bredd bland bibliotekariernas 

tweets. Varför fördelningen ser ut som den gör kan bero på att yrkesrelaterade och 

åsiktsrelaterade tweets oftast är riktade som bidrag till någon pågående debatt. Att 

vara med och twittra i debatt kräver att man är insatt i denna och det kräver även 

tid och energi eftersom man oftast är tvungen att följa vad som har sagts innan och 

av vem. Genomläsning av det empiriska materialet visar att det finns flera biblio-

tekarier som är väldigt engagerade i twittrandet av yrkesrelaterad och åsiktsrelate-

rad information. Dessa bibliotekarier twittrar mestadels yrkesrelaterat och åsikts-

relaterat medan det finns bibliotekarier i undersökningsgruppen som twittrar yr-

kesrelaterat men oftast icke- åsiktsrelaterat. Deras tweets är snarare som en berät-

telse av deras arbetsvardag utan att dessa innehåller värderingar eller explicita 

åsikter. De bibliotekarier som är minst aktiva på Twitter är oftast de som twittrar 

mest icke-yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad information. Detta stödjer mitt 

antagande att deltagande i yrkesrelaterade debatter på Twitter kräver att man är en 

aktiv Twitteranvändare. Ett resultat som sticker ut i detta sammanhang är att kate-

gorin med mest analysenheter är kategorin icke- yrkesrelaterad och icke- åsiktsre-

laterad information. Mark Coeckelbergh menar att Twitter är en ögonblicksbild av 

en människas upplevelsevärld som är fokuserad på aktivitet och erbjuder lite fo-

rum för reflektion och eftertanke.194 I enlighet med detta står mitt resultat som vi-

sar att bibliotekarierna twittrar mest icke-yrkesrelaterad och icke-åsiktsrelaterad 

information, vilket kräver lite eftertanke och reflektion och som bara fokuserar på 

aktivitet och fungerar som svar på frågan ”What are you doing?”. Resultaten som 

framkom i föreliggande uppsats levererar svar på uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar men samtidigt är resultaten också begränsade till dessa. Resultaten kan vara 

indikatorer för andra undersökningar men begränsas som ovan nämnt genom val 

av metod och val av källmaterialet. Resultaten kan dock ses som indikatorer för 

framtida forskning som tar sig an att undersöka samma fråga. Sammantaget kan 

jag konstatera att metoden jag valde passade väl för att undersöka mina frågeställ-

ningar. De teoretiska utgångspunkterna hade ett stort förklaringsvärde för de fe-

nomen som undersökts i föreliggande uppsats. Svårigheten med en kvalitativ in-

nehållsanalys är att denna kan ha många skepnader och det kodschema som sattes 

upp i början av undersökningen hela tiden måste omprövas och förbättras. Detta 

ingår i undersökningen där man strävar efter att matcha kodschemat mot de före-

teelser som dyker upp i texten. Ur tidssynpunkt är detta problematiskt eftersom 

uppsatsförfattaren varit tvungen att anpassa kodschemat flera gånger vilket också 

inneburit att hela materialet omkodats. Samtidigt som detta är problematiskt ur en 

tidsaspekt ger detta förfarande dock en djup insyn i det empiriska materialet och 

leder därmed till giltiga resultat. Ett problem som kan dyka upp under innehålls-

analysens gång är att man kan koda en analysenhet med flera koder. Detta problem 

                                                 
194 Coeckelbergh, M. (2011), ”What are We Doing?”, s. 127–136. 
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har dock inte dykt upp i detta vetenskapliga arbete eftersom det för det mesta var 

tydligt i vilket fält en analysenhet skulle kodas. Den riktade innehållsanalysen är 

nära sammanvävd med de teoretiska utgångspunkterna. Det utvecklades många 

intressanta frågor och sidospår under undersökningens gång som var relaterade till 

teorin. Ett exempel är frågan om informanterna verkligen upplever flow medan de 

twittrar. Dessa företeelser uppmärksammades av uppsatsförfattaren men att under-

söka dessa får bli en utgångspunkt för en annan undersökning. 

Information med återanvändningsvärde? 

I kodschemat skapades underkategorin explicit information för att undersöka om 

det finns en informationshanteringsaspekt i Twitter. I underkategorin kodades 42 

analysenheter. Om man ser förhållandet kodade analysenheter i kategorin och ko-

dade analysenheter i underkategorin finns det mest explicit information i kategorin 

yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information (fält 1) följd av kategorin yrkesrela-

terad och icke- åsiktsrelaterad information (fält 3). Detta visar att det finns en in-

formationshanteringsaspekt i Twitter, men denna är inte stor och den är knuten till 

yrkesrelaterade tweets. I kategorierna där information kodades som inte är yrkesre-

laterad finns det så få tweets i förhållande till antal kodade analysenheter att dessa 

inte är av betydelse för resultatet. Resultatet kan dels förklaras med att de twitt-

rande bibliotekarierna troligen har ett nätverk av yrkesverksamma inom biblio-

tekssektorn inom Twitter, med tanke på att bibliotekarier uppmuntras att twittra 

och att det för vissa ingår i jobbet. På grund av detta kan det tänkas att informan-

terna vill sprida information som de tycker är viktig i yrkessammanhang vidare. 

Oftast fungerar artikeln, boken eller hemsidan som en kommentar till en pågående 

diskussion eller debatt. Huvudmålsättningen med twittrandet av denna typ av in-

formation kan tänkas vara spridning till andra yrkesverksamma som kan ha nytta 

av informationen. Men kan man då tala om en informationshanteringsaspekt i 

Twitter? Att sprida information vidare till andra yrkesverksamma kan inte betrak-

tas som informationshantering i traditionell mening eftersom fokus inte ligger på 

hanteringen eller sparandet av informationen. Trots detta tycker jag att undersök-

ningen visar att det finns en informationshanteringsaspekt eftersom twittrandet av 

informationen stödjer minnet. Man minns inte bara själva informationen utan även 

kontexten som informationen är inbäddad i. Samtidigt är PIMs största problem att 

människor inte kommer ihåg att information som de behöver redan finns inom 

deras personliga informationssfär och därför måste genomgå en helt ny söknings-

process för att få den informationen. Detta beror på att vi är utsatta för mer infor-

mation än vad den mänskliga hjärnan kan bearbeta. Medvetandet är tvunget att 

sålla bland informationen. Informationen som inte upplevs som viktig sållas bort 

av medvetandet och kan därför inte föras vidare till minnet. Människan tilldelar en 

specifik information betydelse genom att göra någonting aktivt med den, till ex-

empel att twittra informationen. Detta leder till att informationen ingår i en kon-
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text, vilket underlättar att minnas. Sannolikheten att den specifika informationen 

glöms bort är inte lika stor, framför allt när den är behäftat med positiva känslor 

och ingår i en specifik kontext, vilket jag ska återkomma till i nästa kapitel. Därför 

kan det konstateras att Twitter har en informationshanteringsaspekt genom att 

möjliggöra en framgångsrik informationsåtervinning och stödja minnet även om 

detta inte är medvetet. Dessutom har det poängterats i forskningen att informa-

tionshantering tjänar flera syften än bara målet att återfinna information när den 

behövs. Ett annat syfte är att informationshantering ger mening åt information.195 

Att twittra information och därmed sprida information vidare till andra kan ge 

mening åt den eftersom informationen genom twittrandet sätts in i en specifik 

kontext. Framför allt yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information kan antas få 

mening genom att informanterna twittrar denna. Detta stödjer resultatet av denna 

undersökning att Twitter kan anses ha en yrkesanknuten informationshanterings-

aspekt.  Det ska poängteras att denna informationshanteringsaspekt som har fram-

kommit i föreliggande uppsats gäller bibliotekariers Twitter beteende. Som redan 

lyfts fram utgör bibliotekarier en speciell grupp inom Twitter eftersom biblioteka-

rieyrket är mycket informations- och kunskapsintensivt vilket leder till att biblio-

tekarier oftast är tvungna att hålla sig á jour med den digitala utvecklingen, vilket 

sociala medier är en del av. Valet av undersökningsgrupp och källmaterial begrän-

sar undersökningens resultat med tanke på att det handlar om en grupp inom det 

sociala nätverket twitter som kan antas är aktiv på Twitter. Det ska poängteras att 

föreliggande uppsats resultat är begränsad till undersökningsgruppens twitterbete-

ende. Dock är det nödvändigt att lyfta fram att resultaten ändå kan ses som indika-

torer för twitterbeteende av andra grupper inom Twitter, framförallt grupper som 

uppvisar en liknande grad av aktivitet i Twitter sammanhang. Undersökningens 

resultat kan vidga vyerna genom att visa att det finns en informationshanterings-

aspekt i en otraditionell PIM kontext och är därmed av betydelse för PIM forsk-

ningen som fram till nu har inriktat sig på forskning kring traditionella sätt att han-

tera information. Resultaten av föreliggande uppsats visar dock att det finns in-

formationshanteringsaspekter i kontexter som inte beaktats av PIM forskningen än 

och att forskningen måste utvidgas med tanke på den digitala utvecklingen som 

möjliggör informationshantering på många sätt. Samtidigt valdes för föreliggande 

uppsats en yrkesgrupp som källmaterial vilket leder till att undersökningens resul-

tat har en tydlig yrkesanknytning och därmed bara kan tjäna som indikatorer för 

framtida forskning som inriktar sig på yrkesgruppers twitterbeteende.  

Forskare som Ina Fouri har länge kritiserat att PIM forskningen är begränsad 

samtidigt som det finns stor potential i denna forskning.196 Mina resultat visar att 

                                                 
195 Whittaker, S. (2011), ”Personal Information Management: From Information Consumption to Curation” s. 

1-49. 
196 Fourie, I. (2011), ”Personal information and reference management Librarians’ increasing creativity”, 

s. 389 
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informationshanteringsaspekter även kan finnas i otraditionella kontexter. Därtill 

visar föreliggande uppsats att informationshanteringen inte alltid måste ske med-

vetet. Den omedvetna informationshanteringen som kom fram i undersökningen 

påvisar en helt ny aspekt av PIM. Informationshantering har alltid undersökts av 

PIM forskningen som någonting som görs medvetet. Att det även kan finnas 

omedveten informationshantering öppnar upp PIMs gränser och möjliggör samar-

beten mellan PIM och psykologin, där båda kan ge förklaringsramar för företeelser 

kring människors informationshantering. Ur ett större sammanhang sett kan detta 

leda till mer uppmärksamhet för PIM eftersom informationshantering inte kan 

betraktas längre som systematiska och mekaniska beslut utan påvisar att även in-

formationshantering är en del av vem vi är som människor. Det kan därmed kon-

stateras att varje människa är individuell i sin informationshantering och att det 

inte finns någon rätt metod att hantera information, bara den rätta metoden för en 

speciell individ. Detta leder till att undervisning i informationssökning och hanter-

ing framför allt på högskolebibliotek kan ges ett mycket mer individcentrerat per-

spektiv. Om dessa resultat skulle beaktas av biblioteksvärlden kan detta leda till 

att bibliotekarier kan hjälpa till att minska stressen som studenter är utsatta för 

genom att framhäva att det inte finns ett rätt sätt att hantera information. Alla sätt 

är rätta om dessa fungerar för dig. 

Informationshantering och flow 

Twitter och flow förutsättningar 

I undersökning och analys har det framkommit att Twitter som helhet, alltså som 

aktivitet och som kommunikationsverktyg uppfyller flow förutsättningar i olika 

grad. Den mest grundläggande förutsättningen är att det måste finnas en balans 

mellan människors färdigheter och utmaningar, vilket Twitter uppfyller. I vilken 

grad de olika flow förutsättningarna uppfylls och om det uppstår flow hos infor-

manterna när de twittrar i verkligheten kan föreliggande arbete inte uttala sig om. 

Undersökningen av det empiriska materialet visade dock att Twitter som helhet 

uppfyller förutsättningarna för flow. Därtill analyserades vilken informationskate-

gori som har störst sannolikhet för flow. Genomläsning av det empirirska materia-

let som är kodat i varje informationskategori visar att störst sannolikhet för flow 

finns när informanterna twittar yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information (fält 

1) följt av yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information (fält 3). Samman-

fattningsvis kan det konstateras att Twitter som helhet uppfyller flow förutsätt-

ningar och därmed finns det möjlighet att flow uppstår medan informanterna twitt-

rar. Största sannolikheten för flow enligt denna undersökning finns om informan-

terna twittrar yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information eller yrkesrelaterad 
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och icke- åsiktsrelaterad information. Om flow skulle uppstå genom att twittra 

utlöser det positiva känslor som lycka och njutning, koncentrationen ökar och per-

sonen som befinner sig i flow förlorar känslan för tid och rum. Dessutom vill 

människan i sådana fall återkomma till aktiviteten som utlöste flow för att återfå 

tillståndet. Om flow skulle uppstå genom Twitter stödjer detta inte bara informa-

tionshanteringen (mer om detta i sista kapitlet) utan skulle också erbjuda en för-

klaringsmodell till frågan om varför människor lägger ner tid och energi på att 

använda sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet. Här finns det ett fält 

för framtida forskning, som letar efter förklaringsmodeller kring sociala mediers 

popularitet. 

Flow och risken att information glöms bort 

Som resultaten av föreliggande uppsats visar uppfyller Twitter i olika grad förut-

sättningar för flow. Om informanterna skulle befinna sig i ett flow tillstånd genom 

att twittra minskar risken att den informationen som twittrades glöms bort. Detta 

beror på att allting som är förknippat med flow, enligt Csikszentmihalyi, präntas 

in i minnet, eftersom själva flow tillståndet blir ett mål i människans medvetande. 

Människan upplever positiva känslor i så hög grad i samband med hög koncentra-

tion och fokus att alla detaljer kring upplevelsen är närvarande i människans hjär-

na även lång tid efteråt. Som nämnts ovan minns människor inte bara själva in-

formationen utan även kontexten. Om kontexten då är präglad av positiva känslor 

minskar risken att man glömmer bort informationen som är belagd med sådana 

positiva känslor. På det sättet stödjer flow informationshanteringen. Intressant i 

detta sammanhang är också att resultaten visar att det är mest sannolikt att flow 

uppstår när det twittras yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information (fält 1) och 

yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information(fält 3). Samma fält som mest 

explicit information kodades i. Det leder till antagandet att den information som 

har återanvändningsvärde har största sannolikhet att inte bli glömt, eftersom det är 

mest troligt att flow uppstår i dessa fält. Detta förstärker resultaten att det finns en 

omedveten informationshanteringsaspekt i Twitter. Med forskningsunderlaget som 

denna uppsats ger är det möjligt att forska vidare i ämnet och pröva om uppsatsens 

resultat även återspeglas i verkligheten. Resultaten är även intressanta ur ett större 

perspektiv. Forskarna Cutrell, Dumais och Teevan poängterar problemet att in-

formation som glöms bort är ett av de största problemen för människan när det 

kommer till framgångsrik informationsåtervinning.197 Samtidigt har inget försök 

för att skapa en lösning visat sig att vara ideal. Försöken som gjorts har framförallt 

fokuserat på att hitta en datorbaserad lösning för detta problem. Uppsatsens resul-

tat visar dock att lösningen för PIMs största problem är möjligtvis inte datorbase-

                                                 
197 Cutrell, E., Dumais, S. T. & Teevan, J. (2006), ”Searching to eliminate personal information manage-

ment”, s. 60. 
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rad utan ligger i människans sätt att tänka och minnas. Därmed visar uppsatsen att 

det kan finnas lösningsmodeller och förklaringsramar för problemet som ligger i 

människans inre och är knuten till människors känslor. Den digitala utvecklingen 

fortskrider och det är viktigt att hålla sig á jour med denna samtidigt som det är 

nödvändigt att utnyttja den digitala utvecklingens potential. Trots detta kan före-

liggande uppsats visa att det är viktig att söka lösningar inte bara utanför, utan 

även inifrån. Det är viktigt att utnyttja den digitala utvecklingens potential men det 

är lika viktigt att inte glömma vilket potential som finns inom oss människor och 

att det är bara vi själva som sätter gränser för att utveckla denna potential. 

Samband mellan PIM, Twitter och flow 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan twit-

terbaserad informationshantering och därmed PIM, Twitter och flow. Med andra 

ord om PIM förekommer även i otraditionella kontexter så som Twitter, vilka inte 

har beaktats av PIM forskningen än. Undersökning och analys av det empiriska 

materialet har kommit fram till att PIM, Twitter och flow står i relation till var-

andra, där Twitter fungerar som verktyg och mötespunkt för informationshanter-

ing och flow. Det finns en informationshanteringsaspekt i Twitter, vilken är knu-

ten till yrkesrelaterad information och visar sig tydligast i informationskategorin 

yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information (fält 1) och i kategorin yrkesrelate-

rad och icke- åsiktsrelaterad information (fält 3). Twitter fungerar i allmänhet men 

i synnerhet tweets som kodades i fält 1 eller 3 som mötespunkt för PIM och flow. 

PIM och flow står i en relation med varandra där flow stödjer framgångsrikt in-

formationsåtervinning genom att underlätta att minnas information som redan 

finns inom den personliga informationssfären om denna är förknippad med flow. 

Genom att flow mest sannolikt uppstår när det twittras yrkesrelaterat och åsiktsre-

laterat eller yrkesrelaterat och icke-åsiktsrelaterat finns möjligheten att flow leder 

till att informationshanteringsaspekten, som i nuläget inte är stor men märkbar, 

utökas med tiden eftersom just tweets i denna kategori uppvisar mest explicit in-

formation. Om bibliotekarierna då återkommer till att twittra yrkesrelaterat och 

åsiktsrelaterat eller yrkesrelaterat och icke- åsiktsrelaterat eftersom de vill återfå 

flow tillståndet ökar också antalet twittrad explicit information och därmed infor-

mationshanteringsaspekten. Relationen mellan PIM och flow fungerar också i 

andra riktningen. Framgångsrik PIM leder till att informanterna har lättare att vara 

fokuserade och koncentrerade på en uppgift eftersom störningsmoment minskar. 

Intressant i sammanhanget är också att minst sannolikhet för att uppleva flow 

finns när informanterna twittrar icke- yrkesrelaterat och icke- åsiktsrelaterat, sam-

tidigt som denna informationskategori innehåller minst analysenheter kodad i un-

derkategorin explicit information. Detta stödjer resultaten att PIM och flow möts 

genom Twitter. Intressant är dock att konstatera att informationskategorin icke-

yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information är kategorin med största antal 
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kodade analysenheter. Genom informationshanteringsaspekten som visade sig 

märkbar framför allt i fält 1 och 3 kan det konstateras att PIM förekommer även i 

otraditionella kontexter som Twitter. Detta sätt att kommunicera kan även utöka 

informationshanteringsaspekten i framtiden genom möjligheten att flow kan upp-

stå genom att twittra. Föreliggande uppsats kommer fram till resultatet att twitt-

rande bibliotekarier har utvidgad PIM genom att deras Twitter beteende visade en 

informationshanteringsaspekt i en otraditionellt PIM kontext. Än så länge är denna 

aspekt dock för liten och specifikt knuten till en viss sorts information som twitt-

ras för att kunna prata om informationshantering 2.0. Men genom spänningsfältet 

mellan PIM, Twitter och flow som visades i föreliggande uppsats kan det kanske 

bli twittrande bibliotekarier som leder in informationshantering till web 2.0 eran i 

framtiden. Forskarna Begman, Beyth- Marom och Nachmias konstaterar att PIM 

är central för människans lärande.198 Med tanke på detta är uppsatsens resultat 

även intressant ur ett samhälligt perspektiv. Resultaten visar att det finns ett spän-

ningsfält mellan PIM och flow. Flow stödjer informationshanteringen och därmed 

även människans lärande. Detta sätt att se på lärande kan även ge indikatorer för 

hur människor kan utnyttja sin potential till fullo och till exempel förbättra studie-

resultat. Om universiteten skulle uppmärksamma att det finns ett samband mellan 

informationshantering och flow skulle detta rent hypotetiskt leda till studiesitua-

tioner som erbjuder så många förutsättningar för flow som möjligt. Om studenter 

kunde uppleva flow under studietiden skulle detta förbättra studieresultaten. 

Ur ett företagsperspektiv har detta spänningsfält som visades och dess kopp-

ling till lärandet också potential. Spänningsfältet visar att det finns många aspekter 

av Twitter som inte har undersökts än men som finns där. Hypotetiskt sett kan 

detta leda till att Twitter även kan profilera sig på andra områden och göra insatser 

på dessa. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppsatsens resultat kan ses ur 

många olika perspektiv och kan därmed berika forskningen på många områden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Bergman, O., Beyth-Marom, R. & Nachmias, R. (2003), ”The user-subjective approach to personal infor-

mation management systems”, s. 872 
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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats är inbäddad i forskningsfältet Personal Information Mana-

gement (PIM) och ska bidra till dess forskning genom att visa informationshanter-

ingsaspekter i otraditionella kontexter. Uppsatsens syfte var det att undersöka bib-

liotekariers twitterbeteende med fokus på frågan om det finns en informationshan-

teringsaspekt i denna samt att undersöka om Twitter erbjuder förutsättningar för 

att användare ska kunna uppnå ett flow tillstånd medan de twittrar och visar hur 

PIM och Csikszentmihalyis flow-teori står i relation med varandra. I samband med 

detta syfte används flow-teorin som teoretiskt ramverk. För att verkställa syftet 

används en riktad innehållsanalys som metod vilken applicerades på källmateria-

let. Källmaterialet består av 429 tweets, som samlades in under en period av en 

månad. Undersökningsgruppen bestod av 20 personer, 10 män och 10 kvinnor 

som identifierade sig själva som bibliotekarier på Twitter. Undersökningen visade 

att de flesta bibliotekarierna twittrade dels om privatlivet, dels yrkesrelaterat. Den 

mest dominerande gruppen var icke- yrkesrelaterade och icke- åsiktsrelaterade 

tweets. Nästan ingen informationshanteringsaspekt visade sig bland dessa. Sam-

manlagt kunde det konstateras att yrkesrelaterade tweets dominerade bland tweets 

med informationshanteringsaspekt. Analysen påvisar därtill att Twitter uppfyller 

alla flow förutsättningar om än till olika grad. Det kan alltså konstateras att det 

finns möjlighet att ett flow tillstånd ska kunna uppstå när människor twittrar, mest 

sannolikt när informanterna twittrar yrkesrelaterad och åsiktsrelaterad information 

eller yrkesrelaterad och icke- åsiktsrelaterad information. Detta indikerar en rela-

tion mellan PIM och flow-teorin, där genomtänkt informationshantering höjer 

möjligheten att flow ska kunna uppstå eftersom störningsmoment för koncentra-

tion minskar. Samtidigt stödjer flow tillståndet informationshanteringen eftersom 

den möjliggör framgångsrik informationsåtervinning eftersom information som är 

förknippad med ett flow tillstånd är kvar i minnet och därmed finns det mindre 

risk att sådan information glöms bort. Denna relation visar en utväg för största 

hindret för framgångsrik PIM, nämligen att människor glömmer bort att det finns 

värdefull information. 
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