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1 Inledning 

År 2015 använder 91 procent av den svenska befolkningen Internet, 70 procent är 
medlemmar på Facebook och drygt hälften uppdaterar Facebook dagligen. Den ge-
nomsnittliga tiden som spenderas på Internet ökar stadigt och studenter är den an-
vändargrupp som arbetsmässigt lägger mest tid på Internet, cirka 36 timmar per 
vecka (Findahl & Davidsson 2015, s. 4, 10, 13). Utifrån denna aspekt är det inte 
märkligt att högskolebibliotek har börjat göra sin närvaro känd på sociala medier. I 
artikeln ”Going Where Patrons are” (2007) konstaterar Meredith Farkas att biblio-
tek har en lång historia av att komma till användarna, var de än befinner sig. Farkas 
fastslår att det inte borde vara skillnad mellan att erbjuda användarna fysisk respek-
tive virtuell biblioteksservice.   

Det har varit komplicerat för biblioteken att anamma den digitala samhällskul-
turen. Under biblioteksrådet konferens ”Makt, sociala medier och kommunikation” 
(2015) konstaterade forskaren Maria Kronqvist-Berg att det finns förväntningar hos 
biblioteksprofessionen rörande hur sociala medier ska förändra biblioteksfältet. 
Biblioteken förväntar sig att sociala medier ska leda till kommunikation, interakt-
ion, utveckling och marknadsföring. Sociala nätverk som Facebook och Twitter ska 
skapa intresse, efterfrågan och nya kundkretsar för biblioteken. Kronqvist-Berg 
konstaterar att biblioteken har försökt att skapa dialog med användare genom soci-
ala medier men att tvåvägskommunikation där användarna aktivt interagerar med 
biblioteket tycks svåruppnådd. Hur effektiva sociala medier är som marknadsfö-
ringsredskap har visat sig vara oklart och problematiskt att utvärdera (Johansson 
[Online] 2016-01-04; Regionalbibliotek Stockholm [Online] 2016-01-04). 

Webb 2.0 har inte enbart inneburit möjligheter till marknadsföring och inter-
aktion för biblioteken. Samtidigt som Internetkulturen utvecklats har biblioteken i 
allt större utsträckning tvingas bevisa sig konkurrenskraftiga gentemot digitala sök-
motorer och kommersiella informations- och kunskapsföretag, t.ex. Google, Goog-
leScholar och Wikipedia. Karolinska institutets universitetsbiblioteks dåvarande in-
formationschef Lotta Haglund skrev 2005 att akademiska bibliotek har gått från att 
besitta ett informationsmonopol till att tvingas konkurrera med andra informations-
förmedlare (Haglund 2005, s. 113). 2009 konstaterade forskaren Roma Harris att 
”the profession of librarianship suffer from a lack of visibility in the new informat-
ion world” (Harris 2009, s. 166). Bibliotekens behov av synliggörande bekräftas av 
Svensk biblioteksförenings rapport Universitets- och högskolebibliotek i föränd-
ring (2009). I rapporten uppger ett flertal universitets- och högskolebibliotek att 
deras organisation hade behov av ökad synlighet gentemot primära målgrupper; 
studenter och forskare (Nelke 2009, s. 24-27).  

Bibliotekarier har tidigare dokumenterats hysa en skepticism mot traditionell 
marknadsföring (Singh 2009; Shontz, Parker & Parker 2004). Att göra reklam för 
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bibliotek har ansetts opassande inom bibliotekarieprofessionen och huruvida biblio-
tek bör marknadsföra sig har varit ett kontroversiellt ämne. Marknadsföringskon-
sulten Zuzana Helinsky anser dock att biblioteken måste börja arbeta aktivt för att 
nå allmänhetens intresse och engagemang. I boken En nödvändig liten bok om 
marknadsföring av bibliotek (2006) menar Helinsky att biblioteken behöver synlig-
göras för att stärka sin konkurrenskraft i ett samhälle där deras nuvarande form som 
kunskaps- och kulturförmedlare är ifrågasatt (Helinsky 2006).  

I takt med att användningen av sociala medier ökat har folk- och högskolebib-
liotek börjat använda sociala medier både för att synliggöra sig, informera om 
biblioteksresurser och kommunicera med användare (Chu & Meuleman 2008, s. 
73-74). I Sverige har majoriteten av forskningen på hur bibliotek använder sociala 
medier berört folkbiblioteks bruk av medier som Facebook, MySpace och Twitter 
(Andersson & Moilanen 2008; Lindberg & Odham 2012; Klanac & Nicklasson 
2012; Olsson 2012; Engqvist Jonsson 2013 m.fl.). Ingen kvalitativ svensk studie 
med primärt fokus på hur universitet- eller högskolebibliotek använder sociala me-
dier har återfunnits. Uppsatsens ambition är att bidra till biblioteks- och informat-
ionsvetenskapliga forskningsfältet genom en kvalitativ översikt och utvärdering av 
hur fem svenska högskolebibliotek använder Facebook och Twitter. 

1.1 Problemformulering 
Genom att anamma konceptet bibliotek 2.0 har högskolebibliotek sedan mitten av 
2000-talet använt sig av sociala medier för att interagera med, och marknadsföra 
sig mot, användare. Majoriteten av de existerande svenska studierna av fenomenet 
har berört folkbibliotek och ingen forskning som primärt undersökt högskolebiblio-
teks användning av sociala medier har återfunnits. Man kan därmed dra slutsatsen 
att det finnas ett behov av forskning inom den svenska bibliotek- och informations-
vetenskapen rörande hur universitets- och högskolebibliotek använder sociala me-
dier. I uppsatsen kommer begreppen universitetsbibliotek, högskolebibliotek och 
akademiska bibliotek att användas synonymt för enkelhetens skull.  

Sociala medier är inte längre någon nyhet, Twitter lanserades 2006 och Fa-
cebook blev inflytelserikt i Sverige 2007 (JMW [Online] 2016-01-04; Comm 2010, 
s. 20-21; Geoff [Online] 2016-01-04). Högskolebibliotek har haft möjligheten att 
använda Facebook och Twitter i mer än ett halvt decennium, det är därmed aktuellt 
att utvärdera hur akademiska bibliotek använder dem. I Svensk Biblioteksförenings 
rapport (2009) framgår att biblioteken har ett behov av ökad marknadsföring. I 
översiktsrapporten Use of social media by the library (2014) konstaterar publice-
ringsförlaget Taylor & Francis Group att bibliotek främst använder sociala medier 
till marknadsföring och för att kommunicera med användare (Taylor & Francis 
Group 2014, s. 2). I och med att ingen tidigare kvalitativ svensk studie tycks ha 
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utförts är det relevant att studera hur svenska högskolebibliotek uppfattar att de an-
vänder sociala medier och kritiskt jämföra deras uppfattning med hur biblioteken 
publicerar material över sociala nätverk. Eftersom Facebook och Twitter i dagsläget 
är två av de största sociala nätverken i Sverige utgör de ett passande underlag för 
studien.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Fokus för denna masteruppsats är att undersöka hur svenska högskolebibliotek an-
vänder sig av Facebook och Twitter. Syftet är att dels undersöka hur högskolebib-
lioteken säger sig kommunicera över sociala medier och dels vilket material som 
reellt publiceras genom bibliotekens sociala medium. Uppsatsen kommer även be-
röra hur högskolebiblioteks policydokument för sociala medier är utformade. Stu-
dien åsyftar att besvara följande frågeställningar: 

 
•   Av vilken anledning använder högskolebibliotek Facebook och Twitter 

och vilken typ av information avser högskolebibliotek att förmedla ge-
nom dessa? Används olika sociala medier till olika syften? 

•   Skiljer sig högskolebibliotekens uppfattning om hur de använder soci-
ala medier gentemot det material som biblioteken publicerar? 

•   Har svenska högskolebibliotek individuella mediepolicys, och i sådana 
fall hur är de formulerade? Existerar gemensamma drag i olika högsko-
lebiblioteks mediepolicys?  

•   På vilket sätt kommunicerar biblioteken över Facebook och Twitter?  
 

För att besvara frågeställningarna har en enkät med frågor rörande sociala medier 
skickas ut till fem olika högskolebibliotek, tillsammans med enkätsvaren ombads 
biblioteken bifoga en mediepolicy. Förutom enkätstudien innehåller uppsatsen en 
kvalitativ innehållsanalys av högskolebibliotekens facebook- och twitterkonton. 
Enkätstudien åsyftar att undersöka hur högskolebiblioteken säger sig kommunicera 
över sociala medier medan den kvalitativa innehållsanalysen är menad att under-
söka hur biblioteken reellt kommunicerar. De högskolebibliotek som behandlas i 
uppsatsen är Stockholms Universitetsbibliotek, Södertörns Högskolebibliotek, 
Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, Karolinska Institutets Universitetsbiblio-
tek samt Karlstads Universitetsbibliotek. 

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att beröra Facebook och Twitter. Denna avgränsning avser 
att ringa in de medier som i dagsläget är mest relevanta för högskolebibliotek och 
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deras primära målgrupper; universitetsstudenter, forskare samt akademiska biblio-
tek och institutioner. Studien inkluderar enbart medier som är primärt textbaserade, 
vilket innebar att annars tänkbara alternativ som Youtube, Instagram, Pinterest och 
Tumblr har valts bort. Även högskolebibliotek som delar sociala mediekanaler med 
det universitet som de tillhör, exempelvis genom att ha ett gemensamt facebook-
konto, har uteslutits ur undersökningen. Motivet till gränsdragningen är att inte in-
kludera sociala medier som potentiellt administreras av en utomstående part, t.ex. 
universitets kommunikationsavdelning. Även akademiska biblioteksbloggar har 
uteslutits ur undersökningen då bloggar inte utgör ett socialt nätverk. 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på högskolebiblioteks upplevda och reella 
användande av sociala nätverk, hur biblioteksanvändare uppfattar, responderar på 
och använder bibliotekens sociala medier kommer inte att behandlas. Denna upp-
sats kommer inte heller att betona sociala mediers tekniska aspekter utan framförallt 
behandla sociala mediers potential för interaktion, nätverkande och för att skapa 
relationer över Internet. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt en påbyggnadsmodell, i kapitel 1 presenterades 
undersökningens problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsningar. I 
kapitel 2 beskrivs begrepp som är viktiga för vidare förståelse för uppsatsen, t.ex. 
webb 2.0 och bibliotek 2.0. Syftet med kapitel 2 är att ge läsaren en insikt i uppsat-
sens perspektiv på ett antal abstrakta tekniska och sociokulturella fenomen. Denna 
insikt kommer senare hjälpa läsaren att relatera till uppsatsens resterande kapitel.  

Kapitel 3 introducerar en genomgång av tidigare forskning rörande högskole-
biblioteks inställning till, och användning av, sociala medier. I kapitlet introduceras 
fem olika teman: Hur högskolebibliotek uppfattar sig använda sociala medier, hur 
de reellt använder sociala medier, högskolebiblioteks inställning till sociala medier, 
deras kontakt med användare över sociala medier samt hur ett kritiskt perspektiv på 
forskningsfältets ”How to-artiklar”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
den tidigare forskningen där den här uppsatsen sätts i relation till forskningsfältets 
kontext.  

Kapitel 4 omfattar uppsatsens teoretiska utgångspunkter som cirkulerar kring 
kommunikation, relationsskapande och marknadsföring. Kapitlet innehåller en för-
klaring av uppsatsens syn på kommunikation samt en genomgång av bas- och kon-
vergensmodellen för kommunikation. Därefter beskrivs relationsmarknadsförings-
teorin, enbart sex av relationsmarknadsföringens trettio relationer beskrivs i detalj 
då de övriga inte kan anses relevanta för uppsatsens syfte. 

I kapitel 5 introduceras det urval av material som föregått undersökningen samt 
hur studien metodiskt har genomförts. Urvalet består av fem högskolebibliotek med 
inbördes skillnader rörande driftkostnad, antal heltidsstudenter och antal anställda. 
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Metoden innefattar en granskning och bakgrundsbeskrivning av högskolebiblio-
teken samt deras facebook- och twitterkonton, en kvalitativ webbenkät som sänts 
ut till biblioteken och en närläsning med tillhörande analys av högskolebibliotekens 
mediepolicys. Utöver detta  tillkommer en kvalitativ innehållsanalys av de inlägg 
som högskolebiblioteken publicerade på Facebook och Twitter under höstterminen 
2015. 

Kapitel 6 består av studieresultaten. Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbe-
skrivning av de individuella högskolebiblioteken samt deras twitter- och facebook-
konton. Därefter redovisas och analyseras bibliotekens mediepolicys och resultaten 
av webbenkäten. Resultaten av webbenkäten redovisas i förhållande till tidigare 
forskning inom området för att sätta in resultaten i en internationell kontext. Slutli-
gen presenteras forskningsresultaten av den kvalitativa innehållsanalysen, resultatet 
av innehållsanalysen vävs samman med resultaten av bakgrundsbeskrivningen, po-
licydokumenten och webbenkäten. På så sätt ställs de olika empiriska materialen 
och analyserna av desamma emot varandra, jämförs och problematiseras. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av analysens slutsatser. 

I kapitel 7 diskuteras undersökningens resultat och slutsatser. Kapitlet ger för-
slag på hur högskolebibliotek skulle kunna revidera sitt tänkande kring sociala me-
dier samt bibliotekens bruk av Facebook och Twitter skulle kunna utvecklas.  

Kapitel 8 består av en sammanfattning av uppsatsen som återknyter till inled-
ningen, repeterar uppsatsens frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, käll-
material, metod och resultat. 
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2 Bakgrund och begreppsförklaring 

I detta kapitel presenteras och definieras ett antal begrepp som är grundläggande 
för att att förstå högskolebiblioteks relation till sociala medier som webb 2.0 och 
bibliotek 2.0. Kapitlet innefattar vad som definierar sociala medier och vad som 
särskiljer och utmärker de sociala medier som uppsatsen behandlar.  

Alla facebook- och  twitterfunktioner som beskrivs i detta kapitel var aktuella  
vårterminen 2016. Funktioner som var aktuella VT16 kan komma att bli obsoleta 
med tiden, sociala nätverk är under ständig förändring och funktioner läggs till och 
plockas bort allteftersom användarnas behov förändras.  

2.1 Webb 2.0 och bibliotek 2.0 
Genom webb 2.0 har sociala medier blivit en en naturlig del av många människors 
vardag. Inom biblioteksfältet har man varit snabb med att utnyttja sociala medier i 
försök att skapa kontakt och relationer med olika användargrupper. Begreppet webb 
2.0 myntades av Tim O’Reilly och vad begreppet exakt innebär är ett hett de-
battämne, en del beskriver webb 2.0 som ett ”meaningless marketing buzzword” 
(O’Reilly [Online] 2016-01-02a; b). Andra hävdar att det är ett nytt perspektiv på 
webbutveckling som centreras kring interaktivitet, taxonomi, användardelaktighet 
och kollektiv intelligens (O’Reilly [Online] 2016-01-02a; b). Sociala medier som 
Facebook och Twitter är urtypiska exempel på webb 2.0-tjänster.  

Webb 2.0:s användarperspektiv, sociala medier, interaktion, kollektiv kunskap 
och användargenererat material fick genklang i biblioteksprofessionen. År 2005 
myntades begreppet bibliotek 2.0 vars betydelse är omdebatterad, någon universal 
begreppsbestämning har ännu inte utkristalliserats men en gångbar och lättillgäng-
lig definition är; ”Library 2.0 = (books 'n stuff + people + radical trust) x participat-
ion” (Casey [Online] 2015-01-02); Holmberg, Huvila & Kronqvist-Berg 2009, s. 
668; Fitcher [Online] 2016-01-02).  

Bibliotek 2.0 är fortfarande ett mycket löst definierat paraplybegrepp för digi-
tala bibliotekstjänster men fokus ligger på användarcentrering, dvs. att biblioteks-
användare blir delaktiga i skapandet av bibliotekets varumärke och verksamhet. 
Detta kräver att biblioteken lyssnar på sina besökare och ger dem makten att på-
verka verksamhetens utformning och tjänster, t.ex. genom att uppmuntra till delak-
tighet och feedback. Sammanfattningsvis kan konstateras att fenomenet bibliotek 
2.0 kretsar kring en interaktiv webbaserad deltagarkultur med tvåvägskommunikat-
ion, vilken i praktiken realiseras genom bibliotekens webbaserade tjänster och när-
varo på sociala medier.  
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2.2 Sociala medier 
Begreppet sociala medier används generellt för att beskriva olika typer av webbap-
plikationer som bloggar, mikrobloggar, sociala nätverkssajter och plattformar för 
delning av film, fotografi och musik (Fuchs 2014, s. 32). Det finns flertalet definit-
ioner av sociala medier, vissa menar att sociala medier är ”allt som använder Inter-
net för att skapa dialoger mellan människor” (Lundgren, Strands & Johansson 2012, 
s. 10), andra t.ex. Nationalencyklopedin (NE) beskriver sociala medier som ett sam-
lingsnamn på kommunikationskanaler där användare kan direktkommunicera med 
varandra genom bl.a. text, ljud och bilder, som t.ex. webbforum, chattprogram och 
bloggar. Sociala medier definieras av NE som en kombination av teknologi och 
social interaktion med syfte att användas för umgänge, nyhetsförmedling, mark-
nadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning (Weibull & Eriksson [On-
line] 2016-01-05).  

Linda Berube skriver i Do you Web 2.0? (2011) att det inte räcker för bibliotek 
att bara registrera ett konto på diverse sociala nätverk och hoppas på att själva tek-
nologin ska leda till marknadsföring eller tvåvägskommunikation med biblioteks-
användare (Berube 2011, s. 12-13). Detta bekräftas av Joacim Hansson som har 
uppmärksammat att bibliotek tenderar att lägga större vikt vid att synas i sociala 
medier än att utarbeta en genomtänkt mediestrategi (Hansson 2010, s. 22, 24). 
Gupta och Savard fastslår att ”Past experiences have shown that applying Web 2.0 
features did not always bring out the desired effect, mainly because creators did not 
put into consideration the necessary 2.0 requirements, the context of use, or what 
they even wanted to accomplish” (Gupta & Savard 2011, s. 14). Denna forskning 
påvisar att genomtänkta strategier för att implementera bibliotek 2.0 i en verksam-
het är nödvändiga för ett framgångsrikt resultat.  

2.3 Facebook 
Facebook är ett socialt nätverk som tillåter människor att hålla informell kontakt 
med familj och bekanta samtidigt som de kan interagera i professionella syften, t.ex. 
genom informationsutbyte med kollegor. Tjänsten grundandes i februari 2004 av 
Mark Zuckerberg vid Harvards Universitet. I början var Facebook enbart ett socialt 
nätverk för högskolestudenter vid Harvard men expanderade snabbt för att i sep-
tember 2006 bli tillgängligt för allmänheten (Newsroom FB [Online] 2016-01-06a). 
Facebook är i dagsläget det mest populära sociala nätverket i världen och enligt 
Facebooks statistik hade nätverket år 2015 över 1.01 biljoner dagligen aktiva an-
vändare (Newsroom FB [Online] 2016-01-06b). 

Facebook bygger på att alla privatpersoner har en egen profilsida med ett nät-
verk av facebookvänner som kan se hela eller delar av profilsidan beroende på an-
vändarens sekretessinställningar. På profilsidan finns en tidslinje där användaren 
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kan publicera facebookinlägg, t.ex. statusuppdateringar, fotografier, videoklipp och 
länkar. På tidslinjen kan även användarens vänner publicera material, allt material 
som publiceras på tidslinjen kan visas i användarens, och användarens fa-
cebookvänners nyhetsflöde. Nyhetsflödet finns på Facebooks startsida och är ett 
konstant flöde av vänners och bekantas publicerade facebookinlägg. Över Fa-
cebook kan användare även skapa och gå med i grupper samt koppla Facebook till 
andra sociala medier, t.ex. Instagram, samt skicka privata meddelanden till andra 
användare.  

Företag och organisationer kan skapa företagsspecifika facebooksidor där verk-
tyg och funktioner skiljer sig från privatpersoners profilsidor. Att skapa en företags-
profil är gratis och kan utseendemässigt designas efter organisationens grafiska pro-
fil. Genom facebooksidan kan organisationen förmedla kontaktuppgifter och länka 
till sin hemsida samt andra sociala medier t.ex. Twitter. Liksom hos ett vanligt fa-
cebookkonto kan företagsprofiler publicera statusuppdateringar, videoklipp och bil-
der. Företagen kan även skapa samt bjuda in till arrangemang samt lägga till olika 
typer av applikationer till sin profil. Organisationers facebooksidor är offentliga och 
därigenom sökbara via Facebooks sökfunktion och sökmotorer som Google (Fa-
cebook [Online] 2016-01-06a; b, c). Facebookanvändare kan ”gilla” och därmed 
börja följa en företagsprofil, detta innebär att information som företagssidorna pub-
licerar på sin tidslinje kommer att synas i användarnas nyhetsflöden. Företagssidor 
har ett antal kontrollfunktioner, bl.a. kan de få ut statistik på hur många som gillar 
företagets facebooksida, hur många människor man når genom publicerade inlägg 
samt hur användare interagerar (kommenterar, gillar och delar) med publicerat 
material (Facebook [Online] 2016-01-06a; b). Facebook erbjuder därtill ett flertal 
marknadsföringsfunktioner som organisationer mot betalning kan komplettera sin 
företagssida med, t.ex. målgruppsanpassade reklamannonser (Facebook [Online] 
2016-01-06d).  

2.4 Twitter 
Twitter är en gratis social nätverkstjänst av typen mikroblogg, där en registrerad 
användare kan skriva inlägg på max 140 tecken vilka kallas tweets. Registrerade 
användare kan både skriva och läsa tweets medan oregistrerade personer enbart kan 
läsa publicerade tweets. Twitter skapades som en form av SMS för webben, tanken 
var från början att Twitter skulle vara ett snabbt sätt att kommunicera med omvärl-
den (Comm 2010, s. 20-21). Twitter lanserades i juli 2006 av den amerikanske 
mjukvaruutvecklaren Jack Dorsey och är i dagsläget ett internationellt socialt nät-
verk med 320 miljoner månatliga aktiva användare (Twitter [Online] 2016-01-07). 
Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2015 har användningen av Twitter för-
dubblats på tre år och i dagsläget beräknas 22 procent av alla internetanvändare i 
Sverige använda Twitter. De mest aktiva twittrarna är män mellan 16 till 25 år, av 
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vilka 16 procent använder tjänsten. Det finns en stor skillnad mellan aktiva använ-
dare och passiva twitteranvändare, dvs. användare som publicerar material på Twit-
ter och de som enbart bara läser och följer andra. Andelen twitteranvändare som 
enbart följer och läser andras inlägg beräknas vara mer än dubbelt så hög som an-
delen aktiva skribenter (Findahl & Davidsson 2015, s. 5, 45). 

På Twitter har alla användare, företag som privatpersoner, samma typ av an-
vändarkonto. En användare kan prenumerera eller ”följa” andra twitterkonton för 
att på så sätt få ständiga uppdateringar om vad dessa skriver i sitt nyhetsflöde. Alla 
användare har en offentlig profilsida där alla egna tweets publiceras samt ett ny-
hetsflöde där tweets från de twittrare man följer visas. Att skriva inlägg på Twitter 
kallas på svenska att ”twittra”, man kan även ”retweeta” vilket innebär att citera en 
annan twittrares inlägg och dela det vidare i ens eget nyhetsflöde. På grund av me-
diets teckenbegränsning tvingas användare att vara kortfattade och direkta i vad de 
uttrycker genom tweets och retweets. Twitter används i stor utsträckning till att re-
kommendera länkar, kommentera nyhetshändelser, diskutera forskningsartiklar/ny-
hetsartiklar/litteratur, och tipsa om intressanta twitterkonton. Det går att både skicka 
privata och offentliga meddelanden till andra twitteranvändare, för offentliga di-
rektmeddelanden används @. Skulle man vilja meddela sig med Kungliga biblio-
teket (KB) över Twitter skulle det kunna se ur så här: ”@Kungligabiblioteket vilka 
öppettider har ni idag?”. På Twitter kan användare kategorisera sina inlägg efter 
nyckelord genom att använda olika hashtags. Twittrare använder hashtag före ett 
relevant nyckelord i sina twitterinlägg. Man kan sedan söka på olika nyckelord och 
få upp alla tweets som har kategoriserats med den hashtagen. Ett twitterinlägg med 
hashtags kan formuleras så här: ”Sitter och läser på kungliga biblioteket! #KB 
#kungligabiblioteket #student #studerar”.  
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3 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen som rört sociala medier och hög-
skolebibliotek att presenteras. Som tidigare nämnts berör den svenska forskning 
som finns om bibliotek och sociala nätverk främst folkbiblioteks attityd till och an-
vändning av olika typer av sociala medier. Den enda svenska studie som tidigare 
tycks ha berört högskolebibliotek och sociala medier är Anna-Karin Engqvist Jons-
sons magisteruppsats Biblioteket på Facebook. En studie av hur akademiska biblio-
tek och folkbibliotek i Sverige använder facebook (2013). I sin magisteruppsats ge-
nomför Jonsson en kvantitativ analys över hur folkbibliotek och akademiska biblio-
tek använder Facebook, för att sedan jämföra och analysera resultaten. Detta inne-
bär visserligen att Jonsson tar upp högskolebiblioteks användning av sociala medier 
men det är inte uppsatsens huvudfokus, därtill utgår författaren enbart från det so-
ciala mediet Facebook. Det är utifrån bristen på svensk forskning som detta kapitel 
främst refererar till internationella studier som berör akademiska biblioteks använd-
ning av Facebook och Twitter.  

Allteftersom sociala medier har börjat användas mer aktivt av högskolebiblio-
tek har det varit ett populärt internationellt forskningsämne under de senaste åren. 
Terra B. Jacobson fastslog i ”Facebook as a Library Tool: Perceived vs. Actual 
Use” (2011) att de flesta artiklar inom forskningsfältet tillhörde en av fem katego-
rier, som Ginna Gauntner Witte (2014) beskriver i följande ordalag: 

”how to-articles; qualitative case studies; effectiveness research that weighed the likelihood of 
successful social media engagement with student willingness to interact; ’service-provided ana-
lysis’ (…) which evaluated wich services could be most successfully delivered within the Fa-
cebook platform; and perceived-use studies that investigated how librarians thought the library 
page was used. (Gauntner Witte 2014, s. 90)  

 
Uppsatsens tidigare forskning är, inspirerad av Jacobsson, indelat i fem kategorier 
som tydligt utkristalliserar sig vid genomläsning av tidigare publicerade artiklar.  

3.1 Högskolebiblioteks användning av sociala medier 
I en bibliometrisk undersökning av biblioteks- och informationsvetenskapliga blog-
gar mellan november 2006 och juni 2009 konstaterades att bloggar successivt för-
lorade alltmer inflytande över webben. Under perioden minskade antalet aktiva bib-
lioteksbloggar radikalt och den digitala närvaron tycktes istället ha förflyttats till 
sociala nätverk som Facebook och Twitter (Torres-Salinas et al. 2011, s. 168, 172-
173). För att undersöka högskolebiblioteks användning  av sociala medier har forsk-
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ningsfältet dominerats av en blandning mellan kvantitativa studier i form av enkät-
undersökningar eller observationer av högskolebiblioteks webbplatser. Studierna 
har överlag varit fokuserade på att ta fram ett statistiskt mätbart resultat som ofta 
redovisats i procentsats. Vissa av studierna har kompletterat sin forskning med kva-
litativa inslag som t.ex. med intervjuer. Den första seriöst dokumenterade studien 
utfördes 2009 av Hendrix et al. med syfte att undersöka hur medicinska bibliotek 
använde Facebook. Hendrix et al. utförde en kvantitativ webbenkätstudie vars länk 
mailades ut till 144 bekvämlighetsutvalda bibliotekarier, enkätdatan bearbetades 
med statistikprogram för att få fram relevanta svar i procentsatser (Hendrix et al. 
2009, s. 45-46).  

En annan vanlig forskningsmetod för att undersöka högskolebiblioteks använd-
ning av sociala medier har varit granskning och analyser av bibliotekens sociala 
medier och webbsidor. Både Yong-Mi Kim och June Abbas (2010) samt  Khalid 
Mahmood och John V. Richardson Jr (2011) har använt granskning som metod för 
att studera högskolebiblioteks användning av sociala medier och webb 2.0-verktyg. 
Kim och Abbas studerade 230 slumpmässigt utvalda akademiska biblioteks webb-
sidor för att se om de länkade till relevanta sociala medier och vilka webb 2.0-verk-
tyg webbsidorna innehöll. Som komplement till Kim och Abbas granskning utför-
des en enkätundersökning på två olika universitet med 184 slumpvis utvalda delta-
gare. Enkätundersökningen åsyftade att få fram information om hur biblioteksan-
vändare uppfattade bibliotekets användning av sociala medier (Kim & Abbas 2010, 
s. 214-215). Mahmood och Richardson utförde en liknande undersökning där de 
observerade 100 bekvämlighetsutvalda högskolebiblioteks hemsidor för att studera 
vilka webb 2.0-applikationer biblioteken använde (Mahmood & Richardson 2011, 
s. 368). I ytterligare en granskande undersökning från 2011 undersökte Collins och 
Quan Haase hur 21 medlemmar av the Ontario Council of University Libraries an-
vände sociala medier. Under 14 månader observerade Collins och Quan Haase 
bibliotekens sociala medier, dvs. de medier som biblioteken länkade till via sina 
hemsidor. Studien åsyftade både att undersöka vilka sociala medier som biblioteken 
använde och hur dessa brukades (Collins & Quan Haase [Online] 2016-01-10).  

2014 publicerades artikeln ”’Webb 2.0 applications’ usage and trends in top US 
academic libraries” av Frank Boateng. Artikeln behandlade en undersökning från 
2013 där 100 akademiska biblioteken utifrån US News & World Report’s lista över 
topprankade universitet i USA hade undersökts. I studien utförde Boateng en kvan-
titativ innehållsanalys av bibliotekens hemsidor och sociala medier utifrån en kon-
struerad checklista över de vanligaste webb 2.0-applikationerna (Boateng 2014, s. 
124, 126). Enkätundersökningar används inom forskningsfältet som ett vanligt fö-
rekommande komplement till kvantitativa undersökningar. Enkätundersökningarna 
åsyftar vanligtvis att undersöka bibliotekens och dess användares, attityd gentemot 
sociala medier. Ett exempel på en dylik enkätundersökning är Wah Chus studie av 
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akademiska biblioteks inställning till sociala medier. Studien omfattade 140 univer-
sitetsbibliotek i Asien, USA, och Europa, och bestod av två  olika enkätstudier, 
varav en skickades till bibliotek som använde sociala medier och en som skickades 
till bibliotek som inte använde sociala medier (Kai-Wah Chu & S Du 2013, s. 64, 
66).  

Även om kvantitativa studier av hur bibliotek uppfattar att de använder sociala 
medier är i majoritet har kvalitativa studier förekommit. 2014 utfördes en kvalitativ 
undersökning av hur akademiska bibliotek i Malaysia hanterade sociala medier. 
Studiens metodik bestod av att låta 22 högskolebibliotekarier delta i fokusgrupps-
diskussioner (Zohoorian-Fooladi & Abrizah 2014, s. 159, 164). Ytterligare typer av 
kvalitativ forskning inom forskningsfältet uppvisar Taylor & Francis Group exem-
pel på. I oktober 2014 utförde Taylor & Francis Group, ett internationellt bolag som 
publicerar böcker och akademiska artiklar, ut med rapporten ”Use of social media 
by the library : current practices and future opportunities”. Rapportens syfte var att 
ge en överblick över hur bibliotek använder sociala medier i sin dagliga praktik, i 
undersökningen inkluderades både akademiska bibliotek och folkbibliotek (Taylor 
& Francis LibSite [Online] 2016-01-10). Till grund för rapporten låg fokusgrupps-
intervjuer, twitterpartys1, telefonintervjuer och en webbenkät med över 497 respon-
denter samt litteraturstudier av tidigare forskning (Taylor & Francis 2014, s. 0, 30).  

3.2 Hur bibliotek använder sociala medier 
Kvantitativa som kvalitativa innehållsanalyser har varit vanliga för att undersöka 
hur sociala medier används på bibliotek, ibland har man även utgått från material 
från tidigare undersökningar. 2011 utförde Terra B. Jacobson en kvantitativ under-
sökning av högskolebiblioteks facebooksidor, undersökningen åsyftade att skapa 
ett jämförelsematerial till Hendrix studie. Jacobson ville studera hur bibliotekarier 
faktiskt brukade Facebook och jämförde sina forskningsresultat med Hendrix studie 
av hur bibliotek upplevde att de använde Facebook (Jacobson 2011, s. 81-82; Hend-
rix 2009, s. 46). Jacobson kom fram till att akademiska bibliotek först och främst 
marknadsförde sina bibliotek via Facebook, därefter kom katalogsökningar, att 
bjuda in till arrangemang, dela fotografier och ”vara där användarna är” (Jacobson 
2011, s. 86). Jacobsons studie innehöll ett bekvämlighetsurval och studiematerialet 
samlades in genom observationer av bibliotekens facebooksidor. Insamlad data be-
handlades i statistikprogram och jämfördes sedan med Hendrixs studieresultat 
(Jacobson 2011, s. 86). Nancy Kim Phillips  utförde också en kvantitativ innehålls-
analys av akademiska biblioteks facebooksidor 2011. Phillips studerade biblio-

                                                
1 Ett twitterparty innebär att flera twittrare kollektivt använder en hashtag för att kommunicera med varandra 
om, och uppmärksamma andra på, ett specifikt ämne.  
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tekens publicerade inlägg och uppladdade fotografier samt de användarkommenta-
rer, gillanden och delningar som dessa inlägg genererade mellan 17/10-10 t.o.m. 
05/11-10. Insamlad data kodades in i olika kategorier utifrån en förutbestämd kod-
ningsmanual (Phillips 2011, s. 514, 515). Phillips kom, i likhet med Jacobson, fram 
till att de akademiska biblioteken i stor utsträckning använde Facebook till mark-
nadsföring av biblioteket och dess resurser (Phillips 2011, s. 514, 515). Boatengs 
kvantitativa innehållsanalys liknande Phillips men med ett större exempelmaterial 
bestående av 100 högskolebiblioteks hemsidor och sociala medier (Boateng 2014, 
s. 127). Även Boateng kom fram till att biblioteken främst använde sociala medier 
för marknadsföring och för att informera om biblioteket. 2014 publicerade Ginna 
Gauntner Witte en artikel, ”Content Generation and Social Network Interactions 
within Academic Library Facebook Pages”, i vilken hon utförde en kvalitativ inne-
hållsanalys på 102 bekvämlighetsutvalda akademiska biblioteks facebooksidor 
(Gauntner Witte 2014, s. 93-94). Liksom i tidigare refererade studier kom Gauntner 
Witte fram till att majoriteten av de inlägg som biblioteken publicerade även rörde 
biblioteken. Gauntner Witte fastslog dock att även om Jacobson hade kommit fram 
till att akademiska bibliotek använde Facebook primärt till marknadsföring så åsyf-
tade inte alla biblioteksrelaterade inlägg att marknadsföra. Exempelvis publicerade 
ett bibliotek i Gauntner Wittes studie automatiskt facebookuppdateringar när nya 
böcker kategoriserades i bibliotekets system (Gauntner Witte 2014, s. 93-94).  

Tidigare forskning som berört Twitter har varit svårare att återfinna än studier 
som berör Facebook. En av de studier som har återfunnits är en kvalitativ studie av 
twitterinlägg. 2010 publicerade David Stuart artikeln ”What are libraries doing on 
Twitter?” där författaren presenterade en kvalitativ innehållsanalys av 422 biblio-
teks twitterkonton (Stuart 2010, s. 45). Den kvantitativa innehållsanalysen basera-
des på ett slumpartat urval av tillgängliga twitterkonton som administrerades av 
bibliotek. Studien innefattade både folkbibliotek och högskolebibliotek, men bör 
omnämnas eftersom det är en av de större studier som återfunnits som berört Twit-
ter. Stuart kom fram till att biblioteken mest twittrade om det egna biblioteket samt 
dess resurser, och uppvisade ett generellt ointresse för att följa andra Twitterkonton 
och själva skaffa sig nya följare (Stuart 2010, s. 47). 2012 genomförde Del Bosque 
et al. en analys av akademiska högskolebibliotek genom att skicka ut en webbenkät 
till 296 slumpvis utvalda bibliotek, av dessa visade sig 34 procent högskolebibliotek 
ha ett officiellt Twitterkonto. Dessa konton synades utifrån 19 på förhand uppsatta 
kriterier, studiens resultat visade på att över hälften av de akademiska biblioteken 
twittrade om biblioteksresurser, öppettider och bibliotekshändelser. Enbart ett fåtal 
bibliotek (mindre än 10 procent) använde Twitter för att besvara referensfrågor eller 
för att föra en dialog med sina användare (Del Brosque et al. 2012, s. 208). Förfat-
tarna noterade även att biblioteken stundom använde Twitter på ett antagonistiskt 
sätt gentemot användarna: ”Much less often, yet troubling, some Twitter accounts 
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seemed antagonistic towards patrons, tweeting things such as, ’Why do people in-
sist on coming to the library to watch their online videos? I seriously just saw so-
meone streaming Jersey Shore’” (Del Brosque et al. 2012, s. 210). 

2015 publicerade ytterligare en artikel om hur akademiska bibliotek använde 
Twitter, ”’Exploring academic libraries’ use of Twitter: a content analysis” av Sul-
tan M. Al-Daihani och Suha A. AlAwadhi. I studien genomförde författarna inne-
hållsanalyser och statistiska deskriptiva analyser av 17 akademiska biblioteks Twit-
terkonton (Al-Daihani & AlAwadhi 2015, s. 1006). Liksom Stuart kom författarna 
fram till att de undersökta biblioteken primärt publicerade nyheter och information 
om biblioteket i den fallande ordningen: Nyheter och tillkännagivanden, informat-
ion om biblioteksresurser, information om biblioteksservice och information om 
teknologi (Al-Daihani & AlAwadhi 2015, s. 1008). 

Enligt Taylor & Francis Groups fokusgrupper, telefonintervjuer och twitter-
party håller biblioteken successivt på att komma till insikt om att sociala medier 
kräver välgenomtänkta mediestrategier. Många bibliotekarier har blivit medvetna 
om att olika sociala medier har olika styrkor och svagheter, samt används av olika 
användargrupper (Taylor & Francis 2014, s. 13). Studier har indikerat att Facebook 
främst används i nätverkssyfte för att skapa gemenskap och för att länka till biblio-
teksresurser och information om biblioteket. Twitter å andra sidan används för att 
distribuera nyheter och information rörande biblioteket, tillhandahålla kundservice 
samt för att skapa relationer med forskare, andra bibliotek och institutioner.  (Chen 
et al. 2012, s. 5, 8; Salisbury, Laincz & Smith [Online] 2016-01-10; Taylor & Fran-
cis 2014, s. 13)  

3.3 Bibliotekarieprofessionens inställning till sociala medier 
Bibliotekarieprofessionens attityd till sociala medier har förändrats med tiden. I ar-
tikeln ”Checking Out Facebook.com: The Impact of a Digital Trend on Academic 
Libraries” (2007) undersökte Laurie Charnigo och Paula Barnett-Ellis 244 högsko-
lebibliotekariers attityd gentemot Facebook. Författaren mailade en kvalitativ en-
kätundersökning till 244 universitetsbibliotekarier och högskolemedarbetare, re-
spondenterna var slumpvis utvalda utifrån 850 institutioner inom universitetsvärl-
den  Majoriteten av de tillfrågade bibliotekarierna var varken entusiastiskt eller ne-
gativt inställda till Facebook (Charnigo & Barnett-Ellis 2007 s. 29-30).  

2011 gjorde David Nicholas et al. en kvalitativ studie där 32 högskolebibliote-
karier och akademiker från 12 olika institutioner deltog i fyra fokusgruppsdiskuss-
ioner. Resultaten påvisade att universitet och högskolebibliotek inte var överens om 
vem som borde ansvara för sociala medier vilket ledde till förvirring, bristande le-
darskap och att sociala medier inte prioriterades. Föga förvånande påvisade resul-
taten av fokusgrupperna att många bibliotekarier inte kände att de kunde eller ville 
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använda sociala medier i sin verksamhet. Flertalet av fokusgruppens deltagare upp-
visade en överlag bristande entusiasm inför och kunskap om sociala medier 
(Nicholas 2011, 373-374). Ytterligare studier har påvisat att bibliotek inte har sett 
sociala medier som en viktig del i sitt arbete (Charnigo & Barnett-Ellis, 2007; De 
Rosa 2007; Hendrix 2009). Man skulle kunna relatera bibliotekariernas bristande 
intresse av sociala medier till bibliotekschefers attityd till detsamma. 2007 var det 
enbart 14 procent av cheferna på bibliotek i USA som inkluderade sociala nätverk 
bland bibliotekariernas arbetsuppgifter (De Rosa et al. 2007). Denna negativa atti-
tyd till sociala medier har dock successivt ändrats och i rapporten State of Ameri-
can’s Libraries från 2012 konstaterade American Library Association (ALA) att 
sociala medier var en viktig trend inom bibliotek av alla typer;  “Facebook and 
Twitter have proven themselves useful tools not only in publicizing the availability 
of online collections, but also in building trusted relationships with users” (ALA 
2012, s. 4).  Gauntner Witte rapporterar i sin artikel ”Content Generation and Social 
Network Interaction within Academic Library Facebook Pages” (2014) att OCLC, 
the Online Computer Library Center har börjat inkludera arbete med sociala medier 
och nätverkande som en viktig kompetens för bibliotekspersonal (Gauntner Witte 
2014, s. 89). Gauntner Witte menar att även om ALA:s rapporter stödjer att sociala 
medier bör vara en del av bibliotekarieprofessionen så är detta inte specifikt för 
akademiska bibliotek. Dock innehöll Association for College and Research Lib-
raries’ (ACRL:s) nationella konferens 2013 tio olika presentationer som påvisade 
de många olika sätt som sociala medier kan användas i akademiska miljöer. Av 
ALA:S rapporter, OCLC:s beslut och ACRL:s konferens menar Gauntner Witte att 
man kan dra slutsatsen att även om akademiska bibliotekarier förr har varit tvek-
samma till huruvida sociala medier bör ingå i deras yrkesutövning tycks biblio-
tekens sociala medieanvändning numera vara en accepterad, och kanske även för-
väntad, del av professionen (Gauntner Witte 2014, s. 89).  

3.4 Kontakt med användare över sociala medier 
I början av bibliotek 2.0 var det inte ovanligt att bibliotek tog en mycket aktiv och 
personlig kontakt med användare, då främst studenter. Detta skedde framförallt in-
nan 2007 då Facebook lanserade sitt koncept med facebookkonton för företag. 2006 
skapade bibliotekarien Beth Evans ett MySpacekonto till sitt universitetsbibliotek, 
därefter bjöd hon in över 4000 av universitetets studenter till att bli bibliotekets 
”vän”. Ca 1700 av studenterna accepterade vänförfrågningen (Evans 2006, s. 8). 
Evans skrev en artikel om detta, och medan den måhända inte kan klassas som ve-
tenskapligt underbyggd var detta ett av de första ”forskningsexperiment” som ett 
högskolebibliotek utförde med hjälp av sociala medier. Samma år skickade en an-
nan högskolebibliotekarie, Brian S. Mathew ut meddelanden via Facebook till 1500 
studenter i syfte att direktmarknadsföra biblioteket (Mathew 2006, s. 306-307). 
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Kontakten mellan högskolebibliotek och användare över sociala medier har sedan 
dess blivit ett populärt forskningsområde och ett flertal mer eller mindre akademiskt 
vetenskapliga guider och riktlinjer för högskolebiblioteks kontakt med användare 
har publicerats. Exempelvis rekommenderade Miller och Jensen i sin artikel ”Con-
necting and Communicating With Students on Facebook” (2007) att bibliotekarier 
skulle lägga till alla studenter som de kände som vän på Facebook för att sedan 
använda nyhetsflödet för marknadsföring av bibliotekstjänster (Miller & Jensen 
2007, s. 18-19). Som en reaktion på dåtidens teknikpositivism skrev bibliotekskon-
sulten och akademikern Marshall Breeding följande: ”It may be unrealistic to think 
that large numbers of undergraduate students would want to count librarians among 
their Facebook Friends” (Breeding 2007, s. 32). Breeding menar att Facebook är ett 
socialt nätverk av privat natur vilket medför att studenter laddar upp bilder och pub-
licerar inlägg som de inte vill att vare sig högskolebibliotek eller institutioner ska 
uppmärksamma.  

2009 gjorde Sara Connell en enkätstudie av 366 förstaårsstudenter vid Valpa-
raiso universitet för att utröna deras attityd till att biblioteken använde sociala me-
dier för att söka kontakt (Connell 2009, s. 25, 31). 2010 genomförde Sachs, Eckel 
och Langan en liknande digital enkätundersökning som besvarades av 136 respon-
denter där majoriteten av respondenterna var studenter eller doktorander vid Waldo 
university. På frågan huruvida de ansåg Facebook vara ett lämpligt medium för 
biblioteket att hålla kontakt med studenter svarade 90 procent av de icke-utexami-
nerade studenterna jakande medan doktoranderna var mindre entusiastiska (Sachs, 
Eckel & Langan 2011, s. 41). Utifrån studien drar författarna slutsatsen att Fa-
cebook tycks vara ett sätt att nå icke-utexaminerade studenter i större utsträckning 
än bibliotekets övriga målgrupper (Sachs, Eckel & Langan 2011, s. 42-43). 2015 
publicerades artikeln ”Assessing Information Needs and Interaction Needs for Lib-
rary Facebook” av Lih-Juan ChanLina och Yu-Ren Su. Även denna studie innehöll 
en enkätundersökning där 567 biblioteksanvändare, studenter, lärare och administ-
rativ personal, tillfrågades om sitt informations- och interaktionsbehov med univer-
sitetsbiblioteket över Facebook (ChanLin & Su 2015, s. 320). Alla de tre enkätstu-
diernas resultat indikerade att Facebook hade en relevant kommunikationsfunktion 
för biblioteken men att olika användargrupper uppskattar biblioteken över sociala 
medier i olika utsträckning. 

Även studier över hur användare relaterar till högskolebiblioteks Twitter har 
utförts tidigare. 2012 genomförde forskarna Kim, Abels och Yang en något an-
norlunda undersökning av hur biblioteksanvändare retweetade akademiska biblio-
teks Twitterkonton. Utifrån 571 retweets från 10 akademiska bibliotek kunde fors-
karna identifiera tolv grupper som frekvent retweetade universitetsbibliotek. Uni-
versitetsorganisationer och studenter var bland de grupperingar som retweetade 
högskolebibliotek mest frekvent (Kim, Abels & Yang 2012, s. 1-3). 
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3.5 ”How to-artiklar” och forskningsfältet i stort 
En del tidigare forskning har dels åsyftat att utgöra guider till hur högskolebibliotek 
borde använda sociala medier och dels försökt utröna de sociala mediernas fördelar 
respektive nackdelar. 2009 publicerade Joe Fernandez en SWOT-analys2 över 
biblioteks användning av sociala medier. Enligt Fernandez var de sociala mediernas 
styrka bl.a. lättillgänglighet och låg kostnad medan dess svagheter var exempelvis 
de konstruktionsbegräsningar som utgör ramar för hur biblioteken kan använda me-
dierna (Fernandez 2009, s. 36). Fernandez SWOT-analys har inte passerat okritise-
rad av det övriga forskningsfältet; 2011 publicerade Jonathan Bodnar och Ameet 
Doshi artikeln ”Asking the Right Questions: A Critique of Facebook, Social Media, 
and Libraries” där de undersökte tidigare forskning rörande biblioteks användning 
av sociala medier. I artikeln kritiserar författarna den onyanserade teknikdiskursen 
som finns inom det biblioteksvetenskapliga forskningsfältet: ”Those who write 
about Facebook and other social networking sites often offer either overly simplistic 
positive or negative assessments of them and of their potential for academic lib-
raries” (Bodnar & Doshi 2011, s. 103). Bodnar och Doshi fastslår att teknikpositiva 
förespråkare, som Fernandez, ofta har lite eller inga konkreta bevis för de sociala 
mediers positiva effekter för akademiska biblioteks relationer med användare (Bod-
nar & Doshi 2011, s. 103). ”How to”-artiklar eller guider till varför och hur hög-
skolebibliotek borde använda sociala medier har varit frekvent förekommande allt-
sedan sociala medier blev populärt inom praktiken (Se Alayo 2009; Devoe 2009; 
Mathews 2009). Artiklarna är sällan innovativa till sitt innehåll utan förmedlar ofta 
välmenande men simpla rekommendationer för hur bibliotekens borde använda so-
ciala medier. Bodnar och Doshi konstaterar i sin litteraturstudie av tidigare forsk-
ning att; ”Discussions of innovative ways to use these [social media]3 tools or the 
potential to advocate for their development in as-of-yet-unrealized ways are uncom-
mon” (Bodnar & Doshi 2011, s. 108). Utifrån Bodnar och Doshis litteraturstudie 
kan konstateras att teknikdiskursen inom BoI-fältet stundom är vinklad, därtill kan 
man ifrågasätta huruvida viss tidigare forskning inom området är väl underbyggd 
och vetenskapligt relevant. I den här studiens kapitel som behandlar tidigare forsk-
ning har ”How to”-artiklar, t.ex. Lisa C. Thomas artikel ”Twitter at the Office” 
(2010) inte inkluderats.  

3.6 Sammanfattning 
Hur biblioteken använder sociala medier, vilka sociala medier som används samt 
biblioteksprofessionens attityd till dessa har förändrats med tiden. De främsta an-

                                                
2 SWOT är en akronym av de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threaths.  
3 Kommentaren inom klamrarna är uppsatsförfattarens egna för att klargöra vad citatet åsyftar. 
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ledningarna till varför högskolebibliotek vill använda sociala medier förblir däre-
mot desamma genom åren, t.ex. marknadsföring och kommunikation med använ-
dare, detta bekräftas av Hendrix et al. (2009), Jacobson (2011), Phillips (2011) och 
Boateng (2014). Därtill använder biblioteken sociala medier för informera om ar-
rangemang, service och resurser samt att nå ut till användare. Den tidigare forskning 
som har återfunnits rörande högskolebibliotekariers och biblioteksanvändares atti-
tyd till sociala medier har i stor utsträckning bestått av enkätstudier (Hendrix et al. 
2009; Charnigo & Barnett-Ellis 2007; Connell 2009; Sachs, Eckel & Langan 2011; 
ChanLina & Su 2015). Emedan den kvalitativa forskning som återfunnits främst 
berört fokusgruppsintervjuer, likt Zohoorian-Fooladi och Abrizahs (2012) eller 
Nicholas et al.s studier (2011). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kvantitativa forskningsmetoder i form 
av innehållsanalyser och enkätundersökningar har dominerande forskningsfältet 
under de senaste åren. Forskningstrenden tycks prioriterat större material med 
mycket data vilket resulterat i översiktsstudier av högskolebibliotek användning av 
sociala medier samt bibliotekarier och användares inställning till desamma. Kvali-
tativa undersökningar förekommer men är än så länge fortfarande i minoritet. An-
ledningarna till att forskningsfältets domineras av kvantitativ forskning går enbart 
att spekulera i men en välavvägd anledning kan vara forskningsområdets ungdom, 
studier av sociala medier påbörjades i mitten av 2000-talet, kan vara en bidragande 
faktor. De kvantitativa studier som utförts har bidragit till en övergripande förstå-
else för hur sociala medier används inom biblioteks- och informationsprofessionen. 
Den naturliga fortsättningen inom forskningen kan komma att bli kvalitativa studier 
med syfte att fördjupa förståelsen och ingående analysera de sociala mediernas på-
verkan på biblioteksverksamheten, dess praktikgemenskap och dess användare. 
Denna studie är ett försök att kombinera de två aspekterna: uppsatsens mål är att 
utgöra en kvalitativ utvärdering och översikt över hur fem svenska högskolebiblio-
tek använder sociala medier.  
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4 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
uppsatsen. Facebook och Twitter är sociala nätverk som byggs upp av olika typer 
av relationer. Detta innebär att de utgör potentiella verktyg för marknadsföring, in-
teraktion och kommunikation. Universitetsbibliotek har, som påvisats i det tidigare 
kapitlet, sedan mitten av 2000-talet använt sociala medier för att kommunicera och 
interagera med redan kända besökare och även för att marknadsföra sig gentemot 
sina målgrupper. Hur högskolebiblioteken kommunicerar, interagerar och mark-
nadsför sig är väsentligt för hur användare ska uppfatta biblioteken, och kan även 
vara av betydelse för huruvida potentiella användare väljer att nyttja bibliotekets 
resurser. Rajesh Sing skriver i ”Developing relationship marketing with customers: 
a Scandinavian perspective” (2003) att kommunikation är en fundamental aspekt 
av relationsutveckling och att god kontakt mellan kund och organisation är nyckeln 
till en givande serviceinteraktion (Sing 2003, s. 41). Kommunikation och interakt-
ion inom och mellan olika nätverk av relationer kan sägas vara grunden för relat-
ionsmarknadsföring, som Evert Gummesson definierar i ordalag av ”marknadsfö-
ring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum (Gummesson 2002, s. 
16). Därmed blev teorier om kommunikation och relationsmarknadsföring ett na-
turligt val för att analysera högskolebibliotekens kommunikation över Facebook 
och Twitter. Uppsatsens teoretiska ramverk kommer att utgå från Gummessons te-
ori om relationsmarknadsföring, en utvecklad version av Shannon och Weavers 
kommunikativa basmodell samt Everett M. Rogers och D. Lawrebce Kincaids kon-
vergensmodell för kommunikation. Teorierna har valts ut för sin potential att ge en 
bild av hur universitetsbibliotek kommunicerar över sociala medier och vilka motiv 
som finns bakom interaktionen.  

4.1 Kommunikation 
Larsson skriver i inledningen till Tillämpad kommunikationsvetenskap att kommu-
nikation numera är en uppmärksammad aspekt vid studiet av samhälle och organi-
sationer. Man kan säga att organisationer i grunden utgörs av kommunikation, och 
dessa kommunikativa förhållanden har stort inflytande över hur organisationen fun-
gerar strukturellt, kulturellt och praktiskt (Larsson 2014, s. 13). Larsson beskriver 
kommunikation som den process som uppstår då människor har kontakt med 
varandra och att information utgör innehållet i denna process (Larsson 2014, s. 34). 
Information är med andra ord det som utbyts i kommunikationsprocessen. Inom 
organisationer brukar man tala om begreppen strategisk kommunikation. Strategisk 
kommunikation kan kortfattat definieras som medvetna kommunikationsinsatser, 
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internt som externt, för att nå specifikt uppsatta mål. Organisationer har ofta en 
dokumenterad plan som fungerar som ett målinriktat styrdokument för sin strate-
giska kommunikation (Larsson 2014, s. 35-37). Kommunikationsmodeller och mo-
dellerna för relationsmarknadsföring kommer att utgöra den teoretiska grunden för 
att studera hur biblioteken använder sociala medier. 

4.2 Kommunikationsmodeller 
Inom medie- och kommunikationsvetenskapen finns huvudsakligen två grundmo-
deller, envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Envägskommunikation 
är en traditionell modell med strukturperspektiv där kommunikationsprocessen be-
traktas som ett linjärt förlopp mellan avsändare och mottagare. Tvåvägskommuni-
kation har ett interaktionsperspektiv där kommunikationsprocessen är en ömsesidig 
kontakt, alternativt som ett nätverk av olika kontakter (Larsson 2014, s. 49). I en 
envägskommunikation talar en organisation till en användargrupp och i en tvåvägs-
kommunikation talar organisationen med en användargrupp. Envägs- och tvåvägs-
kommunikation går att förena i en praktisk verksamhet, ofta används de omväx-
lande eftersom de fyller olika syften. Dock är det envägskommunikationens linjära 
metoder som i stor utsträckning av ekonomiska, traditionella och praktiska skäl 
präglar dagens kommunikativa verksamhet (Larsson 2014, s. 50). 

I slutet av 40-talet konstruerade Shannon och Weaver en kommunikativ bas-
modell, de enskilda enheterna i modellen var sändare-meddelandet-kanal-motta-
gare som numera har blivit självklara begrepp i den kommunikationsvetenskapliga 
teoribildningen. Redan från början fanns brus-begreppet med i ekvationen och se-
nare tillfördes även feedback (återföringsfaktor), kodning och avkodning (Larsson 
2014, s. 50-51). I Figur 1 går det att se den utvecklade basmodellen i sin helhet. 

Figur 1. Basmodell för kommunikation i kontextuellt sammanhang. Fritt skapat efter Larsson 2014, 
s. 52.  
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I denna modell överför en sändare ett budskap genom ett medium till en mottagare. 
I modellen finns en återföringsfaktor där mottagaren kan ge sändaren feedback på 
meddelandet. Kodning representerar den innebörd som sändaren lägger i budskapet 
och avkodning den innebörd som mottagaren läser ur meddelandet (Larsson 2014, 
s. 51). Brusfaktorn existerar genom hela processen och innefattar alla mottagna sig-
naler som gör budskapet svårare att avkoda än på det sätt som sändaren avsåg (Fiske 
1990, s. 19-29). Till den linjära modellen har man även adderat olika faktorer för 
sändare och mottagare. Sändarens budskap och kommunikation påverkas bl.a. av 
individuella bakgrundsfaktorer, självuppfattning och sociala omgivning. Motta-
garen påverkas av samma faktorer men mottagaren är även medlem i en publik. 
Även mediet och budskapet kan påverka mottagaren liksom kommunikatörernas 
föreställningar om varandra. På senare tid har forskningen även betonat vikten av 
kontext i kommunikationssituationen, det vill säga det sammanhang där kommuni-
kationen sker (Larsson 2014, s. 52).  

Konvergensmodellen växte fram då forskningen gick från att tänka på kommu-
nikation som ett ensidigt massmedialt fenomen till att uppfatta kommunikation som 
interpersonell och relationsbetonad. Modellen bygger på idén om att människor i 
social samverkan strävar efter att nå ömsesidig förståelse i kontakt och kommuni-
kation (Larsson 2014, s. 55). När individer kommunicerar med varandra och sin 
omvärld så processas och förändras den informationen som delas genom kommu-
nikationsdeltagarnas individuella tolkning av informationen. Målet med kommuni-
kationen är alltid att individerna ska dela information vilket kan leda till samför-
stånd och kollektiva beslut (Rogers & Kincaid 1981, s. 56).  

 
 

Figur 2. Konvergensmodellen, från Larsson 2014, s. 56.  
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Figur 2 föreställer konvergensmodellen, där tolkning och informationsutbyte 
sker simultant i en spiralrörelse och målet är ömsesidig förståelse. Konvergensmo-
dellen kan användas både för att förstå kommunikation som sker i en fysisk kontext 
samt kommunikation som sker genom digitala medier (Rogers & Kincaid 1981, s. 
57).  

Konvergensmodellen skiljer sig från basmodellen genom synen på feedback, 
en process som sker genom hela kommunikationen och åsyftar att komma närmare 
ömsesidig förståelse. Informationsutbyte är här en cirkelrörelse där information 
sänds mellan de olika deltagarna och successivt förändras genom deltagarnas tolk-
ningar och förståelse (Rogers & Kincaid 1981, s. 61-62). Lätt förenklat kan man 
säga att kommunikationsdeltagarna ”bollar” information mellan varandra. Delta-
gare A sänder information till B, B tolkar, utvärderar och reviderar informationen 
innan hen sänder den tillbaka till A som i sin tur tolkar, utvärderar och förändrar. 
Denna process pågår tills deltagarna har uppnått den grad av ömsesidig förståelse 
som krävs för konsensus. I bibliotekssammanhang beskrivs sociala medier som ett 
verktyg för att dels nå ut till en stor mängd användare och dels som medel för en 
interaktion av den typ som framkommer i konvergensmodellen (Fernandez 2009). 
Däremot har i nuläget liten kritisk granskning av de sociala mediernas kommuni-
kationsstrategier utförts, vilket innebär att högskolebiblioteks kommunikation ge-
nom sociala medier inte har utvärderats (Bodnar & Doshi 2011). Genom att studera 
högskolebiblioteks kommunikation i sociala medier med ett perspektiv som utgår 
från bas- och konvergensmodellen för kommunikation bör en djupare insikt i vilken 
typ av kommunikation som bibliotekens för över sociala medier kunna frambringas.  

4.3 Relationsmarknadsföring 
Enligt den klassiska amerikanska marknadsföringsskolan baseras nästan all tradit-
ionell marknadsföring på P4-modellen. Dessa P:n står för: Produkt, Pris, Påverkan 
och Plats. P4 avser främst att marknadsföra standardiserade konsumtionsvaror men 
presenteras ofta och felaktigt som en generell teori. Relationsmarknadsföring (RM) 
kan sägas vara en motreaktion på P4-modellen vars fokus ligger på ekonomiska 
transaktioner (Gummesson 2002, s. 23). Tre nyckelbegrepp inom RM är relationer, 
nätverk och interaktion, genom dessa har flera biblioteks- och informationsveten-
skapsforskare konstaterat att RM vore en tänkbar marknadsföringsstrategi för bib-
lioteksverksamhet (Singh 2003; Gupta & Jambhekar 2002; Besant 2000). Relat-
ioner förutsätter att två eller fler deltagare som står i kontakt med varandra, nätverk 
uppstår när relationerna blir mångtaliga, komplexa och svårbeskrivbara. I relation-
erna och nätverken har deltagarna kontakt, de utför aktiviteter och samspelar med 
varandra, dvs. interagerar (Gummesson 2002, s. 17-18). RM utgår från att konsu-
ment och organisation bör ha en jämställd relation, och att organisationer istället 
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för att marknadsföra produkter bör fokusera på att marknadsföra och vårda relat-
ionerna med sina konsumenter (Gummesson 2002, s. 25, 39). Tidigare studier har 
påvisat att högskolebibliotek uppger relationsbyggande som en av de mest relevanta 
anledningarna till att använda sociala medier (Taylor & Francis 2014).  

Både människor och organisationer ingår i flertalet nätverk och inom nätverken 
finns olika starka bindningar mellan olika deltagare. Exempelvis kan en individ ha 
starka bindningar till en nära arbetskollega men svaga bindningar till andra personer 
på samma arbetsplats som man enbart känner till namn och utseende. Gummesson 
skriver att om det finns starka bindningar mellan individer i två olika nätverk så kan 
dessa individer förmedla kontakter mellan nätverken (Gummesson 2004, s. 26-27). 
Som en organisation i behov av att synliggöras och marknadsföras är det därmed 
viktigt att tänka på att man inte enbart ska rekrytera nya kunder, man ska även re-
krytera kundernas nätverk (Gummesson 2004, s. 34). Bibliotek bör därmed jobba 
på att skapa och upprätthålla relationer till användare så att de återkommer till 
biblioteket men även rekommenderar biblioteket till andra medlemmar i sina nät-
verk. Lotta Haglund skriver att professionella relationer, som mellan bibliotek och 
användare, byggs upp under en längre tid. Bibliotekens relationer med sina använ-
dare är unika på det sättet att de är personliga samtidigt som de har ett professionellt 
innehåll. Alla typer av möten som anställda på biblioteket har med användare är 
lika viktiga ur relationsskapande aspekter. Möten kan i detta sammanhang både 
vara det fysiska mötet vid referensdisken, ett telefonsamtal, e-post, webbsidor och 
kontakt via sociala medier (Haglund 2005, s. 118). Gummesson skriver att det är 
organisationens grundläggande värderingar, attityder och uppfattning om tillvaron 
som är avgörande för om RM ska fungera. Tre av de viktigaste aspekterna för ef-
fektiv relationsmarknadsföring beskrivs som: Vilja att samarbeta och vara part-
ners, win-win-mentalitet och behandla varje kund individuellt. Att vilja samarbeta 
är viktigt för RM, i en snäv kontext innefattar samarbetet leverantör och kund men 
i en bredare kontext hela nätverket av kunder, leverantörer, kontakter och samar-
betspartners. Därtill måste varje kund behandlas individuellt. En win-win-situation 
innebär att alla parter i relationen känner sig som vinnare och då räcker det inte med 
att skapa nöjda kunder. Alla i nätverket måste känna sig tillfreds med situationen 
(Gummesson 2004, s. 36-38).  

Relationsmarknadsföring bygger på 30R som står för 30 olika typer av relat-
ioner. Gummesson understryker att relationerna är konkreta, identifierbara och kan 
ha stor betydelse för en organisations beslutsfattande, handlingar och resultat. De 
har numrerats för att vara lättare att organisera och särskilja, inte för att ange någon 
innebörders rangordning (Gummesson 2002, s. 44). Alla 30 relationer är inte intres-
santa för den här studien, utan sex relationer har bedömts som relevanta: 

R5 Servicemötet: Servicemötet berör i detta sammanhang interaktionen mellan 
högskolebibliotek och användare. Användaren blir genom aktivt deltagande i inter-
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aktionen, t.ex. att genom sociala medier gilla, kommentera, retweeta eller dela hög-
skolebibliotekens inlägg medproducent till den tjänst som biblioteket tillhandahål-
ler (Gummesson 2002, s. 46, 89, 94). 

R8 Närrelation: Enligt RM är det viktigt för biblioteken att ha närkontakt med 
användaren. Närkontakt är enligt 30R alltid att föredra framför en distansrelation. 
Närrelationer minskar det sociala och psykiska avstånd mellan bibliotek och använ-
dare vilket enligt forskning (Blumberg 1989) har visat sig resultera i en bättre ser-
vice (Gummesson 2002, s. 46, 107, 111). I det digitala samhället kan närrelationer 
skapas genom biblioteket och användare chatta, kommenterar, gillar, twittrar och 
retweetar med varandra. 

R9 Relation till den missnöjde kunden: Missnöjda användare upplever ofta att 
biblioteket har behandlat dem felaktigt och ifrågasätter relationen med biblioteket. 
Sättet som biblioteket behandlar missnöjda individer lägger grunden till den fort-
satta relationen, dvs. om individen fortsätter vara lojal gentemot organisationen. 
Högskolebibliotek skulle potentiellt genom tweets, hashtags eller facebookinlägg 
kunna uppmärksamma missnöje hos sina användare därmed kunna åtgärda sådana 
problem som de kanske annars aldrig hade fått kunskap om (Gummesson 2002, s. 
46, 116). 

R12 E-relationen: Relationer, nätverk och interaktion som skapas och upprätt-
hålls genom Internet och sociala medier. E-relationer är tekniskt sett distansrelat-
ioner men har visat sig leda till ökad mänsklig kontakt istället för tvärt om, de kan 
ses som komplement till humanrelationer. För att goda e-relationer krävs att biblio-
teket har en övergripande strategi för sina e-resurser. Det är viktigt att biblioteken 
kan förse sina användare med samma tillfredställande service genom digitala som 
fysiska kontaktytor (Gummesson 2002, s. 46, 130, 134-135). 

R13 Parasociala relationer: relationer till varumärken och objekt: Den här re-
lationen är den mellan användaren och bibliotekets varumärke. Relationen kan kon-
kretiseras i associationer till bibliotekets namn, logotyp och de värderingar som 
biblioteket symboliserar. Betydelse av bibliotekets varumärket kan beskrivas som 
det symboliska kapital som organisationen besitter. Värdet i det symboliska kapi-
talet kan bestå av kundnöjdhet och kundlojalitet, hur känt organisationens varu-
märke är samt de associationer som organisationen väcker (Gummesson 2002, s. 
143-144). Genom sociala medier kan biblioteken utveckla sitt varumärke och ge-
nom publicerade inlägg implicit låta användare förstå vilka värderingar biblioteket 
står för. 

R27 Intern marknadsföring: Intern marknadsföring handlar om de relationer 
som finns inom en organisation, exempelvis mellan kollegor, arbetsgrupper och 
funktioner. Intern marknadsföring åsyftar att simultant påverka individer, arbets-
grupper och utomstående aktörer i det gemensamma nätverket (Gummesson 2002, 
s. 237). På ett högskolebibliotek kan intern marknadsföring exempelvis ske mellan 
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biblioteket och dess personal, högskolans forskare och dess institutioner genom att 
biblioteket t.ex. publicerar inlägg som berör dessa grupper över sociala medier.  

I analysen kommer Gummessons relationer att användas som analytiska be-
grepp för att belysa hur högskolebiblioteken marknadsför sig, interagerar och byg-
ger relationer med användare och medarbetare över Facebook och Twitter. De olika 
relationerna kommer användas för att särskilja och syna olika typer av strategier 
och fokus som de individuella biblioteken har i relation till sociala medier. På så 
sätt blir Gummessons relationer det ramverk som kommer utgöra förklaringsmodell 
för hur biblioteken publicerar material över Facebook och Twitter. Tidigare forsk-
ning kommer i relation till Gummessons relationer att användas för att förstå och 
tolka analysresultaten, samt för att sätta in resultaten i en större kontext.  
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5 Metod 

5.1 Urval 
I Sverige finns över 150 högskolebibliotek vid 42 lärosäten på 27 olika orter, därtill 
tillkommer Kungliga biblioteket som en gemensam resurs. Storleken på biblioteken 
varierar från små fackbibliotek med enbart en anställd till t.ex. Lunds universitets-
bibliotek med drygt 200 anställda. Driftkostnaderna för biblioteken ligger på mellan 
400 000 och 200 miljoner kronor per år (Nelke 2009, s. 15). Denna undersökning 
omfattar fem högskolebiblioteks facebook- och twitterinlägg under höstterminen 
2015 (31 augusti t.o.m. 17 januari) vilket bör vara ett tillräckligt omfångsrikt 
material för att utgöra underlag för högskolebibliotekens nuvarande kommunikat-
ion över sociala medier. De högskolebibliotek som kommer att behandlas i studien 
är Stockholms universitetsbibliotek (SUB), Södertörns högskolebibliotek (SHB), 
Kungliga tekniska högskolans bibliotek (KTHB), Karolinska institutets universi-
tetsbibliotek (KIB) och Karlstads universitetsbibliotek (KAUB). Högskolebibliotek 
är handplockade efter fyra fastslagna kriterier: Aktiv social medieanvändning under 
2015, frekvent publicering av material, bibliotekens antal följare och inbördes va-
riation. Ett kriterium var att biblioteken hade aktiva facebook- och twitterkonton 
där material postades med regelbunden frekvens av minimum en gång i veckan un-
der höstterminen 2015. Ytterligare krav var att alla utvalda högskolebibliotek hade 
över 500 följare på Facebook och 100 följare på Twitter. Ett relevant antal följare 
är förutsättningen för att dialog och interaktion ska ha möjlighet att utvecklas. Det 
sista kriteriet var att biblioteken varierade i storlek, personalstyrka, ekonomi och 
akademisk inriktning, enkelt uttryckt har två större och tre lite mindre bibliotek 
valts ut, se Tabell 1. 

Tabell 1. Lärosäten, antal heltidsstudenter (HST), bibliotekens driftkostnad och antal anställda. 
Källa: Nelke 2009, s. 11, 16 

 

Högskolebib-
liotek Lärosäte Antal HST 

Bibliotekets  
driftkostnader (tkr)  

Antal  
anställda 

SUB Stockholms Universitet 29.829 111.856 155 

KTHB 
Kungliga Tekniska Högs-
kolan 13.222 57.876 53 

KAUB Karlstads Universitet 7.813 26.936 33 

KIB Karolinska Institutet 7.668 91.517 111 

SHB Södertörns Högskola 5.803 28.607 36 
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Att studien behandlar bibliotek med inbördes skillnader i antal högskolestudenter, 
driftkostnad och antal anställda är ett medvetet val. Genom variationen mellan stu-
dieobjekten kan studiens analys omfatta aspekter av huruvida kommunikations- och 
interaktionssätt särskiljer sig mellan större och mindre högskolebibliotek.  

5.2 Bakgrundsbeskrivning av biblioteken 
Den materialinsamling av högskolebiblioteken som skett under urvalsprocessen an-
vändes för att sammanställa en bakgrundsbeskrivning av de bibliotek som studien 
inkluderade. I bakgrundsbeskrivningen inkluderades faktorer som potentiellt kunde 
vara av nytta för undersökningen så som när högskolebiblioteket och dess univer-
sitet startades upp, vilket syfte biblioteket har i relation till universitetet, var biblio-
teket har sina filialer och annan liknande allmäninformation. Därtill inkluderades 
information om högskolebibliotekens facebook- och twitterkonton, t.ex. vilket år 
biblioteken skapade sina facebook- och twitterprofiler, hur biblioteken beskriver 
sig själva online, hur biblioteken motiverar sin närvaro på sociala medier och vilken 
typ av kontakt som användare kan få med biblioteken över Facebook och Twitter. 
Även hur många personer som följer och bevakar bibliotekens aktiviteter över so-
ciala medier dokumenterades, samt hur många konton på Twitter som biblioteken i 
sin tur följer. Syftet med bakgrundsbeskrivningen var att få en förkunskap och fing-
ervisning om högskolebibliotekens närvaro på sociala medier samt förmedla den 
situationskontext som omger bibliotekens sociala medier i uppsatsen.  

5.3 Kvalitativ webbenkät 
Webbenkätens syfte var att besvara undersökningens forskningsfrågor som rör hur 
de akademiska biblioteken själva ser på sina sociala medier, vilken information som 
förmedlas över Facebook och Twitter, vilken kommunikation som uppstår samt 
huruvida de olika medierna används i olika syften. Syftet med enkäten var med 
andra ord att få fram ett underlag för bibliotekens attityd gentemot sin användning 
av sociala medier. Jan Trost understryker i Enkätboken (2012) att en forskningsen-
käts framgång grundas i att forskaren har enkätens syfte klart för sig samt vilken 
typ av information enkäten strävar efter att frambringa (Trost 2012, s. 16). Den här 
undersökningens enkät var menad att frambringa ett huvudsakligen kvalitativt re-
sultat även om ett fåtal kvantitativa aspekter fanns med i enkäten. Trost menar att 
det ofta hävdas att enkäter alltid är huvudsakligen kvantitativa i sin natur men att 
de även kan innehålla en uppsättning kvalitativa element (Trost 2012, s. 17). Trost 
skriver att är man ”intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera 
eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en 
kvalitativ studie rimlig” (Trost 2012, s. 23).  
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De bibliotek som undersökningen omfattar och som fick enkäten skickad till 
sig var utvalda enligt principen av ett bekvämlighetsurval blandat med ett strate-
giskt urval. Ett strategiskt urval innebär i situationskontexten att biblioteken delvis 
valdes ut för att det skulle uppstå en variation i svaren (Trost 2012, s. 31-32). De 
variabler och karakteristika som har varit av teoretisk betydelse för urvalet har re-
dan gåtts igenom i kapitel 5.1 Urval.  

För att garantera att webbenkäten har en hög forskningsmässig trovärdighet har 
jag utgått från Trosts kriterier för standardisering och strukturering. I uppsatsen har 
standardisering och strukturering använts istället för reliabilitet och validitet, vilka 
är begrepp som främst hör hemma i kvantitativa studier. Reliabilitet åsyftar tradit-
ionellt forsknings tillförlitlighet, att en studie är stabil och inte innefattar t.ex. infly-
tande av slumpartade faktorer. Grundtanken med reliabilitet är att en studie vid tid-
punkt x ska ge exakt samma resultat om samma undersökning genomförs vid tid-
punkt y. Problematiken är att den typen av tankesätt förutsätter statiska förhållan-
den, vilket går helt emot det symboliskt interaktionistiska synsätt som utgår från att 
alla människor konstant deltar i processer av att konstruera och förändra verklig-
heten (Trost 2012, s. 61-63). 

 Standardisering innebär en avsaknad av variation, att alla respondenter har fått 
samma enkät, innehållandes samma frågor och samma förutsättningar för att be-
svara frågorna. Dock bör man som forskare vara medveten om att detaljerna i re-
spondenternas svarssituation kan variera i det oändliga och att fullständig standar-
disering aldrig kan uppnås (Trost 2012, s. 57). Begreppet strukturering kan tolkas 
på ett flertal olika sätt men i situationskontexten låter jag den, inspirerad av Trost, 
åsyfta frågeformulärets struktur, dvs. dess disposition och formulering av relevanta 
frågor (Trost 2012, s. 57-60). För att utforma en enkätsituation med hög standardi-
sering och en enkät med hög strukturering valde jag att skicka samma introdukt-
ionsmail, enkät och påminnelsemail till alla respondenter vid samma tillfällen. En-
käten var formulerad på ett sådant sätt att den enbart berörde ämnen relevanta för 
undersökningen men hade öppna svarsalternativ så att respondenterna hade möjlig-
het att svara så utförligt de önskade.  

5.3.1 Tillvägagångssätt och arbetsgång: Webbenkät 
Studiens webbenkät skapades på hemsidan www.webbenkater.com. Enkäten be-
stod av 15 frågor, exklusive kontrollfrågor om respondentens för- och efternamn, 
anställningsplats, yrkestitel och arbetsenhet. Enkäten distribuerades till biblioteken 
via mail, i två fall adresserades mailet till den medarbetare på biblioteket som upp-
satsförfattaren uppfattade som en aktuell enkätrespondent. Aktuella enkätrespon-
denter var i detta fall de medarbetare som administrerade högskolebibliotekets so-
ciala medier. I resterande tre fall kontaktades biblioteken genom ett telefonsamtal 
eller genom bibliotekens hemsidors chattfunktion för att få svar på frågan gällande 
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vilken medarbetare som enkäten skulle adresseras till. Respondenterna kom till en-
käten genom att klicka på en länk som fanns bifogad i mailet. Genom att använda 
en webbenkät i studiens undersökning förenklades respondenternas deltagande i 
svarsprocessen. Respondenterna behövde enbart besvara frågorna och sedan stänga 
ned fliken i webbläsaren, till skillnad från exempelvis post- eller mailenkäter där 
respondenterna manuellt måste skicka ett enkätsvar till enkätförfattaren. Webb-
enkäten skickades ut till biblioteken 25/1/2016 och sista datum för inlämning sattes 
en månad senare 24/2/2016. Efter två veckor skickades en påminnelse ut till de 
bibliotek som ännu inte hade svarat på enkäten. Denna påminnelse skickades både 
ut via mail och genom högskolebibliotekens facebookchatt. Det mail som enkätun-
dersökningen bifogades i går att läsa i sin helhet i Bilaga 1 liksom påminnelsemailet 
finns bifogat i Bilaga 2.   

I Samhällsvetenskapliga metoder (2011) skriver Alan Bryman att enkäter till 
många avseenden liknar strukturerade intervjuer men i och med att det inte finns 
någon intervjuare som kan precisera och förklara frågorna bör enkätens frågor vara 
lätta att förstå och besvara (Bryman 2011, s. 228). Därtill bör enkätundersökningen 
vara utformade på ett lättförståeligt sätt så risken för att respondenten glömmer att 
besvara delar av undersökningen minimeras. Därtill bör enkäter vara kortfattade för 
att minska risken för att respondenten tröttnar på enkäten och väljer att inte svara 
alls (Bryman 2011, s. 228). Studiens webbenkät var formulerad som 15 mycket 
enkla frågor som var uppdelade i fem separata sektioner: Inledning, Anledning till 
att använda sociala medier, Hur publicerar Ert högskolebibliotek material på Fa-
cebook, Hur publicerar Ert högskolebibliotek material på Twitter samt Högskole-
bibliotekets administration av sociala medier. Webbenkäten kan läsas i sin helhet i 
Bilaga 3. För att inte begränsa eller styra respondenternas svar var majoriteten av 
enkätfrågorna öppna så respondenten hade möjlighet att fritt formulera svaret och 
det fanns ingen undre eller övre gräns för hur utförligt svaret behövde vara. För att 
förhindra att respondenterna undvek att svara på, alternativt glömde bort, enkätfrå-
gor var 13 av enkätfrågorna obligatoriska att svara på för att kunna gå vidare i en-
käten.  

Enkätundersökningar kan medföra metodiska problem som att respondenterna 
blir förvirrade av enkäten och skulle behöva en förklaring, att enkätfrågorna inte är 
täcker hela kunskapsområdet vilket medför att viktig information missas och att ett 
stort antal av respondenter faller bort (Bryman 2011, s. 229-231). För att försöka 
förebygga liknande problem introducerades enkäten med ett kortfattat men utförligt 
introduktionsmail som förklarade syftet med undersökningen och hur responden-
terna hade valts ut. I detta mail uppmanades alla respondenter att ta kontakt med 
uppsatsförfattaren om de skulle ha några frågor gällande enkäten, hur enkätsvaren 
skulle användas eller gällande detta uppsatsarbete. Respondenterna fick möjlig-
heten att både söka kontakt med uppsatsförfattaren via e-post och telefon vid even-
tuella frågor rörande enkätundersökningen. För att förekomma att det fanns viktig 
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information som respondenterna ville dela med sig av men som inte skulle framgå 
av enkätfrågorna fanns i enkätformulärets sista sida en ”Övrigt”-kategori där re-
spondenterna uppmanades att dela med sig av information eller åsikter som inte 
framkommit under de tidigare frågorna. I enkäten ombads respondenterna att bifoga 
högskolebibliotekets policy över användningen av sociala medier ifall en sådan 
fanns.  

I ett av fallen så hade biblioteket, SHB, två olika personer som separat admini-
strerade bibliotekets facebook- respektive twitterkonto. I detta fall skickades fråge-
mailet ut till båda dessa personer så totalt medverkande i undersökningen var sex 
respondenter. Enkäten besvarades av samtliga fem bibliotek som undersökningen 
berörde, vilket därmed resulterade i en svarsfrekvens på 100 procent. Enbart ett av 
biblioteken, KIB, bifogade i enkätundersökningen en policy över sina sociala me-
dier. För att få klarhet i varför de andra biblioteken valde att inte bifoga en medie-
policy då fyra respondenter (66.7 procent) uppgav att biblioteket hade en sådan och 
två respondenter (33.3 procent) uppgav ”annat” skickads ett mail ut till de bibliotek 
som inte hade bifogat en mediepolicy där de åter ombads bifoga en sådan, alterna-
tivt precisera varför en sådan inte kunde bifogas. Detta mail resulterade i att ytter-
ligare tre av biblioteken antingen bifogade, eller hänvisade, till en mediepolicy me-
dan ett bibliotek, KTHB, uppgav att de i nuläget inte hade en uppdaterad mediepo-
licy i aktivt bruk. 

 Svaren på de öppna frågorna och högskolebibliotekens mediepolicys samman-
fattades och tematiserades i två worddokument. I undersökningen var responden-
terna tvungna att uppge information om för- och efternamn, vilket högskolebiblio-
tek de jobbade på, sin yrkestitel och vilken enhet på biblioteket som de arbetade på. 
Alla deltagare utlovades anonymitet i slutrapporten bland annat för att individa-
spekten av enkätsvaren inte är relevant för den här studien. 

5.4 Analys av bibliotekens policydokument 
De högskolebibliotek som valdes ut till studien ombads att i webbenkäten bifoga 
sina policydokument för användning av sociala medier. Tre av fem bibliotek bifo-
gade policydokument som var utförliga nog att närläsas och analyseras. Analysen 
av policydokumenten bör ses som ett komplement till svaren på webbenkäten, och 
har inte varit ett av uppsatsens centrala inslag. Analysen påbörjades med en närläs-
ning av de tre policydokumenten där fokus låg på att hitta gemensamma nämnare, 
motsägelser och skillnader dokumenten emellan, tre intressanta kategorier utkris-
talliserades: Syfte, målgrupp och kommunikation. Vad som stod i policydokumen-
ten om dessa tre kategorier beskrevs deskriptivt för varje bibliotek och de olika 
resultaten jämfördes och analyserades utifrån de tidigare beskrivna kommunikat-
ionsteorierna och Gummessons teori om relationsmarknadsföring.  
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5.5 Kvalitativ innehållsanalys 
Den här studien kommer att innefatta av en kvalitativ innehållsanalys av de utvalda 
högskolebibliotekens publicerade facebook- och twitterinlägg. Tanken med den 
kvalitativa innehållsanalysen är att analysresultatet ska kunna besvara forsknings-
frågor rörande vilken typ av information som de utvalda högskolebiblioteken pub-
licerar genom sina sociala medier. Metoden avser även att besvara de frågeställ-
ningar som berör hur biblioteken kommunicerar med biblioteksanvändare via sina 
sociala medier och ge indikationer på huruvida det existerar en tvåvägskommuni-
kation mellan användare och bibliotek. De facebook- och twitterinlägg som ska 
analyseras är, enligt Bryman (2011), en typ av virtuella dokument. Virtuella doku-
ment är till sin natur föränderliga och har ofta ett specifikt fackspråk, vilket kräver 
en viss förberedelse och förförståelse vid analys av dylikt material (Bryman 2011, 
s. 499-500). Analysen kommer att innehålla en del nödvändiga fackuttryck, men 
alla facktermer kommer att förklaras i den löpande texten.  

Denna undersöknings studie av Facebook och Twitter kommer att utgå från 
Scotts kvalitetskriterier för dokument som beskrivs av Bryman; Autenticitet, tro-
värdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman 2011, s. 489). Autenticitet 
innebär att materialet är äkta och av ett otvetydigt ursprung medan trovärdighet 
åsyftar att materialet är utan felaktigheter och förvrängningar. I den här undersök-
ningen har materialet i den kvalitativa innehållsanalysen hämtats från högskolebib-
liotekens officiella facebook- och twitterkonton. Dessa facebook- och twitterkonton 
har verifierats genom att de är länkade till högskolebibliotekens hemsidor, alterna-
tivt har förmedlats till uppsatsförfattaren av en representant för högskolebiblioteket. 
Genom de sociala mediernas flyktiga karaktär finns inga garantier för att de virtu-
ella dokument som studien behandlar i efterhand kan återfinnas i deras ursprungliga 
form, dvs. den form som de hade när studien utfördes. Dokumenten kan manipule-
ras genom yttre påverkan, i form av att publicerade inlägg raderas eller facebook- 
eller twitterkonton stängs ned. Dokumenten kan även manipuleras genom inre på-
verkan, t.ex. att biblioteken själva väljer att radera eller redigera publicerade inlägg 
i efterhand. För att säkerställa åtkomst till allt material som uppsatsen behandlar har 
uppsatsförfattaren gjort kopior på samtliga virtuella dokument. Tillgång till dessa 
kan uppsatsförfattaren ge ut mot begäran.  

Att materialet är representativt innebär att materialet är typiskt för den kategori 
som det tillhör. För att säkerställa representativitet har materialet i denna studie 
samlats in under en utvald tidsperiod, höstterminen 2015 (31 augusti t.o.m. 17 ja-
nuari). Tidsperioden på totalt 20 veckor är utvald på grund av att den både repre-
senterar hög- som lågsäsong för biblioteken, där högsäsongen går från 31 augusti 
fram till några dagar innan jul för att sedan återupptas efter julledigheten i januari. 
Lågsäsongen representeras av de röda dagarna under jul och nyår. På detta sätt 
kommer materialet uppvisa en naturlig variation som speglar bibliotekens och hög-
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skolans naturliga terminsschema. Under HT 15 hade även alla de utvalda högsko-
lebiblioteken funnits på Facebook och Twitter så många år att biblioteken borde ha 
blivit vana vid att administrera och publicera material över sina facebook- och twit-
terkonton. Samma tidpunkt valdes ut för samtliga bibliotek för att eventuella tids- 
och sociokulturella faktorer med potential att påverka studien skulle vara lika för 
alla de representerade biblioteken. Detta ger även studien potential att jämföra hur 
olika bibliotek hanterar eller relaterar till samma händelser i sina sociala medier, 
som t.ex. terminsstarten eller julledigheten.  

Under höstterminen 2015 publicerade högskolebiblioteken sammanlagt 441 fa-
cebookinlägg och 213 twitterinlägg, vilket bör ses som en representativ materiel-
mängd för att kunna få insikt i hur högskolebibliotek kommunicerar över sociala 
medier. Hur många inlägg som de olika biblioteken publicerat genom Facebook och 
Twitter HT15 varierar, se Tabell 2. 

Tabell 2. Antal facebook- och twitterinlägg som högskolebiblioteken publicerat från 31 augusti 2015 
till och med 17 januari 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meningsfullhet innebär i situationskontexten att det utvalda materialet ska vara tyd-
ligt och begripligt nog att analysera. Högskolebibliotekens kommunikation över 
Facebook är generellt lättillgänglig och folklig, mediet tycks vid en snabb överblick 
vara till för att kommunicera med primärt studenter och i andra hand forskare och 
universitetsinstitutioner. Över Twitter för en del av biblioteken en något mer fack-
artad kommunikation som främst riktar sig till forskare, akademiker samt andra 
biblioteks- och universitetsinstitutioner. Högst generaliserande skulle man kunna 
säga att kommunikation över Facebook primärt sker på svenska, och har ett lättill-
gängligt språkbruk utan alltför många akademiska facktermer. Detta står i kontrast 
till Twitter där högskolebibliotekens kommunikation språkligt varierar mellan 
svenska och engelska och flertalet facktermer förekommer. Med de olika sociala 
mediernas målgrupp i åtanke är typen av kommunikation förhållandevis enkla att 
förstå och inläggens meningsfullhet relevant.  

Ett mindre problem som förekommit under studien var länkröta, vilket innebär 
att länkarna i inlägg publicerade på Facebook eller Twitter har förlorat sin ursprung-
liga hänvisning. Att i efterhand försöka avgöra vart vissa länkar har pekat har dock 

Högskolebibliotek Facebookinlägg Twitterinlägg 

KIB 111 26 

KTHB 72 37 

KAUB 126 72 

SHB 62 28 

SUB 70 50 

Totalt antal inlägg 441 213 



 39 

inte utgjort något större problem då majoriteten av länkarnas hänvisningar har fram-
gått av den text som biblioteken har publicerat i relation till länkarna. Länkröta har 
framförallt varit förekommande i relation till de inlägg som Stockholms Universi-
tetsbibliotek har publicerat då SUB under våren 2016 flyttade från sin webbsida 
www.suv.su.se till www.su.se/bibliotek. Att webbplatsen flyttades innebar att ma-
joriteten av de inlägg som SUB publicerade hösten 2016 med länkar som hänvisade 
till SUB:s före detta hemsida var inaktiva.  

Utöver vissa av SUB:s inlägg så förekom få fall av länkröta i det insamlade 
materialet. En av anledningarna torde vara materialets aktualitet, då undersöknings 
materialinsamling och analys pågick enbart några veckor efter HT 2016. Avslut-
ningsvis bör tilläggas att eftersom studien åsyftar att studera hur biblioteken använ-
der sociala medier har enstaka inläggs länkröta inte haft en prominent inverkan på 
studiens slutresultat. 

5.5.1 Tillvägagångssätt och arbetsgång: kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen påbörjades genom att de utvalda materialet, 
bibliotekens publicerade facebook- och twitterinlägg, närlästes. Under närläsningen 
kategoriserades inläggen efter de kategorier och attribut som inläggen innehöll. Ka-
tegoriseringen av inläggen var nödvändig för att på ett lättöverskådligt sätt kunna 
avgöra vilken typ av kommunikation, information och budskap som biblioteken 
förmedlar över sina sociala medier. Man kan likna den analys som denna studie 
innehåller vid en etnografisk innehållsanalys, en term som 1996 myntades av David 
L. Altheide, professor i sociologi vid Arizona State University. En etnografisk in-
nehållsanalys innebär att forskaren genom närläsning söker upptäcka och verifiera 
teman i materialet. Under närläsningsprocessen revideras teman och kategorier 
kontinuerligt vilket ger en flexibilitet och kontinuerlig rörelse mellan datain-
samling, begreppsbildning samt kodning av data, analys av data och tolkning av 
data. Tanken var att genom detta relativt förutsättningslösa angreppssätt låta materi-
alet tala för sig själv samtidigt som undersökningen fortfarande kunde peka ut struk-
turer och mönster, alternativt bristerna på desamma. 

Analysen påbörjades genom att två separata exceldokument skapades, ett för 
Facebook och ett för Twitter där varje högskolebibliotek fick en flik för sina publi-
cerade facebookinlägg respektive publicerade twitterinlägg. Därefter fick varje se-
parat publicerat inlägg från respektive bibliotek en egen cell i bibliotekets excelflik; 
alla publicerade inlägg betraktades som ett separat studieobjekt. Varje inlägg ana-
lyserades separat, och i dess cell noterades vilken typ av kategori inlägget hade, 
baserats på vilken information som förmedlades genom inlägget, hur denna inform-
ation kommunicerades genom inlägget samt ytterligare framträdande aspekter av 
inlägget, t.ex. huruvida inlägget adresserade en specifik målgrupp, hur läsare av 
inlägget tilltalades eller ifall inläggets språk var informellt. Alla inlägg närlästes 
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och kodades ett flertal gånger, vilket innebar att teman, framstående drag och in-
tressanta analysaspekter kontinuerligt framkom under arbetsprocessen. Analysar-
betet rörde sig ständigt mellan begreppsbildning, kodning, analys och tolkning där 
samtliga inläggs kodning reviderades allteftersom materialet som helhet analysera-
des.  

För att illustrera hur de publicerade inläggen kategoriserades definierades först 
inläggets inläggstyp eller kategori, vilket exempelvis kunde vara biblioteksnyheter, 
biblioteksarrangemang, tips eller retweet. När inläggets grundkarakteristik fastsla-
gits dokumenterades ytterligare aspekter och attribut. För ett biblioteksarrange-
mang skulle attributen kunna röra sig om vilken typ av arrangemang inlägget be-
handlade, t.ex. ett seminarium för doktorander eller en drop in-workshop för stu-
denter. Inläggets primära målgrupp definierades samt om inlägget innehöll länkar, 
fotografier, citat eller liknande utmärkande externt material. Om inlägget kategori-
serat som tips, noterades vilken typ av material eller aktivitet som högskolebiblio-
teket tipsade om, t.ex. litteraturtips. En artefakt kunde simultant kategoriseras som 
flera inläggstyper, dvs. ett inlägg kan vara både biblioteksinformation och ett bibli-
oteksarrangemang. 

För varje inlägg noterades utstickande språkliga uttryck, vilket inkluderade för-
sök till humor och personliga anslag, uppmaningar till läsarna, direkta och retoriska 
frågor samt huruvida om de publicerade inläggen duade eller niade läsaren. Språk-
liga särdrag noterades i form av enstaka ord eller kortare meningar i respektive in-
läggs excelkolumn. Exempel på karakteriserade inlägg:  

 
•   KIB facebookinlägg 19; Biblioteksarrangemang (Uppesittarkväll) - 

Utrop - Informellt språk ("…se till att få klart den förbenade skrivupp-
giften!") - Uppmaning - Bild 

•   KTHB facebookinlägg 52; Biblioteksinformation (Stöld) - Universi-
tetsrelaterat - Uppmaning ("Please make sure never to leave any valua-
bles (such as mobile phones or computers) unattended!") – Utrop 

•   KAUB facebookinlägg 67; Bibliotekstips (Lunchföreläsning) - Bibli-
oteksarrangemang - Omnämnande (Bibliotekarie Irina, Prorektor Tho-
mas Blom) - Uni.Forskning - Hastag #ämnesbibliotekarie - Fråga - Di-
rekt tilltal - Bild - Tillrättavisning  

•   SHB twitterinlägg 9; Retweet (@sodertorn) - Kuriosa/Nöje (Musikvi-
deo inspelad på SHB) - Omnämnande @SodertornuniLib  

•   SHB twitterinlägg 15; Uni.forskning (Publicerad avhandling) - Länk 
till avhandlingen - Bild - Omnämnande @sodertorn  

•   SUB twitterinlägg 33; Omvärldsbevakning (Seminarium om OA på 
Bok och Bibliotek-mässan 2015) - Direktcitat - Omnämnande Wilhelm 
Widmark - Hashtag #oabob  
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I  analysen betraktas och beskrivs varje inlägg utifrån dess unika karakteristik och 
inläggens övergripande teman. En del inlägg kodades om allteftersom inläggtyper 
och genrer utkristalliserades, totalt framkom elva inläggsgenrer i materialet: Bibli-
oteksarrangemang, Biblioteksinformation, Bibliotekstips, Eftersökan, Nöje/Kuri-
osa, Omvärldsbevakning, Påminnelse, Tillrättavisning, Tips, Universitetsforskning 
och Universitetsrelaterat. Vad som definierar de olika genrerna utgör en del av 
undersökningens analysmaterial och kommer att presenteras i kapitel 6.4  Resultatet 
av den kvalitativa innehållsanalysen. Materialet innehöll även inlägg som biblio-
teken publicerade men inte hade författat själva, inlägg som inte innehöll någon 
textbaserad information och inlägg som på andra sätt inte gick att tematisera bland 
övriga genrer. Den mest framstående inläggstypen bland dessa var retweets som 
därför kom att utgöra en egen genre. De elva grundgenrerna delades upp i fyra se-
parata kategorier utifrån inbördes likheter i karakteristik: Omvärldsrelaterade gen-
rer, Biblioteksrelaterade genrer, Universitetsrelaterade genrer och Kuriosa, Nöje 
& Tillrättavisning. Utöver att alla inlägg kategoriserades och tematiserades så till-
delades inläggen olika attribut som användes för att definiera vilken typ av kom-
munikation som framkom i inlägget. 13 attribut framkristalliserades i materialet: 
Bilder, Citat, Direkt tilltal, Frågor, Hashtags, Informellt språk, Länkar, Ni-tilltal, 
Omnämnande, Uppmaning, Ursäkt, Utrop och Videos. Utförligare beskrivningar av 
attributen presenteras, i likhet med genrerna, i kapitel 6.4.  

I kategoriseringen och kodningen av materialet har ett högskolebibliotek i taget 
systematiskt analyserats, dvs. först analyserades bibliotek A:s facebook- och twit-
terinlägg, sedan gick analysen vidare till bibliotek B. Att på detta sätt arbeta syste-
matiskt gav en känsla för högskolebibliotekets publiceringskarakteristik och sätt att 
kommunicera över sociala medier. När samtliga biblioteks publicerade inlägg var 
analyserade gjordes ytterligare en genomläsning av materialet ur ett helhetsperspek-
tiv där de teoretiska aspekterna specifikt togs i beaktande vid reflektion av analysen. 

När allt material hade genomgått upprepade revideringar av innehållsanalysen 
sammanställdes högskolebibliotekens sätt att publicera material över Facebook och 
Twitter i fyra separata tabeller. Två tabeller berörde i vilka kategorier högskolebib-
lioteken publicerade material över Facebook och Twitter. De andra två tabellerna 
berörde i vilken utsträckning biblioteken använde olika attribut när de publicerade 
inlägg. Resultatet av innehållsanalysen redovisades sedan utifrån en disposition ba-
serad på de fyra huvudkategorierna: Omvärldsrelaterade genrer, Biblioteksrelate-
rade genrer, Universitetsrelaterade genrer och Kuriosa, Nöje & Tillrättavisning, 
som inläggsgenrerna hade blivit indelade i. I redovisningen av innehållsanalysen 
inkluderas analysresultaten av policydokumenten och webbenkäten samt viss tidi-
gare forskning.   

Resultatet av innehållsanalysen utgör, tillsammans med bakgrundsbeskriv-
ningen av högskolebibliotekens sociala medier, bibliotekens mediepolicy och re-
sultaten av enkätstudien, undersökningens empiriska material. Ett antal aspekter 
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som noterades i kategoriseringen och kodningen av högskolebibliotekens mediein-
lägg visade sig inte ha större betydelse för den slutgiltiga tolkningen och analysen 
av materialet. Att ha noterat dessa aspekter och inkluderat dem bör dock inte ses 
som förgäves då detaljrikedomen i innehållsanalysen har legat till grund för ana-
lysens helhetsbild och den förståelse för högskolebibliotekens kommunikation över 
sociala medier som framkommit. Slutligen sammanfattades och analyserades det 
empiriska materialet som helhet, dvs. både resultaten från enkätundersökningen, 
policydokumenten och den kvalitativa innehållsanalysen studerades för att besvara 
den övergripande frågan hur biblioteken kommunicerar över sociala medier. 

5.6 Vetenskaplig tillförlitlighet  
Den centrala och stundom även problematiska uppgiften inom kvalitativ forskning 
är att åstadkomma ett resultat som är intressant samtidigt som det är tillförlitligt och 
vars grad av tillförlitlighet kan bedömas (Strand 1983, s. 5). En del forskare vill att 
den kvantitativa forskningens kriterier för tillförlitlighet, validitet och reliabilitet, 
även skall gälla för kvalitativ forskning. Andra forskare har ifrågasatt dessa kriteri-
ers relevans för kvalitativ forskning i och med deras grund ligger i ett positivistiskt 
forskningsperspektiv (Bryman 2011, s. 351ff). De kvalitativt inriktade forskarna 
Lincoln och Guba (1985, 1994) har föreslagit två alternativa termer för kvalitets-
försäkring av kvalitativ forskning, tillförlitlighet och äkthet. Bryman delar upp till-
förlitlighet i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera.  

En studies trovärdighet baseras på att studiens forskare förmedlar en beskriv-
ning av den sociala verkligheten som är acceptabel i andra människors ögon. Tro-
värdighet inbegriper att forskningen har utförts i enlighet med forskningsetiska reg-
ler (Bryman 2011, s. 354-355). Överförbarhet innebär att beskrivningar av studiens 
kontext och material är detaljerade nog att förse läsare med tillräcklig information 
och material för att bedöma hur pass överförbara studieresultaten är till en utomstå-
ende kontext. Att en undersökning är pålitlighet innebär att en fullständig redogö-
relse av alla faser av forskningsprocessen finns dokumenterad (Bryman 2011, s. 
355ff). Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte har låtit per-
sonliga värderingar påverka studiens utförande, analys eller slutresultat. Studiens 
äkthet rör generella forskningspolitiska konsekvenser, t.ex. ifall undersökningen 
ger en rättvis, etiskt korrekt, bild av de ämnen som studien innefattar (Bryman 2011, 
s. 356). 

För att säkerställa att den här undersökningen förmedlar hur högskolebiblio-
teken kommunicerar över sociala medier på ett transparant och trovärdigt sätt har 
både en enkätstudie och en kvalitativ innehållsanalys inkluderats. Genom fylliga 
beskrivningar av studiens situationskontext, tidigare forskning samt  de undersökta 
högskolebibliotekens publicerade facebook- och twitterinlägg kan läsare bedöma 
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studiens överförbarhet och möjligheterna för generalisering. För att garantera stu-
diens pålitlighet har varje steg i undersökningen noggrant dokumenterats och redo-
visats. Under studiens gång har uppsatsförfattaren medvetet reflekterat över sina 
egna värderingar och åsikter i relation till undersökningen och analyseringsarbetet. 
Det är utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv omöjligt att som forskare vara 
fullständigt objektiv då tankar och slutsatser skapas av och filtreras genom indivi-
duella erfarenheter och tidigare upplevelser. Det primära materialet för denna studie 
är textbaserat i form av publicerade inlägg och enligt Bergström och Boréus närmar 
sig alla läsare nya texter med en viss förförståelse och förutfattade meningar (Berg-
ström & Boréus 2005, s. 25). Sådan förförståelse är beroende av läsarens sociokul-
turella kontext som t.ex. hens världsuppfattning, utbildning och kunskap om text-
genren. Alla dylika faktorer är avgörande för hur en läsare förstår och tolkar en text, 
det är inte möjligt att frigöra sig från sin sociokulturella kontext och möta texten på 
ett objektivt plan (Bergström & Boréus 2005, s. 25). En aktiv medvetenhet om hur 
individens sociokulturella kontext och individuella tankeprocessen utgör grunden 
för all texttolkning och forskning ger större utrymme för objektivitet och allmän-
giltighet i utförda studier.  

5.7 Forskningsetiska överväganden 
Ett av studiens överväganden har varit huruvida det är forskningsetiskt riktigt att 
använde högskolebiblioteks facebook- och twitterinlägg som studiematerial utan 
bibliotekens vetskap eller godkännande. De högskolebibliotek som medverkar i stu-
dien har offentliga facebook- och twitterkonton, vilket innebär att vem som helst 
kan få tillgång till publicerat material. Det är rimligt att anta att biblioteken är med-
vetna om risken att publicerat material kan komma att brukas i andra syften än vad 
biblioteken avsett. I studien har de fem undersökta biblioteken inte anonymiserats, 
däremot har de medarbetare som svarat på enkätundersökningen utlovats anonymi-
tet. Tanken var att tryggheten i anonymitet potentiellt kan resultera i öppenhjärtiga 
och ocensurerade enkätsvar. Dock är antalet högskolebibliotek i Sverige förhållan-
devis litet, och andelen högskolebiblioteksanställda som specifikt jobbar med soci-
ala medier ännu mindre, därmed kan fullständig konfidentialitet vara svåruppnådd, 
ett faktum som de deltagande bibliotekarierna har varit medvetna om.  

Ytterligare en forskningsetisk aspekt har varit uppsatsförfattarens relation till 
Södertörns högskolebibliotek där författaren innan undersökningen påbörjades ge-
nomförde en femveckors praktik och efter genomförd praktik fick jobb som bibli-
otekarieassistent. Praktiken innebar att uppsatsförfattaren fick fördjupad insikt i hur 
högskolebibliotek i allmänhet och SHB i synnerhet använder sociala medier för att 
nå ut till sina användare. Uppsatsförfattarens jobb för SHB har inte påverkat materi-
alinsamling, analys eller slutdiskussion, och SHB har inte särbehandlats i jämfö-
relse med de andra bibliotek som studien innefattar.  
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6 Undersökning och analys  

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor har studiens primärfokus varit högsko-
lebibliotekens svar på webbenkätundersökning som presenteras i kapitel 6.2 och 
resultatet av den kvalitativa innehållsanalys av bibliotekens material som introdu-
ceras i kapitel 6.3. Den bakgrundsbeskrivning av högskolebibliotekens facebook- 
och twitterkonton som påbörjar kapitlet är en introduktion till biblioteken och deras 
sociala medieanvändning som krävs för att läsaren ska få fördjupad förståelse av 
materialet inför analysen och slutdiskussionen. Liksom bakgrundsbeskrivningen 
bör närläsningen av högskolebibliotekens policydokument ses som en komplette-
ring för förståelse av webbenkätssvaren och innehållsanalysen. I analysen av web-
benkäten och innehållsanalysen har viss utvald tidigare forskning inkluderats. Den 
tidigare forskningen är ämnad att fungera som jämförelsematerial och används för 
att relatera analysresultaten till en internationell kontext. 

6.1  Bakgrundsbeskrivning av högskolebiblioteken och deras 
facebook- och twitterkonton 
Under den här rubriken presenteras en kort bakgrundsbeskrivning av de högskole-
bibliotek som medverkat i undersökningen samt deras facebook- och twitterkonto. 
Syftet är att ge en individuell inblick i högskolebibliotekens sociala medier och den 
kontext som dessa sociala medier utgör. 

6.1.1 Karolinska institutets bibliotek 
KIB grundades den 9 mars 1810 och är i dagsläget ett offentligt specialbibliotek, 
knutet till den medicinska fackhögskolan Karolinska institutet. Bibliotekets över-
gripande uppdrag är att ”vara en stödfunktion för KI:s kärnverksamhet, att bedriva 
medicinsk forskning och utbildning” (KIB [Online] 2016-02-12; Thomas 2014, s. 
21). Karolinska institutet är ett av Sveriges fem mest forskningsintensiva lärosäten 
och dess bibliotek ligger i topp rörande driftkostnad per helårsstuderande (Nelke 
2009, s. 21-22). KIB startade sin facebooksida 9 mars 2009 och sitt twitterkonto i 
juli 2011. Samtidigt som den här studien utfördes hade KIB:s facebookkonto 1946 
följare, på facebookprofilens Om-flik beskriver biblioteket sitt konto i ordalag av: 
”Här skriver vi för dig som pluggar eller jobbar på KI” (KIB Facebook [online] 
2016-02-15a, b). Under Om > Sidinformation beskriver KIB hur utomstående pro-
filer bör relatera till deras facebookkonto: 

Skriv gärna inlägg och kommentera men observera att du ej får publicera – och att vi avlägsnar 
– material som kan tolkas som stötande, uppgifter som kränker enskildas personliga integritet 
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och material som kan tolkas som brottslig handling, såsom: uppvigling, hets mot folkgrupp, 
barnpornografibrott, olaga våldsskildring och upphovsrättsintrång. Vi avlägsnar även material 
som har kommersiellt syfte.  

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket ansvarar inte för kommentarer och inlägg pub-
licerade av besökare. Ansvaret ligger hos personen som gjort inlägget/skrivit kommentaren. 
Inlägg och kommentarer från besökare är inte att beakta som faktainformation eller åsikter från 
Karolinska Institutet.  

Observera att ditt inlägg kan komma att diarieföras och därmed bli offentlig handling, samt 
att de även kan bli sökbara i sökmotorer. (KIB Facebook [Online] 2016-02-15c) 

 
Facebookanvändare kan direktchatta med KIB över facebookchatten och skriva 
meddelanden på deras tidslinje. KIB:s twitterkonto (@kibiblioteket) beskrivs på 
liknande sätt som deras facebookkonto: ”Här twittrar vi om sånt som kan vara in-
tressant för dig som jobbar eller pluggar på KI. Följ oss gärna!” (KIB Twitter [on-
line] 2016-02-15). Twitterkonto hade 419 följare, biblioteket följde 207 personer 
och hade sedan starten 2011 publicerat 571 tweets (KIB Twitter [online] 2016-02-
15).  

6.1.2 Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek 
KTHB är Sveriges nationella ansvarsbibliotek för universitetsämnen som berör tek-
nologi. Fundamentet till biblioteket lades 1827 då Teknologiska Institutet uppför-
des i Stockholm. KTHB är en serviceinrättning för Kungliga Tekniska Högskolans 
medarbetare och studenter, skapad för att vara en stödresurs i institutionens forsk-
ning och utbildning. KTHB:s huvudbibliotek ligger på KTH:s campusområde men 
biblioteket har ytterligare tre ämnesfilialer i Stockholmsregionen (Swedén & Ahr-
bom 2002, s. 68; Swedén 2002, s. 103; Dahlbäck 2009, s. 23). KTHB:s twitterkonto 
startades i mars 2009 och ett år senare, 2010, så skaffade KTHB även ett facebook-
konto. KTHB har 2216 facebookföljare och beskriver sin aktivitet på Facebook i 
följande ordalag: ”KTHB librarians post on what’s happening at the Library. Got a 
question or suggestion? Post it to the wall!” (KTHB Facebook [online] 2016-02-
15). KTHB tillåter användare att både posta material på deras tidslinje, direktchatta 
med biblioteket över facebookchatten och de har även en Kontakta oss-funktion på 
sin profilsida, genom funktionen kommer man direkt till KTHB:s hemsidas kon-
taktformulär (KTHB Facebook [online] 2016-02-15).  

KTHB:s twitterkonto (@KTHBibliotekeet) har 1479 följare och KTHB följer i 
sin tur 893 andra twitterkonton, sedan starten 2009 så har biblioteket publicerat över 
2000 tweets (KTHB Twitter [online] 2016-02-12).  

6.1.3 Karlstads Universitetsbibliotek 
Karlstads universitet är ett av Sveriges yngsta universitet och grundades 1999. Det 
tillhörande forskningsbiblioteket invigdes 2002 och har som central uppgift ”att ef-
fektivt betjäna och främja högre studier och vetenskaplig forskning”. KAUB är ett 
offentligt forskningsbibliotek, öppet för allmänheten såväl som forskare och stu-
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denter. KAUB är även ansvarig för Karlstads Universitets förlag, Karlstad Univer-
sity press (KAUB [Online] 2016-02-15a; b). KAUB:s facebookkonto startades i 
mars 2010 och har har 833 följare. På KAUB:s facebookprofil under fliken Om 
beskriver biblioteket sin facebooksida på följande sätt: ”Här ger vi ett smakprov på 
media och tjänster som vi erbjuder. Har du frågor eller kommentarer? Skriv i vår 
logg!” (KAUB Facebook [Online] 2016-02-15). KAUB tillåter att utomstående per-
soner skriver på deras facebooksprofils tidslinje (s.k. ”Logg”) och facebookanvän-
dare kan även skicka direktmeddelanden till biblioteket genom Facebooks chatt-
funktion.  

KAUB:s twitterkonto (@Kaupublish) skapades i januari 2014 och administre-
ras av KAUB:s publiceringsstöd. Twitterkontot beskrivs i följande ordalag: 
”Publishing support at Karlstad University tweets research news in English and 
Swedish to and from the global community” (KAUB Twitter [Online] 2016-02-15). 
KAUB har publicerat totalt 253 tweets, de har 122 följare och följer i sin tur 145 
andra twitterkonton. Den 19 januari 2016, dvs. under tiden som denna studie på-
gick, skapade KAUB ytterligare ett twitterkonto (@kaubibl) vars syfte var att 
spegla bibliotekets aktiviteter som inte berörde deras publiceringsverksamhet. 
Detta nyskapade twitterkonto bör inte förväxlas med det konto som studien behand-
lat (@kaupublish), vilket även är det twitterkonto som KAUB länkar till via sin 
hemsida. 

6.1.4 Stockholms universitetsbibliotek 
Stockholms universitetsbibliotek grundandes 1870 och är Sveriges största forsk-
ningsbibliotek och en av Stockholms mest välbesökta kulturinstitutioner. SUB är 
öppet för allmänheten men vänder sig främst till studenter, forskare och medarbe-
tare vid Stockholms Universitet (SUB [Online] 2016-02-15a; b). Bibliotekets syfte 
är att ”möta behoven hos Stockholms universitets forskare, lärare och studenter och 
bidra till förutsättningarna att bedriva forskning och undervisning i världsklass” 
(SUB [Online] 2016-02-15c). SUB består av tio olika biblioteksenheter som primärt 
är stationerade på campus Frescati men även går att finna på andra platser i Stock-
holm där SU bedriver undervisning (SUB [Online] 2016-02-15d). SUB:s facebook-
konto lanserades i oktober 2009 och har i nuläget 5495 följare. Under Om > Lång 
beskrivning går att läsa: ”Följ oss för att hålla dig uppdaterad om senaste nytt på 
biblioteket och få snabbt information om avvikande öppettider och liknande” (SUB 
Facebook [Online] 2016-02-15a; b). SUB har, i likhet med KIB, uttalade regler för 
hur andra facebookanvändare bör uppföra sig i relation till deras facebookprofil 
under Om > Allmän information. SUB:s text är i stora drag en kopia av KIB:s re-
geltext som citerats tidigare med några undantag, SUB skriver b.la. att facebookan-
vändare bör bruka sunt förnuft när de publicerar material och att de främst arbetar 
med sin facebookprofil under kontorstid på vardagar. Användare kan komma i kon-
takt med SUB genom Facebooks direktchatt och genom fliken Fråga biblioteket 
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samt en Kontakta oss-funktion. De två senare facebookfunktionerna är kopplade till 
SUB:s hemsida och där användare kan ställa frågor, lämna förslag, beskriva pro-
blem och ge beröm (SUB Facebook [Online] 2016-02-16b; c). Genom dessa funkt-
ioner kan användare även skicka privata e-post till SUB, ifall deras ärende skulle 
innehålla privat eller personlig information.  

SUB:s twitterkonto (@StockholmUniLib) skapades 2009, under tiden för stu-
dien hade kontot 1016 följare och följde i sin tur 414 twitterkonton. SUB beskriver 
sitt twitterkonto som “Stockholms universitetsbibliotek. Här twittrar kommunikat-
ionsavd. om nyheter, lediga jobb, m.m. Vi svarar gärna på frågor veckodagar på 
kontorstid. Välkomna!” (SUB Twitter [Online] 2016-02-16). 

6.1.5 Södertörns högskolebibliotek 
Södertörns högskola inrättades år 1996 och vid starten bedrev högskolan verksam-
het i Södertälje, Flemingsberg och Haninge kommun. 2002 invigdes Södertörns 
Högskolas huvudbyggnad och samma år  fick högskolan kandidat- och magisterex-
amensrättigheter.  I september 2006 flyttade Södertörns högskolebibliotek in i sina 
nuvarande lokaler på campus Flemingsberg. SHB:s uppdrag är att vara “stöd och 
samarbetspartner till högskolans forskning och utbildning, ledning och administrat-
ion gällande tillgång till biblioteksresurser i form av relevant infrastruktur, veten-
skaplig information samt vägledning” (SHB verksamhetsplan [Online] 2016-02-
16). Biblioteket har även en övergripande målsättning som lyder: “Vi ska på ett 
kreativt och inkluderande sätt skapa förutsättningar för lärande” (SHB verksam-
hetsplan [Online] 2016-02-16). Södertörns facebooksida skapades i november 
2010, och hade vid tidpunkten för undersökningen 1557 facebookföljare. Under Om 
> Lång beskrivning kan man läsa att SHB har öppet för allmänheten men i första 
hand riktar sig till studenter och personal vid Södertörns högskola (SHB Facebook 
[Online] 2016-02-16a; b). Under Om > Allmän information så finns i likhet med 
KIB och SUB, en text om hur användare bör förhålla sig till att publicera material 
på SHB:s facebookprofil. Den skiljer sig från SUB och KIB enbart i den aspekten 
att SHB även noterar att om inget annat anges så äger SHB rättigheterna till alla 
bilder som publiceras på facebookprofilen (SHB Facebook [Online] 2016-02-16b). 
Facebookanvändare kan kontakta SHB genom att skicka direktmeddelanden över 
facebookchatten och genom att publicera inlägg på SHB:s tidslinje.  

Södertörns högskolebiblioteks twitterprofil (@SödertörnUniLib) skapades 
2014 används främst för att att kommunicera med forskare om ämnen som berör 
bibliometri, publiceringsfrågor, Open Access (OA) och tidskriften Baltic Worlds 
samt de böcker som SHB hjälper till att publicera. SHB:s twitterkonto har 116 twit-
terföljare och följer i sin tur enbart 38 twitterprofiler (SHB Twitter [Online] 2016-
02-18).  
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6.2 Policydokument för sociala medier 
Under studien framkom att de undersökta högskolebiblioteken inte hade samma in-
ställning till behov och användande av sociala mediepolicys. Av de fem universi-
tets- och högskolebiblioteken var det enbart ett bibliotek, KTHB, som valde att inte 
bifoga en policy. KTHB uppgav både i enkätundersökningen och i personlig kom-
munikation att det fanns en nedtecknad mediepolicy för biblioteket men att detta 
dokument inte hade uppdaterats sedan 2013. Biblioteket ansåg att mediepolicyn var 
så pass obsolet att de inte kunde låta dokumentet ingå i undersökningen (KTHB [E-
post] 2016-02-26). Av de resterande fyra biblioteken hade tre, SHB, KIB och 
KAUB, en individuell mediepolicy som medarbetare på respektive bibliotek har 
författat själva. Det kvarvarande biblioteket, SUB, uppgav både i personlig kom-
munikation och i webbenkäten att de följde policys och riktlinjer som Stockholms 
Universitets centrala kommunikationsavdelning hade tagit fram för alla kommuni-
katörer och informatörer vid universitetet (SUB [E-post] 2016-02-23).  

Utifrån dessa premisser kommer undersökningen enbart att inkludera de tre po-
licys för sociala medier som SHB, KIB och KAUB har bistått med, vilket innebär 
en jakande svarsfrekvens på 60 procent rörande frågan huruvida biblioteken har en 
individuell mediepolicy. I studien av policydokumentet kommer framförallt domi-
nerande faktorer som syfte, målgrupp och kommunikation att undersökas.  

6.2.1 Policy – Syfte, målgrupp och kommunikation 
SHB:s mediepolicy är döpt till Handbok för redaktionen (2015) och utgör en intern 
handbok för hur SHB:s anställda ska arbeta med sociala medier och är ett s.k. ”le-
vande dokument” under ständig revidering. Tanken med handboken är att nya med-
arbetare på biblioteket lätt ska kunna sätta sig in i arbetet med sociala medier och 
att kunskapen om detsamma inte ska bli personberoende (SHB [E-post] 2016-02-
05). SHB:s handbok behandlar alltifrån hur biblioteket publicerar webbnyheter på 
sin hemsida till hur bloggar, bildspel och Facebook bör användas (SHB:s handbok 
2015, s. 2-3).  

KIB:s mediepolicy är omnämnd Kanalstrategier och skapades av KIB:s enhet 
för kundtjänst och kommunikation våren 2014. Målet med kanalstrategin är att do-
kumentet ska agera stöd för publicering av inlägg och vid marknadsföring i KIB:s 
externa kanaler. Dokumentet ska även vara ett stöd i den ständigt pågående utveckl-
ingen och förbättringen av KIB:s kommunikation genom sociala medier (KIB:s ka-
nalstrategi 2014, s. 1).  

I personlig kommunikation med KAUB framkom att deras policydokument, 
Riktlinjer för Karlstads universitetsbiblioteks närvaro i sociala medier, inte var fär-
digställt utan under revidering. I de fall där bibliotekets policy brister hänvisas med-
arbetare till Karlstads universitets Handbok i sociala medier (2015) (KAUB [Per-
sonlig kommunikation] 2016-03-10). Eftersom KAUB:s mediepolicy bygger på 
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KAU:s handbok över sociala medier och det i dokumentet uttryckligen står: ”Alla 
som arbetar med de sociala medierna ska känna till det som står i handboken och 
arbeta efter den” så har både mediepolicyn och relevanta delar av handboken ingått 
i undersökningen (KAUB:s riktlinjer, s. 1). De tre biblioteken har formulerat syftet 
med sin närvaro på sociala medier på olika sätt, SHB skriver i sin handbok att: 

Syftet med att finnas på Facebook är att skapa en informations- och kommunikationskanal där 
våra användare finns även på fritiden och därmed öka tillgängligheten till biblioteket. Vi vill 
också skapa en positiv bild av biblioteket som serviceinriktat och intresserat av sina kunder, 
samt synliggöra bredden av vår verksamhet. 

Då vi bland annat använder Facebook som ett sätt att marknadsföra våra webbnyheter kan 
allt vi lägger på webben även puffas för här. Men här är vi även lite mer lättsamma, och kan i 
bredare mening informera om det som händer på biblioteket, tipsa om tjänster vi erbjuder, eller 
lyfta händelser i omvärlden som kan kopplas till bibliotek/information på något sätt. (SHB:s 
handbok 2015, s. 11) 

 
SHB:s formulering av sitt syfte med bibliotekets närvaro på Facebook går mer i 
enlighet med Shannon och Weavers basmodell för kommunikation än Larssons 
(2014) beskrivning av konvergensmodellen. Om syftet enbart är att skapa en in-
formations- och kommunikationskanal implicerar detta att Facebook ses som ett 
medium för envägskommunikation där biblioteket sänder ut meddelanden i ett lin-
järt förlopp till mottagarna. Även om tvåvägskommunikation skulle uppstå över 
Facebook, vilket är sannolikt i och med mediets möjligheter till att kommentera och 
gilla statusuppdateringar, så tycks inte SHB:s syfte med mediet vara att uppnå kon-
vergensmodellens relationsbetonade samförståelse. Till skillnad från SHB har KIB 
valt att definiera de mål de vill uppnå genom sociala medier i två olika kategorier: 
Övergripande kommunikationsmål för KIB och Direkta mål med kanalstrategin. De 
övergripande kommunikationsmålen för KIB är formulerade för att skapa en ökad 
dialog med KIB:s målgrupper i syfte att:  

● Öka kunskapen hos målgrupperna om KIBs erbjudande  
● Ökat ianspråktagande av KIBs kompetens, tjänster och informationskällor  
● Öka KIBs kunskap om målgrupperna. (KIB:s kanalstrategi 2014, s. 2) 

 
De direkta målen med kanalstrategin är att genom kommunikationskanaler som Fa-
cebook och Twitter: 

1. Förmedla bibliotekets profil  
2. Informera om vårt utbud och våra kompetenser på̊ ett inspirerande sätt (marknadsföring).  
3. Vara relationsskapande: inbjuda till kommunikation/dialog, mellan oss och kunderna, och 
mellan kunderna.  
4. Förmedla nyheter och inspirerande tips av intresse för våra målgrupper. (Vi finns till för 
dem)  
5. Ge ökad service genom närvaro i de kanaler kunderna använder.  
(KIB:s kanalstrategi 2014, s. 2) 
 

KIB har, till skillnad från SHB, en mer dialogbetonad mediepolicy, där ett intresse 
för att öka kunskaperna om KIB:s målgrupper och läsare uppvisas. Till skillnad från 
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SHB som använder sin facebookprofil för att tala till sina följare tycks KIB i större 
utsträckning tala med sina målgrupper. KIB:s mål med sin kanalstrategi uppvisar 
ett intresse för att lära känna bibliotekets användare, inte bara vill KIB skapa relat-
ioner mellan biblioteket och användare utan även mellan användarna sinsemellan. 
Denna inställning till kommunikationsöverföring lutar mer åt konvergensmodellens 
grundtanke om att människor i social samverkan uppnår en större förståelse för 
varandra vilket generellt resulterar i en mer kvalitativ kommunikation (Rogers & 
Kincaid 1981, s. 61-62). 

I sin mediepolicy hänvisar KIB till ett externt dokument, Kanaler översikt, där 
de detaljbeskriver syftet med ett aktivt facebook- och twitterkonto: Genom sin när-
varo på Facebook åsyftar KIB att spegla bibliotekets verksamhet, t.ex. arrangemang 
och utställningar, på ett personligt och engagerat sätt. Därtill används Facebook 
relationsskapande med fokus på lättsamma inlägg med exempelvis vardagsbetrak-
telser från biblioteket. Genom Facebook syftar KIB uppfylla sina fem kommuni-
kationsmål vilka beskrivs i kanalstrategin. Detta ska ske genom att KIB via Fa-
cebook t.ex. informerar om sina resurser som databaser, tidskrifter och böcker, 
kommer med lästips, sprider driftinformation och erbjuder följare att delta i täv-
lingar (KIB:s översikt, s. 6-7). Enligt Kanaler översikt avser KIB att genom Twitter 
primärt ägna sig åt omvärldsbevakning och att sprida forskningsrelaterad informat-
ion till följare och biblioteksanvändare (KIB:s översikt, s. 7).   

KAUB:s interna policydokument beskriver inte explicit syftet med bibliotekets 
närvaro på sociala medier, men i KAU:s handbok står följande: 

Sociala medier är lättillgängliga mötesplatser där vi för dialog med våra målgrupper. Det är 
också̊ en plats där vi på ett enkelt sätt kan bemöta deras åsikter och svara på deras frågor. […] 
Genom att nyttja sociala medier finns vi till hands på ett vardagligt och lättillgängligt sätt. Vi 
kan nå ut till nya målgrupper och bygga långvariga relationer med de vi redan har kontakt med. 
Övergripande stärker detta vårt varumärke (KAU:s handbok 2015, s. 1). 

 
I KAU:s handbok beskrivs sociala medier som en mötesplats där dialoger kan föras 
och relationer skapas, helt i linje med konvergensmodellens grundtanke. Däremot 
fokuserar varken KAUB, KIB eller SHB på att dela information med sina användare 
utan tycks i sina policydokument vara mer intresserade av att sända ut information 
vilket påvisar att bibliotekens kommunikativa merpart fortfarande sker i linje med 
basmodellen för kommunikation. Även om biblioteken säger sig vara mycket in-
tresserade av feedback, så härstammar deras perspektiv på feedback ur basmodellen 
dvs. att andra sociala medieanvändare reagerar på deras inlägg. Bibliotekens poli-
cydokument indikerar inte intresse för konvergensmodellens version av feedback 
som en process för gemensam förståelse och uppfattning om verkligheten. Inte hel-
ler finns någonstans i policydokumenten en dokumenterad önskan om att dela in-
formation med användare för att uppnå ett djupare kommunikativt samförstånd. Att 
inga perspektiv, klausuler, mål eller syften som bygger på konvergensmodellens 
ideologi har inkluderats i bibliotekens policydokument ger en rimlig indikation på 
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att det är basmodellen för kommunikation som teoretiskt dominerar bibliotekens 
publicering av information över sociala medier.  

Alla bibliotekens policys innefattar en beskrivning av de sociala mediernas 
målgrupper, om än formulerat på olika sätt. I handboken beskriver SHB sin primära 
målgrupp för inlägg på Facebook som högskolans studenter, i andra hand personal 
på högskolan och i tredje hand allmänheten och medarbetare på biblioteket. I do-
kumentet uppmuntras även SHB att sprida en positiv bild av biblioteket och Söder-
törns högskola till presumtiva studenter  över Facebook. Därmed bör dessa presum-
tiva studenter ses som en sekundär målgrupp (SHB:s handbok 2015, s. 2-3, s. 11). 
I dokumentet Kanaler översikt beskriver KIB sin primära målgrupp för Facebook 
som studenter och doktorander medan en sekundär målgrupp är övriga anställda på 
KI. KIB:s twitterkonto å andra sida avses primärt att användas för att kommunicera 
med forskare och doktorander (KIB:s översikt, s. 6-7). I likhet med SHB och KIB 
är KAUB:s primära målgrupp för facebookkommunikation studenter vid KAU. En 
skillnad mellan KAUB och det två andra högskolebiblioteken är att KAUB både 
ser nuvarande och potentiella studenter, dvs. personer med intresse av att studera 
vid KAU, som två likvärdigt intressanta målgrupper. KAUB ser även nuvarande 
och blivande studenter som den primära målgruppen för bibliotekets twitterkonto 
tillsammans med anställda med intresse för högre utbildning och forskning samt 
”övriga samarbetsparters” (KAUB:s riktlinjer, s. 1). 

Rent kommunikativt finns olikheter mellan vad bibliotekens policys rekom-
menderar. I SHB:s handbok beskrivs hur medarbetare bör gilla andra användares 
facebookinlägg, medarbetare uppmuntras att gilla och kommentera inlägg som på 
ett positivt sätt kan kopplas till bibliotekets verksamhet. Att gilla inlägg och kom-
mentarer beskrivs i handboken som ett ”sätt att synas och sprida goodwill” (SHB:s 
handbok 2015, s. 12). På detta sätt tycks SHB mer intresserad av ”att synas” och att 
”skapa goodwill” snarare än att utöva en dialog med sina användare genom Fa-
cebooks kommentarsfunktion. Tvåvägskommunikationen tycks därmed sekundär i 
jämförelse med att upprätthålla en representativ image. I Handbokens Bilaga 2: 
Kanaltänk finns en samlad översikt över SHB:s kommunikationskanaler. Här be-
skrivs bl.a. att bibliotekets facebooksida ska beröra ”dialogaspekten” men doku-
mentet beskriver aldrig hur medarbetare ska skapa dialog eller hur denna dialog bör 
se ut. Bristen på rekommendationer för hur medarbetare ska utveckla kommunikat-
ion med användare tyder på att dialogaspekten tycks vara av mindre vikt, alternativt 
ses som förgivettagen. Twitter omnämns inte i SHB:s handbok, detta var inte ovän-
tat då SHB:s twitterkonto inte administreras av redaktionen. 

 Utifrån Gummessons relationsmarknadsföring betonar SHB:s handbok pri-
märt e-relationen och varumärkesrelationen. Facebook används som ett medium 
för att skapa en e-relation mellan bibliotek och användare, och brukas av biblioteket 
för att ytligt hålla kontakten med sina målgrupper. SHB:s policy betonar Facebooks 
möjligheter till marknadsföring, varumärkesbyggande och att projicera en positiv 
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bild av biblioteket utåt. Att upprätta en nära och djup relation med användarna, 
tvåvägskommunicera eller att inkludera biblioteksanvändarna i en medlemsgemen-
skap kan uppfattas som sekundärt i förhållande till Facebooks potential att ge 
biblioteket möjlighet att ”synas och höras” över sociala medier.  

KIB tycks genom sin facebooknärvaro uppfylla sina fem uppsatta mål för kom-
munikation. KIB:s policy uppmanar kommunikationen över Facebook att vara in-
formell och uppmuntrar inlägg där de berörda målgrupperna tilltalas direkt (KIB:s 
översikt, s. 6-7). Över Twitter ska språket vara kort, koncist och faktatätt, inlägg 
ska primärt skrivas på svenska och KIB:s mål är inte bara att att publicera material 
dagligen, utan att även retweeta och länka till andra användares inlägg (KIB:s över-
sikt, s. 7). Medarbetare förväntas dock enbart publicera relevant material för det 
aktuella mediets målgrupper. KIB:s kanalstrategi innefattar feedback och om-
världsbevakning, med omvärldsbevakning åsyftas att hålla sig á jour rörande KIB-
relaterade ämnen. I dokumentet understryks att det aldrig är fel att be om ursäkt 
ifall biblioteket begått ett misstag samt att tacka andra användare för både positiv 
och negativ feedback (KIB:s kanalstrategi 2014, s. 3-5). 

KIB:s kanalstrategi berör relationer, nätverkande och interaktion, tre nyckelbe-
grepp som Gummesson menar är relationsmarknadsföringens grundpelare. Relat-
ionsmarknadsföringen betonar att biblioteksanvändare och bibliotek bör ha en dy-
namik där biblioteket fokuserar på att vårda och bygga relationer istället för att en-
bart marknadsföra resurser och skapa ett personligt varumärke (Gummesson 2002, 
s. 25, 39). KIB:s kanalstrategi anser att insamling av kunskap om målgrupperna är 
en viktig del i arbetet med sociala medier, liksom relationsnätverkande och att bjuda 
in användare till dialog. Utifrån Gummessons relationsmarknadsföringsteori foku-
serar KIB:s mediepolicy på Servicemötet, Närrelationen och Relationen till den 
missnöjde kunden. Genom sitt fokus på att skapa en relation till, och interagera med, 
användarna försöker KIB skapa både en närrelation och ett servicemöte över Inter-
net. I policyn framkommer att KIB använder Facebook för att nå ut till sina använ-
dare och påvisa att ”de finns till för dem”. Dialogaspekten är viktig, liksom inter-
aktionen och att samla kunskap om målgrupperna för att bättre kunna förstå deras 
behov. KIB:s fokus på den mellanmänskliga aspekten av sociala medier visas även 
i hur de genom Facebook och Twitter hanterar relationer med missnöjda biblioteks-
användare. Gummesson (2002) menar att sättet som en organisation behandlar 
missnöjda individer ofta lägger grunden för den fortsatta relationen, över sociala 
medier sker dessutom hantering av klagomål eller negativ feedback offentligt. Detta 
innebär att andra facebook- eller twitteranvändare kan läsa vad som skrivits och ta 
ställning till hur KIB har behandlat sin ”missnöjda kund”. KIB:s policydokument 
understryker att en icke-konfrontativ attityd till negativ feedback eller klagomål är 
att föredra och medarbetare uppmuntras att be om ursäkt ifall misstag begåtts samt 
tacka för den feedback som biblioteket har emottagit.  
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De två policydokument som KAUB efterföljer betonar, i likhet med SHB:s 
handbok, e-relationen och den varumärkesbyggande relationen. KAUB tycks fo-
kusera på att genom sina sociala medier bygga upp relationer med sina användare 
över internet. Bibliotekets tanke är förmodligen att denna e-relation ska påverka 
verkligheten och leda till ökad intimitet mellan bibliotek och användare. Dock lig-
ger KAUB:s policydokuments huvudfokus på att bygga upp både universitetets, 
och universitetsbibliotekets, personliga varumärke. De inlägg som publiceras upp-
muntras att bidra till organisationens varumärke, och medarbetare som publicerar 
material via sociala medier omnämns som ”ambassadörer” för KAU:s och KAUB:S 
varumärke (KAU:s handbok, s. 1, 3, 5). Detta fokus på marknadsföring, att söka 
”goodwill” och bygga upp både universitetets och bibliotekets varumärke tyder på, 
i likhet med SHB, att sociala medier främst uppfattas som en arena för att synas, att 
marknadsföra sig, snarare än att att kommunicera.  

Alla tre bibliotekens policys tar upp en dialog- och kommunikationsaspekt, 
men enbart KIB:s kanalstrategi har ett genomgående mellanmänskligt perspektiv 
där fokus ligger på målgruppen snarare än på biblioteket. I SHB och KAUB:s poli-
cydokument överskuggas de sociala mediernas potential för dialog av behovet att 
skapa image och ensidigt ”nå ut” med information till användarna.  

6.3 Resultatet och analys av webbenkäten 
Webbenkäten besvarades av sex medarbetare från de fem högskolebiblioteken. An-
ledningen till att ett av biblioteken, SHB, hade två respondenter berodde på att SHB 
hade delat upp administrationen av bibliotekets facebook- och twitterkonto mellan 
olika medarbetare. I webbenkätens första kapitel fick respondenterna uppge vilken 
yrkestitel de hade och svaren som uppgavs var kommunikatör, IKT-pedagog, hand-
läggare, webbredaktör, bibliotekarie och bibliotekarieassistent. Fyra av fem respon-
denter tillhörde respektive högskolebiblioteks enhet för media, webb och kommu-
nikation medan en respondent tillhörde enheten för lärande och forskarstöd. Därav 
kan man dra slutsatsen att fördelningen av vem som ansvarar för, och administrerar, 
bibliotekens sociala medier samt vilken enhet av biblioteket de tillhör varierar från 
bibliotek till bibliotek.  

Webbenkäten åsyftade att belysa högskolebibliotekens syn på hur och varför 
de använde sociala medier. Resultatet av enkäten kommer, för en förenklad över-
blick, att redovisas genom en tematiserad disposition som behandlar hur respon-
denterna upplever att högskolebibliotek använder sociala medier, vilken typ av 
material som publiceras och vilken sorts kommunikation som uppstår.   
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6.3.1 Hur högskolebibliotek motiverar sin närvaro på Facebook re-
spektive Twitter 
I undersökningens webbenkät uppger alla respondenter att Facebook är ett socialt 
medium som biblioteket använder sig av för att ta kontakt med studenter, vilket 
samtliga respondenter uppgav var bibliotekets primära målgrupp. Enbart ett av 
biblioteken, SUB, uppger i webbenkäten en sekundär målgrupp för sin närvaro på 
Facebook i ordalag av: ”och en del lärare/forskare på Stockholms universitet” (SUB 
[Enkätsvar] 2016-02-24). Fem teman utkristalliserades i respondenternas moti-
vering till bibliotekens närvaro på Facebook: 1) Marknadsföra och informera om 
bibliotekets resurser, 2) Att kommunicera och föra dialog med bibliotekets använ-
dare, 3) ”Snabbkommunikation”, 4) Relationsskapande och 5) Varumärkesbyg-
gande/För att få biblioteket att framstå i god dager.  

Samtliga högskolebibliotek som svarade på webbenkäten uppgav att Facebook 
främst användes för att informera om och marknadsföra bibliotekets resurser till 
studenter. Bibliotekens marknadsföring omfattar att informera om alltifrån de tjäns-
ter som biblioteket erbjöd i form av litteratur, databaser och tidskrifter till de ar-
rangemang som biblioteket arrangerade, eller som arrangerades i bibliotekets loka-
ler. Efter marknadsföring uppgavs att kommunikation och dialog var den främsta 
orsaken till bibliotekens Facebooknärvaro. SUB ansåg Facebook vara en ”komplet-
terande kanal för direktkommunikation med användarna av bibliotekets tjänster” 
och menade att facebookanvändare kunde chatta med SUB via facebookchatten och 
ställa frågor i bibliotekets publicerade facebookinlägg (SUB [Enkätsvar] 2016-02-
24). I likhet med SUB svarade SHB att Facebook användes för att skapa och föra 
en dialog med biblioteksanvändare. Facebook beskrevs som ett sätt att möjliggöra 
interaktion i en digital kanal där många av bibliotekets användare hade en registre-
rad profil (SHB [Enkätsvar] 2016-02-24). Även KIB noterade att de genom Fa-
cebook åsyftade att kommunicera och ”ge ökad service genom närvaro i de kanaler 
som användarna använder” (KIB [Enkätsvar] 2016-02-24). SUB och KAUB me-
nade att Facebook utgjorde ett bra medium för ”snabbkommunikation”, dvs. för att 
förmedla information som biblioteket ville uppmärksamma användarna på snabbt, 
t.ex. avvikande öppettider eller tekniska problem (SUB, KIB [Enkätsvar] 2016-02-
24). Ytterligare två bibliotek, KIB och SHB, menade att Facebook agerade relat-
ionsskapande, både genom att skapa relationer mellan biblioteket och användarna 
men även mellan användarna sinsemellan. Samma bibliotek ansåg även att Fa-
cebook var ett medium för att bygga upp bibliotekets varumärke och uppvisa biblio-
teket som en trevlig, öppen och inbjudande organisation (KIB, SHB [Enkätsvar] 
2016-02-24). Genom Facebook ansåg KIB att de hade en chans att uppvisa ett in-
spirerande ”ansikte utåt”, de kunde utveckla en personlig informell kontakt med 
studenterna och samtidigt skapa ”goodwill” hos övriga biblioteksbesökare (KIB 
[Enkätsvar] 2016-02-24). Ytterligare argument till varför biblioteken använde Fa-
cebook utöver de fem dominerande tematiseringarna var att presentera bibliotekets 
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personal, stödja enheten för kundservice, visa upp fotografier på biblioteket och 
instruktionsfilmer om bibliotekets resurser samt för att arrangera tävlingar (KIB, 
KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24).  

Även tidigare forskning visar på att högskolebibliotek uppfattar att det vanlig-
aste användningsområdet för sociala medier är marknadsföring av biblioteksresur-
ser. 2009 utförde Hendrix et al. en undersökning av hur 144 amerikanska medi-
cinska högskolebibliotek uppfattade att de använda sig av Facebook. Deltagande 
respondenter uppgav att Facebook främst användes för att 1) marknadsföra biblio-
teket, 2) dela fotografier, 3) ha en närvaro på Facebook för ”att vara där användarna 
är”, 4) svara på referensfrågor genom chatten och 5) tillhandahålla ett forum som 
bibliotek och användare kan kommunicera igenom (Hendrix 2009, s. 46). I relation 
till Hendrixs studie är det intressant att notera att ingen av de högskolebibliotek som 
ingick i denna studie omnämnde vilken typ av dialog de för med sina användare 
över sociala medier. Inget av biblioteken beskrev typen av kommunikation eller 
vilka ämnen som eventuellt behandlas, inte heller berörde biblioteken möjligheten 
att besvara referensfrågor över sociala medier. I SHB:s fall klassade de inte ens 
Facebook som en officiell kommunikationskanal till biblioteket (SHB [Enkätsvar] 
2016-02-24). I högskolebibliotekens svar på webbenkäten betonades snarare de so-
ciala mediernas funktion som snabbkommunikation, och inte som kanal med en 
seriösare typ av dialog där biblioteksanvändare kunde tillskansa sig referens- och 
sökhandledning (KIB, KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24).   

2014 utfördes en studie liknande Hendrix et al. av hur bibliotekarier på akade-
miska bibliotek i Malaysia uppfattade sociala mediers användningsområden. Stu-
dien påvisade att biblioteken använde sociala medier för att 1) ha en närvaro på 
samma sociala medier som bibliotekets användare, 2) kommunicera med biblio-
tekens användare, 3) omvärldsbevaka, 4) nätverka med andra akademiska bibliotek, 
5) skapa relationer och 6) informera om bibliotekets resurser. Trots sitt arbete med 
sociala medier påvisade studien att malaysiska bibliotek inte tog arbetet med att 
implementera sociala nätverk i sin verksamhet seriöst (Zohoorian-Fooladi & Abri-
zah 2012, s. 159, 164). I undersökningen framkom att det fanns problem med an-
vändning av sociala nätverk som praktiska och organisatoriska förhinder samt tek-
nisk okunskap hos personalen. Som praktiska förhinder nämnde bibliotekarierna att 
de inte fick tid till att lära sig att använda sociala nätverk. Arbetet med sociala nät-
verk ansågs vara separerat från biblioteksarbetet, vilket medförde att de sociala nät-
verken inte administrerades seriöst. Därtill menade bibliotekarierna att alla medar-
betare inte hade den tekniska kompetens som krävdes för att administrera sociala 
medier. Organisatoriska hinder var också en aspekt, interna regler och arbetspolicys 
utgjorde restriktioner mot att arbeta med sociala medier på kontorstid. Ett ytterli-
gare stort problem menade bibliotekarierna var bristen på officiella policys för so-
ciala medier (Zohoorian-Fooladi & Abrizah 2012, s. 165, 167). I jämförelse med 
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den här studien kan man säga att de malaysiska och svenska biblioteken har lik-
nande motiv för att använda sociala nätverk. Till skillnad från den malaysiska 
undersökningen så ingick inte i den webbenkät som skickades ut till de svenska 
biblioteken frågor om vilka problem som sociala medier kan medföra. Däremot 
uppgav KAUB i personlig kommunikation med uppsatsförfattaren att deras sociala 
policy behövde uppdateras och KTHB beskrev ett liknande behov (KTHB, KAUB  
[Enkätsvar] 2016-02-24).  

Alla högskolebibliotek som ingick i undersökningen, utom KAUB, ansåg att de 
använde sig av Facebook och Twitter på olika sätt och i olika syften. Emedan den 
primära målgruppen för Facebook var studenter uppgav alla bibliotek, utom 
KAUB, att deras primära målgrupp för Twitter var forskare och doktorander, i 
andra hand omnämndes b.la. beslutsfattare samt andra bibliotek som arbetade med 
forskningsstöd (KIB, KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). Biblio-
teken uppgav färre anledningar att använda Twitter än Facebook men dominerande 
teman innefattade: 1) Kommunicera med forskare, doktorander och andra forsk-
ningsbibliotek och Twitter som 2) Informationskanal för omvärldsbevakning. In-
formationen som kommunicerades till forskare och doktorander rörde främst aktu-
ell forskning, men biblioteken uppgav även att de genom Twitter spred inspiration 
och gav tips till forskare om bl.a. frågor rörande Open Acess (OA) och publicering. 
Den omvärldsbevakning som biblioteken ägnade sig åt över Twitter tycktes primärt 
beröra aktuell forskning och ämnen relaterade till akademin (KIB, KTHB, KAUB, 
SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). Biblioteken hade även en del individuella ar-
gument för att använda Twitter; SUB, t.ex. brukade Twitter som en kommunikat-
ionskanal under konferenser för att under ett pågående arrangemang diskutera kon-
ferensämnet och kommunicera med konferenspubliken (SUB [Enkätsvar] 2016-02-
24). SHB använde Twitter för att bl.a. informera om högskolans tidskrift, Baltic 
Worlds, och övriga publikationer utgivna av högskolans forskare (SHB [Enkätsvar] 
2016-02-24).  

Taylor & Francis Group undersökning från 2014 inkluderade hur bibliotekarier 
internationellt upplevde att deras bibliotek använde sociala medier. Taylor & Fran-
cis kom fram till att bibliotek främst tycks använda Twitter för att distribuera bibli-
oteksinformation, tillhandahålla kundservice samt för att skapa relationer med fors-
kare, andra bibliotek och institutioner. Facebook användes också för att förmedla 
biblioteksnyheter men klassades som en mer informell informationskanal där 
biblioteken även delade fotografier, inbjöd till arrangemang och skrev nöjesrelate-
rade inlägg. Facebook betraktades som ett nätverk där biblioteken skapade sociala 
relationer med studenter medan Twitter var det sociala medium som användes för 
kontakt med forskare och akademiska institutioner (Taylor & Francis 2014, s. 13). 
Taylor & Francis resultat skiljer sig bara en liten aning från webbenkätens svar. De 
högskolebibliotek som ingår i den här studien tycktes inte använda Twitter för att 
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tillhandahålla kundservice eller besvarar referensfrågor i den utsträckning som Tay-
lor & Francis Groups undersökning påvisade.  

6.3.2 Vilken typ av information och material anser högskolebibliotek 
att de publicerar över Facebook och Twitter? 
Enbart två övergripande tema återfanns i svaren för vilken typ av information som 
högskolebiblioteken publicerade över Facebook; 1) Biblioteksnyheter och inform-
ation om biblioteket samt 2) Nöje/Kuriosa. Fyra av biblioteken, SUB, KIB, KAUB 
och KTH nämnde i första hand att Facebook användes för att förmedla biblioteks-
information och nyheter om biblioteket till studenter och biblioteksbesökare. Med 
biblioteksinformation och biblioteksnyheter omnämndes inlägg som innehöll in-
formation om nya biblioteksresurser, uppdateringar om ombyggnader och renove-
ringar samt information om olika biblioteksarrangemang (KIB, KTHB, KAUB, 
SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). Fyra av biblioteken, KAUB, KIB, KTH och SHB, 
omnämnde även att de över Facebook publicerade inlägg som kunde klassas som 
nöjes- eller kuriosarelaterade. I nöjeskategori inkluderades inlägg som innehöll täv-
lingar, fotografier och bilder med koppling till biblioteket, hälsningar till studen-
terna, t.ex. ”Lycka till på tentan!” samt vardagsbetraktelser och roliga incidenter 
(KIB, KTHB, KAUB, SHB[Enkätsvar] 2016-02-24). Enbart KIB beskrev i sitt en-
kätsvar i vilken utsträckning de publicerade inlägg av nöjeskaraktär: ”ibland (säl-
lan) [publicerar vi]4 vardagsbetraktelser eller en rolig incident” (KIB [Enkätsvar] 
2016-02-24). Ytterligare exempel på material och information som publicerades på 
Facebook var inlägg som innefattade informationsvideos, personalpresentationer, 
länkar till bibliotekens hemsidor/andra sociala medier samt inlägg där man infor-
merade om frågeställningar som var återkommande i bibliotekets referensdisk 
(KIB, KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24).  

Respondenternas svar rörande vilket material som publicerades över Twitter 
var inte lika uttömmande eller detaljerat beskrivet som i samma fråga gällande Fa-
cebook. Enbart två övergripande teman gick att finna bland svaren: 1) Forsknings-
nyheter och 2) Jobbannonser. Samtliga bibliotek uppgav att de använde Twitter för 
att primärt publicera inlägg rörande forskningsnyheter (KIB, KTHB, KAUB, SHB, 
SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). SHB beskrev att de publicerade ”forskningsnyheter 
med fokus på publikationer men också användbara verktyg för forskare. Vår forsk-
ningsservice. Nyutgivet [material] av Baltic Worlds och forskarnas publikationer” 
över Twitter (SHB [Enkätsvar] 2016-02-24). Två bibliotek, SUB och SHB angav 
även att Twitter var ett bra medium och spridningskanal för jobbannonser (SHB, 
SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). I övrigt var det SUB:s enkätsvar som uppvisade 
störst variation i sin publicering av material över Twitter, främst publicerades forsk-
ningsnyheter men de använde även Twitter för att sprida ”information som rör 

                                                
4 Kommentaren inom klamrarna är uppsatsförfattarens egna för att klargöra vad citatet åsyftar. 
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bibliotekets organisation och förändringar i arbetssätt”. SUB publicerade även in-
formation som de menade var intressant för biblioteksvärlden överlag. Utöver detta 
skrev SUB att de över Twitter ”supportar (…) anställda som twittrar personligt/pro-
fessionellt inom olika forskningskommunikationsfrågor där vi är aktiva” (SUB [En-
kätsvar] 2016-02-24).  

6.3.3 Vilken typ av kommunikation menar högskolebibliotek att de 
uppnår genom Facebook och Twitter? 
Webbenkäten innehöll två olika typer av frågor för att på ett utförligt sätt utröna 
vilken dialog och kommunikation som högskolebibliotekens respondenter menade 
uppstod med studenter och biblioteksbesökare över Facebook och Twitter. En av 
frågorna berörde direkt vilken typ av kommunikation biblioteken upplevde att de 
hade med sina användare över Facebook. I den andra frågan ombads responden-
terna att beskriva hur de upplevde att användare gillade, kommenterade eller län-
kade till deras facebookinlägg. Alla biblioteken meddelade att facebookanvändare 
både kunde skicka direktmeddelanden till biblioteket och att de kunde skriva på 
bibliotekets tidslinje (KIB, KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). 
SHB konstaterade att det hände att användare direktchattade och ställde frågor till 
biblioteket via Facebookchatten men att detta inte var särskilt vanligt. SHB tillade 
dock att de inte hade hade utpekat Facebook som en officiell kanal för kundservice 
med innebörden att de inte medvetet uppmanat studenter och biblioteksanvändare 
att ställa frågor över Facebook (SHB [Enkätsvar] 2016-02-24). SUB, SHB och KIB 
underströk i sina svar att de inte hade några restriktioner i hur facebookanvändare 
kunde publicera material i relation till bibliotekets facebookprofil men att inlägg 
som bröt mot lagen raderades direkt (KIB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). 
KAUB var det enda biblioteket som menade att de direkt försökte få användare att 
kommunicera med dem: ”Vi försöker få dem [biblioteksanvändare]5 att ställa frågor 
eller kommentera på någon fråga vi ställt. Ja, vi uppmuntrar dem att skriva till oss.” 
KTHB tillade att de alltid försökte svara snabbt på meddelanden i facebookchatten 
och att alltid svarade på användares facebookkommentarer (KAUB [Enkätsvar] 
2016-02-24). Inget högskolebibliotek angav i vilken utsträckning som kommuni-
kation uppstod genom Facebook och Twitter. Dock framgick att kommunikation 
över Facebook var vanligare än kommunikation över Twitter, men att även över 
Facebook var direktkommunikation ingenting frekvent förekommande (KIB, 
KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). 

På frågan hur biblioteken upplevde andelen gillanden, kommentarer och länk-
ningar till inlägg som biblioteken publicerade, dvs. andelen direktkommunikation 
som inläggen resulterade i, varierade respondenternas svar. SUB, det universitets-
bibliotek med flest antal följare, uppgav att ”rena informationsinlägg” och det som 
deras målgrupp verkligen var intresserade av ledde till mest användarinteraktion, i 
                                                
5 Kommentaren inom klamrarna är uppsatsförfattarens egna för att klargöra vad citatet åsyftar. 
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form av inläggsklick och trafik till SUB:s webbsida. SUB tolkar detta som att an-
vändarna tar del av informationen som de delar med sig av. Kommentarer, gillanden 
och delningar av inlägg var, enligt SUB, mer ovanligt och förekom främst om 
biblioteket skrev om ett engagerande ämne (SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). SUB:s 
upplevelse av användarengagemang skiljer sig märkbart från KAUB:s, SHB:s och 
KTHB:s svar på frågan. De sistnämnda tre biblioteken uppgav att det var inlägg 
som behandlade kategorin nöje/kuriosa som fick mest användaruppmärksamhet 
(KTHB, KAUB, SHB [Enkätsvar] 2016-02-24). KAUB skrev ”Användarna brukar 
gilla mycket när vi presenterar personalen, tar foton över att det stökigt i biblioteket, 
eller när det är någon tävling på gång.” (KAUB [Enkätsvar] 2016-02-24). Även 
SHB upplevde att fotografier på biblioteket gav mest gillanden tillsammans med 
underhållande, finurliga, inlägg, spex och när biblioteket bjöd på sig själva (SHB 
[Enkätsvar] 2016-02-24). Även KTHB dokumenterade att de fick absolut mest 
gilla-markeringar när de publicerade lättsamma inlägg med bilder från t.ex. ett lu-
ciafirande eller på biblioteket (KTHB [Enkätsvar] 2016-02-24). Allvarligare inlägg 
som rörde bibliotekets resurser som e-böcker upplevde SHB kunde bli helt utan 
likes, eller kommentarer: ”Frågor som: vad tycker ni om e-böcker kan bli helt 
tomma, ingen respons. Sånt som VI kan vilja veta” (SHB [Enkätsvar] 2016-02-24). 
KTHB gjorde liknande iakttagelser, t.ex. att inlägg om biblioteksseminarier sällan 
fick lika mycket uppmärksamhet som ”spexiga inlägg”. Dock uppvisade statistik 
att många användare klickade vidare på seminarieinläggens länkar för att läsa mer 
om seminariet, detta påvisar att även om ett inlägg inte får uttryckliga reaktioner i 
form av kommentarer eller gillanden kan de fortfarande vara relevant och vara till 
nytta för studenter och biblioteksanvändare (KTHB, SHB [Enkätsvar] 2016-02-24).  

Som tidigare påvisats i uppsatsen var respondenterna betydligt mindre benägna 
att ge utförliga svar rörande bibliotekens kommunikation över Twitter. Samtliga 
bibliotek utom KAUB uppgav liknande svar gällande vilken kommunikation som 
uppstår över Twitter: Privata meddelanden var ovanliga, taggningar förekom med 
viss regelbundenhet medan retweets av bibliotekens inlägg förekom frekvent (KIB, 
KTHB, KAUB, SHB, SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). SUB uppgav att det fanns 
flera anledningar till taggningar: ”Vi får sällan privata meddelanden, däremot fler 
taggningar. Och detta beror på att andra kanske är på besök här, skriver om oss och 
de frågor vi driver, eller anställda som taggar oss när de är ute och arbetar med olika 
saker” (SUB [Enkätsvar] 2016-02-24). Även SHB skrev att det hände att andra 
twittrare interagerar eller taggar, och att det ibland även blev följdfrågor på publi-
cerade inlägg men det var inte vanligt (SHB [Enkätsvar] 2016-02-24). KIB upp-
levde att studenter ibland taggade dem, då handlade det ofta om att studenterna ville 
uppmärksamma biblioteket på ”en viss funktion eller nyhet” (KIB [Enkätsvar] 
2016-02-24).  
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6.4 Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen 
Syftet med att inkludera en kvalitativ innehållsanalys i studien var att undersöka 
hur biblioteket reellt kommunicerar via Facebook och Twitter; vilket material som 
publiceras samt hur och om kommunikation initieras. Den kvalitativa innehållsana-
lysen är tänkt att komplettera studien av policydokumenten och webbenkäten, att 
utgöra en typ av verklighetsbaserat ”facit” att sätta i kontrast till hur biblioteken 
uppfattar sina sociala medier. För att underlätta överblick över resultatet har materi-
alets elva huvudgenrer delats upp i fyra tematiserade kategorier; Biblioteksrelate-
rat, Omvärldsrelaterat, Universitetsrelaterat samt Nöje, Tillrättavisning & Kuri-
osa. Utöver dessa fyra övergripande kategorier inkluderades ytterligare en kategori 
för retweets. Här nedan presenteras en lista av kategorierna, vilka genrer de inne-
håller samt hur dessa genrer har definierats under närläsningen av materialet: 

 
Biblioteksrelaterat 

•   Biblioteksarrangemang: Inlägg som behandlar tillställningar arrange-
rade av högskolebiblioteken eller som arrangeras inom bibliotekens 
väggar, t.ex. föreläsningar, workshops och uppesittarkvällar.  

•   Biblioteksinformation: Inlägg som innehåller information som berör 
biblioteket, t.ex. öppettider, materialsamlingar, PIN-koder till lånekort, 
dyslexiveckor eller att en databas/tidskrift tillfälligt ligger nere. 
•  Bibliotekstips: Inlägg som inkluderar tips som berör biblioteket, dess 
resurser och hur dessa kan användas, t.ex. tips om kommande biblio-
teksarrangemang eller tips i informationssökning. 
 
Omvärldsrelaterat 

•   Eftersökan: Inlägg där biblioteket söker någonting, t.ex. inlägg med ar-
betsannonser, deltagare till en enkätundersökning eller statister till en 
filminspelning i biblioteket.  

•   Omvärldsbevakning: Inlägg som innefattar t.ex. nyheter, forskningsrön, 
forskningsartiklar,  kulturarrangemang, akademiska högtider (Nobel-
prisutdelning) eller akademiska arrangemang (Open Access-veckan). 

•   Tips: Inlägg som innefattar tips som inte rör bibliotek, t.ex. tips om sti-
pendier, universitetsarrangemang, kulturarrangemang, forskningsartik-
lar eller forskningspublicering. 
 
Nöje, Tillrättavisning & Kuriosa 

•   Nöje/Kuriosa: Inlägg med syfte att underhålla. Inlägget kan men behö-
ver inte beröra biblioteket, t.ex. luciafirande, anekdoter, helg- och hög-
tidshälsningar, bilder från Instagram eller Spotify-listor. 

•   Tillrättavisning: Inlägg som åsyftar att tillrättavisa besökare, t.ex. att 
man inte får äta i biblioteket och måste plocka undan skräp efter sig. 
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Universitetsrelaterat 

•   Universitetsforskning: Inlägg som berör forskning som utförts av 
biblioteket eller dess universitet, t.ex. publicerade doktorsavhandlingar, 
forskningsartiklar eller böcker samt forskning och forskare som fått 
medial uppmärksamhet i dagspress, TV eller radio.  

•   Universitetsrelaterat: Inlägg som behandlar information relaterat till 
bibliotekets universitet, t.ex. föreläsningar, arrangemang, invigningar, 
stipendier eller information om stölder, kursstarter och tentaperioder.  

•   Påminnelse: Inlägg som kan men inte behöver involvera biblioteket, 
t.ex. påminner om tentor/deadlines, anmälningar till forskningsprojekt, 
att aktivera sitt studentkonto eller bibliotekets öppettider.  
 
(Retweets – egen kategori) 

•   Twitterspecifika inlägg som som universitetsbiblioteken inte själva för-
fattat utan bara länkar vidare till, ibland motiverar/kommenterar biblio-
teken varför de retweetade men oftast fick inlägget stå för sig själv. 
 

Hos alla de publicerade inläggen noterades även olika språkliga attribut som på 
olika sätt definierar bibliotekens kommunikation över sociala medier. Tretton dy-
lika attribut utkristalliserades i materialet: 

 
•   Bild: Inlägget innehåller någon typ av bild, fotografi eller  .gif-fil. 
•   Citat: Inlägget innehåller ett direktcitat. 
•   Direkt tilltal: Inlägget tilltalar läsaren direkt, t.ex. ”Hej student!” eller i 

duande ordalag som ”Du har väl inte glömt…”. 
•   Fråga: Inlägget innehåller en fråga till läsaren, t.ex. ”Du vet väl om att 

det idag hålls en workshop i akademisk skrivande?”. 
•   Hashtag: Inlägget innehåller en eller flera hashtags, t.ex. #biblioteket. 
•   Informellt språk: Inlägget innehåller ett språkbruk som är informellt och 

personligt, t.ex. kan slanguttryck, svordomar eller smiley6 förekomma, 
alternativt är tonen i inlägget konverserande och lättsam.  

•   Länk: Inlägget innehåller en eller flera länkar till ytterligare webbplat-
ser.  

•   Ni-tilltal: Inlägget vänder sig till ett plural av läsare i sitt tilltal, t.ex. 
”Idag vill vi påminna er alla om att det är dyslexiveckan, alla ni som…”. 

•   Omnämnande: Inlägget innehåller ett omnämnande av en person, t.ex. 
en bibliotekarie, föreläsare, student eller universitetsforskare. 

                                                
6 Smiley, textbaserad eller grafisk figur för förmedling av sinnesstämning, reaktion eller attityd, t.ex. J, : ) eller 
L, : ( (NE [Online] 2016-05-03). 
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•   Uppmaning: Inlägget innehåller en direkt uppmaning till läsaren att ut-
föra en uppgift, t.ex. ”Lämna feedback till biblioteket nu!”. 

•   Ursäkt: Inlägget innehåller en ursäkt från biblioteket till dess använ-
dare. 

•   Utrop: Inlägget innehåller ett utrop av något slag, t.ex. en hälsning ”Hej 
student!” eller en observation ”Snart helg!”. 

•   Video: Inlägget innehåller en video, t.ex. ett Youtubeklipp eller en egen-
producerad videoguide till informationssökning.  

 
För en dynamisk läsning så kommer den kvalitativa innehållsanalysen att redovisas 
tematiskt utifrån de fyra övergripande kategorierna med ett separat kapitel för attri-
buten. I Tabell 3 och 4 kan man se få en översikt över antalet inlägg som publicerats 
i respektive genre och kategori över Facebook och Twitter. Tabell 5 och 6 påvisar 
i vilken utsträckning biblioteken använder sig av de olika attributen på Twitter re-
spektive Facebook. Tabellernas syfte är att utgöra lättöverskådliga illustrationer till 
analysens slutsatser.  

Tabell 3. Antal twitterinlägg som högskolebiblioteken publicerat HT15. Total A utgör procentsatsen 
av det totala antalet inlägg som högskolebiblioteken publicerat i de 11 huvudkategorierna. Total B 
utgör procentsatsen av högskolebibliotekens samlade inlägg som publicerats i de övergripande fyra 
genrerna. 

Twitter	   KIB	   KTHB	   KAUB	   SHB	   SUB	   	  Total	  A	   Totalt	  B	  

Biblioteksarrangemang	  	   26.9%	   13.5%	   5.5%	   10.7%	   6%	   10.3%	   24.8%	  

Biblioteksinformation	  	  	  	  	   19.2%	   2.7%	   2.7%	   	  	   26%	   9.8%	   	  	  

Bibliotekstips	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.5%	   14.8%	   4.1%	   	  	   	  	   4.6%	   	  	  

Eftersökan	   3.8%	   	  	   1.3%	   	  	   	  	   0.93%	   46.9%	  

Omvärldsbevakning	   30.7%	   62.9%	   34.7%	   28.5%	   52%	   39.4%	   	  	  

Tips	   19.2%	   11.1%	   1.3%	   14.2%	   2%	   6.5%	   	  	  

Nöje/Kuriosa	   3.8%	   11.1%	   13.8%	   7.1%	   	  	   7.5%	   7.5%	  

Tillrättavisning	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Universitetsforskning	   3.8%	   	  	   23.6%	   46.4%	   2%	   15.0%	   20.6%	  

Universitetsrelaterat	   	  	   2.7%	   5.5%	   3.5%	   2%	   3.2%	   	  	  

Påminnelse	   3.8%	   	  	   2.7%	   	  	   4%	   2.3%	   	  	  

Retweets	   11.5%	   33.3%	   30.5%	   17.8%	   16%	   22.0%	   22.0%	  
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Tabell 4. Antal facebookinlägg som högskolebiblioteken publicerat HT15. Total A utgör procent-
satsen av det totala antalet inlägg som högskolebiblioteken publicerat i de 11 huvudkategorierna. 
Total B utgör procentsatsen av högskolebibliotekens samlade inlägg som publicerats i de övergri-
pande fyra genrerna. 

Tabell 5. I vilken utsträckning högskolebiblioteken använder attribut i twitterinlägg, presenterat i 
procentsats. 
 

Twitter	   KIB	   KTHB	   KAUB	   SHB	   SUB	   Samtliga	  bibliotek	  
Bilder	   11.5%	   16.2%	   12.5%	   32.1%	   2%	   13.1%	  
Citat	   	  	   5.4%	   1.3%	   3.5%	   40%	   11.2%	  
Direkt	  tilltal	   19.2%	   	  	   2.7%	   	  	   8%	   5.1%	  
Frågor	   7.6%	   2.7%	   6.9%	   	  	   4%	   4.6%	  
Hashtags	   7.6%	   16.2%	   45.8%	   35.7%	   26%	   24.8%	  
Informellt	  språk	   7.6%	   	  	   23.6%	   7.1%	   8%	   11.7%	  
Länkar	   69.2%	   81%	   72.2%	   82.1%	   50%	   69.4%	  
Ni-‐tilltal	   	  	   	  	   5.5%	   	  	   	  	   1.8%	  
Omnämnande	   11.5%	   35.1%	   27.7%	   57.1%	   	  	   24.4%	  
Uppmaning	   23.0%	   8.1%	   4.1%	   3.5%	   10%	   8.4%	  
Utrop	   30.7%	   10.8%	   16.6%	   7.1%	   4%	   13.1%	  
Video	   	  	   2.7%	   	  	   	  	   	  	   0.46%	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook	   KIB	   KTHB	   KAUB	   SHB	   SUB	   	  Total	  A	   Totalt	  B	  

Biblioteksarrangemang	  	   30.6%	   31.9%	   21.6%	   12.9%	   11.4%	   24.4%	   66.4%	  

Biblioteksinformation	  	  	  	  	   17.1%	   34.7%	   32.5%	   20.9%	   75.7%	   34.2%	   	  	  

Bibliotekstips	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.4%	   4.1%	   14.2%	   8.0%	   2.8%	   7.7%	   	  	  

Eftersökan	   8.1%	   1.3%	   2.3%	   4.8%	   4.2%	   4.3%	   12.0%	  

Omvärldsbevakning	   5.4%	   8.3%	   7.1%	   12.9%	   1.4%	   6.8%	   	  	  

Tips	   0.9%	   1.3%	   	  	   3.2%	   	  	   0.9%	   	  	  

Nöje/Kuriosa	   31.5%	   25%	   19.8%	   33.8%	   	  	   22.4%	   22.9%	  

Tillrättavisning	   	  	   	  	   3.9%	   1.6%	   1.4%	   1.5%	   	  	  

Universitetsforskning	   5.4%	   1.3%	   3.9%	   9.6%	   	  	   4.0%	   12.4%	  

Universitetsrelaterat	   4.5%	   8.5%	   3.9%	   8.0%	   5.7%	   5.6%	   	  	  

Påminnelse	   3.6%	   4.7%	   0.79%	   3.2%	   4.2%	   2.7%	   	  	  
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Tabell 6. I vilken utsträckning högskolebiblioteken använder attribut i facebookinlägg, presenterat 
i procentsats. 

Facebook	   KIB	   KTHB	   KAUB	   SHB	   SUB	   Samtliga	  bibliotek	  
Bilder	   38.7%	   31.9%	   69.0%	   41.9%	   11.4%	   37.8%	  
Citat	   	  	   5.5%	   	  	   3.2%	   	  	   1.3%	  
Direkt	  tilltal	   20.7%	   6.9%	   46.0%	   8.0%	   34.2%	   26.0%	  
Frågor	   18.9%	   13.8%	   21.4%	   19.3%	   20%	   19.0%	  
Hashtags	   1.8%	   	  	   37.3%	   	  	   1.4%	   11.3%	  
Informellt	  språk	   37.8%	   12.5%	   23.8%	   40.3%	   	  	   24.0%	  
Länkar	   45.9%	   50%	   23.8%	   33.8%	   67.1%	   41.9%	  
Ni-‐tilltal	   6.3%	   	  	   1.5%	   8.0%	   2.8%	   3.6%	  
Omnämnande	   9.0%	   33.3%	   45.2%	   25.8%	   2.8%	   24.7%	  
Uppmaning	   45.9%	   29.1%	   13.4%	   20.9%	   21.4%	   26.5%	  
Utrop	   61.2%	   34.7%	   12.6%	   35.4%	   7.1%	   30.8%	  
Video	   3.6%	   1.3%	   3.1%	   4.8%	   4.2%	   3.4%	  

6.4.1 Biblioteksrelaterade inlägg 
Inlägg i kategorin Biblioteksrelaterat berör högskolebibliotekens praktiska verk-
samhet, t.ex. när biblioteket har öppet, vart olika resurser finns och hur man använ-
der olika databaser. Kategorin innehåller inlägg om biblioteksarrangemang, biblio-
teksinformation och bibliotekstips, dvs. inlägg om att orientera sig i bibliotekets 
kunskapsmässiga och fysiska rum. Samtliga högskolebibliotek uppgav i webbenkä-
ten att en av bibliotekets primära anledningar till att använda sociala medier var att 
informera om, och marknadsföra, bibliotekets resurser. Den kvalitativa innehållsa-
nalysen bekräftar att högskolebiblioteken primärt använder sina sociala medier till 
att informera. Inlägg som behandlar bibliotekets praktiska verksamhet var HT15 
den överlägset vanligaste inläggssorten som högskolebiblioteken publicerade på 
Facebook och den sekundärt vanligaste formen av inlägg på Twitter, se Tabell 3 
och 4. Värt att notera är hur högskolebiblioteken i webbenkäten uppgav att biblio-
teksrelaterade var den absolut vanligaste typen av facebookinlägg medan inget 
bibliotek beskrev Twitter som en av sina primära kanaler för biblioteksinformation, 
trots att denna typ av inlägg var näst vanligast. 

 Undersökningens resultat går i linje med tidigare forskning, 2011 gjorde 
Jacobson en undersökning av amerikanska högskolebiblioteks facebooksidor med 
syfte att jämföra Hendrix undersökning av hur bibliotekarier upplever att de använ-
der Facebook gentemot hur de faktiskt använder sin facebooksida (Jacobson 2011, 
s. 82). Jacobson kom fram till att akademiska bibliotek först och främst marknads-
förde sina bibliotek via Facebook, därefter kom katalogsökningar, att bjuda in till 
arrangemang, dela fotografier och ”vara där användarna är” (Jacobson 2011, s. 86). 
Samma år utförde Phillips en innehållsanalys av 17 akademiska biblioteks fa-
cebooksidor och konstaterade att en av de dominerande kategorierna bland inläggen 
var tillkännagivanden/annonser och 52 procent av inläggen annonserade om biblio-
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teksrelaterade tjänster (Phillips 2011, s. 514, 515). Både tillkännagivanden och an-
nonser kategoriserades i Phillips studier som en typ av marknadsföring för biblio-
tekets resurser, huruvida detta är korrekt kommer att tas upp i slutdiskussionen. 
2014 genomförde Boateng en undersökning av 100 amerikanska akademiska 
bibliotek där 99 procent visade sig använda sociala medier för att marknadsföra 
biblioteken, 96 procent delade information om biblioteksresurser medan enbart 21 
procent erbjöd användare att ställa referensfrågor (Boateng 2014, s. 127). 2014 pub-
licerade forskaren Gauntner Witte artikeln ”Content Generation and Social 
Network Interactions within Academic Library Facebook Pages” i vilken hon un-
dersöker 102 amerikanska högskolebibliotek. Analysen av bibliotekens facebook-
sidor påvisade att 70.6 procent av de publicerade inläggen var biblioteksrelaterade 
(Gauntner Witte 2014, s. 93-94). I jämförelse med tidigare forskning tycks de 
svenska högskolebibliotekens andel biblioteksrelaterade inlägg, publicerade på Fa-
cebook, vara procentuellt lägre än genomsnittet. Samtidigt tillfredsställer de 
svenska biblioteken de behov som forskning har påvisat att studenter, fakultet och 
akademiker har av sitt universitetsbibliotek. 2015 publicerades artikeln ”Assessing 
Information Needs and Interaction Needs for Library Facebook” där 567 studenter, 
forskare och fakultetsmedarbetare tillhörande ett katolskt universitetsbibliotek i 
Taiwan tillfrågades om vilken information och interaktion de önskade ha med uni-
versitetsbiblioteket över Facebook (ChanLina & Su 2014, s. 320). De fem viktigaste 
informationsbehoven var tillkännagivande av nyinkomna böcker/resurser, inform-
ation om bibliotekets samlingar, öppettider och biblioteksarrangemang samt in-
formation om öppna föreläsningar och seminarier. De fem interaktionssätt som be-
skrevs som viktigast var möjligheten att diskutera litteraturupplevelser, kunskaps-
utbyte, möjlighet att diskutera akademiskt arbete, författardiskussioner och möjlig-
heten att ställa referensfrågor (ChanLina & Su 2014, s. 321). 

 De flesta biblioteksrelaterade inlägg kan kopplas samman med Gummessons 
servicemöte, närrelation och varumärkesuppbyggnad. Det är genom de inlägg som 
informerar om biblioteksarrangemang, som ger användarna biblioteksinformation 
och som tipsar om olika sätt att använda bibliotekets resurser som biblioteket ge-
nomför digitala servicemöten. Det digitala servicemötet har visat sig se ut på olika 
sätt beroende på biblioteket, SUB har överlag ett kortfattat och informationstätt 
kommunikationssätt när de publicerar biblioteksrelaterade inlägg, se bildserie 1. I 
kontrast till SUB stod SHB, KIB och KAUB som överlag tycktes föredra ett mer 
informellt sätt att uttrycka sig på, även när formell biblioteksinformation förmedla-
des, se bildserie 2. Även om majoriteten av SUB:s facebook- och twitterinlägg in-
nehöll konkret information så saknade inläggen de sociala mediernas språkliga ut-
trycksstil i form av utrop, smileys och slanguttryck. Av de fem biblioteken var SUB 
det bibliotek som hade anammat minst av de sociala mediernas språkligt informella 
uttryckssätt, vilket den kvalitativa analysen av attributet Informellt språkbruk påvi-
sade. SUB var även det bibliotek som förmedlade mest antal biblioteksrelaterade 
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inlägg i relation till bibliotekets totala antal publicerade inlägg. Detta är inte märk-
ligt med tanke på att SUB i webbenkäten konstaterade att biblioteksrelaterade in-
lägg genererade mest användarkommunikation, gillanden och trafik till SUB:s hem-
sida. KTHB var mer benägna än SUB att bruka en informell språkstil men inte fullt 
lika talspråkliga som SHB, KIB och KAUB. Över sociala medier kommunicerar 
man primärt genom text, även om visuella medier blir allt vanligare, och hur biblio-
teken uttrycker sig blir därmed en inflytelserik faktor i hur de upplevs av andra 
sociala medieanvändare. Hur biblioteken framstår språkligt över sociala medier på-
verkar därmed både uppbyggnaden av närrelationer med bibliotekens användare 
och bibliotekets personliga varumärke. Ett informellt språkbruk, även när viktig 
biblioteksrelaterad information framförs, kan bidra till att användare upplever 
biblioteket som levande och mänsklig medan ett mer formellt språk kan ge ett av-
stängt och formaliserat intryck.  

En intressant aspekt av undersökningen är att de bibliotek, SUB och KTHB, 
som inte har individuella policys för administration av sina sociala medier var de 
bibliotek som publicerade flest biblioteksrelaterade inlägg över Facebook och som 
i minst utsträckning använde sig av ett informellt språkbruk. Det tycks därmed fin-
nas en korrelation mellan en aktiv mediepolicy och att använda sociala medier på 
ett ”korrekt” sätt, dvs. i enighet med hur de flesta privatpersoner använder sociala 
medier för informell kommunikation och informationsförmedling. De mediepolicys 
som inkluderades i undersökningen var alla s.k. ”levande dokument”, under ständig 
revidering. Att revidera dessa levande dokument kan naturligt leda medarbetare till 
konvergensmodellens spiralrörelse av tolkning och informationsutbyte. Tolkning 
av de sociala medierna och informationsutbyte med andra användare kan i sin tur 
leda till en naturligare mediespecifik interaktion, som t.ex. att anamma de sociala 
mediernas informella språkbruk.  

6.4.2 Omvärldsrelaterat 
Inlägg i kategorin omvärldsrelaterat omfattar ämnen som kan vara av intresse för 
bibliotekets akademiska omvärld men som inte berör bibliotekets dagliga skötsel. 
Framförallt innehåller kategorin inlägg till för högskolans fakultet relevanta forsk-
ningsartiklar, stipendietips och lokala som nationella akademiska nyheter. Om-
världsrelaterade inlägg var den absolut mest publicerade kategorin på Twitter med 
Omvärldsbevakning som den mest framträdande genren bland inläggen. Den kva-
litativa innehållsanalysen påvisar att högskolebiblioteken har en god insikt i hur de 
brukar Twitter. I webbenkäten framkom att biblioteken främst använde Twitter för 
att kommunicera med forskare, doktorander och andra akademiska bibliotek och 
därefter som informationskanal för omvärldsbevakning. Innehållsanalysen påvisar 
att fyra av fem högskolebibliotek främst använder Twitter till akademisk omvärlds-
bevakning. Det bibliotek som särskiljer sig, SHB, använde Twitter till att mark-
nadsföra Södertörns universitetsforskning i ungefär lika stor utsträckning som till 
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omvärldsbevakning. Därmed måste fastslås att högskolebiblioteken även är kor-
rekta i sin analys av att Twitter främst används till att kommunicera med medarbe-
tare inom akademin och högskolebiblioteksvärlden. En del av de omvärldsbeva-
kade inläggen var även retweets, primärt författade av forskare, akademiska orga-
nisationer, högskolebibliotek och bibliotekarier. Oftast retweetades biblioteken sina 
universitet, forskare och bibliotekarier, men att utomstående biblioteks- och univer-
sitetsrelaterade personer och organisationer retweetades var inte ovanligt, se bild-
serie 3.  

Av den kvalitativa innehållsanalysen kunde utläsas att attribut används på olika 
sätt beroende på det sociala medium som biblioteken publicerar material över. Citat 
och hashtags var vanligt förekommande på Twitter, medan bilder, direkt tilltal, frå-
gor, informellt språk, uppmaningar och utrop var frekventa attribut i facebookin-
lägg. Två attribut, länkar och omnämnanden, var vanligt förekommande oavsett 
socialt medium. Sättet som högskolebiblioteken använder attribut på bekräftar tidi-
gare iakttagelser om att Facebook och Twitter används till olika typer av kommu-
nikation. På Twitter dominerade de attribut som låg närmast en akademisk diskurs, 
citat och omnämnanden. Detta är enbart naturligt om man ser till att samtliga biblio-
tek publicerade flest inlägg i de kategorier som var akademiskt betonade, omvärlds-
bevakning och universitetsforskning, över Twitter. Att hashtags främst användes 
över Twitter var även det väntat eftersom attributet hashtags på många sätt är me-
diespecifikt för Twitter. Över Twitter var direkt tilltal, eller ni-tilltal,  av läsaren 
ovanligt, vilket bekräftar intrycket av att högskolebibliotek använder Twitter som 
ett arbetsverktyg till för institutionellt men inte personligt relationsskapande.  

2010 publicerade Stuart sina forskningsresultat över hur 422 bibliotek använde 
Twitter (Stuart 2010, s. 45). Stuart studie påvisade att högskolebibliotek inte upp-
visade större något intresse av att följa andra twitterkonton och gjorde liten an-
strängning för att själva skaffa sig nya följare. Innehållsmässigt bestod bibliotekens 
tweets till 44 procent av uppdateringar om biblioteket, 11 procent gjorde reklam för 
en specifik biblioteksresurs, 10 procent behandlade allmänna nyheter och generell 
information medan enbart 9 procent adresserade en annan twitteranvändare och 7 
procent retweetade andra användares inlägg (Stuart 2010, s. 47). Stuarts resultat 
skiljer sig från den kvalitativa innehållsanalysens, både gällande hur svenska hög-
skolebibliotek publicerar och retweetar material. De fem svenska högskolebiblio-
teken använde visserligen Twitter för att publicera uppdateringar av biblioteket men 
bibliotekets huvudsakliga fokus låg på omvärldsrelaterat material och i SUB:s fall 
uppdateringar om universitetsforskning. Bibliotekens tendenser att retweeta 
material tycks också ha ökat med tiden, om man jämför den här studiens forsknings-
resultat med Stuarts. Det är möjligt att tidsaspekten kan vara en faktor i skillnaden 
mellan forskningsresultaten. Stuart publicerade sina resultat 2010, sedan dess har 
biblioteken hunnit omvärdera och utveckla sitt bruk av Twitter. Samma år som Stu-
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art publicerade sin artikel undersökte Yong-Mi Kim och June Abbas hur 230 slump-
mässigt utvalda akademiska bibliotek använde bibliotek 2.0-applikationer och en-
bart 15 procent av de utvalda biblioteken använde vid denna tidpunkt Twitter (Kim 
& Abbas 2010, s. 221, 214). I kontrast till Kims och Abbas studie kan man sätta 
Boatengs forskningsresultat från 2013 som uppvisade att 100 procent av de under-
sökta högskolebiblioteken vid denna tidpunkt brukade Twitter. På tre år hade an-
vändningen av Twitter ökat från 15 procent till 100 procent, det är därmed även 
rimligt att användningen av Twitter förändrades med tiden. Stuart genomförde sin 
studie under en tidsperiod då Twitter fortfarande var relativt nytt och just hade bör-
jat användas bland akademiska bibliotek, och Stuarts resultat tyder på att bruket av 
Twitter inte var särskilt utvecklat. Twitter användes år 2010 för att marknadsföra 
och informera, medan Twitter år 2015 är ett socialt medium ägnat åt kommunikat-
ion med akademiska forskare och institutioner. Detta kan vara ett tecken på att an-
vändningen av Twitter har utvecklats och att biblioteken har hittat ”sitt” använd-
ningsområde för Twitter. De slutsatser som dras här har dock baserats på den här 
undersökningens studieresultat satt i relation till tidigare forskning från USA, där-
med kan sociokulturella skillnader förekomma. 

I den omvärldsrelaterade kategorin kan många av de inlägg som högskolebib-
lioteken publicerat i kategorin omvärldsrelaterat sammankopplas med Gummes-
sons föreställningar om intern marknadsföring och e-relationen. Genom att över 
sociala medier uppmärksamma sitt eget och andra universitets högskolebibliotek, 
forskare och föreläsningar så skapar högskolebiblioteken relationer med andra uni-
versitets medarbetare, forskare och bibliotek. E-relationen är tekniskt sett en di-
stansrelation men har visat sig leda till ökad mänsklig kontakt istället för tvärtom. 
Detta gäller även internt inom både högskolebiblioteket och dess universitet; om 
biblioteken retweetar medarbetares inlägg, twittrar om universitetets forskningsrön 
och uppmärksammar specifika individer på ett positivt och bejakande sätt i sina 
sociala medier så blir det även en intern marknadsföring gentemot biblioteket och 
universitetet, se bildserie 4. På detta sätt kan man genom sociala medier skapa po-
sitiva relationer mellan biblioteket och dess universitet samt mellan biblioteket och 
utomstående högskolebibliotek och akademiska institutioner. Den kvalitativa ana-
lysen av attribut stärker antagandet om att Twitter i högre utsträckning an Facebook 
används för seriös akademiskt relationsbyggande, av samtliga twitterinlägg inne-
håller 24.4 procent ett omnämnande av forskare, medarbetare eller akademiska in-
stitutioner, 11,2 procent direktciterar desamma, alternativt en publikation, och 24.8 
procent innehöll hashtags vilket inkluderar inläggen i ett större sammanhang.  

Ett resultat av att omvärldsrelaterade och relationsskapande inlägg dominerade 
Twitter tycktes vara att antal inlägg med informellt språk, bilder och personliga 
tilltal var lägre än i inlägg publicerade på Facebook. Språket var överlag mer for-
mellt över Twitter, särskilt i de omvärldsrelaterade inläggen, detta kan ha att göra 
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med Twitters begränsning på 140 tecken per inlägg. Anledningen till de mer for-
mellt språkliga inläggen kan även stå att finna i bibliotekens syn på Twitter som ett 
socialt medium som syftar till akademisk omvärldsbevakning och kollegialt samt 
institutionellt relationsskapande och därmed inte användes för lättsammare sociali-
sering. Ingen märkbar skillnad i andel publicerade inlägg kunde urskiljas mellan de 
bibliotek som inte hade en mediepolicy och de bibliotek som hade en gällande om-
världsrelaterade inlägg. Men i webbenkäten framkom överlag att samtliga bibliotek 
var mer intresserade av att diskutera Facebook än Twitter, trots att den kvalitativa 
innehållsanalysen pekar på att Twitter är ett viktigare medium för akademiskt re-
lationsskapande. Högskolebibliotekens primära målgrupp är dock studenter, och 
överlag liten andel publicerade twitterinlägg var riktade mot universitetsstudenter. 
I nuläget tycks det snarare som att högskolebiblioteken bestämt sig för att avsätta 
Twitter till akademiska angelägenheter och därmed inte primärt publicerar material 
för studenter, vilket resulterar i att studenter inte intresserar sig för bibliotekets twit-
terkonto.  

6.4.3 Universitetsrelaterat 
I kategorin universitetsrelaterat publicerar högskolebiblioteken inlägg som berör 
det universitet som biblioteket är knutet till. Dessa inlägg kan behandla alltifrån 
forskning som universitetet har utfört, att universitetet har uppmärksammats i soci-
ala medier eller information om föreläsningar, kursstarter eller tentaperioder, se 
bildserie 5. Universitetsrelaterade inlägg var den tredje mest använda kategorin 
över Twitter och den minst publicerade kategorin över Facebook. Även om univer-
sitetsrelaterade inlägg inte var i majoritet så utgjorde dessa inlägg en avsevärd del 
av bibliotekens kommunikation över sociala medier, en kommunikation som 
knappt omnämndes vare sig i bibliotekens policys eller i deras svar på webbenkä-
tens frågor. Av de tre bibliotekpolicys som ingick i undersökningen inkluderade 
SHB:s och KAUB:s mediepolicy en typ av socialt medialt ansvarstagande för det 
egna universitetets varumärke. SHB:s policy uppmuntrade medarbetare att sprida 
en positiv bild av SH och SHB, medan KAUB:s medarbetare skulle se sig själva 
som ”ambassadörer” för KAU:s och KAUB:s personliga varumärke. I kapitel 6.1 
framkom dock att gemensamt för alla högskolebiblioteken att deras huvudsyfte in-
kluderade att agera stödresurs för sitt universitet och att främja högre forskning. I 
en jämförelse mellan resultaten av webbenkäten och den kvalitativa innehållsana-
lysen kan konstateras att samtliga högskolebibliotek använder sina sociala medier 
för att stödja och promota de universitet de tillhör och dess forskning. Det är dock 
SHB och KAUB, de bibliotek som även inkluderar ett socialt ansvarstagande av 
universitetet i sin mediepolicy, som publicerar mest universitetsrelaterade inlägg på 
Twitter. Resultatet skulle kunna förklaras med att SHB:s och KAUB:s twitterkon-
ton är uttalat inriktade på publiceringsstöd och akademiska frågor men samtidigt 
uppger samtliga bibliotek i webbenkäten att de använder Twitter som en verktyg 
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för att primärt nå forskare och akademiska institutioner. Rörande Facebook så var 
publiceringsstatistiken över universitetsrelaterade inlägg betydligt jämnare mellan 
biblioteken. Det tycks som om samtliga bibliotek uppfattar att informera om och 
marknadsföra sitt universitet som en sådan naturlig, alternativt omedveten, uppgift 
att medialt universitetsstöd inte omnämns i webbenkäten. 

Utifrån Larssons kommunikationsmodeller (2014) kan fastslås att Twitter pri-
märt tycks användas för envägskommunikation, det används för att tala till en mål-
grupp, under 5.1 procent av inläggen tilltalade läsare direkt. Attribut med potential 
att göra sociala medier mer explicita och mellanmänskliga som frågor, informellt 
språk och uppmaningar var relativt ovanliga över Twitter. Detta innebär ingen mot-
sättning mot hur biblioteken använder Twitter för att skapa e-relationer eller för 
intern marknadsföring, men innebär att kommunikationen över Twitter överlag inte 
uppmuntrar till dialog. Envägskommunikation är en linjär kommunikationsmetod 
som traditionellt har varit den vanligaste officiella kommunikationsmetoden av 
praktiska skäl. Det kan därmed finnas en korrelation mellan minimal användning 
av mellanmänskliga attribut och att högskolebiblioteken anser Twitter vara ett so-
cialt medium för mer officiell kontakt med forskare och akademiska institutioner. 
All kommunikation påverkas, enligt Larsson, av kommunikationens situationskon-
text, upplevs Twitter som ett medium för arbetsrelationer och är det inte märkligt 
att den kommunikation som sker över Twitter blir formell och mindre personlig.  

Universitetsrelaterade inlägg, kan i likhet med omvärldsrelaterade inlägg, 
kopplas samman till intern marknadsföring men även till en varumärkesbyggande 
relation. Genom att publicera inlägg som marknadsför och informerar om univer-
sitetsrelaterade händelser så skapar biblioteket relationer mellan sig själva och uni-
versitetet. Vanligt förekommande var att universitetsrelaterade inlägg även innehöll 
attributet omnämnande, dvs. att biblioteket informerade om en universitetsrelaterad 
händelse och i inlägget omnämnde den föreläsare, lärare eller medarbetare som 
hade ansvar för arrangemanget. Den här typen av omnämning är relationsskapande 
på både ett institutionellt och personligt plan då personen generellt omnämndes i 
bekräftande ordalag i en positiv kontext, t.ex. se bildserie 6. På ett liknande sätt 
innehöll flertalet universitetsrelaterade inlägg information om forskning som ge-
nomförts på universitetet, t.ex. doktorandspikningar, nypublicerade avhandlingar 
eller artiklar, även här gavs institutioner och forskare positiv uppmärksamhet. Sam-
tidigt som den här typen av inlägg stärker universitetsbibliotekens relationer med 
universitetet, dess institutioner och medarbetare, internt så bidrar de också till ett 
varumärkesbyggande. Högskolebibliotekens och universitetens varumärke byggs 
av omvärldens föreställningar av dem, dessa föreställningar kan manipuleras. Gum-
messon konstaterar att image, varumärken och kvalitet är den känsla inför biblio-
teket/universitetet som finns i användarnas hjärna och hjärta, som inte nödvändigt-
vis behöver spegla verkligheten. Verkligheten blir därmed en social konstruktion 
som värderas genom symboliska innebörd (Gummesson 2002, s. 144). Genom att 
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högskolebiblioteken publicerar inlägg som berör universiteten sammankopplas 
bibliotek och universitet, vilket gynnar båda institutionernas personliga varumärke 
som kunskapsauktoriteter. På så sätt kan bibliotek och universitet både låna och 
stärka respektive institutions symboliskt kapital.   

6.4.4 Kuriosa, nöje & tillrättavisning 
I den här kategorin inkluderades alla inlägg som inte direkt hade ett praktiskt syfte 
av typen att förmedla viktig information rörande biblioteket utan snarare åsyftade 
att vara underhållande och trevliga, alternativt tillrättavisande. Den här typen av 
inlägg kunde bestå av fina bilder på biblioteket, personliga hälsningar, humoristiska 
betraktelser eller inlägg som klagade på att biblioteksanvändarna stökade ned, se 
bildserie 7. På Twitter förekom inte tillrättavisade inlägg överhuvudtaget medan 
nöjesrelaterade inlägg var i kategorimässig minoritet. Över Facebook såg resultatet 
annorlunda ut då nöjesrelaterade och tillrättavisande inlägg var den sekundärt mest 
använda kategorin efter biblioteksrelaterade inlägg. Att de nöjesrelaterade inläggen 
enbart utgjorde 22.4 procent av samtliga biblioteks publicerade inlägg var ett delvis 
förvånande resultat. I webbenkäten framkom att fyra högskolebibliotek regelbundet 
publicerade inlägg som åsyftade att enbart underhålla läsarna, det enda bibliotek 
som inte publicerade nöjesrelaterade inlägg alls var SUB. En intressant notis var att 
det enda biblioteket, KIB, som i webbenkäten angav hur ofta de publicerade nöjes-
relaterade inlägg, ”ibland (sällan)”, låg bland de bibliotek som publicerade flest ku-
riosainlägg över Facebook (KIB [Enkätsvar] 2016-02-24). I webbenkäten kommen-
terade SHB att inlägg som ”fina enkla mobilbilder på soluppgångar vid bibblan” 
och ”spexiga” underhållande inlägg, gav mest reaktioner på Facebook samtidigt 
som biblioteksrelaterade inlägg knappt fick någon respons alls (SHB [Enkätsvar] 
2016-02-24). Detta är intressant eftersom SUB beskrev att deras biblioteksrelate-
rade inlägg var den inläggstyp som fick mest respons över Facebook, då i form av 
trafik till deras webbsida. Även KTHB upplevde att lättsamma inlägg gav mest gil-
landen medan biblioteksrelaterade inlägg inte fick lika mycket ytlig respons men 
ofta genererade i att användare klickade på länkar till KTHB:s hemsida för att läsa 
vidare.  

För att få den typ av respons som KTHB och SUB beskriver krävs dock att 
biblioteken inkluderar attributet länkar i de inlägg som publiceras. Intressant nog 
förekom fler länkade inlägg över Twitter än över Facebook, men ingen av biblio-
teken uppgav i webbenkäten huruvida dessa inlägg genererade någon respons i form 
av trafik till deras hemsidor. De två bibliotek som uppgav att biblioteksrelaterade 
inlägg resulterade i trafik till bibliotekens hemsidor visade sig även vara de biblio-
tek som inkluderade flest länkar i sina inlägg. Över hälften av alla SUB:s och 
KTHB:s publicerade facebookinlägg innehöll länkar, vilka primärt ledde till biblio-
tekets egen hemsida. Övriga bibliotek länkade också i sina inlägg, men inte samma 
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utsträckning, vilket kan förklara varför de inte nämnde hemsidetrafik som en re-
sponseffekt i webbenkäten. Till skillnad från Twitter, där retweets utgjorde cirka en 
femtedel av högskolebibliotekens samtliga inlägg, så ”länkade” sällan biblioteken 
till andra facebookanvändares inlägg. De få inlägg som biblioteket länkade berörde 
biblioteksinformation eller universitetsinformation och hade publicerats av akade-
miska institutioner, forskare eller myndigheter. De svenska högskolebibliotekens 
sätt att länka till andra facebookanvändares inlägg går emot forskningsresultat från 
Gauntner Wittes undersökning. Gauntner Witte kom i sin undersökning fram till att 
18 procent av de inlägg som högskolebiblioteken publicerade skapades genom att 
länka icke-biblioteksrelaterad information och 11.4 procent av inläggen delade 
material som andra facebookanvändare hade publicerat (Gauntner Witte 2014, s. 
93-94). Det fanns en omvänd relation mellan hur bibliotekens inlägg genererades 
och deras popularitet. Även om andelen delade inlägg var relativt låg så hade den 
högsta responsfrekvensen: 70 procent av de delade inläggen gillades, kommentera-
des eller delades igen, medan enbart 52.3 procent av de inlägg som länkade material 
och 39.6 procent av de biblioteksrelaterade inläggen fick liknande respons (Gaunt-
ner Witte 2014, s. 94). Forskningsresultaten tyder på att biblioteken skulle kunna 
gynnas av att länka till andra facebookanvändares inlägg. Att länka till andra per-
soner och/eller organisationers inlägg på Facebook skulle därmed kunna leda till 
både intern som extern marknadsföring bland studenter och medarbetare. 

Användarrespons på bibliotekens försök till social medieanvändning har stude-
rats tidigare. 2009 gjorde Connell en studie av förstaårsstudenter vid Valparaiso 
Universitet för att utröna användares attityd till att biblioteken använde sociala me-
dier. I Conells studie tillfrågades studenterna hur de skulle ställa sig till att biblio-
teken uppdaterade och informerade dem över sociala medier. 42.6 procent svarade 
att de var mer mottagliga för kommunikation och information över sociala medier 
än via bibliotekets andra informationskanaler, 36 procent svarade att de inte var 
särskilt intresserade men inte negativa medan 12.3 procent var mycket negativa till 
att få information om biblioteket via sociala medier. 8.2 procent svarade ”Annat”, 
varav majoriteten menade att deras reaktion skulle bero på vilken hur biblioteket 
informerade och kommunicerade. Två studenter skrev ”I would welcome USEFUL 
information happily” respektive ”I would welcome any info as long as it was ne-
cessary. I don’t want anything useless” (Connell 2009, s. 31-32). Conells studiere-
sultat går delvis emot högskolebibliotekens svar på webbenkäten där majoriteten av 
respondenterna upplever att nöjesrelaterade inlägg genererar mest och varmast re-
spons av bibliotekets följare. SUB var det bibliotek som uppgav ett enkätsvar i linje 
med Conells studieresultat, dvs. att ”användbar” information, vilket i situationskon-
texten blir biblioteksrelaterad information, genererade mest respons.  

Samtliga bibliotek, utom SUB, uppgav att de publicerade en andel visuellt 
material över Facebook, mest i form av bilder på biblioteket, vilket ofta gav använ-
darrespons i form av gillanden. Samtliga högskolebibliotek använde expressiva och 
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visuella attribut i större utsträckning över Facebook än över Twitter. På så sätt var 
Facebook i större utsträckning ett medium för tvåvägskommunikation; över Fa-
cebook så tilltalade högskolebiblioteken sina läsare, de ställde frågor och kom med 
uppmaningar. På så sätt kan man se att de attribut som biblioteken använder över 
Facebook överlag speglar en mer informell och lättsam kommunikation. Bilder var 
det attribut som var vanligast förekommande näst efter länkar bland bibliotekens 
facebookinlägg och i flertalet fall användes bilder för att understryka eller förstärka 
ett inläggs kommunikativa poäng. Så fungerade även bilder i de inlägg som innehöll 
tillrättavisningar. Tillrättavisning var inte en vanlig inläggsgenre och enbart tre av 
fem bibliotek, KAUB, SHB och SUB, publicerade tillrättavisande inlägg under 
HT15. Dock bör tilläggas att även om tillrättavisningar var ovanligt så stod de in-
lägg som återfanns i denna genre ut från bibliotekets resterande inlägg bl.a. genom 
att de resulterade i en förmanande, och i ett fall även bestraffande, dialog mellan 
bibliotek och deras facebookföljare. Inget av högskolebiblioteken uppger, vare sig 
i policydokument eller i webbenkäten, att sociala medier användas för att tillrätta-
visat oönskat beteende hos användare. Man skulle kunna argumentera för antalet 
tillrättavisande inlägg, totalt 1.5 procent av samtliga publicerade inlägg, är så få att 
genren i det stora sammanhanget inte har någon egentlig betydelse. Samtidigt så 
uppger samtliga högskolebibliotek att sociala medier är till för att kommunicera och 
skapa positiva relationer med användare. Tillrättavisande inlägg bör i ljuset av de 
sociala mediernas syfte ses som direkt kontraproduktivt, inte minst med tanke på 
att alla typer av relationer kräver tillit och förtroende. Gummesson (2002) menar 
att tillit mellan kund och leverantör, eller i detta fall bibliotek och användare, byggs 
upp med tiden. Ett publicerat tillrättavisande över ett socialt medium som generellt 
sett inte används för dylika meddelanden kan skapa sprickor i förtroendet mellan 
bibliotek och användare. Skötsamma biblioteksanvändare som, t.ex. inte skräpar 
ned i högskolebiblioteket kan ta illa vid sig, och frågan är om de personer som 
verkligen skräpar ned är intresserade nog av biblioteket för att följa det på Fa-
cebook. Ett tillrättavisande inlägg är även ett prov på auktoritet och makt, genom 
att tillrättavisa användare över sociala medier påminner högskolebiblioteken använ-
darna om vem som kontrollen över situationskontexten. Den här typen av maktupp-
visningar kan verka avskräckande på besökare, t.ex. nya studenter. 

Tillrättavisande inlägg kan sammankopplas med Gummessons relation med 
den missnöjde kunden medan nöjesrelaterade inlägg kan relateras till närrelationen. 
Gummesson skriver att ”kunder” som tycker sig blivit illa behandlade eller föro-
lämpade av en organisation berättar detta för 10-20 personer medan användare som 
fått ett bra bemötande enbart berättar detta för fem personer (Gummesson 2002, s. 
118). Detta innebär att även om biblioteken publicerar en mycket liten andel andel 
tillrättavisande inlägg så har dessa inlägg potential att orsaka relativt stor negativ 
publicitet. I två av de tillrättavisande inlägg som KAUB publicerat rörande att an-



 74 

vändare skräpar ned efter sig är tonen visserligen ödmjuk men den visuella förstärk-
ningen i form av bilder understryker budskapet. Därtill skapas en dialog med biblio-
teksanvändare där moment som tillrättavisning för nedskräpning och förminskande 
av de som skräpar ned ingår. Det är tveksamt huruvida den här typen av facebookin-
lägg leder till en mindre stökig miljö på biblioteket. Däremot kan man diskutera 
huruvida en dialog där högskolebiblioteket och vissa av deras facebookföljare för-
minskar en del av bibliotekets användare bidrar till att inge ett positivt intryck av 
biblioteket.  

Studiens enkätsvar pekade på att bibliotekens nöjesrelaterade inlägg ofta resul-
terade i likes och den kvalitativa analysen visade att dessa inlägg ofta var personligt 
formulerade. Inte sällan användes attributet direkt tilltal i inläggen, vilka även ofta 
inkluderade attributen uppmuntrande utrop och frågor. Gummesson menar att en 
av grundkomponenterna till att bygga stabila närrelationer är att komma användarna 
in på livet, att få tillgång till deras uppmärksamhet och åsikter (Gummesson 2002, 
s. 107). Över sociala medier finns ett naturligt socialt och psykiskt avstånd mellan 
individ och bibliotek, vilket potentiellt kan överbyggas genom lättsamma person-
liga inlägg. Genom nöjesrelaterade inlägg tycks biblioteken ”fånga” sina målgrup-
pers intresse, för att sedan med en blandning av informerande och underhållande 
inlägg hålla intresset levande. Samtliga bibliotek utom SUB använder den här typen 
av medial ”a spoonful of sugar makes the medicine go down”-strategi. En möjlig 
anledning kan vara att SUB är universitetsbibliotek till ett så pass stort universitet 
att de inte anser sig behöva publicera underhållande inlägg för att få nya, alternativt 
behålla, följare på Facebook. En annan förklaring skulle vara att nöjesrelaterade 
inlägg går emot en typ av intern mediepolicy hos SUB:s medarbetare. 

6.5 Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de fem högskolebibliotek som undersökts 
i den här studien har olika förutsättningar och perspektiv i arbetet med sociala me-
dier. Samtliga bibliotek startade upp sina facebookkonton mellan 2009 och 2010, 
vilket gör att inget högskolebibliotek har haft anmärkningsvärt mycket mer tid att 
utveckla och administrera sin facebookprofil än någon av de andra. Det var en lite 
större variation mellan när bibliotekens twitterkonton startades upp: KTHB och 
SUB började twittra 2009, KIB startade sitt twitterkonto 2011 medan SHB och 
KAUB började använda Twitter 2014. Detta innebär att exempelvis KTHB har lite 
drygt fem års erfarenhet av att använda Twitter i jämförelse med de bibliotek med 
nyare Twitterkonton. Föga förvånande står bibliotekens antal följare i relation till 
de antal år som biblioteket har varit aktivt på Twitter: KTHB och SUB har flest 
twitterföljare medan KIB, KAUB och SHB följer dem i fallande skala. Rörande 
antal följare på Facebook så stod siffrorna överlag i korrelation med det antal hel-
tidsstudenter som fanns vid bibliotekets universitet, desto fler antal heltidsstudenter 



 75 

desto fler följare hade högskolebibliotekets facebookkonto. Det var gällande för 
alla bibliotek utom KAUB som hade lägst antal facebookföljare trots att biblioteket 
låg trea bland biblioteken rörande antal heltidsstudenter. Gemensamt för alla hög-
skolebibliotekens facebooksidor är att användare på olika sätt kan ta kontakt med 
biblioteket genom dem, både via direktchatt, olika facebookapplikationer och ge-
nom att skriva på bibliotekets tidslinje. På detta sätt är biblioteken öppna för kontakt 
med användare, även över Twitter kan användare tagga biblioteken och skicka pri-
vata meddelanden. 

Utifrån undersökningsmaterialet kan konstateras att svenska högskolebibliotek 
har olika syn på vikten av mediepolicys, hur dessa ska formuleras och vad de bör 
innehålla: SUB delade policy med SU, KTHB hade ingen policy alls, KAUB hade 
en mycket kortfattat policy som i stor utsträckning lutade sig emot och refererade 
till KAU:s mediehandbok medan SHB hade en mediepolicy som inte inkluderade 
Twitter. De tre högskolebibliotek, KIB, KAUB och SHB, hade individuella medie-
policys som inkluderades i den här undersökningen. Högskolebibliotekens syfte 
med att ha en närvaro på sociala medier skiftade men en gemensam nämnare var att 
samtliga policys nämnde marknadsföring och synliggöra biblioteket samt informera 
om bibliotekets resurser. KIB var det bibliotek vars policy inkluderade störst an-
vändarfokus medan SHB:s och KAUB:s policys fokuserade på hur biblioteket ska 
använda sociala medier för att stärka sitt varumärke och nå ”goodwill”. Om man 
studerade bibliotekens mediepolicys ur ett kommunikationsperspektiv inkluderade 
inget av dokumenten rekommendationer eller tips för hur medarbetare skulle ut-
veckla en dialog med användarna. Inte heller inkluderade policydokumenten sär-
skilda riktlinjer för hur medarbetare skulle använda olika sociala mediers specifika 
attribut. Enbart KIB:s policy uppmanade exempelvis sina medarbetare att aktivt 
retweeta andra twittrares inlägg, men utöver detta så togs liten hänsyn till medie-
specifika funktioner. SHB:s och KAUB:s policydokument betonade Gummessons 
(2002) e-relation och varumärkesbyggande relation. Fokus här låg på att skapa 
kontakt med användare över Internet men då primärt för att synliggöra och inge en 
positiv bild av biblioteken. Därmed förmedlade dessa två policydokument främst 
bilden av sociala medium som en arena för marknadsföring och envägskommuni-
kation. KIB:s policydokument särskilde sig från de två andra genom ett socialt och 
mellanmänskligt fokus, där servicemötet, närrelationen och relationen till den 
missnöjda användaren fanns i centrum. I KIB:s policydokument ingick dialog-
aspekten och att samla in kunskap om målgrupperna för att bättre kunna förstå deras 
behov. Därtill omnämnde KIB:s policy feedback som ett viktigt moment i interakt-
ionen med användare över sociala medier. Genom sin betoning på feedback var 
KIB:s policyideologi för sociala medier mer i linje med Larssons konvergensmodell 
(2014) för kommunikation där feedback är en väsentlig aspekt för att nå ömsesidig 
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förståelse. Resultaten visar på att högskolebibliotekens mediepolicys uppvisar lik-
nande drag i den övergripande motivationen till varför de ska använda sociala me-
dier (för marknadsföring) men att dessa mål realiseras utifrån olika strategier. 

I webbenkäten framkom av anledningar som högskolebiblioteken motiverade 
sin närvaro på Facebook, fem gemensamma teman utkristalliserades: 1) Marknads-
föra och informera om bibliotekets resurser, 2) Att kommunicera och föra dialog 
med bibliotekets användare, 3) ”Snabbkommunikation”, 4) Relationsskapande och 
5) Varumärkesbyggande/För att få biblioteket att framstå i god dager. Gemensamt 
för samtliga bibliotek var deras inställning till hur kommunikationen med biblio-
teksanvändarna skulle gå till. Förutsättningarna för bibliotekens sociala mediekom-
munikation var att biblioteken skulle publicera inlägg och att övriga sociala medi-
eanvändare förväntades kommentera och agera på bibliotekens inlägg. Denna in-
ställning underminerar något av den tvåvägskommunikation och informationsut-
byte som gör sociala medier så effektiva för relationsskapande. Den grundinställ-
ningen gör att konvergensmodellens tolkning och informationsutbyte i en spiralrö-
relse försvåras, alternativt blir omöjlig att genomföra.  

De svenska högskolebibliotekens motivation till att använda Facebook skilde 
sig inte märkbart från tidigare internationella forskningsresultat, bortsett från att 
inget av de svenska biblioteken avsåg att deras sociala medier skulle användas för 
att besvara referensfrågor eller få sökhandledning. Enbart KIB och SUB nämner att 
deras Facebook ska användas för att hjälpa studenter att finna resurser, men detta 
tycks vara på ett ytligt plan som ett komplement till bibliotekens andra hjälpmedel. 
SHB:s Facebook, å andra sidan, är ingen officiell kontaktyta med biblioteket, där-
med uppmuntras inte att användare ska ställa frågor där. Denna inställning är in-
tressant på så sätt att den förminskar de sociala mediernas potential att bibliotek och 
användare ska kunna genomföra ett digitalt servicemöte. Man kan också fråga sig 
om sociala medier inte är ett utmärkt medium för referensfrågor och enklare sök-
handledning, om studenterna fann att bibliotekens sociala medier var mer använd-
bara skulle detta förmodligen leda till båda ökad interaktion och intresse. Denna 
ökade interaktion skulle potentiellt kunna resultera i både servicemöten och närre-
lationer med bibliotekens primära målgrupper vilket även skulle bli varumärkes-
stärkande. 

Samtliga bibliotek menade att de använde Facebook och Twitter på olika sätt, 
och med olika syften, fyra av fem bibliotek uppgav även att de hade olika målgrup-
per för dessa två sociala medium. Primärt användes Facebook för att informera och 
hålla en dialog med studenter och övriga biblioteksanvändare medan Twitter bru-
kades för att kommunicera med forskare och akademiska institutioner. KAUB var 
undantaget som hävdade att de hade samma målgrupp för både Facebook och Twit-
ter, detta särskilde dock inte biblioteket från de andra rörande hur KAUB publice-
rade material. Enkätfrågor rörande Twitter genererade överlag i mindre utförliga 
svar men samtliga bibliotek uppgav att de använde Twitter för att 1) Kommunicera 
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med forskare, doktorander och andra forskningsbibliotek och Twitter som 2) In-
formationskanal för omvärldsbevakning. Vissa indikationer visade även på att 
Twitter användes även som ett medium för tvåvägskommunikation mellan högsko-
lebiblioteken och omvärlden. SUB exempelvis använde Twitter för att kommentera 
biblioteksrelaterade konferenser i realtid. Inte heller Twitter klassades, i likhet med 
Facebook, som ett socialt medium för att tillhandahålla reguljär kundservice. Ett 
faktum som var mindre förvånande, i och med att Twitter primärt användes för 
kontakter och relationsbyggande inom det akademiska och professionella fältet. 

Rörande vilken typ av material som högskolebiblioteken publicerade över Fa-
cebook så svarade  biblioteken biblioteksinformation och nöje/kuriosa medan Twit-
ter användes till att publicera forskningsnyheter och jobbannonser. De svar som 
biblioteken gav på vilken typ av inlägg som publicerades på de sociala medierna 
var i jämförelse med de resultat som innehållsanalysen påvisade visserligen riktig 
men i viss utsträckning onyanserade. Gällande Facebook tycktes biblioteken över-
siktligt ha en korrekt uppfattning om vilken typ av inlägg och material de publice-
rade. Biblioteksrelaterade inlägg (Biblioteksarrangemang, Biblioteksinformation 
och Bibliotekstips) utgjorde 66 procent av bibliotekens samlade facebookinlägg me-
dan nöjes- och kuriosarelaterade inlägg (Nöje/Kuriosa och Tillrättavisning) ut-
gjorde 22.9 procent. Därmed reflekterade bibliotekens svar på webbenkäten de två 
dominerande kategorierna över Facebook, men inget av biblioteken omnämnde i 
webbenkäten två andra kategorier som framkom i innehållsanalysen, omvärldsbe-
vakning och universitetsrelaterat. Dessa två kategorier utgjorde tillsammans lite 
drygt en fjärdedel av högskolebibliotekens facebookinlägg och innehöll genrerna 
Eftersökan, Omvärldsbevakning, Tips, Universitetsforskning, Universitetsrelaterat 
och Påminnelse. Att inget av högskolebiblioteken omnämnde andra alternativ än 
de två dominerande kategorierna antyder att även om biblioteken har en överblick 
över det material de publicerar över sociala medier så tycks detaljkännedom saknas. 
Enkätsvaren rörande vilket material som publicerades via Twitter gav dock ett nå-
got annorlunda resultat. Emedan forskningsnyheter, vilket i innehållsanalysen över-
sattes till Omvärldsbevakning, var en dominerande kategori på 39.4 procent så ut-
gjorde jobbannonser, i innehållsanalysen översatt till Eftersökan, inte ens en pro-
cent av samtliga twitterinlägg. Det är svårt att avgöra huruvida de onyanserade sva-
ren på webbenkätens twitterfrågor har sitt ursprung i ett generellt oengagemang rö-
rande Twitter eller en okunskap gällande det material som publiceras där. Oavsett 
anledning så finns en skillnad mellan vilken typ av twitterinlägg biblioteken tror att 
de publicerade gentemot den kvalitativa innehållsanalysens resultat. Innehållsana-
lysen påvisade att högskolebiblioteken publicerade Omvärldsbevakande inlägg 
(46.9 procent), Biblioteksrelaterade inlägg (24.8 procent), Retweets (22.0 procent), 
Universitetsrelaterade inlägg (20.6 procent), och Nöjesrelaterade inlägg (7.5 pro-
cent) i fallande ordning.  
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Man kan fråga sig om biblioteken uppfyller sina mål och agerar i enighet med 
sina mediepolicys, t.ex. KIB:s kanalstrategi, när de uppvisar okunskap i relation till 
hur de använder Twitter. Rimligen går att argumentera för att det krävs en grund-
läggande kunskap om hur man använder ett socialt medium för att kunna utvärdera 
dess effektivitet och potentiellt förändra sin mediestrategi för att uppnå bättre re-
sultat. Den sistnämna iakttagelsen gäller för samtliga högskolebibliotek, oavsett om 
de har en individuell mediepolicy eller ej. I kapitel 6.4.2 konstaterades att exempel-
vis retweets var en del i bibliotekens skapande av intern marknadsföring och e-
relationer. Detta innebär att exempelvis retweets potentiellt kan fylla en viktig 
marknadsförande och relationsskapande funktion. Enbart ett bibliotek, SUB, be-
handlade retweets i enkätsvaren medan övriga bibliotek förbisåg att omnämna 
retweets i enkäten överhuvudtaget. Margarita Noriega, journalist, twittrare och 
social media redaktör, skriver i artikeln ”Why we retweet” (2014) att: ”When you 
share someone else’s tweet, you’re doing much more than hitting a button. You’re 
participating in the building of public knowledge necessary within your own social 
network.” (Noriega [Online] 2016-04-25). Detta innebär att högskolebibliotekens 
retweets hjälper till att bygga upp den interaktiva kollektiva kunskapsbank som är 
central för webb 2.0. Därtill klassas bibliotek som kunskapsauktoriteter, de inlägg 
som bibliotek retweetar kommer automatiskt få en del av bibliotekens sociokultu-
rella kapital och kommer i allmänhetens ögon att klassas som ”objektiv kunskap”. 
Detta innebär att biblioteken borde vara uppmärksamma på hur och vad de retwee-
tar. Elana Zak, social media redaktör på Wall Street Journal menar att twittrare 
borde: ”Take retweets as seriously as you take writing your own tweets. Make sure 
the links work and that the content adds value to both your feed and followers.” 
(Noriega [Online] 2016-04-25). Att inte reflektera över hur, vad och varför man 
publicerar retweets tyder på att högskolebiblioteken retweetar enbart för att andra 
twittrare gör det utan djupare eftertanke. En dylik inställning till retweets indikerar 
på en bristande strategi rörande kunskapsförmedling över sociala medier, vilket kan 
tyckas problematiskt i ljuset av bibliotekens kunskapsuppdrag.  

Oavsett hur högskolebiblioteken retweetar kan i vilket fall konstateras att de 
enligt webbenkäten inte uppfattar sig förmedla vare sig biblioteks- eller universi-
tetsnyheter över Twitter medan samtliga bibliotek de facto publicerar inlägg från 
båda kategorierna. En möjlig förklaring till skillnaden mellan högskolebibliotekens 
upplevelse av Twitter och det reellt publicerade materialet skulle kunna vara hög-
skolebibliotekens uppfattning om Twitter som en social medieplattform för kontakt 
med akademiker, institutioner och forskare. Fokus på punkt A inkluderar ofta ett 
naturlig förbiseende av punkt B: Fokus på Twitter som verktyg för akademiska 
kontakter skulle därmed resultera i att potentialen för Twitter som verktyg för för-
medlande av biblioteks- och universitetsinformation kommer i skymundan. På 
samma sätt kan tankarna om målgrupper komma att stå i vägen för högskolebiblio-
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tekens användning av sociala medier. Om biblioteken strategiskt och mentalt ”be-
stämt” sig för vilka målgrupper de kan nå med respektive socialt medium kan dessa 
förställningar utgöra en barriär för att hitta och ta kontakt med ny nya målgrupper 
på respektive medium. Detta tankesätt gäller inte bara Facebook och Twitter utan 
samtliga sociala medier som högskolebiblioteken arbetar med.  

Uppsatsens sista frågeställning berörde hur högskolebiblioteken kommunice-
rade med sina användare via sociala medier. Utifrån observationer av bibliotekens 
facebook- och twitterkonton samt webbenkätens svar framkom att att det fanns ett 
flertal potentiella sätt för användare att ta kontakt med biblioteken: facebookchat-
ten, twittermeddelanden, hashtags, taggningar, facebookapplikationer och lämna 
meddelanden på högskolebibliotekens tidslinjer. I webbenkäten beskrev högskole-
biblioteken hur användare teoretiskt kunde ta kontakt snarare än vilken typ av kom-
munikation som uppstod, hur ofta och vilka ämnen som var frekvent förekom-
mande. Möjligen hade en annorlunda formulering av webbenkätens frågor kunnat 
generera i ett mer utförligt svar men de intryck som framkom i webbenkäten var att 
direktkommunikation över Facebook var relativt ovanligt. Direktkommunikation 
över Twitter var lika ovanligt som över Facebook men att användare taggare biblio-
teken och retweetade deras inlägg förekom med viss regelbundenhet.  

I SHB:s och KAUB:s policydokument fanns visserligen ett kommunikations-
fokus men mer i linje med envägskommunikationen där biblioteken åsyftade att tala 
till snarare än med facebook- och twitteranvändarna. Det var främst KIB:s medie-
policy som uppvisade ett genuint intresse för dialog då dokumentet både innehöll 
riktlinjer som åsyftade att öka KIB:s kunskaper om deras målgrupper och inbjuda 
till kommunikation och dialog. Resterande policys omnämnde kommunikation som 
någonting som uppstod då användarna och målgrupperna tog kontakt, under den 
förgivettagna premissen att det var upp till användarna och målgruppen att ta första 
steget till sagda kommunikation. I webbenkäten framkom dock att samtliga hög-
skolebibliotek var intresserade av att få kontakt med sina målgrupper, och försökte 
vara måna om att svara både på meddelanden och kommentarstrådar i den utsträck-
ning det var administrativt möjligt. I SHB:s Handbok för redaktionen stod följande 
skrivet om kommunikation över Facebook: 

Rent generellt gäller att vi strävar efter att besvara alla kommentarer, men det krävs en bedöm-
ning från fall till fall. Det är också en fråga om resurser, vi har inte möjlighet att bevaka hela 
tiden. Det kan också vara okej att bara låta kommentaren vara, eller bara ”gilla” den (SHB:s 
handbok 2015, s. 12). 
 

SUB, SHB och KIB konstaterade i webbenkäten att de var statliga myndigheter och 
att all kommunikation fördes utifrån denna premiss, bl.a. underströks att alla inlägg 
skulle följa bibliotekens lagar och regler för sociala medier. Denna auktoritära myn-
dighetsattityd går dåligt ihop med de sociala mediernas syfte som informell relat-
ionsskapande kommunikationskanal. En av definitionerna av bibliotek 2.0 var: 
”Library 2.0 = (books 'n stuff + people + radical trust) x participation” (Fitcher 
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[Online] 2016-04-25). För att anamma bibliotek 2.0 krävs en tillit till och intresse 
för de sociala medierna och dess användare. Man kan diskutera huruvida biblio-
tekens regelverk för andra sociala medieanvändare,7 är en nödvändighet eller en 
kontrollfunktion som biblioteken hänger fast vid av gammal vana. Oavsett anled-
ning så bör den typen av auktoritära regelverk betraktas som ett potentiellt hinder 
för de kontaktförsök som biblioteken hoppas på att användarna ska initiera.  

Som tidigare nämnts i analysen så varierade bibliotekens uppfattning om vilken 
inläggstyp som genererade mest användarreaktioner i form av likes eller kommen-
tarer. SUB uppgav i webbenkäten att informationsinlägg genererade mest använ-
darrespons, då framförallt i form av trafik till deras hemsida medan SHB konstate-
rade att nöjesrelaterade inlägg genererade mest användarrespons i form av gillanden 
och kommentarer. KTHB:s upplevelse av användarrespons var att informationsre-
laterade inlägg genererade mest trafik till deras webbsida medan lättsamma inlägg 
resulterade i mest gillanden. Detta indikerar att olika typer av inlägg genererar olika 
typer av respons, vilket innebär att beroende på hur biblioteken publicerar material 
kommer de få olika syn på hur de bör bruka sociala medier utifrån den användarre-
spons som genereras. Detta resonemang underbyggs av hur den kvalitativa inne-
hållsanalysen påvisar att de olika högskolebiblioteken använde attribut. De högsko-
lebibliotek som menade att mest användarrespons genererades av biblioteksrelate-
rade inlägg med tillhörande länkar publicerade mest biblioteksrelaterad informat-
ion och inkluderade flest länkar. Emedan det bibliotek som uppgav att nöjesrelate-
rade inlägg genererade mest användarrespons publicerade mest lättsamma inlägg 
och inkluderade mycket bilder och informellt språk.  

Biblioteken tycks därmed anpassa sin kommunikation över sociala medier uti-
från användarrespons och feedback i form av gillanden, kommentarer och hemsi-
destatistik. På ett övergripande plan tycks därmed högskolebibliotekens kommuni-
kation med sina användare fungera i enighet med Larssons (2014) linjära bas-
modellen för kommunikation. Biblioteken sänder ut meddelanden till sina använ-
dare som avkodar meddelandet och utifrån budskapet väljer att ge feedback. Biblio-
teket mottar användarnas feedback och anpassar sin kommunikation efter denna. 
Högskolebibliotekens relation till feedback kan beskrivas i ordalag av ”trial and 
error”. Biblioteken sänder ut meddelanden, om de inte får feedback ses kommuni-
kationsförsöket som ”misslyckat” medan feedback, oavsett sort, resulterar i att 
sändningsförsöket uppfattas som framgångsrikt. Biblioteken tycks dock vara med-
vetna om att feedback inte är ett helt pålitligt sätt att utvärdera kommunikationens 
effektivitet. SHB konstaterade i sitt enkätsvar att många av deras följare förmodli-
gen läste publicerade inlägg och tog till sig informationen även om de inte respon-

                                                
7 Ett sådant regelverk finns citerat i avsnitt 2.5.1 Karolinska Institutets bibliotek, men liknande regelverk före-
kommer även på SUB:s och SHB:s Facebookprofiler.  
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derade eller gav någon feedback. Trots  detta indikerade den kvalitativa innehålls-
analysen i relation till enkätsvaren att biblioteken fortfarande förlitar sig på feed-
back när reviderar sin kommunikation över sociala medier. 

Utifrån policydokument, webbenkäten och den kvalitativa innehållsanalysen 
har det framkommit att biblioteken varierar mellan envägskommunikation och två-
vägskommunikation över sociala medier. Andelen inlägg som innehåller attributen 
direkt tilltal, frågor och ni-tilltal påvisar att biblioteken alternerar mellan att tala till 
och tala med sina användare Dessa expressiva attribut används främst över Fa-
cebook och enbart i undantagsfall över Twitter, detta indikerar på att Facebook i 
större utsträckning används för att tala med medan Twitter i högre utsträckning 
brukas för att tala till. Som tidigare nämnts i analysen kan detta vara ett resultat av 
att högskolebiblioteken uppfattar Twitter som ett arbetsredskap för professionella 
jobbrelationer medan Facebook ses som ett medium för informellt relationsbyg-
gande.  

Vad som framkommit i analysen är att högskolebiblioteken kommunicerar med 
sina användare i enlighet med basmodellen för kommunikation. Fokus ligger på 
informationsförmedling medan dialog och relationsskapande sker sekundärt. Det 
användarcentrerade kollaborativa inslaget som är ett centralt tema i bibliotek 2.0 
och som influerar konvergensmodellen för kommunikation är ännu i stor utsträck-
ning inte implementerad i högskolebibliotekens sociala medier. Tidigare i uppsat-
sens inledning så refererades till Kronqvist-Bergs inlägg vid biblioteksrådets kon-
ferens ”Makt, sociala medier och kommunikation”. Kronqvist-Berg fastslog att 
bibliotek förväntade sig att sociala nätverk som Facebook och Twitter skulle leda 
till automatisk interaktion med användarna samt marknadsföring och synliggörande 
av biblioteken. Men, liksom den här uppsatsens forskningsresultat konstaterar, 
tycks en tvåvägskommunikation där användarna aktivt interagerar med biblioteket 
inte vara enkel att uppnå. I enkätsvaren tycks högskolebiblioteken stå något hand-
fallna inför målgruppernas ointresse för interaktion över sociala medier. Samtidigt 
får man tänka på att biblioteken inte uppmuntrar till eller erbjuder en del av de 
tjänster som den primära målgruppen, högskolestudenter, potentiellt skulle vara in-
tresserade över Facebook, t.ex. hjälp med referensfrågor och sökhandledning. Och 
över Twitter uppvisar biblioteken inget direkt intresse av att få nya följare, tagga 
andra twitteranvändare och följa andra twitterkonton. Därmed kan man säga att 
biblioteken inte kommunicerar i enlighet med de premisser och förutsättningar som 
finns inbyggda i Facebook och Twitter, vilket kommer behandlas närmare i slutdis-
kussionen.  
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7. Slutdiskussion 

Under den här rubriken diskuteras undersökningens resultat och slutsatser. Kapitlet 
ger förslag på hur högskolebibliotek skulle kunna revidera sitt tänkande kring soci-
ala medier samt bibliotekens bruk av Facebook och Twitter skulle kunna utvecklas.  

7.1 Information som marknadsföring  
I uppsatsens inledning konstaterades att 70 procent av den svenska befolkningen är 
medlemmar på Facebook och att studenter är den yrkesgrupp som spenderar mest 
tid på Internet, cirka 36 timmar per vecka (Findahl & Pamela Davidsson 2015, s. 4, 
10, 13). Med tanke på att högskolestudenter är högskolebibliotekens primära mål-
grupp är det naturligt att biblioteken sedan den senare delen av 2000-talet börjat 
göra sin närvaro känd på sociala medier. Biblioteket som institution har en historik 
av att komma till sina användare vart än de befinner sig, vilket i det moderna sam-
hället inkluderar digitala plattformar. Bibliotekens närvaro på sociala medier är 
även rimlig ur ett marknadsföringsperspektiv, då bl.a. Svensk biblioteksförening 
konstaterat ett behov hos svenska högskolebibliotek att öka sin synlighet gentemot 
primära målgrupper (Nelke 2009, s. 24-27; Harris 2009, s. 166; Helinsky 2006).  

I den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen har marknadsföring och 
synliggörande av biblioteket varit en dominerande anledning till att högskolebib-
liotek använder sociala medier. Andra motiv har varit ”att vara där användarna är”, 
tillhandahålla en kommunikationskanal, utveckla ett personligt varumärke samt att 
skapa relationer och nätverka med användare och kollegor (Hendrix 2009, s. 46; 
Jacobson 2011, s. 86; Phillips 2011, s. 514, 515; Boateng 2014, s. 127; Gauntner 
Witte 2014, s. 93-94; Zohoorian-Fooladi & Abrizah 2012, s. 159, 164). Boateng 
och Hendrixs undersökningar påvisade även att vissa amerikanska högskolebiblio-
tek använder sociala medier för att besvara referensfrågor och betjäna biblioteksan-
vändare. När man jämför den här uppsatsens resultat med den tidigare forskning 
som presenterats bör man vara medveten om de sociokulturella skillnaderna i de 
undersökta bibliotekens kontext. Den här undersökningens resultat går, trots even-
tuella skillnader, i linje med majoriteten av den tidigare forskning som introduce-
rats. Samtliga av de tillfrågade högskolebiblioteken använde Facebook för mark-
nadsföring samt för att informera om biblioteket och dess resurser. Ingen av hög-
skolebiblioteken omnämnde att de använde Twitter för att informera om biblioteket 
medan innehållsanalysen påvisade att en fjärdedel av bibliotekens twitterinlägg in-
nehöll biblioteksinformation.  

En intressant aspekt av webbenkätsvaren var att högskolebiblioteken, i likhet 
med Phillips (2011), tycks uppfatta marknadsföring av biblioteket synonymt med 
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att informera om biblioteket. Som att ren information om biblioteken skulle gene-
rera marknadsföring, synliggörande, uppmärksamhet och användarintresse. Eme-
dan att informera om ett fenomen innebär kunskapsspridning så är marknadsföring 
en process. Marknadsföring är de åtgärder som vidtas för att en organisation ska 
framstå som aktiv, tilltalande och intressant. Marknadsföring är ett mångfacetterat 
och komplext begrepp, som i dagsläget innefattar mer än informationsöverföring 
och reklam baserad på kommersiella intressen. Modern marknadsföring handlar 
snarare om att skapa ett unikt varumärke och bygga stabila relationer med kunder 
och kollegor. Även om det finns signifikanta skillnader kan att marknadsföra och 
att informera te sig förvillande lika varandra i praktiken. Det lär dock vara ofördel-
aktigt att sätta dem som synonym med varandra om syftet för att använda sociala 
medier är marknadsföring.  

Enligt relationsmarknadsföringsteorin är att informera om det fenomen man 
marknadsför sekundärt i förhållande till att skapa hållbara relationer till sina kon-
sumenter (Gummesson 2002, s. 25, 39). Att fokusera på de individer som biblio-
teken önskar marknadsföra sig gentemot snarare än de tjänster som man vill för-
medla kan hjälpa högskolebiblioteken att bygga nätverk av stabila relationer. Detta 
innebär inte att kunskapsöverföring om bibliotekets tjänster och utbud är oviktigt 
utan enbart att kunskapsspridning inte bör blandas ihop med marknadsföring. Att 
sätta samman marknadsföring med kunskapsöverföring kan leda till en simplifie-
ring av högskolebibliotekens marknadsföring. Detta kan i sin tur resultera i att 
biblioteken lägger resurser på marknadsföringsstrategier som inte ger önskat resul-
tat. Därtill implicerar att informera om ett linjärt kommunikationssätt där biblio-
teken talar till sina användare. Effektiv marknadsföring kräver, enligt Gummesson, 
en vilja att samarbeta med sina målgrupper (Gummesson 2004, s. 36-38). Man 
skulle kunna fundera över huruvida högskolebibliotekens tendens att para ihop 
marknadsföring med kunskapsöverföring är ett resultat av professionens dokumen-
terade aversion gentemot att göra reklam för biblioteken (Singh 2009; Shontz, Par-
ker & Parker 2004). Kanske finns en implicit önskan om att sätta kunskapsöverfö-
ring i synonym med marknadsföring för att legitimera ”reklam” för biblioteken. 
Problematiken som uppstår ur ett dylikt tankesätt är att det kan begränsa hur hög-
skolebiblioteken marknadsför sig över sociala medier.  

7.2 Dialog, deltagarkultur och verklighetens realitet 
Samtliga högskolebibliotek angav att de använde sociala medier för att kommuni-
cera med sina primära målgrupper men inget bibliotek angav vilken typ av kommu-
nikation de hade med sina målgrupper eller vilka ämnen denna kommunikation be-
handlade. Senare i webbenkäten framkom att högskolebiblioteken överlag fann det 
svårt att föra dialog med både facebook- och twitteranvändare. Direktmeddelanden 
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över Facebook var sällsynt och kommentarer förekom visserligen men i högst mått-
lig utsträckning. Över Twitter blev biblioteken stundom taggade och omnämna men 
få privata meddelanden skickades till dem. Den användarrespons som biblioteken i 
störst utsträckning fick på sina publicerade inlägg var gillanden och internettrafik 
till respektive hemsida. I webbenkäten framkom att gillanden och trafik inte helt 
överensstämde med den typ av kommunikation som biblioteken hade önskat, sam-
tidigt som användarresponsen bekräftade att användarna tillgodogjorde sig den in-
formation som biblioteket förmedlade. Inget av högskolebiblioteken nämnde i web-
benkäten att Facebook eller Twitter användes för sökhandledning eller för att be-
svara referensfrågor. På det sättet skiljde sig de svenska högskolebiblioteken från 
de internationella studieresultaten där en del akademiska bibliotek angav Facebook 
och Twitter som kanaler för kund- och referensfrågor (Del Brosque et al. 2012, s. 
208; Hendrix 2009, s. 46; Taylor & Francis 2014; Boateng 2014, s. 127).  

Meredith G. Farkas uttryckte 2006 att ”As librarians who should know our 
users, we should at least be aware of what they’re doing online and see what roles 
the library can play in our patrons’ online social worlds” (Farkas [Online] 2010-01-
10). Men Farkas menar även att det för biblioteken finns en stor skillnad mellan 
”’being where out patrons are’ and ’being USEFUL to our patrons where they are’” 
och med detta åsyftar Farkas att bibliotek inte enbart registrera facebook- och twit-
terprofiler utan även bör vara till nytta för sina användare (Farkas [Online] 2010-
01-12). Om man utgår från att studenter är högskolebibliotekens primära facebook-
målgrupp, så kräver Farkas resonemang att man överväger hur bibliotekens sociala 
medier kan vara av nytta för studenter. Givetvis behöver studenter praktisk inform-
ation om biblioteket, en genre som den kvalitativa innehållsanalysen påvisade att 
biblioteken publicerar en majoritet (66.4 procent) av sina inlägg i. Dock kan man 
argumentera för att inläggen som behandlar praktisk information oftast innebär en 
linjär envägskommunikation som inte resulterar i dialog. Ett informativt inlägg av 
typen ”Biblioteket stängt idag pga. strömavbrott men vi öppnar som vanligt imor-
gon, du kommer väl och besöker oss då? ;) [bild på ett nedsläckt bibliotek]” är 
tveklöst aktuellt och viktigt men inte ett inlägg som det finns ett behov hos studenter 
att respondera på. Detta oavsett om inlägget innehåller kommunikativa attribut som 
en rolig bild, personligt tilltal, informellt språk, en fråga och smileys. Kanske strä-
var dylika inlägg efter en tvåvägskommunikation i sin språkliga utformning, men 
eftersom budskapet är ett fastslaget faktum utan möjlighet för läsaren att påverka 
så finns ingen egentlig anledning att respondera.   

Utifrån undersökningens bakgrundsbeskrivning av högskolebiblioteken fram-
går att samtliga biblioteks syfte är att vara en stödfunktion för forskning och utbild-
ning. Som tidigare nämnts erbjuder de svenska högskolebiblioteken inte normala 
bibliotekstjänster som enklare sökhandledning eller hjälp med referensfrågor över 
sociala medier. Referensfrågor och sökhandledning kan ses som studenters huvud-
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sakliga anledning för kontakt med biblioteket, att inte erbjuda dessa tjänster mins-
kar de sociala mediernas potential för tvåvägskommunikation. Om högskolebiblio-
teken började erbjuda ordinarie bibliotekstjänster över sociala medier skulle detta 
potentiellt resultera i ökad interaktion. Biblioteken skulle därmed, i Farkas ordalag, 
”be USEFUL to our patrons where they are”, dvs. i större utsträckning göra sin 
sociala medienärvaro användbar för sina primära målgrupper. Att tillhandahålla den 
här typen av kundtjänst över sociala medier i realtid skulle dock kräva en utökad 
administrativ insats av högskolebiblioteken. För att få reguljär kundtjänst att fun-
gera över sociala medier skulle högskolebiblioteken behöva öka sin bevakning av, 
och därmed även investering i, sociala medier.  

Frågan är huruvida det existerar ett reellt behov hos högskolebibliotek och an-
vändare att föra en reguljär dialog med varandra över sociala medier. Hos högsko-
lebiblioteken finns ett tidigare konstaterat behov av att synliggöras, att marknads-
föra sig själva och sina resurser, att skapa ”goodwill” hos sina användare, samt att 
bygga upp sina personliga varumärken. Men är ett behov av marknadsföring samma 
sak som ett behov av dialog med sina målgrupper? Eller är det snarare ett behov av 
att synliggöra sig själva och skapa relationer mellan sitt varumärke och sina använ-
dare? I bibliotekens policydokument och i webbenkäten framkommer att biblio-
teken uppfattar sociala medier som en plattform för dialogskapande. Denna inställ-
ning kan vara sprungen ur bibliotekens demokratiuppdrag och den moderna kultur-
sektorns intresse för deltagarkultur. Deltagarkultur innebär i situationskontexten att 
samtliga inblandade, i detta fall bibliotek och användare, i aktivt samskapande pro-
ducerar dialog, relationer och nätverk över sociala medier. Problemet är att en del-
tagarkultur endast kan uppstå om samtliga deltagare är intresserade av projektet. 
Enligt relationsmarknadsföringen krävs en win/win-situation där både bibliotek och 
användare gynnas av samarbetet för att en aktiv deltagarkultur ska skapas.  

Bibliotekens vaghet rörande den kommunikation de vill ha med sina användare 
kan sägas antyda en osäkerhet över vilken typ av deltagarkultur de önskar imple-
mentera i sina sociala medier. Webbenkätens svar indikerar att användarna inte re-
agerar på önskat sätt när biblioteken sänder ut kommunikationsinviter. Gillanden 
och webbtrafik påvisar att bibliotekens följare tar emot informationen men utan att 
en deltagarkultur uppstår. Värt att överväga är huruvida det inte räcker med att so-
ciala medier är ett medium för att informera och skapa relationer då tvåvägskom-
munikation och deltagarkultur inte har något egensyfte.  

7.3 Sociala mediers sociokulturella premisser 
Sociala medier kan sägas ha sociokulturella premisser för hur en användare kan och 
bör kommunicera över dem. En social premiss kan beskrivas i termer av de sociala 
mediernas användningsområden. Facebook är utformat för att privatpersoner ska 
kunna hålla kontakt med andra privatpersoner, en individs facebookvänner utgörs 
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ofta av både familj, bekanta och jobbkontakter. Facebook är därmed ett socialt me-
dium som baseras på en önskan om personlig kontakt och dialog med andra indivi-
der, inte med organisationer. Givetvis kan Facebook användas på andra sätt och i 
andra syften, men huvudsakligen var inte det sociala nätverket utformat för att or-
ganisationer skulle få kontakt med privatpersoner. I början av högskolebibliotekens 
användning av sociala medier var det inte ovanligt att högskolebibliotekarier tog en 
personlig kontakt med universitetens studenter över t.ex. Facebook (Evans 2006; 
Mathew 2006). Ett annat alternativ var att högskolebiblioteken lade till studenter de 
”kände” som facebookvän8 för att sedan använda dessa högskolestudenters nyhets-
flöde för att nå ytterligare studenter (Miller & Jensen 2007). En del forskare har 
argumenterat för att högskolestudenter förmodligen inte uppskattade en informell 
kontakt med den studie- och jobbsfär som högskolebiblioteken representerar över 
sociala medier (Breeding 2007, s. 32). I dagsläget skulle dylika personliga kontakt-
försök, som t.ex. vänförfrågningar eller privata chattmeddelanden, från bibliotekets 
sida förmodligen uppfattas som oprofessionella. Häri finns en problematik; sociala 
medier är till för personlig kontakt mellan individer medan högskolebiblioteken är 
organisationer. Enskilda studenter uppvisar inte ett behov av reguljär dialog med 
högskolebiblioteken över sociala medier, därmed initierar de inte till kommunikat-
ion. Biblioteken tycks önska en reguljär dialog med sina målgrupper men skulle 
uppfattas som oprofessionella om de initierade en alltför informell kommunikation.  

Facebooks sociokulturella premisser försvårar därmed för kommunikation mel-
lan högskolebibliotek och användare. Situationen är delvis annorlunda över Twit-
ter. Emedan Facebook kan liknas med individens digitala vardagsrum dit primärt 
redan kända bekantskaper har tillträde så kan Twitter betraktas som ett öppet ming-
elparty. Att upprätta kommunikation med andra twitteranvändare uppfattas inte 
som oprofessionellt. Twitters sociala premisser tillåter organisationer att ta kontakt 
med individer eftersom Twitter i större utsträckning betraktas som ett socialt nät-
verk för att knyta arbetskontakter. Webbenkäten och innehållsanalysen bekräftar 
även att högskolebiblioteken uppfattar Twitter som ett legitimt nätverk för kontakt- 
och relationsskapande. Nackdelen med Twitter är att enbart 22 procent av Sveriges 
Internetanvändare twittrar medan 70 procent är medlemmar på Facebook (Findahl 
& Davidsson 2015, s. 4, 10, 13). Det sociala nätverk där det är legitimt för högsko-
lebiblioteken att ta personlig kontakt är begränsat medan majoriteten av de indivi-
der som biblioteken vill nå är medlemmar på ett forum där informellt kontaktskap-
ande kan uppfattas som oprofessionellt.  

                                                
8 Detta var under en tidsperiod då organisationer hade facebookkonton där de kunde lägga till privatpersoner 
som vänner.  
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7.4 Relationsmarknadsföring och #F4F 
Utifrån tidigare avsnitts resonemang kan man dra slutsatsen att reguljär tvåvägs-
kommunikation är problematiskt för högskolebiblioteken att skapa och upprätt-
hålla. Men kommunikation är inte högskolebibliotekens enda anledning för biblio-
teken att använda sociala medier. I webbenkäten framkom även att högskolebiblio-
teken använde sociala nätverk för att bygga relationer, nätverka och generellt skapa 
positiv attityd gentemot biblioteket. Det går att spekulera i huruvida relationsmark-
nadsföringsteorin skulle gynna bibliotekens strävan efter ”goodwill”. I nuläget 
tycks biblioteken nöja sig med att ha en närvaro på sociala medier och informera 
om sina resurser där. I webbenkäten och innehållsanalysen framkommer att hög-
skolebiblioteken tar få kontaktinitiativ om man bortser från hur de språkligt formu-
lerar sina inlägg9. Som diskuterats i tidigare avsnitt kan detta delvis bero på att allt-
för informellt kontaktskapande kan uppfattas som oprofessionellt av målgrupperna. 

Relationsmarknadsföringsteorin utgår från att en relation bygger på flera delta-
gare (individer eller organisationer) som står i kontakt med varandra. Relationsnät-
verk uppstår när relationerna blir mångtaliga och komplexa. I relationerna och nät-
verken har deltagarna kontakt, de utför aktiviteter, samspelar och integrerar med 
varandra (Gummesson 2002, s. 17-18). Alla individer och organisationer ingår i 
flera nätverk och kan förmedla relationer mellan olika nätverk inbördes. Högskole-
bibliotek som har behov av marknadsföring bör därmed inte enbart skapa relationer 
med sina användare utan även försöka skapa relationer med användarnas nätverk 
(Gummesson 2004, s. 34). Ett sätt att skapa relationer över sociala medier, som än 
så länge tycks vara relativt outforskat av högskolebiblioteken, är att ge andra fa-
cebook- och twitteranvändare uppmärksamhet. Två av de viktigaste aspekterna för 
relationsmarknadsföring är en vilja till att samarbeta och att ha en win-win-menta-
litet. Genom att ge positiv uppmärksamhet till andra individer över sociala medier 
skulle högskolebiblioteken potentiellt skapa en naturlig ”goodwill” gentemot sin 
organisation. Att ge positiv uppmärksamhet över sociala medier är tar dock tid och 
kräver stort engagemang av högskolebiblioteken.  

Twitter kan användas som exempel på hur biblioteken potentiellt skulle kunna 
visa större intresse för sina målgrupper. Stuart konstaterade 2010 att akademiska 
bibliotek hyste föga intresse för att följa andra twitteranvändare och för att själva 
skaffa sig nya följare. Inget indikerar att läget har förändrats sedan 2010, i kapitel 
6.1 beskrivs högskolebibliotekens sociala medier, bl.a. högskolebibliotekens antal 
twitterföljare. Gemensamt för samtliga bibliotek är att de har fler facebookföljare 
än twitterföljare, trots att t.ex. KTHB började använda Twitter före Facebook och 
att SUB började twittra och Facebooka samma år. Samtliga bibliotek har även fler 
twitterföljare än twitterkonton som de själva följer. Utifrån Gummessons relations-
marknadsföring finns en problematik i bibliotekens dokumenterade ointresse av att 

                                                
9 Attribut som frågor, utrop, informellt språk och personliga tilltal bör ses som ett språkligt kontaktskapande. 
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skapa relationer över Twitter. Bibliotekens oengagemang inför att skapa relationer, 
vilket i Twitters fall går ut på att följa andra twittrare, kommentera och interagera 
med dem, minskar mediets marknadsföringspotential. Marknadsföring över sociala 
medier kräver, som tidigare nämnts, samarbete och win-win-mentaliteten. En van-
lig hashtag inom social media är #F4F vilket står för follow for follow, vilket fören-
klat innebär att om du följer mitt twitterkonto så följer jag ditt twitterkonto. #F4F 
representerar ett gängse tankesätt inom sociala medier. Få konton på sociala medier 
får uppmärksamhet, följare och kontaktinviter utan att i sin tur erbjuda uppmärk-
samhet, följa andra och att ta kontakt. Som Kronqvist-Berg (2015) har konstaterat 
krävs aktivt engagemang för sociala medier ska agera synliggörande och marknads-
förande på det sätt högskolebiblioteken eftersträvar.  Om högskolebiblioteken i 
större utsträckning skulle följa och kommentera andra användares twitterkonton 
skulle detta simultant generera synliggörande av, och goodwill gentemot, biblio-
teken. 

I dagsläget lägger högskolebiblioteken mer digital uppmärksamhet på akade-
miska institutioner än de ger sina andra målgrupper. I situationskontexten kan ”upp-
märksamhet” definieras som att bli omnämnd vid namn eller omskriven i biblio-
tekens publicerade inlägg, retweetad, taggad eller att biblioteken länkar till en an-
vändares inlägg på Facebook eller Twitter. All uppmärksamhet som omnämns i 
denna kontext är positiv och prestigefylld; när en individ blir omnämnd av ett hög-
skolebibliotek lånar individen högskolebibliotekens symboliska kapital som kun-
skaps- och kulturauktoritet. Bibliotekens omnämnande av bibliotek- och universi-
tetsmedarbetare kan beskrivas i termer av Gummessons (2002) interna marknads-
föring och stärker relationerna mellan högskolebiblioteken och kollegiala akade-
miska institutioner. Hur högskolebiblioteken använde attributet omnämningar va-
rierade mellan institutionerna, se tabell 5 och 6. Överlag kan sägas att samtliga 
bibliotek skulle gynnas av att uppvisa ökat intresse för samtliga målgrupper. 
Kanske borde dock särskilt fokus läggas på att öka inkluderingen av studenter i 
högskolebibliotekens omnämnanden. Den kvalitativa innehållsanalysen påvisar att 
högskolebiblioteken publicerar material som är universitetsrelaterat utan att direkt 
beröra biblioteket. Genom att publicera fler inlägg som berör studenter, t.ex. stu-
denters forskning, examensprojekt, bloggar, twitterkonton, studentklubbar, student-
kåren, studenttidningar osv. skulle högskolebibliotekens sociala medier potentiellt 
intressera fler studenter. Många individer och grupper uppskattar att bli uppmärk-
sammade, #F4F-principen fungerar i verkligheten som över Internet. Om högsko-
lebiblioteken uppvisar intresse för sina studenter, och omnämner dem i sina sociala 
medier, så är chansen stor att studenterna känner goodwill gentemot biblioteket. 
Oddsen för att studenterna ska uppmärksamma sina vänner, dvs. sina kontaktnät, 
på bibliotekens sociala medier ökar med andelen publicerade inlägg som berör dem. 
Om en student/studentgrupp blivit omnämnd av en kunskapsauktoritet på sociala 
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medier är det naturligt att studenten/studentgruppen vill uppmärksamma sina kon-
taktnät i form av vänner, familj och bekanta på detta. På detta sätt skulle en relat-
ionsmarknadsförande win/win-situation uppstå mellan bibliotek och högskolestu-
denter. Högskolebibliotekens fokus skulle därmed delvis förflyttas från att infor-
mera om sina resurser till att bli engagerade i universitetets och studenternas sociala 
sfär.  

Ur ett kritiskt perspektiv skulle man kunna fundera över huruvida det är rele-
vant för högskolebiblioteken att vara en del av universitetets studentliv. Å andra 
sidan har det konstaterats i avsnitt 6.4.4 att högskolebiblioteken redan publicerar 
nöjes- och kuriosarelaterade inlägg för att skapa intresse och engagemang hos sina 
målgrupper. Att publicera nöjesrelaterade inlägg som inkluderar universitetens stu-
dentliv skulle därmed inte vara ett alltför stort steg från högskolebibliotekens nuva-
rande publiceringspraktik. Fördelen med att skapa relationer till studenter och in-
stitutioner genom t.ex. omnämnanden och #F4F är att denna strategi inte betraktas 
som oprofessionellt av biblioteksprofessionen eller målgrupperna. Genom omnäm-
nande och inkludering av institutioner skulle högskolebiblioteken potentiellt kunna 
lägga grunden till en digital deltagarkultur i sina sociala medier. Därtill bör man se 
till den potentiella vinsten av en aktiv relationsmarknadsföring. Ett större antal fa-
cebook- och twitterföljare skulle resultera i ett synliggörande av högskolebiblio-
teken samt att bibliotekens informativa inlägg når en större användarkrets.  

7.4 Bibliotekens identitet och varumärke 
Bland de teman som utkristalliserades i enkätsvaren rörande varför högskolebiblio-
teken använde sociala medier så omnämndes varumärkesstärkande. Varumärken är 
i situationskontexten en immateriell tillgång och åsyftar att individualisera ett före-
tag, att synliggöra, särskilja och utmärka det från dess konkurrenter. Som omnämnts 
i kapitel 1 har högskolebiblioteken ett behov att synliggöras gentemot konkurre-
rande kunskapsauktoriteter som Google och Wikipedia. Biblioteken har i och med 
den digitala utvecklingen gått från att besitta ett informationsmonopol till att tvingas 
konkurrera med andra informationsförmedlare (Haglund 2005; Harris 2009). Som 
framgår av den kvalitativa innehållsanalysen så hanterar högskolebiblioteken soci-
ala medier på skiftande sätt, de favoriserade olika inläggsgenrer och använde språk-
liga attribut i varierande utsträckning. Samtliga högskolebibliotek hade en indivi-
duell publiceringsstil och sätt att relatera till sina sociala medier. På så sätt kan man 
säga att biblioteken lingvistiskt har lagt grunden till ett personligt varumärke över 
sina sociala medier. I avsnitt 6.4.1 Biblioteksrelaterade inlägg diskuterades hur 
bibliotekens språkliga uttrycksstil kan påverka hur användare uppfattar biblioteket 
och dess varumärke. I analysen framgick att bibliotek utan individuella mediepoli-
cys var de bibliotek som var mest formella och auktoritära i sin framtoning över 
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sociala medier. Högskolebiblioteken med individuella mediepolicys var mer be-
nägna att anamma de sociala mediernas informella språkliga uttrycksstil och kom-
munikationssätt. På detta sätt framstod högskolebibliotek med en egen mediepolicy 
som mer tillgängligt och mellanmänskliga än de bibliotek som inte hade utvecklat 
ett eget policydokument. Därmed tycks policydokument vara ett användbart red-
skap för att förmedla identitet och varumärke över sociala medier. Kanske indikerar 
resultatet av innehållsanalysen på att de högskolebibliotek som producerat en egen 
mediepolicy i högre utsträckning har reflekterat över hur de önskar uppfattas över 
Facebook och Twitter. 

 I webbenkäten och i högskolebibliotekens policydokument omtalas biblio-
tekens varumärken som någonting givet och fastslaget. Exakt vad som menas med 
att arbeta ”varumärkesstärkande” och vad som definierar bibliotekens varumärken 
beskrivs varken i webbenkäten eller i policydokumenten. Detta kan vara problema-
tiskt eftersom varumärken är dynamiska och förändringsbara, till vilka det går att 
lägga till och ta bort värdegrunder och attityder. Om högskolebiblioteken inte har 
en konkret uppfattning om hur deras varumärke är utformat och vilka värderingar 
som ligger till dess grund så blir arbetet med att stärka varumärket och marknads-
föra biblioteket över sociala medier vanskligt. 

Högskolebibliotekens behov av marknadsföring bör inte begränsas till att en-
bart synliggöra organisationen. Bara för att högskolebiblioteken skulle ställas i det 
omedelbara blickfånget betyder det inte att biblioteken skulle uppmärksammas eller 
väcka reaktioner. I dagens mediesamhälle, särskilt över Internet, krävs mer än digi-
tal närvaro för att marknadsföra sig. Effektiv marknadsföring över sociala medier 
handlar om relationer, om att få användare engagerade i verksamhetens varumärke 
och att skapa känslor kring organisationens identitet. Att arbeta med sociala medier 
är inte enkelt; en organisation kan inte använda sociala medier på samma sätt som 
en privatperson och mediernas tekniska som sociokulturella premisser måste tas i 
beaktande. Facebook och Twitter tycks inte vara ett effektivt verktyg för tvåvägs-
kommunikation men det minskar inte mediernas potential för marknadsföring, va-
rumärkesbyggande och som informationskanal.  
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8. Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien var att undersöka och utvärdera hur fem svenska hög-
skolebibliotek använde de sociala medierna Facebook och Twitter. Uppsatsen av-
såg att utröna anledningen till att högskolebiblioteken använde Facebook och Twit-
ter, vilken information de avsåg att förmedla över dessa sociala medier samt 
huruvida medierna användes i olika syften. Högskolebibliotekens uppfattning om 
hur de använde sociala medier sattes därefter i relation till vilken typ av information 
de publicerade och på vilket sätt biblioteken kommunicerade över Facebook och 
Twitter. Uppsatsen undersökte även huruvida biblioteken hade individuella medie-
policys som reglerade hur de publicerade material över sociala medier, och om 
dessa policys hade inbördes gemensamma drag. 

Uppsatsens teoretiska ramverk bestod av kommunikationsteorier, i studien an-
vänds bas- och konvergensmodellen för kommunikation samt Gummessons mar-
kandsföringsteori. Metodiskt innefattade uppsatsen av fyra delar; en granskning av 
bibliotekens facebook- och twitterprofiler, en webbenkät som behandlade hur 
biblioteken använde sina sociala medier, en kvalitativ innehållsanalys av biblio-
tekens publicerade facebook- och twitterinlägg under höstterminen 2015 samt en 
innehållsanalys av bibliotekens policydokument. Uppsatsens empiriska material 
omfattar resultaten av webbenkäten och högskolebibliotekens sociala mediepoli-
cys, samtliga twitter- och facebookinlägg som biblioteken publicerat under HT15 
samt en bakgrundssammanfattning av bibliotekens sociala mediekonton.   

Resultaten av undersökningen påvisade att biblioteken använde Facebook och 
Twitter med olika syften. Facebook användes primärt för att marknadsföra och in-
formera om högskolebiblioteket, för att föra dialog med användare och relations-
skapande medan Twitter brukades för att kommunicera med forskare och forsk-
ningsbibliotek samt för omvärldsbevakning. Innehållsanalysen påvisade att högs-
högskolebiblioteken har en övergripande korrekt uppfattning om hur de publicerade 
material över sociala medier men detaljkännedom tycktes saknas. På samma sätt 
saknas en uttalad uppfattning om hur biblioteket bör marknadsföra sig över sociala 
medier, liksom hur biblioteken skulle initiera en tvåvägskommunikation med sina 
användare. I analysen framkom att bibliotekens kontaktförsök över Facebook och 
Twitter primärt resulterade i envägskommunikation. Passiv användarrespons, gill-
anden och webbtrafik, var vanligt förekommande medan aktiv användarrespons 
som kommentarer och privata meddelanden var sällsynt. Högskolebiblioteken 
tycks handfallna inför målgruppernas kommunikativa ointresse och i uppsatsens 
slutdiskussion ställer sig författaren tveksam till huruvida sociala medier är ett ef-
fektivt redskap för dialog med biblioteksanvändare.  
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Uppsatsens drar slutsatsen att högskolebiblioteken skulle kunna gynnas av att 
reflektera över sina praktiker rörande marknadsföring och kommunikation över so-
ciala medier. Analysen påvisar att högskolebiblioteken tycks sätta marknadsföring 
i synonym med att informera om bibliotekets resurser. Ett dylikt tankesätt kan limi-
tera bibliotekens marknadsföringsstrategier och begränsa ett innovativt tänkande 
kring hur sociala medier kan användas för marknadsföring. Kommunikativt vill 
biblioteken föra en dialog med sina användare, men vilken typ av kommunikation 
dialogen ska bestå av och vilka ämnen den ska behandlas tycks vara oklart. I ana-
lysen framgår att biblioteken inte erbjuder tjänster som möjlighet att ställa referens-
frågor och få sökhandledning över sociala medier vilket potentiellt begränsar pri-
mära målgruppers intresse av kommunikation. I slutdiskussionen ifrågasätts 
huruvida sociala medier är ett lämplig verktyg för tvåvägskommunikation mellan 
högskolebibliotek och dess användare. Analysresultaten påvisar att sociala medier 
har större potential för relationsmarknadsföring och varumärkesstärkande åtgärder 
än kommunikation. Uppsatsen avslutas i ett resonemang om hur högskolebibliotek 
kan revidera inrotade mediepraktiker och använda relationsmarknadsföring, social 
medieetikett och varumärkesutveckling för synliggörande av sin organisation över 
Facebook och Twitter. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mailutskick till högskolebiblioteken 
Rubrik;;  Enkätstudie  av  hur  universitets-  och  högskolebibliotek  använder  Facebook  och  
Twitter  från  Uppsala  Universitet.  

  
Meddelande;;  Hej,  jag  heter  Alexis  Wiklund,  går  fjärde  terminen  på  Uppsala  Universitets  
Masterprogram  i  Bibliotek  och  Informationsvetenskap  och  håller  i  nuläget  på  att  skriva  
mitt  examensarbete  om  hur  Svenska  universitets-  och  högskolebibliotek  använder  de  so-
ciala  medierna  Facebook  och  Twitter.    

  
Jag  har  valt  ut  fem  högskolebibliotek  i  Sverige  som  jag  kommer  att  skicka  en  enkätunder-
sökning  med  15  frågor  som  berör  hur  högskolebiblioteket  använder  sociala  medier  för  att  
kommunicera  med  sin  omvärld.  Enkäten  bör  besvaras  av  en  eller  flera  medarbetare  som  
administrerar  högskolans  sociala  medier,  alla  som  väljer  att  delta  i  denna  enkätundersök-
ning  kommer  att  anonymiseras  i  mitt  examensarbete.    

  
Jag  har  skickat  detta  mail  till  den  medarbetare  på  biblioteket  som  jag  uppfattat  som  en  
eventuell  aktuell  enkätrespondent,  om  detta  mail  bör  besvaras  av  någon  annan  på  Er  
högskolebibliotek  får  Ni  gärna  svara  vidarebefordra  mitt  mail,  alternativt  maila  mig  kon-
taktuppgifter  till  denna  medarbetare.    

  
Enkäten  är  digital,  och  ni  kommer  till  den  via  den  här  länken;;  https://www.webbenka-
ter.com/s/a401eaa  

  
Om  Ni  skulle  ha  några  frågor  gällande  enkäten  eller  mitt  examensarbete  är  ni  varmt  väl-
komna  att  kontakta  mig  via  den  här  mailadressen  eller  mitt  telefonnummer  0737XXXXXX.    

  
Med  vänliga  hälsningar,  Alexis  Wiklund  Masterstudent  vid  Uppsala  Universitet. 
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Bilaga 2. Påminnelsemail till högskolebiblioteken 
Rubrik;;  Påminnelse  om  enkätstudie  av  hur  universitet-  och  högskolebibliotek  använder  
sociala  medier.  
  
Meddelande;;  Hej,  för  två  veckor  sedan  skickade  jag  en  enkätstudie  till  Ert  bibliotek,  en-
kätstudien  är  en  del  i  mitt  examensarbete  på  Uppsala  Universitets  masterprogram  i  
Bibliotek-  och  Informationsvetenskap  och  består  av  15  frågor  rörande  hur  Ert  högskole-
bibliotek  använder  sociala  medier  för  att  kommunicera  med  sin  omvärld.    

  
Jag  har  ännu  inte  fått  in  något  enkätsvar  från  Ert  bibliotek  och  bifogar  därför  enkäten  
igen,  deltagande  i  enkätstudien  är  frivillig  men  jag  värdesätter  all  medverkan  då  den  är  av  
stor  vikt  för  undersökningens  kvalitet.    

  
Enkäten  är  digital,  och  Ni  kommer  till  den  via  den  här  länken;;  https://www.webbenka-
ter.com/s/a401eaa  

  
Jag  skulle  vara  mycket  tacksam  om  Ni  tar  er  tiden  att  besvara  enkäten  så  snart  som  möj-
ligt,  om  Ni  skulle  ha  några  frågor  gällande  enkäten  eller  mitt  examensarbete  är  Ni  varmt  
välkomna  att  kontakta  mig  via  den  här  mailadressen  eller  mitt  telefonnummer  
0737XXXXXX.    

  
Med  vänliga  hälsningar,  Alexis  Wiklund  Masterstudent  vid  Uppsala  Universitet  
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Bilaga 3. Webbenkäten 
 
Enkätundersökning  av  Svenska  universitets-  och  hög-
skolebiblioteks  användning  av  Facebook  och  Twitter 
 
Inledning 
 
Välkommen,  
denna  enkätundersökning  åsyftar  att  undersöka  hur  högskolebibliotek  använder  Facebook  och  Twitter.  
Enkätundersökningen  har  skickats  till  sex  olika  högskolebibliotek  i  Sverige  och  adresserats  till  den    
enhet/medarbetare  som  har  kännedom  om  och  administrerar  bibliotekets  sociala  medier.    
Ni  som  svarar  på  enkäten  bör  vara  insatta  i  högskolebibliotekets  sociala  medier,  alla  medverkande  kommer  att    
anonymiseras  i  i  den  Masteruppsats  som  undersökningen  är  en  del  av. 
 
Enkäten  består  av  15  frågor  med  öppna  svarsalternativ,  desto  utförligare  Ni  svarar  på  frågorna  desto  högre    
reliabilitet  och  validitet  kommer  enkäten  att  få.  Jag  skulle  därför  bli  ytterst  tacksam  om  ni  tog  er  tiden  att  fun-
dera  
över  frågorna  och  svara  utförligt.  Tack  för  er  medverkan!  

 
Med  vänliga  hälsningar,  
Alexis  Wiklund,  Masterstuderande  vid  Uppsala  Universitet.  
 
 
Grundläggande  Information  * 
 
Information  om  den/de  medarbetare  som  svarar  på  enkätundersökningen.  Alla  medver-
kande  kommer  att  anonymiseras  i  slutrapporten. 
 
För-  och  efternamn: 

 
Anställd  på  bibliotek: 

 
Yrkestitel: 

 
Enhet: 

 
 
 
Anledningar  till  att  använda  sociala  medier 
 
Av  vilken  anledning  använder  Ert  högskolebibliotek  Facebook?  * 
 
 
 
 
 

 
Av  vilken  anledning  använder  Ert  högskolebibliotek  Twitter?  * 
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Använder  Ert  högskolebibliotek  Facebook  och  Twitter  på  olika  sätt  och  med  olika  
syften?  *  
 
 
 
 
 
 
Vilka  målgrupper  avser  Ert  högskolebiblioteks  att  kommunicera  med  genom  Fa-
cebook  och  Twitter?    
 
 
 
 
 
  
Avser  biblioteket  att  nå  olika  målgrupper  i  sin  kommunikation  över  Facebook  re-
spektive  Twitter?  *  
 
 
 
 

 

Hur  publicerar  ert  Högskolebibliotek  material  på  Fa-
cebook? 
 
Hur  ofta  publicerar  Ni  inlägg  på  Facebook? 
Denna  fråga  berör  alla  typer  av  material  och  inlägg,  oavsett  innehåll  
  

o   Dagligen  
o   3-4  gånger  i  veckan  
o   2-3  gånger  i  veckan  
o   Varje  vecka  
o   Varannan  vecka  
o   Varje  månad  
o   Oregelbundet 

 
Vilken  typ  av  information/inlägg  publicerar  Ert  högskolebibliotek  genom  Fa-
cebook?  * 
Olika  typer  av  inlägg  kan  t.ex.  vara  biblioteksnyheter,  bokrecensioner  eller  länkar  till  and-
ras  inlägg  på  Facebook. 
 
 
 
 
 
  
 
Vilken  typ  av  kommunikation  har  ni  med  era  användare/målgrupper  över  Fa-
cebook?  * 
Kan  användare  t.ex.  skicka  direktmeddelanden  till  biblioteket?  Får  de  skriva  på  biblio-
tekets  tidslinje?  
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Beskriv  hur  ni  upplever  att  användare  gillar/kommenterar/länkar  till  inlägg  som  Ert  högskolebiblio-
tek  publicerar  på  Facebook?  * 
Vilken  typ  av  respons  brukar  Ni  få  på  publicerade  Facebookinlägg?  Med  vilken  frekvens  
brukar  användare  gilla/kommentera/länka,  är  det  vanligt?  Ovanligt?  
  
  
  
 
Hur  publicerar  ert  Högskolebibliotek  material  på  Twitter? 
 
Hur  ofta  publicerar  Ni  material  över  Twitter? 
Denna  fråga  berör  alla  typer  av  material  och  inlägg,  oavsett  innehåll.  
  

o   Dagligen  
o   3-4  gånger  i  veckan  
o   2-3  gånger  i  veckan  
o   Varje  vecka  
o   Varannan  vecka  
o   Varje  månad  
o   Oregelbundet 

 
Vilken  typ  av  information/inlägg  publicerar  Ert  högskolebibliotek  genom  Twitter?  * 
Olika  lika  typer  av  inlägg  kan  t.ex.  vara  biblioteksnyheter,  forskningsnyheter  eller  att  län-
kar  till  andras  inlägg  på  Twitter. 
 
 
 
 
 
  
 
Vilken  typ  av  kommunikation  har  ni  med  era  användare/målgrupper  över  Twitter?  * 
Brukar  andra  Twitteranvändare  skicka  privata  meddelanden  till  Er?  Eller  tagga  er? 
 
 
 
 
 
  
 
Beskriv  hur  ni  upplever  att  användare  kommenterar/länkar  till  inlägg  som  Ert  hög-
skolebibliotek  publicerar  på  Twitter?  * 
Vilken  typ  av  respons  brukar  Ni  få  på  publicerade  Twitterinlägg?  Med  vilken  frekvens  bru-
kar  användare  kommentera/länka,  är  det  vanligt?  Ovanligt? 
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Högskolebibliotekets  administration  av  sociala  medier 
 
Hur  administreras  Ert  högskolebiblioteks  Facebook-  och  Twitterkonto?    
Är  det  en  särskild  person  som  är  ansvarig  för  sociala  medier  eller  finns  det  en  ansvarig  arbetsgrupp?  * 
Finns  någon  skriftlig  policy  för  hur  sociala  medier  ska  användas  på  Ert  högskole-
bibliotek?  *  
  

o   Ja  
o   Nej   

  Annat  svarsalternativ:    
 
 
 
 
 
 
 
Om  Ert  högskolebibliotek  har  en  policy  för  Sociala  medier,  var  vänlig  att  ladda  upp  
den  här. 
För  att  få  ökad  insikt  i  hur  Ert  bibliotek  använder  sociala  medier  skulle  undersökningen  
gynnas  av  att  ni  laddade  upp  er  mediepolicy,  gärna  i  filformatet  PDF  eller .doc/.dox 
 
 
 
 
 
  
 
Vad  anser  Ni  vara  de  viktigaste  anledningarna  till  att  Ert  högskolebibliotek  använda  
sociala  medier?  * 
Vad  anser  Ni  som  har  svarat  på  enkäten  vara  viktigast? 
 
 
 
 
 
  
 
Övrigt 
Finns  det  mer  information  eller  en  åsikt  som  Ni  vill  dela  med  er  av  som  rör  Ert  högskole-
biblioteks  användning  av  Facebook  eller  Twitter?  Skriv  gärna  det  här! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslut 
 
Ni  har  nu  slutfört  enkäten,  tack  så  mycket  för  att  Ni  deltog! 
 
Om  Ni  har  några  frågor  gällande  enkäten  eller  resultatet  av  studien,  tveka  inte  att  kontakta  mig  över  mail  
alexis.loyalty@gmail.com  eller  telefon  0737XXXXXX. 
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Med  vänliga  hälsningar,  
Alexis  Wiklund 
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