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Abstract: Mediation of fiction has always been one of the main tasks 

of the public library. The focus on information technology is 

often seen as a threat and competitor to this task. But 

technology can also offer new ways to mediate fiction, and 

the aim of this thesis is to examine how library websites and 

blogs can be used for this purpose. The research questions 

are: 

 What forms of fiction mediating material exist on library 

websites and blogs? 

 How is the fiction mediating material presented? 

 Are there any differences between the fiction mediating 

working methods on websites and blogs compared with 

those in physical libraries? 

The thesis is based on a qualitative content analysis of eight 

Swedish public library websites and three blogs, and on a 

theoretical frame work including literature and research on 

mediation of fiction, library websites and blogs, web design 

and usability. 

The result shows many similarities between mediation of 

fiction in physical libraries and on the Internet. The 

advantages of the medium could be better used. Old systems 

and non-integrated catalogues cause problems and make it 

difficult to develop the library websites and allow users to 

contribute. On most of the examined websites users and 

librarians are not yet involved in an active conversation 

about literature. 

Library websites has potential to create a positive image of 

the library, attract new users and increase the interest in 

literature. But a high quality website demands resources. 

Regional and national cooperation is probably necessary. 

 

Nyckelord: litteraturförmedling, webbplats, folkbibliotek, blogg, 

innehållsanalys, Internet, webbdesign 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel redogörs för uppsatsämnets bakgrund och vad som lett fram till detta 

ämnesval. Uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras och några 

viktiga begrepp definieras. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt bibliotekslagen är folkbibliotekens huvudmål att främja intresse för läsning, 

litteratur, information, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet (Bibliotekslag 

1996:1596), och förmedling av skönlitteratur är sedan länge en av folkbibliotekens 

viktigaste uppgifter. Men på senare år har det inom biblioteksvärlden funnits ett stort 

fokus på information och informationsteknik. Även bibliotekens roll som en resurs i 

utbildningssamhället har betonats starkt. Tiden då uppgiften att förmedla och låna ut 

skönlitteratur självklart var folkbibliotekets främsta är förbi, och idag möter denna 

verksamhet konkurrens från många andra. 

 

Flera av de bibliotekarier som Jofrid Karner Smidt intervjuade till sin avhandling 

Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i 

norske folkebibliotek beklagar att skönlitteraturen nedprioriteras i förhållande till andra 

uppgifter, och ingen av dem uppger att litteraturvetenskap ger status inom professionen. 

Hög status ger däremot IT-kompetens. I Smidts enkätundersökning höll 97% av biblio-

tekarierna helt eller i stort sett med om påståendet att förmedling av skönlitteratur är en 

viktig uppgift för folkbiblioteken, och 38% höll helt eller i stort sett med om att skön-

litteraturen får för lite uppmärksamhet på folkbiblioteken. 

Smidt drar slutsatsen att litteraturförmedling är ett verksamhetsområde som ned-

prioriteras i förhållande till andra uppgifter på folkbiblioteken, och att det satsas mer på 

områden som politikerna uppfattar som direkt nyttiga och prestigefyllda. Särskilt trycket 

från utbildningssektorn och satsningen på informationsteknologi gör att det blir mindre 

tid för litteraturförmedling än tidigare. (Smidt 2002 s.127, s.268, s.271-272) 

 

Även bland de bibliotekarier som Helena Strömblad intervjuade i sin magisteruppsats 

Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket (2003) var det flera som ansåg att just 

fokuseringen på information och informationsteknik inom yrket gått ut över skönlittera-

turen, och fått till följd att bibliotekariens roll som litteraturförmedlare hamnat i skym-

undan. Samma sak konstaterar Monika Baruch i sin magisteruppsats För kunskaps skull 

(2007 s.7). 

 

Åse Kristine Tveit skriver att trots att skönlitteraturen utgör drygt hälften av alla utlån i 

norska bibliotek (i Sverige var motsvarande siffra 2004 ca en tredjedel), satsas det 

förhållandevis lite på kompetensutveckling inom skönlitteraturens område. Hon menar 

att skönlitteraturen har blivit ett ospännande fält för folkbiblioteken, som i sin iver att 

legitimera sin existens i stället fokuserar på ny teknik och försöker profilera biblioteken 

som informationscentra och bibliotekarierna som informationsspecialister, med kompe-

tens att först och främst effektivt söka och finna information. (Tveit Innganger: om 

lesing og litteraturformidling 2004 s.10) 
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Biblioteksbladet hade 2004 ett temanummer om skönlitteratur. I detta nummer uttalar 

sig Lars Rydqvist, Nobelbiblioteket, och Gunnar Südow, regionbiblioteket i Västra 

Götaland, engagerade i projektet Musa, en kurs för bibliotekarier i skönlitterärt arbete. 

De anser att nedskärningar och satsningar på ny teknik och Kunskapslyft har medfört att 

den litteraturförmedlande verksamheten marginaliserats. Det är svårt att finna tid och 

pengar – bibliotekarierna får eller hinner inte läsa skönlitteratur på arbetstid – och den 

som är engagerad i detta kan ha svårt att få gehör för sina idéer eftersom det idag inte 

ger någon status att arbeta med skönlitteratur på biblioteken. (BBL nr.10 2004 s.7-8) 

I samma nummer diskuterar Svensk biblioteksförenings specialgrupp för skön-

litteratur resultaten från sin enkätundersökning om arbetet med skönlitteratur på biblio-

teken. De konstaterar att denna uppgift har blivit bibliotekens dåliga samvete, och att 

även om viljan finns, så saknas det tid och pengar till denna verksamhet. ”Helt klart är 

det skönlitteraturen som kommer i kläm när resurserna inte räcker till”, säger special-

gruppens Kristina Andersson. Endast 15 av de 140 svarande biblioteken har lästid på 

arbetstid. De mesta av inläsnings- och bevakningsarbetet måste alltså ske på bibliote-

kariernas obetalda fritid. (BBL nr.10 2004 s.11) 

 

Givetvis pågår det alltid en kamp om resurserna och om vad som ska prioriteras i verk-

samheten, men förmodligen är det mer fruktbart att se möjligheterna med den moderna 

tekniken, i stället för att betrakta den som ett hot och en konkurrent till skönlitteraturen. 

Ny teknik öppnar för nya sätt att arbeta med litteraturförmedling, och det är hur dessa 

möjligheter tas till vara jag vill undersöka. 

Att utveckla tjänster för litteraturförmedling på webbplatsen kan kanske vara ett 

alternativ om det inte finns pengar till t.ex. författarbesök, annonser och bokprat? Det 

finns även utrymmesmässiga fördelar – att ”skylta” på nätet kräver ju ingen extra plats i 

det fysiska biblioteket. Samtidigt är det förstås även så att tid är en begränsad resurs, 

och den tid som läggs på arbetet med webbplatsen innebär att det blir mindre tid till 

någon annan arbetsuppgift på biblioteket. 

Författarna till metodboken Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforsk-

ning påpekar att Internet inte är så revolutionerande nytt och annorlunda som det ibland 

framställs: ”Internet är inte en ny värld frikopplad från den ’vanliga’. Människorna som 

använder Internet tar med sina idéer, föreställningar, normer och ideal dit, och världen 

på nätet utformas till stor del utifrån dessa. Inte heller som medium betraktat är Internet 

alltid så dramatiskt nytt, då många av dess egenskaper funnits tidigare i andra medier 

och miljöer.” (Svenningsson et al. 2003 s.30) Man kan därmed anta att mycket av den 

litteraturförmedling som sker på bibliotekens webbplatser är ganska lik den förmedling 

som sker i det fysiska biblioteket. 

 

 

1.2 Val av ämne 
 

Det är framför allt mitt stora intresse för litteratur som fört mig in på biblioteksbanan, 

och då skönlitteraturen inte fått något större utrymme i min BoI-utbildning känns det 

naturligt att i min magisteruppsats välja denna inriktning.  

Efter en snabb koll i BADA och Uppsök fann jag uppsatser som behandlade dels 

bibliotekens webbplatser och dels litteraturförmedling, men ingen som kombinerade de 

två. Två uppsatser från 2008 gränsar till mitt ämne och behandlar hur bibliotekens 

webbplatser nyttjas för kulturförmedling, respektive exponering av medier. Dessa upp-

satser sammanfattas i avsnitt 2.5. 
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Ämnet är aktuellt och relativt outforskat. Att lyfta fram olika exempel på denna typ 

av litteraturförmedling, analysera och sammanställa dem kan förhoppningsvis även vara 

en källa till inspiration för biblioteken i deras arbete med sina webbplatser. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min magisteruppsats är att undersöka hur några olika svenska folkbibliotek 

använder sina webbplatser och bloggar för att förmedla skönlitteratur till sina 

användare. 

 

För att uppnå syftet kommer jag att arbeta med följande frågeställningar: 

 Vilka former av litteraturförmedlande material finns på bibliotekens webbplatser 

och bloggar? 

 Hur presenteras det litteraturförmedlande materialet på webbplatserna och 

bloggarna (utseende, placering, navigation)? 

 Skiljer sig de litteraturförmedlande arbetsmetoderna på webbplatserna och 

bloggarna från litteraturförmedlande arbetsmetoder i det fysiska biblioteket? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I uppsatsen undersöks åtta bibliotekswebbplatser och tre biblioteksbloggar, för att se hur 

svenska folkbibliotek arbetar med litteraturförmedling via sina webbplatser och eventu-

ella bloggar. Webbplatserna och bloggarna granskas inte i sin helhet, utan endast de 

delar som innehåller material som är relevant för denna uppsats studeras. Webbsidor 

som man bara kan få tillgång till genom att logga in med lånekortsnummer och person-

lig kod har inte undersökts. 

Uppsatsen behandlar endast förmedling av skönlitteratur (alltså inte facklitteratur) 

och endast sådan förmedling som riktar sig till vuxna (inte till barn och ungdomar). 

Formen för skönlitteraturen kan vara såväl den traditionella boken som e-boken och 

ljudboken. 

Jag kommer inte att undersöka vilken sorts litteratur som förmedlas (t.ex. utifrån 

indelningen populär-/kvalitetslitteratur, nyare eller äldre litteratur eller olika genrer), 

utan endast hur denna förmedlas.  

 

 

1.5 Ordförklaringar 
 

Webbsida. Den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva gå 

vidare via en länk, vilket oftast motsvaras av det man kan se på skärmen samtidigt eller 

genom att rulla neråt. 

 

Webbplats. En webbplats består av en eller, vanligtvis, flera webbsidor, och kan röra 

ett visst ämne, en viss organisations verksamhet eller ett visst företags varor och 

tjänster. Det är vanligt att biblioteket egentligen inte har en egen webbplats, utan att 

deras sidor är en del av kommunens webbplats. När det i denna uppsats talas om 

”bibliotekets webbplats” avses samtliga sidor som tillhör biblioteket. 
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Förstasida. Ingångssidan på en webbplats med menyval eller länkar till andra sidor på 

webbplatsen. Sundström konstaterar att det råder en viss förvirring kring vad denna sida 

ska kallas: ”Datatermgruppen förespråkar ’Ingångssida’ (…) eller ’Förstasida’. 24-

timmarswebben ’Startsida’ (ett ord som enligt Datatermgruppen betyder den sida som 

webbläsaren är inställd att starta med.” (Sundström Användbarhetsboken s.77) Även 

begreppet ”hemsida” används – ett begrepp som dessutom förekommer för att beteckna 

hela webbplatsen (t.ex. ”SJ:s hemsida”). 

I denna uppsats används alltså ”förstasida”. I de fall då bibliotekets webbsidor är en 

del av kommunens webbplats avses bibliotekets förstasida, inte kommunens. 

 

 

1.6 Disposition 
 

I kapitel 1 har jag redogjort för uppsatsämnets bakgrund och vad som lett fram till detta 

ämnesval. Uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar har presenterats och 

några viktiga begrepp har definierats. 

 

I kapitel 2 Teoretiska bakgrund: tidigare forskning och litteraturgenomgång behandlas 

tre ämnesområden som är centrala för uppsatsens syfte och frågeställningar: 

 webbdesign och användbarhet 

 bibliotekswebbplatser och bloggar 

 litteraturförmedling 

Avsnitt 2.4 Litteraturförmedling ligger, tillsammans med analysen av det empiriska 

materialet, till grund för jämförelsen mellan litteraturförmedlande arbetsmetoder i 

fysiska bibliotek respektive på webben (frågeställning 3). Övriga avsnitt i kapitel 2 har 

stor betydelse för utformningen av mitt undersökningsschema. 

 

I kapitel 3 beskrivs Internet som forskningsmiljö, innehållsanalys som metod, samt 

material och urval. Jag redogör för webbplatsundersökningens två faser, samt utform-

ningen av undersökningsschemat och induktivt kategoriskapande. Vidare beskrivs hur 

mitt arbetssätt har inneburit en pendling och ett samspel mellan teori och empiri, en 

rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. 

 

I kapitel 4 presenteras de undersökta webbplatserna och bloggarna, samt resultat och 

analys utifrån schemats aspekter. 

 

I kapitel 5 besvaras uppsatsens frågeställningar. 

 

I kapitel 6 diskuteras några centrala  teman som har utkristalliserats ur materialet under 

arbetets gång. Sist i kapitlet ges förslag till vidare forskning. 

 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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2 Teoretisk bakgrund: tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel sammanställs riktlinjer för utformning av webbplatser, utifrån  

webbdesign- och användbarhetslitteratur. Här återfinns även ett avsnitt specifikt om 

bibliotekens webbplatser, ett avsnitt  om biblioteksbloggar, en redogörelse för tidigare 

forskning kring litteraturförmedling, samt en sammanfattning av två aktuella magister-

uppsatser som gränsar till mitt ämne. Detta utgör uppsatsens teoretiska bakgrund, och 

mitt arbetssätt kommer att innebära en pendling och ett samspel mellan teori och 

empiri, en rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys 

och tolkning (se vidare kapitel 3). 

 

 

2.1 Litteratursökning 
 

I Libris och på bibliotek.se har jag sökt efter litteratur dels om läsfrämjande och 

litteraturförmedling, dels om webbdesign. Jag har även sökt i BADA och Uppsök efter 

tidigare uppsatser med anknytning till mitt ämne. En del användbar litteratur hade jag 

dessutom kommit i kontakt med tidigare under utbildningen. 

Jag har också använt mig av det som i magisterhandboken benämns ”snöbolls-

metoden”, dvs. jag har studerat den funna litteraturens referenslistor i jakt på ytterligare 

för mig användbar litteratur. 

För att hitta metodlitteratur har jag sökt på Google med sökorden ”kvalitativ inne-

hållsanalys”, och i Uppsök med sökorden ”kvalitativ innehållsanalys Internet”. Även 

här har jag sedan använt mig av snöbollsmetoden. 

 

Litteratur som handlar om de tekniska aspekterna av Internet blir som bekant snabbt 

föråldrad, och detta är något man alltid måste hålla i minnet när man väljer och läser 

litteratur i ämnet. För att illustrera detta ger jag ett exempel ur en handbok om att skapa 

bibliotekswebbplatser utgiven 2003: Här kan vi läsa att genomsnittsmodemet är mycket 

långsamt och att det tar flera minuter att ladda upp en sida likvärdig med en flerfärgs 

tidskriftssida. Författaren slår även fast att det kommer att dröja länge innan webben 

kommer att klara av att hantera ljud och rörliga bilder såsom tv kan. (Song, Yuwu 

Building better Web sites: a how-to-do-it manual for librarians 2003 s.2) 

Samtidigt ligger fokus för denna uppsats mer på webbplatsernas utformning och 

design än på tekniken bakom, och principerna för detta är inte lika snabbt föränderliga 

som teknologin. När det gäller bibliotekens webbplatser var det inte heller så lätt att 

hitta relevant litteratur, och även om jag givetvis har strävat efter att all litteratur som 

handlar om webbplatser ska vara så ny som möjligt så har min bedömning av inne-

hållets relevans för uppsatsens ämne i slutändan fått väga tyngst. 

 

 

2.2 Utformning av webbplatser 
 

Huvudlitteratur för detta avsnitt är Tommy Sundströms Användbarhetsboken från 2005. 

Med en bakgrund som journalist och grafisk formgivare började Tommy Sundström 

1994 arbeta med webben. Han har bland annat varit huvuddesigner för regeringens och 

riksdagens webbplatser och driver nu en egen designbyrå. Användbarhetsboken är upp-

byggd kring metoder som forskning och erfarenhet sållat fram, med tyngdpunkt på till-

gänglighet och användarvänlighet.  
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Även McCrackens & Wolfes och Steve Krugs böcker har bidragit med mycket. 

Daniel D. McCracken & Rosalee J. Wolfe är professorer i datorvetenskap och har till-

sammans skrivit User-centered website development: a human-computer interaction 

approach från 2004. Steve Krug är användbarhetskonsult med över 20 års erfarenhet av 

att göra mjukvaror och webbplatser lättare att använda. Första upplagan av Don’t make 

me think: a common sense approach to web usability gavs ut år 2000 och blev enligt 

baksidestexten till andra upplagan från 2006 en ”instant classic” inom ämnet. 

Andra texter som lästs och använts är bl.a. Englunds och Sundins Tillgängliga 

webbplatser i praktiken från 2004, Stefan Lagrosens artikel ”Online service marketing 

and delivery: the case of Swedish museums” från 2003, Rolf Molichs Webbdesign med 

fokus på användbarhet från 2002, samt Jakob Nielsens klassiker i sammanhanget 

Användbar webbdesign från 2001. 

 

Sundström listar tre delar i webbplatsens utformning: 

 Grafisk design – webbplatsens utseende 

 Informationsdesign – hur man hittar på webbplatsen 

 Interaktionsdesign – hur man använder det man hittar på webbplatsen 

De olika delarna samverkar, och genom den grafiska designen uppenbaras andra sorters 

design för användaren. Den visar vilken roll olika delar av informationen spelar och 

berättar till exempel vad som går att klicka på, vad som hör samman och var det alls 

finns anledning för användaren att tro att hon kan interagera med webbplatsen. Form-

givningens uppgift är också att hålla samman webbplatsen, och motsvara en trycksaks 

häftklamrar. (Sundström 2005 s.39-40, s.43, s.87) 

Att användarna känner förtroende för webbplatsen är grundläggande för att den ska 

bli använd. Här spelar utseendet en stor roll eftersom det är det första som möter 

användaren när hon försöker skapa sig en uppfattning om hur seriös webbplatsen är. 

Innehållet måste vara korrekt och aktuellt, och avsändaren bör vara tydlig eftersom 

information knuten till en person ofta får högre trovärdighet och blir mer använd. (ibid. 

s.88, s.337, s.339) 

Uppdatering är mycket viktigt för att hålla besökarens intresse vid liv. Om ingenting 

nytt har hänt och webbplatsen ser likadan ut vid varje besök finns det ingen anledning 

för användaren att göra spontana besök, konstaterar Henriksson & Normann i sin 

magisteruppsats Marknadsföring via bibliotekets webbplats (2004 s.57, s.59). Stefan 

Lagrosen, professor vid Växjö universitet, genomförde en studie av 156 svenska 

museers webbplatser. Han skriver att det viktigaste att tänka på vid utvecklingen av en 

webbplats är just att man uppmuntrar till upprepade besök och strävar efter att skapa en 

relation mellan kunden och organisationen bakom webbplatsen. (Lagrosen 2003 s.134-

135) 

 

Enligt Hermansson går det inte att fastslå en gång för alla vad en bra webbplats ska 

innehålla och hur den ska se ut, eftersom det beror på webbplatsens syfte (Hermansson 

Webbdesign 2007 s.5).  Även Krug skriver att det inte finns någon evig sanning om hur 

en bra webbsida ska se ut, men att det finns några användbara riktlinjer att hålla i 

minnet (Krug 2006 s.7). Med hänvisning till kunskaper från den kognitiva psykologin 

konstaterar McCracken & Wolfe att det finns vissa gemensamma drag i hur vi männi-

skor uppfattar, lär oss och minns saker, och dessa bör man använda sig av även när det 

gäller webbdesign (McCracken & Wolfe 2004 s.16). Webben är inte längre ny och 

användarna har lärt sig var vissa vanligt förekommande företeelser på en webbsida 

brukar vara placerade, till exempel logotypen, menyn och sökfunktionen. Dessa 
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etablerade konventioner bör man följa, så länge man inte har en väl motiverad anledning 

att bryta mot dem, eftersom de gör webbplatsen lättare att använda. (Sundström 2005 

s.78-79) 

 

2.2.1 Visuell hierarki 
 

Varje webbsida bör ha en tydlig visuell hierarki. Principerna är de samma som används 

i tidningar, där utseendet talar om för läsaren att till exempel en bild och text hör ihop 

eftersom de ligger under samma rubrik, eller vilka nyheter som anses viktigast genom 

att de har störst rubrik, mest utrymme och/eller en framträdande plats på sidan. Nedan 

följer några råd för att åstadkomma tydlig visuell hierarki: 

 Ju viktigare något är, desto mer framträdande är det. De viktigaste rubrikerna 

kan till exempel vara större, i fetstil eller en annan färg, ha mer utrymme runt sig 

eller placeras nära sidans topp. 

 Saker som hör ihop, hör ihop även visuellt, till exempel i grupper, under en 

gemensam rubrik eller i samma typsnitt eller färg. 

 Det syns vad som är en del av något annat, till exempel genom rubriker och 

underrubriker. 

(Krug 2006 s.31-32) 

 

Sundström skriver att man bör ge ögat en tydlig startpunkt på sidan, och att det ska 

finnas stödpunkter så att det inte går vilse. Den grafiska designen ska ha en inbyggd 

ordning, som leder ögat från det viktiga till det mindre viktiga. (Sundström 2005 s.77) 

Användaren uppfattar stor och fet text som viktigare än mindre text, och hon tittar 

först på den bild eller text som placerats ovanför en annan (McCracken & Wolfe 2004 

s.93, Bergström Webbdesign 2003 s.52). I en undersökning från Uppsala universitet 

(Reading news on the Internet 2003, refererad i Englund & Sundin 2004 s.118) där man 

använde sig av ögonrörelsekameror, fann Jessica Hedman att det som först fångar 

användarens uppmärksamhet när hon läser nyhetssidor på nätet är den översta bilden. 

Om det inte finns någon bild tittar nästan alla användare först på den första rubriken. 

Ett begrepp som webbvärlden lånat från tidningsvärlden är ”ovanför vecket”. I en 

tidning är det den övre halvan av förstasidan (utrymmet ovanför där tidningen viks), 

medan det på en webbsida avser den del av sidan som syns direkt, utan att användaren 

behöver rulla sidan neråt. Material som placeras här har större chans att bli uppmärk-

sammat, särskilt när användaren just har kommit till sidan och ska bestämma sig för om 

hon ska stanna kvar eller klicka sig vidare. (Sundström 2005 s.82) 

Även färger, särskilt starka och mättade sådana, drar uppmärksamheten till sig 

(McCracken & Wolfe 2004 s.166). Men samtidigt är det så att skarpa färger, blink-

ningar och rörelser har kommit att förknippas med reklam, vilket kan göra att 

användaren ignorerar sådant material och helt enkelt inte ser det. Sådana försök att 

fånga användarens uppmärksamhet kan alltså paradoxalt nog i stället få motsatt effekt. 

(Sundström 2005 s.110) 

 

Forskning visar att det mest är slumpen och konventionerna som styr letandet när en 

användare besöker en ny webbplats. Ögat vandrar runt på sidan och när användaren 

hittar något som verkar kunna leda rätt klickar hon på det. Blir resultatet inte det 

önskade ger hon antingen upp eller klickar på bakåtknappen och letar vidare. Det 

användaren nästan aldrig gör är att skaffa sig överblick över sidan, läsa alla alternativ 

och sedan besluta sig för vilket som verkar bäst. (Sundström 2005 s.109) 
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Generellt läser vi alltså inte webbsidor uppifrån och ner, utan vi skummar igenom 

dem, eftersom vi för det mesta inte är intresserade av hela innehållet utan endast vissa 

delar. Därför bör en webbsida var uppdelad i tydliga områden, som är lätta för använd-

aren att identifiera. Studier visar att användare snabbt beslutar sig för vilka delar av 

webbsidan som troligtvis innehåller den information de är ute efter och sedan knappt 

tittar på de andra delarna av sidan, nästan som om de inte existerade. (Krug 2006 s.22, 

36-37) 

Molich skriver att nästan alla användare skummar igenom text för att se om det är 

värt att lägga tid på att läsa texten noggrannare. Han kallar detta beteende ”skumma-

skumma-läs”, och menar att användaren gärna läser när hon hittar något som verkar 

relevant, men fram till dess skummar hon. Molich anser att man i webbdesign bör 

underlätta skummande genom att till exempel använda sig av tydliga rubriker, ge en 

kort sammanfattning av innehållet i början av texten, samt dela upp texten med tomrum 

och underrubriker. Man kan även framhäva nyckelord eller låta dem vara länkar. Dock 

blir text med markerade ord mer svårläst, vilket innebär att det underlättar skummandet 

men hämmar läsandet. (Molich 2002 s.110) 

 

Som Steve Krug påpekar blir en text som handlar om design inte lika snabbt inaktuell 

som en som handlar om teknologi. Däremot kan designaspekten inte helt frikopplas från 

teknikaspekten, och i webbdesignlitteratur som är några år gammal möts man av många 

varningar för att använda för mycket bilder, med hänvisning till långa hämtningstider – 

något som inte känns så aktuellt i dagens bredbands-Sverige. 

Sundström menar att bilder kan fylla många värdefulla funktioner på en webbplats, 

till exempel: 

 Bilder lockar till läsning. 

 Det ser trevligt ut med bilder, vilket kan medföra att användaren lättare tar till 

sig informationen. 

 En väl vald bild kan ge en bra introduktion till texten, förklara vad som har hänt 

eller hur något fungerar. 

 En bild på textförfattaren kan öka trovärdigheten. 

 En bild kan bli ett kännetecken för webbsidan och hjälpa användaren att skilja 

den från andra sidor, vilket gör det lättare att hitta på webbplatsen. 

Sundström skriver även att bildtexten är en av de mest lästa texttyperna, och därmed en 

bra möjlighet att fånga användaren så att hon börjar läsa sidan. (Sundström 2005 s.57-

59) 

 

2.2.2 Struktur 
 

Informationsdesignens syfte är att göra det lätt för användaren att hitta på webbplatsen. 

Detta görs genom att ordna innehållet och skapa navigation som visar denna ordning 

och gör det mjöligt att klicka sig fram i den. (Sundström 2005 s.108) 

Den vanligaste webbplatsstrukturen är den hierarkiska trädstrukturen (liknar ett upp-

och-nervänt träd), som innebär att man buntar ihop saker i avdelningar, underavdelning-

ar, under-underavdelningar osv. Det är en struktur som den mänskliga hjärnan har lätt 

att ta till sig, och den fungerar därför bra. I helt renodlad form är den däremot ganska 

begränsad, och därför finns det som ett komplement till trädstrukturen i stort sett alltid 

ett nät av länkar mellan olika sidor. (ibid. s.195-196, s.200). I en renodlat hierarkisk 

struktur måste användaren annars backa flera steg för att ta sig från en sida långt ner i 
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hierarkin till en annan sida långt ner i hierarkin. Länkar mellan sådana sidor bör därför 

läggas till då det är befogat. (McCracken & Wolfe 2004 s.63-65) 

Den hierarkiska strukturen kan vara bred eller djup. Med hierarkins bredd avses hur 

många länkar som finns tillgängliga på varje nivå. Antalet nivåer är hierarkins djup. 

(ibid. s.63) Ett brett träd har alltså flera kategorier på varje nivå, men inte så många 

nivåer, vilket innebär att det krävs färre klick för att nå botten. I ett djupt träd behöver 

användaren inte göra lika många val på varje nivå, men det krävs fler klick. (Krug 2006 

s.41, Sundström 2005 s.196-197) Sundström skriver att ett brett träd nästan alltid är 

lättare att hitta i. Även om det kan vara svårt att ha många länkar att välja bland, så 

överväger fördelen att det ger bättre överblick. Den största fördelen med djupa träd är 

att menyn kan göras kompaktare och därmed tar mindre plats på sidan. (Sundström 

2005 s.196-197) Även Hermansson och McCracken & Wolfe menar att användarna 

föredrar breda och grunda hierarkier eftersom det minimerar antalet klick som krävs för 

att nå det eftersökta materialet (Hermansson 2007 s.9, McCracken & Wolfe 2004 s.63). 

Steve Krug ifrågasätter och problematiserar till viss del detta tankesätt. Han menar 

att viktigare än antalet klick, är hur mycket tankekraft och osäkerhet varje klick innebär. 

Krug tror att så länge användaren känner sig trygg och är säker på att vara på rätt spår, 

spelar antalet klick inte lika stor roll. Han likställer därför tre klick som inte orsakar 

tankemöda och osäkerhet med ett klick som kräver eftertanke. (Krug 2006 s.41) 

Sundström rekommenderar i och för sig bredd före djup, men menar även han att 

viktigare än frågan om djup eller bredd är att buntningen av sidor görs på ett begripligt 

och förutsebart sätt för användaren (Sundström 2005 s.197). 

En webbplats bör inte heller vara onödigt stor, eftersom den då blir svårare att 

navigera på. Varje ny sida gör det lite svårare att hitta till de sidor som redan finns på 

webbplatsen, och värdet av en ny sida bör därför vägas mot den ökade komplexitet den 

orsakar. (ibid. s.237) 

 

2.2.3 Navigation 
 

Navigation är det som gör att användaren kan ta sig från sida till sida på en webbplats. 

Dess huvuduppgift är alltså att så lätt och snabbt som möjligt leda användaren till det 

hon söker. Men navigationen har också en annan uppgift, nämligen att lära användaren 

hur webbplatsen är uppbyggd så att hon kan använda den effektivare. (Sundström 2005 

s.110-111, s.113) 

Webbplatsens huvudavdelningar har användaren oftast inga problem att få överblick 

över, utan det är framför allt när hon börjar leta sig fram på de lägre nivåerna i hierarkin 

som skillnaden blir betydande mellan det som är välordnat och det som inte är det. (ibid. 

s.111) 

Webbplatser brukar ha flera sorters navigation. Det som vanligtvis dominerar 

användarens intryck av hur man navigerar på en webbplats är menyn och den globala 

menyn. Dessa brukar kallas huvudnavigation. Menyn leder till sidor som ligger nära, 

medan den globala menyn leder till alla webbplatsens huvudavdelningar. Den globala 

menyn brukar ha en framträdande plats högt upp på sidan och brukar finnas med på 

nästan alla sidor på webbplatsen. (ibid. s.113, s.134-135) 

En meny är egentligen ”bara” en samling länkar som ligger intill varandra, men när 

användaren ser en meny vet hon att det finns en tanke bakom dessa länkar. Om det inte 

handlar om en mycket liten webbplats leder oftast ingångssidans meny vidare till sidor 

med egna menyer, som leder vidare till nya sidor med egna menyer osv. Användarna 

känner igen detta, eftersom det påminner om den trädstruktur som många webbplatser 

är uppbyggda efter. Därmed blir det lätt att förstå och använda. (ibid. s.128-129) 
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Andra former av navigation är till exempel löpsedeln som leder till nytt eller viktigt 

material, sökning och så kallade brödsmulor. Brödsmulor (uppkallade efter sagan om 

Hans och Greta) innebär att den närmaste vägen från förstasidan till den aktuella sidan 

visas högt upp på sidan. Därmed får användaren en tydlig överblick över var i webb-

platsens struktur den nuvarande sidan finns. Sökvägen är klickbar så att användaren kan 

hoppa direkt till en annan önskad nivå. (Nielsen Användbar webbdesign 2001 s.203, 

Sundström 2005 s.152-153) En ovanligare användning av denna teknik är så kallade 

historiska brödsmulor, som visar hur användaren tagit sig till sidan, vilket inte nöd-

vändigtvis är raka vägen från förstasidan. Det finns risk att användaren missuppfattar 

den här funktionen och den är inte heller särskilt intressant, eftersom de flesta klarar av 

att hantera bakåtknappen för att återvända till tidigare besökta sidor. (Englund & Sundin 

s.108, Sundström 2005 s.155) 

För att locka nybörjare till sin webbplats rekommenderar Englund & Sundin att man 

ger så mycket orienteringshjälp man bara kan, eftersom just orientering är ett av de 

största problemen för nya användare. En webbkarta med information om webbplatsens 

struktur är bra. (Englund & Sundin 2004 s.107) Webbkartan eller innehållsförteckning-

en är en sida där webbplatsens innehåll samlas så att användaren får både överblick och 

genvägar till materialet. (Sundström 2005 s.149) 

Förutom webbplatsens navigation har även webbläsaren flera navigationsverktyg 

inbyggda i sig, till exempel favoriter/bokmärken och den viktiga och flitigt använda 

bakåtknappen (ibid. s.202). 

 

 

2.3 Bibliotekens webbplatser 
 

Yuwu Songs handbok Building better Web sites är som nämnts ovan utgiven 2003, och 

därmed i teknikutvecklingens snabbt föränderliga värld redan ganska föråldrad. Trots 

det innehåller den en del som är värt att kort referera här. 

Song skriver att Internetutvecklingen gjort det möjligt för biblioteket att utöka sin 

service utanför bibliotekets fysiska väggar, och att webbplatsen kan användas för att nå 

ut till och få användarna att komma till biblioteket. Han menar att det finns många an-

ledningar till att biblioteket behöver en webbplats, bland annat för att hjälpa användaren 

att finna information om bibliotekets resurser, tjänster, samlingar, nyheter, regler och 

personal. 

Webbplatsens design kommer att bli allt viktigare för biblioteken, enligt Song, såväl 

för att organisera information och resurser som för att marknadsföra bibliotekets 

tjänster. Han drar paralleller till näringslivet och menar att webbplatsen ska attrahera 

nya kunder/användare och informera om produkter och tjänster, men även användas för 

marknadsundersökningar och erbjuda användarhjälp. 

Song listar fem faser i bibliotekets utveckling och underhåll av webbplatsen: 

planering, utveckling av webbplatsens struktur, produktion, publicering, samt mark-

nadsföring och underhåll. 

Biblioteket bör kunna besvara följande frågor: 

 Varför ska vi ha en webbplats? 

 Vilka är våra mål? 

 Vilka resurser och tjänster vill vi erbjuda? 

 Hur ska webbplatsen utvecklas och underhållas? 

 Vilken är vår framtidsvision? 

 (Song 2003 s.2, s.6) 
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Angående webbplatsens struktur ger Song rådet att endast placera de mest använda 

funktionerna på förstasidan. Viktig information ska synas på skärmen utan att man be-

höver rulla. I likhet med litteraturen som presenteras i avsnitt 2.2 ovan, anser Song att 

man bör undvika att skapa för djupa hierarkier med alltför många nivåer och länkar, och 

i stället försöka göra webbplatsens hierarkiska struktur så enkel som möjligt. Om det 

krävs fler än tre klick för att nå viktig information har webbplatsen för många 

hierarkiska nivåer. (ibid. s.24) 

 

2002 genomfördes en användarundersökning på fem danska bibliotekswebbplatser. 

Resultaten sammanfattas i rapporten Sådan bliver det elektroniske bibliotek 

brugervenligt, utgiven 2003. Undersökningen visade att webbplatserna har en stor 

potential som inte utnyttjas eftersom webbsidorna inte är integrerade med biblioteks-

katalogen, där de populäraste funktionerna finns: att söka material, kontrollera sina lån, 

låna om och reservera. Medan det fysiska biblioteket för många är en inspirerande plats 

där man strosar runt och ser vad som finns i hyllorna, är bibliotekets webbplats något 

man besöker med ett tydligt ärende. Användarna var väldigt målinriktade och upptäckte 

därför ofta inte andra sidor på webbplatsen än de som hade direkt anknytning till deras 

ärende. Inte ens om de exponerades på förstasidan lade användarna märke till dem, 

eftersom de klickade sig direkt vidare till katalogen – ibland innan hela sidan hade 

laddats färdigt. När de gjordes uppmärksamma på de övriga möjligheter som erbjöds 

blev många mycket positivt överraskade över mängden och kvaliteten på den inform-

ation som fanns på webbplatserna och kunde tänka sig att använda tjänsterna. Rapport-

författarna anser att bibliotekens webbplatser har möjlighet att tillfredsställa fler både 

medvetna och omedvetna behov hos användarna. (Madsen et al. 2003 s.1-5, s.7) 

Madsen et al. konstaterar att det inte är kvaliteten på webbsidorna det är fel på, utan 

vägen dit. Eftersom användaren är så fokuserad på sitt förutbestämda ärende kan man 

inte förvänta sig att hon ska söka upp andra sidor på webbplatsen. Ingen av 

undersökningsdeltagarna surfade runt på bibliotekets webbplats utan ett tydligt mål. De 

använde inte länksamlingarna eller texter skrivna av bibliotekarierna. Ofta visste de inte 

ens att detta material fanns. Det hjälper inte att länka till de olika webbsidorna på första-

sidan, utan webbplatsen bör integreras med bibliotekskatalogen. Man måste ge 

användarna det de inte visste att de gärna ville ha, och bibliotekets webbsidor måste 

presenteras för användaren i den situation där informationen känns relevant för henne. 

(ibid. s.7, s.9) Om biblioteket till exempel anordnar ett författarbesök kan detta visas om 

en användare söker på författaren i katalogen, och omvänt: från den sida där författar-

besöket annonseras ska det finnas en länk till författarens böcker i bibliotekskatalogen 

(ibid. s.15, s.20). Hjälpsidorna används inte och konstruktiv hjälp bör därför placeras 

där användarna behöver den, till exempel om en sökning inte ger några träffar (ibid. 

s.41). Det är ofta oklart för användarna vad man ska skriva i sökrutorna och därför är 

det en god idé att illustrera detta med exempel. Om man kan söka på ämnesord bör det 

finnas en länk till ett ämnesordsregister, så att användaren slipper gissa sig fram till 

vilka ämnesord som går att använda. (ibid. s.27) 

Sökning, reservation, låntagarstatus och omlån var alltså de mest använda tjänsterna. 

Även listor med de mest utlånade titlarna och nyförvärv var populära, liksom möjlig-

heten att lämna inköpsförslag. De övriga tjänsterna på webbplatserna var nästan helt 

okända. (ibid. s.7, s.9) Eftersom användarna gillar listor över nyinköpta titlar anser 

Madsen et al. att dessa bör finnas på webbplatsens förstasida. Antalet titlar ska vara 

överskådligt, och ordnat i kategorier. (ibid. s.45) Rapportförfattarna rekommenderar 

också att man vidareutvecklar tjänsten för att hitta liknande böcker som den man har 
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sökt fram i bibliotekskatalogen, eftersom detta är något som användarna efterfrågar. Vid 

tidpunkten för undersökningen fungerade denna tjänst inte tillfredsställande, utan gav 

ofta alldeles för många och/eller irrelevanta träffar. (ibid. s.17-19) 

Webbplatserna hade vissa brister i struktur och design som gjorde dem svårnaviger-

ade. Menyer och länkar var till exempel ofta döpta till något som inte sade tillräckligt 

om deras innehåll. Innehållet och värdet av tjänsten måste göras tydligt för användaren, 

och ett svårbegripligt namn som till exempel EBSCO eller MusiCat måste kompletteras 

med en beskrivande text. (ibid. s.1-2, s.12, s.14) Något som biblioteken däremot var 

duktiga på var att se till att det finns länkar till en och samma sida från många olika 

ställen på webbplatsen, vilket förstås ökar chanserna att användarna hittar materialet. 

(ibid. s.33) 

Undersökningen visar att när en användare vill hitta information om ett visst ämne 

går hon inte via bibliotekets webbplats, utan via de stora sökmotorerna (ibid. s.51). 

Dessa är därmed en alternativ ingång till bibliotekens webbsidor och den service som 

erbjuds där. Biblioteken bör se till att deras egenproducerade material resulterar i träffar 

i de stora sökmotorerna på Internet. Om någon söker på en författare bör de få träffar på 

bibliotekswebbplatser som till exempel recenserat författarens böcker. Om sådana sidor 

exponeras i sökmotorernas träfflistor ökar medvetenheten om att den typen av material 

finns på bibliotekens webbplatser. (ibid. s.20) 

Madsen et al. rekommenderar även att bibliotekets personal presenteras med namn, 

kontaktuppgifter och bild, eftersom det gör webbplatsen mer personlig och ökar 

trovärdigheten (ibid. s.55). 

 

Som tidigare nämnt är uppdatering mycket viktigt. Eileen Elliott De Sáez, tidigare 

verksam som professor på School of Information Studies vid Northumbrias universitet i 

Newcastle, påpekar att dåligt uppdaterade webbsidor skadar företagets anseende, och att 

detta är extra påtagligt när det gäller bibliotek där just tillhandahållandet av information 

är en av huvudverksamheterna (De Sáez Marketing Concepts for libraries and 

information services 2002 s.92). Webbplatsen måste regelbundet rensas från inaktuell, 

ovidkommande information och uppdateras med nytt material. För att besökarna ska 

återvända måste webbplatsen vara lättnavigerad, erbjuda omedelbar tillfredsställelse, 

aktualitet och användbara länkar. De Sáez ser en välgjord webbplats som ett utmärkt 

marknadsföringsverktyg, som skapar möjligheter att komma närmare användarna och 

förstå deras behov bättre. Webbplatsen bör uppmuntra till delaktighet och sträva efter 

att skapa dialog med besökarna. För att få många besökare och återbesökare måste 

webbplatsen ges hög prioritet för att säkerställa att den är informativ, underhållande och 

kontinuerligt uppdaterad. För detta krävs tillräckliga resurser i form av tid och personal 

med rätt kompetens, och man måste budgetera för detta liksom man gör för andra 

produkter och tjänster i verksamheten. (ibid. s.148 ff.) 

 

2.3.1 Biblioteksbloggar 
 

Allt fler bibliotek startar bloggar, som ett komplement och alternativ till bibliotekets 

webbplats. Fortfarande är de dock lätt räknade, även om det kontinuerligt dyker upp 

nya, enligt Boberg & Ragnestam (Att blogga biblioteket 2008 s.39) Det finns allmänna 

biblioteksbloggar och bloggar som handlar om ett specifikt ämne (t.ex. musikbloggar 

och boktipsbloggar) eller som riktar sig till en särskild målgrupp (t.ex. barn och ung-

domar) (ibid. s.9). 

Bloggens grundidé är enligt Våge ”en ofta uppdaterad webbplats vars startsida 

karakteriseras av förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i omvänd 
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kronologisk ordning så att det senast skrivna kommer överst” (Våge et al. Bloggtider 

2005 s.9). Att publicera texter i bloggar är mycket enklare och går mycket snabbare än 

att skapa vanliga webbsidor (ibid. s.10). Förutom själva blogginläggen brukar det i sido-

utrymmet, antingen till höger eller vänster, finnas en länklista, en så kallad bloggroll, 

med länkar till bloggar som bloggens skapare själv läser, och navigationslänkar till äldre 

inlägg under rubriken Arkiv. Det brukar också finnas möjlighet att knyta inläggen till 

olika kategorier. Det kan vara möjligt att ange flera olika kategorier för samma inlägg 

(att göra dubbelklassningar för att använda biblioteksspråk). Klickar man på en kategori 

kommer man då till en bloggsida med de senaste inläggen i denna kategori. Våge menar 

att detta underlättar betydligt för läsaren och bidrar till kunskapsbyggande, men att det 

tyvärr inte är så vanligt förekommande som man skulle kunna önska. Nästan alla 

bloggar ger också läsarna möjlighet att kommentera inläggen. (ibid. s.28-30) 

 

Terence K. Huwe, bibliotekarie och director of Library and Information Resources vid 

Berkley, University of California, skriver i sin artikel “Born to Blog” att bloggandet är 

som skräddarsytt för det digitala biblioteket. Huwe framhåller flera fördelar med 

bloggar, bland annat att man genom bloggar kan kommunicera med mycket stora 

grupper av människor och göra dem uppmärksamma på bibliotekets samlingar och 

service. Genom en dialog med användarna via bloggen kan man få veta mer om deras 

behov. Huwe anser att bloggen är en av de bästa och billigaste nya mötesplatserna för 

att marknadsföra biblioteket, och att man med dess hjälp kan påverka bilden av biblio-

teket. För att skapa en användbar blogg bör man veta vad användarna behöver och 

anpassa innehållet därefter. Huwe tycker att man på bloggen ska vara lika professionell 

som på andra arenor, och att man bör upprätthålla en gräns mellan det privata och 

professionella. Samtidigt betonar han att professionell inte betyder torr och tråkig, och 

att biblioteksbloggar bör spegla såväl bibliotekets samlingar och service som den/de 

som skriver bloggen. 

 

I sin magisteruppsats Att blogga biblioteket undersöker Sofia Boberg och Kajsa 

Ragnestam hur svenska folkbibliotek använder sig av bloggar för att marknadsföra 

biblioteket. De genomförde e-postintervjuer med representanter för elva olika biblio-

teksbloggar. Deras resultat visar att anledningarna till att biblioteken bloggar är att det 

är ett nytt och smidigt sätt att informera om bibliotekets verksamhet och medier, 

förbättra kontakten med användarna och nå ut till nya målgrupper. Dessutom kan 

bloggandet synliggöra personalens kompetens och bidra till att förändra bilden av 

biblioteket. Genom att blogga visar man att biblioteket är modernt och föränderligt, och 

att man hänger med i samhällsutvecklingen. (Boberg & Ragnestam 2008 s.46, s.60) 

På bloggen kan man alltså synliggöra bibliotekspersonalens kompetens, men 

bloggandet i sig kan också ses som en form av kompetensutveckling, eftersom blogg-

skribenterna tränas i att till exempel formulera omdömen om böcker (ibid. s.52). 

Flera av respondenterna uppger att de på bloggen försöker lyfta fram tjänster som de 

inte tror att så många användare känner till, och att man här även kan skylta med mer 

udda eller smala titlar (ibid. s.63). 

Många av respondenterna ser bloggen som ett lätthanterligt verktyg, särskilt i 

jämförelse med bibliotekens webbplatser, som i många fall uppges vara krångliga att 

uppdatera och ganska hårt styrda av kommunen. Att bloggen har en friare form och är 

mer informell än webbplatsen upplevs som positivt. (ibid. s.46-48) På bloggen kan man 

ha ett personligare tilltal, men respondenterna påpekar även att det finns en skillnad 

mellan att vara personlig och att vara privat, och att gränsen mot det privata inte bör 
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överskridas (ibid. s.55-56). Innehållet på biblioteksbloggarna styrs till viss del av 

bloggskribenternas egna intressen. Boberg och Ragnestam ser detta som positivt för 

relationen med användarna, eftersom den personliga stilen gör det möjligt för 

personalen att profilera sig och visa upp sina intresseområden och kompetenser. (ibid. 

s.57, s.64) 

En av biblioteksbloggens fördelar är alltså de möjligheter den ger att kommunicera 

med användarna. Om den verkligen fungerar på detta sätta är däremot inte helt lätt att 

avgöra. Flera av Bobergs och Ragnestams respondenter menar att det är svårt att avgöra 

om och hur bloggen påverkar användarna. Interaktiviteten på de undersökta bloggarna 

är väldigt låg. Det är svårt att få igång diskussioner och kommentarerna är mycket få. På 

en av de bloggar som lyckats få många kommentarer är det huvudsakligen andra biblio-

tekarier som har skrivit kommentarerna. Att få användare lämnar kommentarer behöver 

emellertid inte betyda att de inte tycker att blogginläggen är intressanta och givande. 

(ibid. s.60, s.64) 

Boberg och Ragnestam konstaterar vidare att om bloggen ska kunna marknadsföra 

biblioteket, måste bloggen själv först och främst marknadsföras så att den når så många 

läsare som möjligt (ibid. s.69). 

 

Angelica Swedman intervjuade inför sin magisteruppsats Bloggtider för bibliotek och 

bibliotekarier? bibliotekschefer och bibliotekarier som representerade 13 olika 

biblioteksrelaterade bloggar. Resultatet visar att många bibliotek använder bloggen för 

att det är ett nytt, enkelt och snabbt sätt att publicera information och nå ut till och 

kommunicera med fler människor, samt för att det är kostnadsfritt förutom arbetstiden 

som går åt. (Swedman 2006 s.34) Swedmans resultat liknar i mycket Bobergs och 

Ragnestams. Även Swedman menar att bloggar kan användas för att synliggöra 

bibliotekariernas kunnande och kompetens (ibid. s.52). Informanterna upplever det som 

positivt att bloggen har en mer informell och personlig karaktär än bibliotekets 

webbplats. De flesta uppger dock att de får få kommentarer på blogginläggen. (ibid. 

s.35)  

 

 

2.4 Litteraturförmedling 
 

De texter jag använder i detta avsnitt är  Jens Thorhauges Luk op for skønlitteraturen: 

Om skønlitterær formidling i folkbiblioteker från 1995 (ingår i antologin 

Litteratursociologi, red. Munch-Petersen, Erland), Sara Bengtssons kandidatuppsats 

Vad är läsfrämjande?: en jämförande textstudie av synen på läsning och läsfrämjande 

åtgärder under tre decennier från 1998, Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite 

og publikum: litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 

folkebibliotek från 2002 och Åse Kristine Tveits Innganger: Om lesing og 

litteraturformidling från 2004. 

Jens Thorhauge har varit lektor vid Danmarks Biblioteksskole och är nu direktör för 

den danska Biblioteksstyrelsen. 

Sara Bengtsson undersöker i sin uppsats hur synen på läsfrämjande har förändrats 

under 1970-, 1980- och 1990-talen, genom att studera olika texter om ämnet skrivna av 

litteraturforskare, bibliotekarier och andra som arbetar med läsfrämjande, samt statliga 

utredningar. 

Jofrid Karner Smidt är Fil Dr och förste amanuens i Biblioteks- och informations-

vetenskap vid högskolan i Oslo. Hennes avhandling om norska bibliotekariers litterära 
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smak och hur den påverkar deras arbete med litteraturförmedling bygger på enkäter och 

intervjuer. Enkäten skickades till alla ämnesutbildade, yrkesverksamma bibliotekarier i 

Norge (994 stycken), och 67% besvarade den. Av dessa intervjuade Smidt sedan nio 

stycken. 

Åse Kristine Tveit är lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i 

Oslo. Innganger innehåller såväl teoretiska avsnitt om läsning och litteraturförmedling 

som praktiska råd till den som arbetar med att förmedla litteratur. 

 

2.4.1 Förmedlarrollen och kvalitetsfrågan 
 

Den stora mängd litteratur som ges ut gör att läsarna har ett stort behov av vägledning, 

och enligt Tveit är förmedling något av det mest centrala i arbetet med litteratur i 

bibliotek och bokhandel: att informera om litteratur, synliggöra litteratur, skapa läslust, 

vägleda läsaren i valet av litteratur och ge läsaren den litteratur just han/hon behöver. 

(Tveit 2004 s.86, s.18) 

 

Enligt Thorhauge har biblioteket två roller i det litterära systemet: 

att förvalta den litterära produktionen, samt 

att förmedla den litterära produktionen. 

Han definierar förmedling som de saker som biblioteket gör för att främja användningen 

av samlingen, och slår fast att användning är det som ger samlingen mening. 

(Thorhauge 1995 s.174) 

 

Tveit skriver att litteraturförmedling pågår överallt där litteratur produceras, säljs, lånas 

ut, talas om, skrivs om eller visas fram (Tveit 2004 s.18). Som de viktigaste grupperna 

av förmedlare tar hon upp: författare, kritiker, bibliotekarier, lärare, bokhandelns 

förmedlare, forskare och läsare. En och samma person kan förstås ingå i flera av 

grupperna; en författare är ju också en läsare och kan även vara kritiker och bibliotek-

arie, eller kanske forskare. Tveit placerar förmedlarrollen vid sidan om produktions- och 

distributionsleden; förmedlaren är alltså inte primärt en författare eller förläggare, utan 

en som lyfter fram litteratur som redan existerar, för att läsaren ska kunna upptäcka den. 

(ibid. s.20-25) 

 

Man kan skilja mellan kommersiell litteraturförmedling, som har som mål att öka 

försäljningen av böcker, och offentlig icke-kommersiell litteraturförmedling, som utförs 

av statliga och kommunala institutioner, till exempel bibliotek och skolor. (Thorhauge 

1995 s.174) Tveit ifrågasätter denna uppdelning mellan kommersiell marknadsföring 

och icke-kommersiell förmedling av litteratur, och även Thorhauge påpekar att det finns 

blandformer. Tveit menar att det i båda fallen handlar om att värdera kvalitet, välja ut, 

synliggöra och rekommendera litteratur och vägleda läsare skriftligt, muntligt och 

visuellt. Skolan och biblioteken står inte heller helt utanför marknadstänkandet. ”Att ge 

kunden vad kunden vill ha” gäller alltmer även i den offentliga sektorn. Folkbiblioteken 

har de senaste åren i allt högre grad låtit efterfrågan styra inköpen, eftersom de måste 

leva upp till krav på höga utlånings- och besökssiffror för att legitimera sin verksamhet, 

skriver Tveit. (2004 s.18) 

Bibliotekets förmedling samspelar dessutom med den förmedling som äger rum 

inom utbildningsväsendet, i medierna, i föreningar, i bokhandeln och mellan läsare 

(Thorhauge 1995 s.174). Medierna har en stor påverkanskraft: recensioner i pressen av 

nyutkommen litteratur, litteraturprogram i radio och tv, och filmatiseringar av skön-
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litterära verk leder alla till större intresse för denna litteratur även på biblioteket (ibid. 

s.180). 

 

Kulturbegreppet i akademiska sammanhang kan delas in i två tankesätt och vetenskaps-

traditioner: det humanistiska, normativa kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga, 

beskrivande kulturbegreppet. I norska folkbibliotek dominerades litteraturförmedlingen 

fram till 1970-talet av det normativa kulturbegreppet med betoning på estetisk kvalitet 

och kognitivt innehåll. Litterär kvalitet och folkupplysning var länge icke-ifrågasatta 

ideal, tills nya kulturpolitiska vindar började blåsa och andra kvaliteter än estetik och 

tankeinnehåll började lyftas fram, nämligen kulturens sociala funktion. (Tveit 2004 s.12 

ff.) Tveit skriver att förmedlarrollen ”har endret seg i takt med kulturpolitikken, fra å 

være avsenderstyrt til å bli mer mottakerstyrt” (ibid. s.44). 

 

Thorhauge ställer två olika roller mot varandra i bibliotekariernas förmedlingsarbete: 

forna dagars pedagogiska förmyndarbibliotekarie, som var skeptisk mot skönlitteraturen 

eftersom den kunde misstänkas för att användas som tidsfördriv och underhållning och 

inte för att öka läsarens kunskap, och det nya idealet: den neutrala bibliotekarien, som 

verkar för att säkra fri åsiktsbildning, genom att tillhandahålla material men låta 

användarna välja själv. (Thorhauge 1995 s.175) 

 

Även Bengtsson konstaterar att synen på läsning och läsfrämjande har påverkats av 

tidsandan. Hon ser samma tendens från avsändarstyrd till mottagarstyrd förmedling som 

Tveit. Under 1970-talet ville man förmedla det som ansågs vara god och nyttig 

litteratur, som kunde påverka läsarens värderingar, ge nya insikter och utveckla läsarens 

språk. Kulturella värden, i motsats till kommersiella, betonas i de texter Bengtsson 

studerat från den här tiden. (Bengtsson 1998 s.29) I början av 1990-talet har en 

förändring skett, och nu lyfts begrepp som läslust och läsglädje fram. Bengtsson menar 

även att läsaren har ”fått högre status, och övergått från att vara objekt i diskussionen till 

att bli subjekt”. Den individuella, personliga upplevelse som läsning kan ge har hamnat 

i fokus. Den uppfostrande attityden är borta och läsaren uppmanas inte längre att 

förbättra sin smak. (ibid. s.30) 

 

Tveit anser att många nutida bibliotekarier har en naiv syn på sitt eget förmedlings-

arbete, och menar att detta bekräftas av Smidts resultat. I Smidts avhandling framkom 

att bibliotekarierna uppfattade sig som neutrala i sitt förmedlingsarbete. De hade också 

en tendens att placera läsarnas litterära kompetens på en lägre nivå än sin egen. Tveit 

menar att med en sådan inställning kan läsaren lätt undervärderas, och hon tycker att det 

nästan är skrämmande att bibliotekarierna med sin illusion om att vara neutrala döljer 

sin påverkanskraft och inte heller själv är medvetna om den. (Tveit 2004 s.27) 

”Formidleren har ingen nøytral posisjon, men er en aktiv påvirkningskraft, og bør være 

seg dette bevisst”, slår hon fast (ibid. s. 29). Även Thorhauge motsätter sig den neutrala 

bibliotekarien som ideal. Neutralitet fungerar inte när det handlar om kultur- och 

litteraturförmedling, anser han. (1995 s.175-176) 

Smidt konstaterar att det är omstritt bland bibliotekarierna huruvida det är berättigat 

att försöka höja låntagarnas litterära kompetens eller inte. Flera av Smidts informanter 

betraktar smaken som ett uttryck för kulturell egenart, som något relativt stabilt som bör 

respekteras och kanske även bevaras. Andra menar att smaken är föränderlig och utsatt 

för många påverkansfaktorer, vilket till exempel skulle kunna vara lärare eller bibliotek-

arier. (Smidt 2002 s.315) Smidts informanter uppger att de inte vill missionera eller 
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sätta sig över låntagarna och verka nedlåtande. De betonar mer faran att rekommendera 

litteratur som är för krävande, än faran att rekommendera litteratur som är för lätt. (ibid. 

s.314) 

Det är denna inställning som Tveit vänder sig emot. ”Hvis vi har som 

grunnholdning at bred litterær orientering er en fordel, både språklig (variert og rikt 

ordforråd) og kvalitativt (opplevelse og intellektuell stimulans), er det en viktig oppgave 

å anbefale og veilede i litteratur leseren ikke er kjent med på forhånd”, menar hon (Tveit 

2004 s.25).  

Även Smidt förordar en annan lösning än neutralitet, nämligen samtalet. ”Bakthins 

framstilling av den uophørlige dialogen mellom mennesker, der man forhandler med 

andre om mening, kunne vise til en alternativ vei”, skriver hon (Smidt 2002 s.319), och 

fortsätter: ”I dilemmaet mellom relativisme og fastholdelse av de verdiene man tror på, 

framstår samtalen som en løsning” (ibid. s.320). 

 

Den förmedlare som bara ger folk vad de ber om, menar Tveit reducerar sin egen roll 

till en expedit av vad som helst (Tveit 2004 s.43). Thorhauge skriver att det är en 

klassisk biblioteksdiskussion om materialvalet ska vara efterfrågansstyrt eller biblio-

tekariestyrt, och om man ska satsa på eliten eller massan. Thorhauge menar att det inte 

behöver vara antingen eller, utan hellre både och: ”Effektivt förmedlingsarbete 

balanserar mellan det kända och det okända.” Genom att visa fram sådant användaren 

känner till signalerar man att biblioteket är ett ställe för honom/henne, men biblioteket 

ska också kunna visa vägen till något nytt och bidra till att utvidga användarens värld. 

Thorhauge håller med Tveit om att det har uppkommit en överdriven neutralitet i 

förmedlingsarbetet och att många bibliotekarier har inskränkt sitt förmedlingsarbete till 

att bara göra materialet tillgängligt genom att sätta upp det i hyllorna. Denna sortens 

bibliotekarie är enligt Thorhauge en dålig kulturförmedlare. Förmedlare av skön-

litteratur ska använda sig av metoder som passar skönlitteraturens väsen, och detta 

väsen är allt annat än neutralt. God förmedling bygger enligt Thorhauge på engagemang 

och ställningstaganden. (Thorhauge 1995 s.188) Men äldre tiders strävan att hålla 

användarna borta från sådan litteratur som man ansåg vara av dålig kvalitet är borta; nu 

handlar det i stället om att på ett positivt sätt få användarna att intressera sig för 

kvalitetslitteratur. Detta, menar Thorhauge, kräver att förmedlaren förhåller sig aktiv 

och kritisk till innehållet i samlingarna. (ibid. s.188-189) Tveit framhåller möjligheten 

”å utvikle sin profesjonalitet i spennet mellom ytterpunktene; kombinere kunnskaper 

om litteraturen med evne til å forstå og kommunisere med lesere fra de ulike kulturelle 

segmentene” (Tveit 2004 s.43). 

 

2.4.2 Litteraturförmedling i praktiken 
 

Thorhauge skiljer på direkt och indirekt förmedling. Till den direkta förmedlingen 

räknas det personliga samtalet mellan bibliotekarien och låntagaren, samt muntlig 

presentation av böcker (”bokprat”). Indirekt förmedling kan vara till exempel skyltning, 

författarporträtt, boktipslistor och ämnesord i katalogen. (Thorhauge 1995 s.179-180) 

Nedan följer en sammanställning av några olika sätt att arbeta med litteraturförmedling: 

 

Samtal. Låntagarna kan förstås vända sig till en bibliotekarie i informationsdisken för 

att få hjälp att hitta litteratur, men biblioteket kan också ha schemalagda ”frigående 

bibliotekarier” som rör sig ute bland hyllorna just för att underlätta och uppmuntra att 

samtal kring litteraturen uppstår. 
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Bokprat. Ett bokprat är en presentation av ett antal utvalda böcker för en grupp. Detta 

kan göras både på och utanför biblioteket, till exempel i skolor eller föreningar. 

 

Genreutbrytning. Vissa genrer, till exempel deckare och science fiction, separeras från 

den övriga skönlitteraturen och placeras i egna hyllor och eventuellt märks bokryggarna. 

De som är för genreutbrytning menar att det hjälper låntagarna att hitta bland böckerna, 

medan motståndarna menar att det håller kvar läsarna i en och samma genre. 

(Thorhauge 1995 s.182) Genreutbrytning kan även ”gömma” viss litteratur i stället för 

att lyfta fram den, som Tveit påpekar: ”Ikke sjelden er lyrikk, essays og dramatikk satt 

på de mest utilgjengelige steder, fordi den ansvarlige regner med at dette er litteratur de 

færreste er interessert i. En trenger ikke være profet for å spå at resultatet blir som 

forventet. Det som er gjort lett tilgjengelig, vil også etter all sannsynlighet bli mest lest.” 

(Tveit 2004 s.64) 

 

Skyltning. Biblioteken har ofta boksnurror eller särskilda hyllor där böckerna står med 

omslagen utåt. Tveit gjorde en undersökning av hur stor den visuella effekten är. Hon 

valde femtio minst två år gamla titlar som fanns i samlingarna hos två av Deichmanske 

biblioteks filialer i Oslo. Först undersöktes utlåningen av böckerna på de två filialerna 

under en tremånadersperiod. Då var ingen av böckerna utställda. Under nästa tre-

månadersperiod var titlarna utställda med omslaget utåt på en särskild plats på den ena 

filialen men inte på den andra. Lånen av titlarna mer än fördubblades på filialen där de 

ställdes ut. Tveit menar att detta sätt att skylta med böcker gör att besökarna upptäcker 

böcker de inte kände till förut, eller påminns om böcker de har hört talas om men inte 

läst än. Tveit skriver: ”Undersøkelsen viser i hvert fall tydelig at leserne med glede 

velger seg også den mindre kjente litteraturen, om den vises fram og tillbys. En 

utstilling gjør synlig noe som tidligere har vært usynlig. Synliggjøring er et av vår tids 

viktigste begrep i kultursammenheng. Den som synliggjør seg, legitimerer seg og sin 

virksomhet.” (Tveit 2004 s.96) 

 

Utställningar. En utställning samlar material kring ett visst tema, och visar fram detta 

på en särskild plats i biblioteket. Tveit påpekar att man ska tänka på att en utställning 

bidrar till att forma bibliotekets profil, och visar hur biblioteket vill framstå i besökarnas 

medvetande. Därför bör biblioteket ha en enhetlig strategi för sina utställningar, så att 

de passar in i de planer som finns för hela verksamheten. (Tveit 2004 s.91, s.98) 

 

Lästips. Listor med boktips, eventuellt kring ett visst tema eller en utvald författare, kan 

finnas både i fysisk form på biblioteket, och i elektronisk form på bibliotekets webb-

plats. Thorhauge menar att de fungerar bäst om de innehåller en kort notering, som bör 

vara så informativ att läsaren kan basera sitt val på 25-50 ord (Thorhauge 1995 s.184-

185).  

 

Bokcirklar. Biblioteken kan ta initiativ till att starta bokcirklar och hjälpa till på olika 

sätt, till exempel med bakgrundsmaterial som recensioner, och förslag på böcker att läsa 

i cirkeln (Tveit 2004 s.112-113). 

 

Arrangemang. En annan form av litteraturförmedling är olika arrangemang, där det 

klassiska exemplet är författarbesöket. En mer spektakulär form av arrangemang är till 

exempel lyrik-/litteraturfestival, uppläsningsvecka och kulturnatt. Fördelen är att denna 

typ av aktiviteter ofta får uppmärksamhet i media. Nackdelen är att de är arbets- och  
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kostnadskrävande. (Thorhauge 1995 s.184) Ett lyckat arrangemang kan få direkt effekt: 

ökad utlåning/försäljning, eller indirekt: intresse för att prata om och läsa litteratur. 

Andra positiva effekter kan vara profilering/uppmärksamhet i samhället och bland 

politiker och myndigheter. (Tveit 2004 s.107) 

 

Ämnesord. Att indexera skönlitteratur och sätta ämnesord på innehållet är inte oproble-

matiskt, men när det lyckas kan det hjälpa låntagaren att hitta intressant litteratur genom 

att söka i katalogen. 

 

Elektronisk förmedling. Tveit skrev 2004 att detta är ett fält som utvecklas snabbt, och 

att utbudet av tjänster förmodligen bara kommer att växa. Exempel på tjänster som blir 

allt vanligare är enligt Tveit bland annat boktips, arrangemangsöversikt, listor över mest 

utlånade böcker, sökbara kataloger och elektronisk frågetjänst. (Tveit 2004 s.129) 

Ibland finns även möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev om litteratur, eller att 

använda skräddarsydda tjänster, vilket innebär att man uppger intresseområden som till 

exempel författarskap, genre, ämne, språk och får besked via e-post om nyförvärv som 

stämmer in på ens önskemål. (ibid. s.130) 

 

Arbetsplatsbibliotek. Arbetsplatsbibliotek kan vara ett sätt att nå människor som inte 

brukar besöka biblioteket. Vägbiblioteken med ljudböcker har till exempel blivit en 

succé. 

 

Tveit skriver att man genom att lyfta fram sådant som inte så många redan känner till 

kan få cirkulation i bokbeståndet och minska trycket på de mest populära böckerna. Vid 

skriftlig förmedling kan man koppla ihop känd litteratur med mindre känd, för att på så 

sätt skapa intresse för de mindre medieomtalade titlarna. (Tveit 2004 s.79, s.119) I 

samma anda tipsar hon om att bjuda in en känd och en mindre känd författare samtidigt, 

och hon påtalar även att författare inte nödvändigtvis måste förmedla sina egna texter, 

utan även kan rekommendera annan litteratur. Tveit ger som exempel Nettbiblioteket 

Bergen offentlige bibliotek, som på sin webbplats har intervjuat ett urval författare som 

berättar om böcker som har betytt något för dem. (ibid. 2004 s.105, s.108) 

 

 

2.5 Att använda folkbibliotekens webbplatser för kulturförmedling 

respektive exponering 
 

2.5.1 Interaktiv kulturförmedling via bibliotekets webbplats 
 

Syftet med Per-Olof Bergströms magisteruppsats Interaktiv kulturförmedling via 

bibliotekets webbplats: en kvantitativ studie av svenska folkbiblioteks webbplatser 

(2008) var att undersöka svenska folkbiblioteks syn på interaktiv kulturförmedling via 

bibliotekets webbplats, samt hur webbplatserna används. Bergström diskuterar 

begreppen ”Webb 2.0” och ”Bibliotek 2.0”, som karaktäriseras av teknologi som 

möjliggör medbestämmande, deltagande och förändring. Sociala nätverk och gemensam 

kunskap är viktiga inslag. När man talar om Bibliotek 2.0 ses bibliotekets webbplats 

som en viktig resurs, som ska möjliggöra olika typer av möten mellan bibliotek och 

användare. Genom dialog även i webbmiljön kan biblioteket utveckla sin roll som 

kunskaps- och kulturförmedlare. (Bergström 2008 s.12 ff.) 
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Bergströms empiriska material består av två enkätundersökningar: en till webb-

ansvariga på bibliotek och en till bibliotekschefer. Enkäterna skickades till samtliga 

kommunala huvudbibliotek i Sverige, dvs. 290 st. För enkäten till de webbansvariga var 

andelen svarande 150 st. När det gäller bibliotekscheferna var andelen svarande 135 st. 

Min undersökning kompletterar delvis Bergströms, eftersom hans uppsats bygger på 

de svar han fått från webbansvariga och bibliotekschefer, medan min i stället utgår från 

en studie av själva webbplatserna. Min uppsats är dessutom avgränsad till att enbart 

behandla litteraturförmedling, medan Bergström fokuserar på det bredare begreppet 

kulturförmedling, med betoning på interaktivitet. 

Nedan presenteras de av Bergströms resultat som jag bedömer som relevanta för 

min uppsats: 

 

De flesta av de svarande biblioteken (122 st. 81,3%) har en webbplats som ingår i 

kommunens webbplats. 16 stycken har en egen fristående webbplats, och några har både 

och. 

De flesta (78,6%) kan redigera det textmässiga innehållet på webbplatsen, men 

möjligheterna att påverka den grafiska utformningen och att skapa egna tekniska 

lösningar och applikationer är små. För de 16 bibliotek som har egna fristående 

webbplatser är möjligheterna att förändra innehållet betydligt större. Alla kan ändra det 

textmässiga innehållet och 15 av dem kan ändra den grafiska utformningen. 12 stycken 

uppger att de kan utveckla egna tekniska lösningar och applikationer. (ibid. s.23-24) 

Samtliga 150 respondenter uppger att det går att söka i bibliotekets katalog 

hemifrån. Denna tjänst, tillsammans med information om öppettider och möjlighet att 

kontakta biblioteket via e-post, är enligt undersökningen de vanligaste webbtjänsterna. 

(ibid. s.24, s.26) 

 

I enkätundersökningen till bibliotekscheferna var svarsalternativen utformade från en 

likertskala, graderad 1-10, där det högsta värdet betyder att man instämmer till fullo 

med aktuell fråga. (ibid. s.29) 

På frågan om man anser att webbplatsen är en viktig resurs för biblioteket är 

medelvärdet för det totala antalet svar 9,4, och på frågan om man tror att webbplatsen 

kan bidra till att öka antalet besökare och utlån är medelvärdet 8,2 – alltså ett högt 

medelvärde i båda fallen. (ibid. s.29) 

Bergström skriver att ett stort antal bibliotekschefer anser att det bör finnas tips om 

litteratur, musik, film och tv-spel på bibliotekets webbplats, och de ser gärna att dessa är 

skrivna av användarna. Som det såg ut vid tiden för Bergströms undersökning var de i 

stället huvudsakligen skrivna av bibliotekspersonal eller andra organisationer. (ibid. 

s.34, s.39) Av de webbplatser som har litteraturtips har 73% tips skrivna av de anställda 

och 80% har tips som är skrivna av andra företag eller organisationer. Möjligheterna för 

användarna att vara medskapande är låga. 30% uppger att de har litteraturtips skrivna av 

användarna, men endast 9 av 150 bibliotek ger användarna möjlighet att publicera eget 

material som är synligt för andra användare på bibliotekets webbplats. På 4 av dessa kan 

det publicerade materialet kommenteras av andra. (ibid. s.28) En orsak till detta kan 

vara att webbplatserna inte är konstruerade så att användarna själv kan publicera 

material som blir synligt för andra. Bergström skriver att en annan möjlig tolkning är att 

bibliotekens inställning till medskapande och deltagande är att användarna ska bidra 

med material som sedan kontrolleras av bibliotekarierna innan det publiceras. (ibid. 

s.40) 
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Hela 40 stycken (27%) av de 150 svarande biblioteken har inga medietips alls. (ibid. 

s.28) 

125 av de 150 svarande biblioteken erbjuder användarna att ladda ner e-böcker, och 

107 ger möjlighet att läsa e-böcker online. (ibid. s.24-26) 

 

Resurser är en bristvara och biblioteken måste ständigt ställa sig frågan vilka delar av 

verksamheten som ska prioriteras. Bergström redogör för tidigare undersökningar som 

visat att såväl användare som bibliotekschefer har varit negativt inställda till att biblio-

teken skapar sociala mötesplatser på nätet, och att endast ett fåtal av användarna i så fall 

skulle använda dessa tjänster. (ibid. s.17, s.38) Bergström påpekar att det redan finns 

kommersiella webbplatser som fungerar som mötesplatser och informationskällor för 

användarna, och att det därmed inte är säkert att detta är något som biblioteken bör ta på 

sig. (ibid. s.2) 

Bergströms egen undersökning visar däremot att majoriteten av såväl biblioteks-

cheferna som de webbansvariga på svenska folkbibliotek anser att det är relevant att 

deras bibliotek utvecklar en interaktiv webbplats där användare och bibliotekarier kan 

skapa en gemensam virtuell mötesplats. Däremot anser bibliotekscheferna att det råder 

brist på resurser, framför allt i form av tid och pengar, men även i viss mån kompetens, 

för att utveckla och underhålla en interaktiv webbplats. Även det faktum att bibliotekets 

webbplats ofta är en del av kommunens webbplats begränsar möjligheterna att utveckla 

webbplatsen och dess tjänster. (ibid. s.30, s.43) Diskussionen om interaktivet, Bibliotek 

2.0 och medskapande möjligheter var inte så påtaglig då webbplatserna ursprungligen 

konstruerades, och det kan vara problematiskt att integrera nyare teknik, som släpper in 

användarna mer, med de bibliotekssystem som redan existerar. (ibid. s.12, s.42-43) 

Bergström resonerar kring att intresset för att utveckla interaktiva webbplatser kan 

vara följden av “hypen” och senare tiders livliga diskussioner kring Bibliotek 2.0. Han 

menar att det är viktigt att respektive bibliotek utgår från den egna organisationen och 

funderar över vad de vill erbjuda användarna, och om den egna inställningen till 

bibliotekets uppgifter och kulturförmedlande roll stämmer överens med konceptet 

Bibliotek 2.0. (ibid. s.38-39, s.47-48) Om biblioteket vill utveckla sin webbplats måste 

de arbeta för ett större inflytande och en lägre grad av påverkan från andra, framför allt 

kommunen. Om biblioteket skapar en egen fristående webbplats ökar möjligheterna att 

fritt utveckla den, men samtidigt kan det bli kostsamt att stå utan kommunens tekniska 

stöd. (ibid. s.43, s.47) Ett annat alternativ är att samarbeta med andra bibliotek. Ett 

exempel på detta är Umeåregionens bibliotek som samlas på den gemensamma webb-

platsen minabibliotek.se, en av Sveriges få interaktiva bibliotekswebbplatser. (ibid. 

s.44) 

Bloggen är en annan möjlighet för det enskilda biblioteket att öppna för möten och 

bjuda in användarna till konversation och deltagande. Den kan också användas för att 

testa om det alls finns något intresse för detta hos användarna. (ibid. s.44-45) 

Det är förstås ingen större mening med att biblioteken utvecklar avancerade inter-

aktiva webbplatser och webbaserade sociala nätverk om ingen använder dem, men 

Bergström menar ändå att det är en självklarhet att biblioteken bör använda sig av olika 

möjligheter att förbättra mötet med användarna. (ibid. s.44) En av de undersökningar 

som Bergström refererar visade att en av de mest intressanta tjänsterna för biblioteken 

att utveckla är ”bokklubbar” på webben. Bergström gör jämförelsen med den fysiska 

tjänsten bokprat, och föreslår en webbaserad interaktiv tjänst som möjliggör konvers-

ationer mellan olika typer av grupper. På så sätt menar han att en aspekt av bibliotekets 

roll som kulturförmedlare skulle kunna uppfyllas i den virtuella miljön. (ibid. s.38) 
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2.5.2 Exponering av medier på bibliotekets webbplats 
 

Hartonen & Sahlström ville i sin magisteruppsats ”Att visa framsidan är självklart”: 

exponering av medier på folkbiblioteks webbsidor (2008) undersöka hur och varför 

folkbiblioteken exponerar (”skyltar”) medier på sina webbplatser. En enkät skickades ut 

till de 115 folkbibliotek som enligt uppsatsförfattarnas egen definition exponerade 

medier på sina webbplatser. 69 av dessa bevarade enkäten. 

Till skillnad från min uppsats använder Hartonen & Sahlström sig av kvantitativ 

metod. De undersöker vidare endast exponering, inga eventuella andra sätt att arbeta 

med förmedling via webbplatserna. Deras uppsats är inte heller avgränsad till att gälla 

endast skönlitteratur, utan undersöker exponering av alla sorters medier som biblioteket 

erbjuder. Till viss del ligger min uppsats i linje med det som Hartonen & Sahlström 

resonerar kring i sina förslag till vidare forskning: ”vi tror även att det skulle vara värde-

fullt med en mindre men djupare undersökning. När vi gick igenom alla webbsidor för 

vår undersökning hittade vi många exempel på intressanta sidor där de ansvariga är 

mycket duktiga på exponering och där man använder nyskapande och annorlunda sätt 

att föra fram medier. Att föra fram och visa på goda exempel kan inspirera andra att 

förbättra och utveckla sitt tänkande kring exponering.” (Hartonen & Sahlström 2008 

s.72) 

 

Hartonen & Sahlström konstaterar, baserat på tidigare forskning, att exponering bidrar 

till att öka utlåningen, marknadsföra biblioteket och synliggöra beståndet. De skriver 

även att Internet är en mycket effektiv marknadsföringskanal för att nå internetvana 

målgrupper. (ibid. s.16) 

Det vanligaste syftet med exponeringen på bibliotekets webbplats är enligt 

Hartonens & Sahlströms undersökning att öka läslusten, samt att marknadsföra 

biblioteket och mediet (ibid. s.38). Exponeringen verkar dock sällan grunda sig på 

vedertagna marknadsföringsstrategier, och få bibliotek har några riktlinjer att arbeta 

utifrån när det gäller exponering på webbplatsen (ibid. s.54-55). 

Det var framför allt litteratur som exponerades på webbplatserna (ibid. s.40), och då 

i synnerhet nyutkommen sådan. Uppsatsförfattarna spekulerar i att det skulle kunna 

bero på en önskan från bibliotekets sida att visa sig uppdaterad, men förespråkar att man 

borde satsa lite mer på att exponera äldre, okänt och bortglömt material för att förbättra 

cirkulationen på dessa medier. Sådant som är nyutkommet säljer sig dessutom ofta själv 

ändå. (ibid. s.58) Vanligast var exponering av skönlitteratur, därefter barn- och ung-

domslitteratur, och sist facklitteratur (ibid. s.56). 

Oftast exponeras 1-5 medier samtidigt. Det näst vanligaste alternativet i enkäten var 

26 medier eller fler, medan få respondenter valde alternativen däremellan. För det mesta 

sker exponeringen med både bild och text. (ibid. s.46) 

Flertalet av respondenterna uppger att det alltid eller ofta finns en direktlänk till 

bibliotekskatalogen från exponeringen, men så många som 18 stycken (26,1%) har 

aldrig en sådan länk. Anledningar som anges till detta är bland annat tidsbrist och att det 

inte har varit tekniskt möjligt. (ibid. s.44) 

 

Av 67 respondenter uppger 26 stycken att exponeringarna uppdateras några gånger i 

månaden. Endast fem bibliotek uppdaterar i stort sett varje dag. Av 68 svarande anger 

22 stycken att exponeringarna finns kvar på obestämd tid, och nästan lika många svarar 

att de finns kvar några veckor. (ibid. s.45) Hartonen & Sahlström påpekar att detta 

enligt de marknadsföringsteorier de tagit del av inte är en särskilt effektiv 
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marknadsföring, eftersom reklamen/exponeringen efter ett tag slits ut och inte längre 

uppmärksammas av webbplatsens besökare. Det är viktigt att uppdatera så pass ofta att 

besökaren inte hinner vänja sig så mycket vid till exempel ett boktips att hon inte längre 

ser det. (ibid. s.61, s.63). Men uppsatsförfattarna konstaterar också att ett medietips inte 

har samma behov av uppdatering som till exempel en mer nyhetsinriktad webbplats. 

Svaret på om det är tillräckligt att uppdatera medieexponeringarna på bibliotekens 

webbplatser några gånger i månaden beror även på användarnas besöksfrekvens. Om 

användaren bara besöker webbplatsen några gånger i månaden är uppdateringen 

tillräcklig, men inte om webbplatsen är välbesökt. (ibid. s.20) 

 

På vilken nivå exponeringar förekom på webbplatserna undersöktes inte genom enkäter, 

utan studerades av uppsatsförfattarna själva vid genomgången av de 115 webbplatserna 

som enkäten skickades ut till. Det vanligaste var att exponeringen var placerad på nivå 2 

(dvs. ett klick bort; förstasidan = nivå 1). 59 av biblioteken i undersökningen hade 

exponeringar på denna nivå. 26 stycken hade exponeringar först på nivå 3, medan 24 

stycken hade dem redan på förstasidan. Av de bibliotek som inte exponerade på första-

sidan hade 57 av 91 en direktlänk till exponeringen från förstasidan, vilket alltså innebär 

att det bara behövs ett klick för att nå exponeringen och att användaren slipper att själv 

leta sig neråt i hierarkin. (ibid. s.44) 

I stort sett alla respondenter har svarat att de tycker att det är mycket eller ganska 

viktigt att exponeringen finns på förstasidan eller högt upp i hierarkin, att den syns på 

ett framträdande sätt och att den är lätt att hitta. Men Hartonen & Sahlström menar att 

det är anmärkningsvärt få bibliotek som har handlat i enlighet med dessa åsikter, och 

spekulerar i att det kan bero på brist på resurser eller att man hindras av policys 

angående vad som får finnas på förstasidan. (ibid. s.59) De skriver också att mycket 

tyder på att exponeringen av medier på webben är lågt prioriterad, och att det inte finns 

tillräckligt med tid för att utveckla denna del av verksamheten (ibid. s.69-70). 

 

Enligt Hartonen & Sahlström prioriterar personalen på många folkbibliotek biblioteks-

katalogen framför webbsidorna, eftersom de har större möjligheter att påverka innehåll 

och utseende i katalogen. Att katalogen inte är en integrerad del av webbplatsen är ett 

problem, vilket följande citat från en av respondenterna belyser: 
Den traditionella uppdelningen mellan webbplats och katalog är inte 

baserad på funktionalitet eller idé utan gamla tekniska begränsningar i 

bibliotekens upphandlade [sic!] av dåliga katalogsystem och låg 

kompetens bland personalen gällande webbens möjligheter. 

Biblioteksvärlden ligger mer än 5 år efter andra branscher när det gäller 

att överföra sina tjänster till webben och att använda webben som 

marknads- och informationskanal. Om SAS eller CDON hade en liknande 

uppdelning mellan webb och produktkatalog så skulle de inte bli 

långlivade. De här problemen är nog viktiga att beakta när man diskuterar 

hur biblioteken jobbar med exponering av medier idag. Med webb 2.0 

kommer exponeringens betydelse inte bara att öka utan också vara en 

strategiskt viktig del i verksamheten. 

(ibid. s.70) 

 

Hartonen & Sahlström ger följande råd angående exponering på bibliotekets webbplats: 

De rekommenderar att man i första hand exponerar på webbplatsens förstasida, 

eftersom detta är webbplatsens mest framträdande plats. En exponering som är placerad 

på förstasidan har potential att fånga även den som egentligen är ute efter annan 

information. (ibid. s.7) 
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Arbetet med exponering bör formuleras i tydliga riktlinjer, för att synliggöra och ge 

tyngd åt denna uppgift så att den blir en del av den vardagliga rutinen. Man bör använda 

uppmärksamhetsknep som att exponera i både text och bild, och hellre ha färre bra 

exponeringar än många sämre. Det är lättare att uppmärksamma en titel av 3-4 väl 

utformade tips än en lång lista med upprabblade titlar och författarnamn. (ibid. s.16) 

Det bör finnas en direktlänk till bibliotekskatalogen från exponeringen, så att 

användaren genast kan se om det aktuella mediet finns tillgängligt (ibid. s.24). 

När det gäller facklitteratur och CD-skivor är det lämpligt att visa innehållsförteck-

ningen respektive låtlistan. Om det är möjligt kan man låta användaren läsa ett kapitel 

ur en bok eller se ett klipp från en film. 

Man kan gärna skapa interaktiva moment på webbsidan och låta användarna bli 

delaktiga genom att till exempel skriva egna recensioner eller delta i diskussioner om 

mediet. Ett annat förslag är att erbjuda användarna att prenumerera på medietips via 

RSS-flöde. (ibid. s.71-72) 

Hartonen & Sahlström uppmanar också biblioteken att använda sig av besöks-

statistik i högre utsträckning, för att se vad användarna klickar på och vilka webbsidor 

som är mest välbesökta. Få av respondenterna tillämpade sådan statistik för 

exponeringssidorna, och uppsatsförfattarna menar att det tyder på att exponerings-

verksamheten på webben inte är en så prioriterad del av verksamheten. (ibid. s.64) 
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3 Material och metod 
 

Mitt material består av åtta bibliotekswebbplatser: Lund, Oxelösund, Västerås, Älmhult, 

Biblioteket.se (Stockholm), Östgötabibliotek, Bibblo.se och minabibliotek.se. De tre 

sistnämnda är samarbeten mellan i turordning biblioteken i Östergötland, Norrbotten 

respektive Umeåregionen. På tre (Älmhult, Västerås och Oxelösund) av dessa åtta 

webbplatser länkar man på framträdande plats till bibliotekets blogg, och i dessa fall har 

även bloggarna ingått i undersökningen. En utförligare presentation av webbplatserna 

och bloggarna finns i kapitel 4. 

Enligt Svenningssons et als definition är detta därmed en studie på mesonivå: ”I 

studier på mesonivå är forskningsobjekten ofta grupper eller kanske ett företag eller en 

institution”, medan studier på mikronivå har till exempel ett fåtal personer eller enskild 

webbsida som forskningsobjekt, och makrostudier undersöker större enheter som till 

exempel hela Sveriges befolkning (Svenningsson et al. 2003 s.60). 

 

Syftet är inte att kvantitativt undersöka till exempel hur stor andel av biblioteken som 

utnyttjar möjligheten till litteraturförmedling via webbplatsen, utan att hitta olika 

exempel på hur man kan arbeta med detta. Mitt angreppssätt är alltså huvudsakligen 

kvalitativt, och jag kommer inte att sträva efter att dra några generella slutsatser 

angående hur svenska folkbibliotek arbetar med litteraturförmedling via nätet. 

Svenningsson et al. skriver att kvalitativa studier riktar in sig på att nå en djupare 

förståelse av ett fenomen, men inte gör anspråk på att dra några generella slutsatser om 

fenomenet eftersom man bara kan uttala sig om de fall man har studerat. ”Däremot kan 

studiens resultat säga något om möjliga tendenser som delas av större grupper.” (ibid. 

s.66) 

 

Svenningsson et al. konstaterar att Internets gränsöverskridande karaktär innebär såväl 

möjligheter som problem för forskaren (ibid. s.156). Ämnets mångsidighet och det 

faktum att forskarna kommer från en mängd olika discipliner gör att det saknas ett 

samlat perspektiv. Forskningsfältets korta historia medför dessutom att det saknas en 

tradition. Detta behöver dock inte vara negativt, utan invanda metodstrategier och 

tillvägagångssätt kan bli ”föremål för nya frågor när de placeras i det sammanhang som 

Internet utgör”, och Svenningsson et al. menar att Internetforskningen har ”vitaliserat 

metoddiskussioner generellt sett.” (ibid. s.220-221) 

Svenningsson et al. skriver att det ännu inte har utvecklats några specifika metoder 

för kvalitativa studier på Internet, och rekommenderar därför att man utgår från metoder 

som redan finns och sedan försöker anpassa och vidareutveckla dessa (ibid. s.13, s. 30). 

Inom kvalitativ forskning använder man ofta flera olika metoder i kombination, för 

att genom flera perspektiv få en djupare förståelse och en mer mångfacetterad bild av 

det som studeras. I internetforskningen är detta mycket vanligt. (ibid. s.67, s.211) 

I synnerhet när det gäller analys av webbsidor förespråkar Svenningsson et al. att 

man kombinerar flera olika metodverktyg för att kunna beskriva den komplexa 

sammansättningen av olika element som ingår i en webbsida och de olika elementens 

relation till varandra. Man kan till exempel använda grepp från textanalys, bildanalys 

och filmanalys beroende på vad som ingår i den webbsida som analyseras (t.ex. text, 

bild, ljud eller länkar). Författarna skriver att webbsidesanalys inte är en metod, utan en 

sammansättning av flera: ”Målet är helt enkelt att skapa den ’hybridmetod’ som lämpar 

sig bäst för sammanhanget och studien i fråga.” (ibid. s.166, s.172) 
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En fördel med dokument (i det här fallet webbplatser), jämfört med till exempel 

observationer och intervjuer, är att de inte har skapats i forskningssyfte och därmed är 

av icke-reaktivt slag, dvs. de påverkas inte av forskaren. Men även om ett dokument är 

likadant för alla som tar del av det, så innebär givetvis inte det att vi inte kan uppfatta 

och tolka det på olika sätt. I kvalitativ forskning är forskaren därför alltid det viktigaste 

redskapet, och de slutsatser hon kommer fram till är alltid en spegling av hennes 

personliga tolkningar. (Bryman Samhällsvetenskapliga metoder 2002 s.356, 367, 

Widerberg Kvalitativ forskning i praktiken 2002 s.17) 

 

 

3.1 Innehållsanalys 
 

Genom att studera metodlitteratur och ett flertal andra magisteruppsatser där webb-

platser undersöks kom jag fram till att kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod för 

min undersökning. 

Innehållsanalys är en metod vars syfte är att analysera och systematiskt beskriva 

innehållet i tryckta, handskrivna eller elektroniska dokument och texter. Metoden är 

lämplig för att sortera material i kategorier, hitta mönster i eller jämföra olika texter, och 

kan med fördel kombineras med andra analysmetoder. Man skiljer på kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys. Vid en kvantitativ innehållsanalys kvantifieras innehållet i 

källorna systematiskt utifrån ett kodningsschema med i förväg bestämda kategorier. 

(Bryman 2002 s.190, s.467, Bergström & Boréus Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys 2000 s.44-46) Kvalitativ innehållsanalys är, enligt 

Hsiehs och Shannons definition, i stället en forskningsmetod som innebär subjektiv 

tolkning av innehållet i textmaterial, där man genom systematisk klassifikation kodar 

och identifierar teman och mönster. (Hsieh & Shannon 2005 ”Three approaches to 

qualitative content analysis” s.1278) 

Innan man utarbetar ett kodschema rekommenderar Bergström och Boréus att man 

först lär känna sitt material och skaffar sig en överblick genom att läsa igenom det för-

behållslöst i dess helhet (eller, om detta inte är möjligt, åtminstone delar av det). Man 

bör även skaffa sig en viss genrekännedom och kunskap om den diskurs och kontext ur 

vilken texterna är hämtade. (Bergström & Boréus 2000 s.50, 79) 

 

Sally McMillian, professor vid University of Tennessee, vars forskning fokuserar på 

bland annat interaktivitet, nya medier och forskningsmetoder online, analyserade nitton 

studier som använde innehållsanalys (huvudsakligen kvantitativ) för att undersöka 

webbsidor. Syftet var att undersöka hur metoden hade använts, och vilka utmaningar 

forskaren möts av i webbmiljön. 

McMillian fann att majoriteten av studierna var deskriptiva, och att innehålls-

analyserna varken skapade eller utgick från några standardlistor över kategorier. 

Kategorierna var i stället knutna till den enskilda studien och dess syfte. 

McMillian ställer frågan om innehållsanalys är en metod som passar att applicera på 

ett så föränderligt medium som webben, och kommer fram till att det gör den – men 

forskaren måste förankra studien i tidigare teorier och forskning, och inte frestas att 

slarva bara för att webben är en ny forskningsmiljö. Analysen av det insamlade 

materialet påverkas inte särskilt av att materialet samlats in på webben, och forskaren 

måste vara lika noggrann vid analys och tolkning i denna miljö som i andra. (McMillian 

2000 ”The Microscope and the Moving Target: The Challenge of Applying Content 

Analysis to the World Wide Web”) 
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3.2 Tillvägagångssätt och urval 
 

3.2.1 Första fasen 
 

Undersökningen genomfördes i två faser. I den första fasen besökte jag 33 stycken 

bibliotekswebbplatser, för att skapa mig en bild av hur det kan se ut och för att – i linje 

med Bergströms och Boréus rekommendationer – lära känna mitt material och dess 

kontext. Syftet var även att hitta intressanta webbplatser att sedan undersöka djupare. 

Jag utgick från en lista över Sveriges folkbibliotek, kommunvis i bokstavsordning, på 

www.argus.nu (en portal om skrivande). Från denna lista valde jag minst ett bibliotek 

på varje bokstav, och gick in och tittade på deras webbplatser. Ibland ledde detta till att 

jag klickade vidare till andra bibliotekswebbplatser som den ursprungliga länkade till. 

Jag strävade efter att biblioteken skulle ha en stor geografisk och storleksmässig 

spridning. Några bibliotekswebbplatser hade jag läst om och hört talas om sedan 

tidigare, och visste därför att de förmodligen innehöll material som skulle vara av 

intresse för denna uppsats. Eftersom det av tidsmässiga skäl inte var möjligt att gå 

igenom alla svenska folkbiblioteks webbplatser, kan det förstås finnas webbplatser som 

trots att de är relevanta utifrån denna uppsats syfte och frågeställningar inte är med i 

undersökningen (för en fullständig förteckning över vilka webbplatser som besöktes, se 

bilaga 1). Mitt angreppssätt är som tidigare nämnt kvalitativt och jag gör därmed inga 

anspråk på att ge en heltäckande bild, utan jag är medveten om att jag bara kan uttala 

mig om de fall jag har studerat. 

Jag förde anteckningar om varje webbplats som besöktes, vilka former av litteratur-

förmedlande material jag fann där och vilka datum sidorna besöktes. Varje webbplats 

besöktes vid minst två olika tillfällen. 

 

Av de 33 webbplatser som ingick i denna första fas var det åtta stycken som passade i 

min undersökning. De övriga föll bort eftersom de antingen inte innehöll särskilt 

mycket litteraturförmedlande material, eller för att materialet främst riktade sig till barn 

och ungdomar. På Söderköpings bibliotekswebbplats finns i och för sig mycket 

litteraturförmedlande material, men webbplatsen ingår i samarbetet Östgötabibliotek 

och en stor del av materialet är därför gemensamt. Därför ingår Östgötabiblioteks men 

inte Söderköping webbplats i undersökningen. Som nämns ovan ingår även tre bloggar i 

materialet. 

 

3.2.2 Andra fasen 
 

Innehållsanalysen av de åtta webbplatserna och tre bloggarna är uppdelad i två olika 

moment. Dels utformade jag ett schema över de olika aspekter som skulle undersökas 

på de aktuella webbplatserna och bloggarna, och dels skapade jag fortlöpande kategorier 

över olika former av litteraturförmedlande material efterhand som jag fann dem. 

 

Hsieh & Shannon redogör för några olika inriktningar inom kvalitativ innehållsanalys. 

Dels kan man arbeta deduktivt utifrån i förväg utformade kategorier, baserade på 

tidigare forskning och teorier. Men forskaren kan även välja att inte utforma kategorier i 

förväg, utan låta dessa växa fram ur materialet, så kallat induktivt kategoriskapande. 

Denna metod är lämplig när tillgången till tidigare forskning och teorier är begränsad. 

(Hsieh & Shannon 2005 s.1278-1285) Klasson kallar detta arbetssätt för att bygga 

”underifrån”, syntetiskt. Att låta kategorierna växa fram under insamlingen och be-
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arbetningen av materialet lämpar sig för forskningsområden som ännu inte är helt 

kända. Emellertid finns en risk att man missar kategorier som inte finns representerade i 

det egna materialet. (Klasson 1990 s.25-26) I studiens diskussionsavsnitt relaterar man 

sedan sina resultat till relevanta teorier eller tidigare forskningsresultat. Här kan man 

även klargöra hur de egna resultaten bidrar till att öka kunskapen inom området, samt ge 

förslag till praktisk användning och vidare forskning. (Hsieh & Shannon 2005 s.1279) 

I det ovanstående ser jag även likheter med Altheides etnografiska innehållsanalys 

(ECA), som Bryman redogör för. ECA skiljer sig från den kvantitativa innehållsana-

lysen genom att forskaren hela tiden försöker revidera de teman eller kategorier som 

framkommer när dokumenten gås igenom. Man arbetar med kategorier redan initialt, 

men nya kategorier tillåts och förväntas komma fram under arbetets gång. Att använda 

sig av ECA innebär en rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsam-

ling, analys och tolkning. (Bryman 2002 s.368) 

 

För att kunna redogöra för olika former av litteraturförmedlande material använder jag 

mig alltså av induktivt kategoriskapande. När det gäller undersökningsschemat så 

utformades detta utifrån den tidigare forskning och litteratur som presenteras i kapitel 2, 

samt utifrån intrycken från den inledande genomgången av 33 bibliotekswebbplatser. 

Schemat bygger inte på strikta kategorier som undersökningsmaterialet ska sorteras in i, 

utan på olika teman som har konkretiserats i de sex aspekterna utformning, placering, 

navigation, skapare/producent, interaktivitet och uppdatering/aktualitet. Schemat 

återfinns i sin helhet i bilaga 2. I enlighet med beskrivningen av ECA ovan har schemat 

tillåtits genomgå mindre revideringar under arbetets gång. 

Undersökningen av webbplatserna pågick huvudsakligen under september och 

oktober 2009. För varje webbplats skapade jag ett dokument där jag förde noggranna 

anteckningar utifrån undersökningsschemats sex aspekter. Sedan sammanställdes hela 

materialet aspekt för aspekt, och analyserades och relaterades till tidigare forskning och 

litteratur. 

 

3.2.3 Pendling och samspel mellan empiri och teori 
 

Inför och parallellt med undersökningen av webbplatserna har jag sökt och läst för min 

uppsats relevant litteratur. Denna presenteras i kapitel 2 och utgör alltså uppsatsens 

teoretiska bakgrund, utifrån vilken resultaten från den empiriska undersökningen 

analyseras och diskuteras. Hela kapitel 2 (undantaget avsnitt 2.4) ligger som nämns 

ovan dessutom till grund för utformningen av undersökningsschemat – tillsammans med 

intrycken från den inledande genomgången av 33 bibliotekswebbplatser. Vidare bildar 

sedan svaren på frågeställning 1 och 2 underlag för jämförelsen mellan de litteratur-

förmedlande arbetsmetoderna  på webben och de litteraturförmedlande arbetsmetoderna 

i det fysiska biblioteket som framkommit i avsnitt 2.4 Litteraturförmedling. 

Mitt arbetssätt har stora likheter med Brymans beskrivning av ECA som en rörelse 

fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. 

Processen påminner också om det som Alvesson & Sköldberg kallar abduktion. 

Abduktionen har drag från både induktionen som utgår från empiri, och deduktionen 

som utgår från teori. Även abduktionen utgår från empirin, men analysen kombineras 

med studier av tidigare forskning och teorier, som används som inspirationskälla för att 

upptäcka mönster och få förståelse för materialet. Inom abduktionen finns alltså en 

pendling och ett samspel mellan empiri och teori, vilket innebär att båda successivt 

omtolkas i skenet av varandra. (Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj Tolkning och 

reflektion 2008 s.55 ff) 



 29 

4 Resultat och analys 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av de undersökta webbplatserna och 

bloggarna. Resultatet kommer därefter att presenteras och analyseras utifrån de sex 

aspekter som användes vid undersökningen av webbplatserna, i enlighet med det i 

förväg utformade schemat (bilaga 2). 

 

4.1 Presentation av de undersökta webbplatserna och bloggarna 
 

Skärmdumpar av webbplatsernas och bloggarnas förstasidor finns i bilaga 3. 

 

4.1.1 Presentation av webbplatserna 
 

Följande bibliotekswebbplatser ingår i undersökningen: 

Bibblo.se 

minabibliotek.se 

Östgötabibliotek  

Biblioteket.se  

Lund 

Oxelösund 

Västerås 

Älmhult 

 

De tre förstnämnda är olika former av samarbeten. 

Bibblo.se är en gemensam portal för biblioteken i Norrbotten och har funnits sedan 

februari 2007. De enskilda biblioteken har även kvar sina egna webbplatser. 

minabibliotek.se är en gemensam webbplats för Umeåregionens bibliotek. Den har 

också funnits sedan februari 2007. De enskilda biblioteken har inte längre kvar sina 

respektive webbplatser, utan allt finns samlat på den gemensamma webbplatsen. 

Östgötabibliotek är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland, men biblioteken 

har även kvar sina egna webbplatser. Östgötabibliotek har funnits sedan december 2007. 

På Östgötabibliotek och Bibblo länkar man till alla bibliotekskataloger som ingår i 

respektive samarbete, och dessa kataloger ingår inte i undersökningen. På de övriga sex 

webbplatserna har även katalogerna studerats. Endast Biblioteket.se och 

minabibliotek.se har en bibliotekskatalog som är integrerad med webbplatsen. 

Biblioteket.se är Stockholms stadsbiblioteks officiella webbplats. En betaversion 

lanserades i februari 2007. Webbplatsen har varit i skarp drift sedan våren 2008. 

 

De bibliotekswebbplatser som är fristående i förhållande till kommunens webbplats har 

betydligt större möjligheter att påverka såväl den tekniska som grafiska utformningen 

av webbplatsen, vilket även Bergströms undersökning visade (se avsnitt 2.5.1). De som 

är en del av kommunens webbplats har inte samma förutsättningar att utveckla webb-

platsen och dess tjänster. Det är därmed inte så konstigt att de flesta av de webbplatser 

som jag har undersökt i denna uppsats är just fristående, eftersom mitt urval baserades 

på mängden intressant material utifrån uppsatsens syfte. Som Bergströms uppsats visar 

är det annars fortfarande vanligast att bibliotekets webbplats är en del av kommunens. I 

den här undersökningen ingår däremot endast två av webbplatserna helt i kommunens 

webbplats (Oxelösund och Älmhult). På den ena (Älmhult) av dessa två finns nästan 

inget litteraturförmedlande material på själva webbplatsen, däremot har man startat en 
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blogg som helt inriktar sig på boktips och därigenom kringgått de annars begränsade 

möjligheterna. Fem av webbplatserna är helt fristående och en (Lund) är delvis en del 

av kommunens webbplats; bibliotekets webbplats öppnas i eget fönster och har en egen 

global meny, men är enhetlig med kommunens webbplats design, och en länk till denna 

följer med överst till vänster på alla sidor. 

 

4.1.2 Presentation av bloggarna 
 

Västerås blogg Allt om biblioteket är en allmän biblioteksblogg där man framför allt 

skriver om böcker och bibliotek. Bloggen startades i september 2006. 

Västerås har en mycket liten bloggroll med endast tre länkar varav den ena är till 

bibliotekets webbplats. Biblioteket har även en filmblogg och en musikblogg, men 

konstigt nog finns det inga länkar till dessa på den allmänna bloggen, utan endast på 

bibliotekets webbplats. 

 

Älmhults blogg Boksynt inriktar sig framför allt på boktips, och startades i januari 2007. 

Älmhults bloggroll innehåller en omfattande samling länkar till andra biblioteks-

bloggar, författarbloggar, ”bra boklänkar” (andra bloggar och webbplatser om böcker) 

samt barn- och ungdomsbloggar. De länkar däremot inte till bibliotekets webbplats. 

 

Oxelösunds blogg Biblioteksbloggen är en allmän biblioteksblogg där man framför allt 

skriver om litteratur och sådant som händer på Oxelösunds bibliotek. Bloggen startades 

i januari 2008. 

Oxelösund har en länk till bibliotekets webbplats ovanför vecket. Själva bloggrollen 

kommer mycket längre ner på sidan och innehåller bara fyra länkar: en till bibliotekets 

katalog och två till olika sidor på kommunens webbplats. 

 

 

4.2 Resultat och analys utifrån schemats sex aspekter 
 

4.2.1 Utformning 
 

De former av litteraturförmedlande material som finns på nästan alla de undersökta 

webbplatserna är boktips med en bild på omslaget och några rader om boken, listor 

(t.ex. nyheter, topplistor och olika genrer), temaartiklar och författarporträtt. För en 

utförligare genomgång av vilka former av litteraturförmedlande material jag fann på de 

undersökta webbplatserna, se avsnitt 5.1. 

 

Om man studerar förstasidornas utseende dominerar det litteraturförmedlande materialet 

tydligt med avseende på utrymme och bildanvändning på ett par av de undersökta 

webbplatserna. En av webbplatserna verkar framför allt vilja uppmärksamma biblio-

tekets ljudböcker. På en av webbplatserna finns emellertid knappt något litteratur-

förmedlande material alls eftersom man valt att lägga ut detta på bloggen i stället. På de 

övriga webbplatserna tävlar det litteraturförmedlande materialet om besökarens upp-

märksamhet mer på lika villkor med övrigt material på förstasidan. 

 

Bilder fångar ögat och gör att webbsidan ser trevligare ut. En väl vald bild kan snabbt 

förklara vad texten eller länken handlar om, och kan även bli kännetecknande för webb-

sidan så att användaren lättare kommer ihåg den och kan skilja den från andra sidor på 
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webbplatsen. (se avsnitt 2.2.1) Med dagens tillgång till bredband innebär inte heller 

nedladdningstiderna några större problem för de flesta användare. 

Hartonens & Sahlströms undersökning visade att medieexponeringarna på biblio-

tekens webbsidor oftast sker med både text och bild (se avsnitt 2.5.2), och det stämmer 

med mina iakttagelser. Ibland förekommer dock långa listor med boktips i ren textform, 

och på ett par av webbplatserna finns i och för sig mycket intressant material av 

litteraturförmedlande karaktär, men med för mycket text och få eller inga bilder på varje 

sida lockar det inte till läsning och ögat tröttas ut. Några väl valda bilder för att illustrera 

vad texten handlar om hade här hjälpt för att leda ögat mot saker som kan vara av 

intresse för användaren. 

Madsen et. al påpekar att antalet titlar på en lista bör vara överskådligt, och ordnat i 

kategorier (se avsnitt 2.3). Även Hartonen & Sahlström konstaterar att det är lättare att 

uppmärksamma en titel av tre-fyra väl utformade tips än en lång lista med upprabblade 

titlar och författarnamn. De rekommenderar att man använder uppmärksamhetsknep 

som att exponera i både text och bild, och hellre har färre bra exponeringar än många 

sämre. (se avsnitt 2.5.2) 

Den i särklass vanligaste typen av bilder i det litteraturförmedlande materialet på de 

undersökta webbplatserna är bilder på bokomslag. Bilder på författare förekommer 

också ganska ofta. Mer illustrativa bilder för att illustrera till exempel ett tema är mindre 

vanligt, vilket är synd eftersom sådana bilder snabbt ger användaren en idé om vad 

texten eller länken kan tänkas handla om och har potential att fånga besökarens intresse. 

Möjligtvis är förekomsten av illustrativa bilder en kostnadsfråga, eftersom dessa måste 

köpas från till exempel en bildbyrå.  

 

Den som grafiskt sticker ut mest av de tre undersökta bloggarna är Älmhults blogg, som 

ger ett snyggt och sobert intryck i brunt och grönt. Oxelösunds blogg går mer i samma 

stil som bibliotekets webbplats och ger en kommunal känsla i blått och vitt med en stor 

interiörbild från biblioteket överst på sidan. Västerås blogg är inte lik bibliotekets webb-

plats där den röda färgen dominerar, utan har en mer neutral grafisk utformning med 

svart text mot vit botten och länkar i blått. 

Älmhult har bilder i alla blogginläggen. Det är framför allt bilder på bokomslag, 

men även andra bilder förekommer. Oxelösund har bilder i i stort sett alla blogg-

inläggen. Framför allt är det bilder på omslag och författare, men även andra bilder 

förekommer. Man har också ofta filmklipp med anknytning till inläggen som man kan 

titta på direkt på bloggen. Västerås har bilder i ungefär hälften av blogginläggen. Oftast 

är det bilder på bokomslag. 

På Älmhults och Oxelösunds bloggar finns det även möjlighet att lyssna på 

inläggen, som då läses upp av en manlig datorröst. 

Samtliga tre bloggar utnyttjar möjligheten att kategorisera blogginläggen. På 

Västerås blogg visas kategorierna i ett kategorimoln, där de största kategorierna är 

”böcker” och ”bibliotek”. Därefter kommer ”lästips”. Oxelösund och Älmhult visar 

kategorierna i en lista i stället. Den största kategorin på Oxelösunds blogg är ”boktips”. 

Eftersom Älmhults blogg huvudsakligen riktar in sig på just boktips är kategorierna här 

mer specifika än på de två övriga mer allmänna bloggarna. Exempel på kategorier är 

”vackra böcker”, ”viktiga böcker” och ”smalt”. 

 

På de webbplatser som ingår i denna undersökning finns det oftast direktlänkar från de 

titlar som presenteras i det litteraturförmedlande materialet till bibliotekskatalogen, men 

inte alltid och man är inte heller konsekvent inom den enskilda webbplatsen. En av 
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webbplatserna lägger till exempel varje månad ut Månadens dikt, men det finns ingen 

länk till bibliotekskatalogen, vilket man givetvis borde ha för att uppmuntra till lån av 

diktsamlingen. Ibland anges inte ens vilken bok dikten är hämtad ur. 

På Älmhults blogg länkar man ibland från boktipsen till bibliotekets katalog, men 

inte alltid. Oxelösunds blogg länkar alltid från titlarna i inläggen till bibliotekskatalog-

en. Västerås blogg har inga länkar till bibliotekskatalogen. 

I Hartonens & Sahlströms undersökning uppgav flertalet av respondenterna att det 

alltid eller ofta finns en direktlänk till bibliotekskatalogen från exponeringen, men så 

många som 18 stycken (26,1%) har aldrig en sådan länk. Anledningar som anges till 

detta är bland annat tidsbrist och att det inte har varit tekniskt möjligt. (se avsnitt 2.5.2) 

Tekniska begränsningar i bibliotekskatalogen kan eventuellt vara anledningen till att 

Västerås blogg inte länkar från bloggen till katalogen. 

Länkar till bibliotekskatalogen är en självklarhet om man vill underlätta för 

användaren och uppmuntra till utlån – vilket rimligtvis är ett mål för all biblioteks-

verksamhet. 

 

4.2.2 Placering 
 

Alla webbplatser i denna undersökning har någon länk till litteraturförmedlande 

material på förstasidan, men det varierar hur framträdande och omfattande detta är. På 

tre av webbplatserna kan man läsa boktips direkt på förstasidan (med boktips avses inte 

bara omslag, titel och författare utan även några rader text om boken). 
Att material är placerat ”ovanför vecket” – ett begrepp lånat från tidningsvärlden – 

betyder att det syns på webbsidan utan att användaren behöver rulla neråt. Material med 

en sådan placering har större chans att bli uppmärksammat än det som ligger längre ner 

på sidan. (se avsnitt 2.2.1) De webbplatser som undersöks i denna uppsats har valts ut 

just för att de är intressanta ur ett litteraturförmedlande perspektiv, och det är därför inte 

så konstigt att de både har länkar till sådant material på förstasidan och att materialet till 

stor del är placerat ovanför vecket. På tre av webbplatserna är dock de flesta av 

boktipsen, alternativt länkarna till dessa, placerade under vecket, vilket innebär att den 

användare som inte bryr sig om att rulla ner för att se hela förstasidan inte exponeras för 

dem. 

Hartonen & Sahlström rekommenderar att man i första hand exponerar på första-

sidan, eftersom detta är webbplatsens mest framträdande plats. En exponering som är 

placerad på förstasidan har potential att fånga även den som egentligen är ute efter 

annan information. (se avsnitt 2.5.2) Madsen et al. menar däremot att vad som placeras 

på förstasidan inte har så stor betydelse, utan att det viktigaste är att informationen 

presenteras för användaren i en situation där den känns relevant, till exempel att man får 

information om ett författarbesök om man söker på denne författare i bibliotekskatalog-

en. (se avsnitt 2.3) Det ena behöver förstås inte utesluta det andra, och de bibliotek som 

vill satsa på litteraturförmedling via webbplatsen bör nog både placera sådant material 

och länkar till det på förstasidan, och länka till det i situationer där det upplevs som 

relevant för användaren. 

 

Samtliga tre bibliotek vars bloggar ingår i denna undersökning länkar till bloggen från 

bibliotekswebbplatsens förstasida. Ett av biblioteken länkar till bloggen på inte mindre 

än fem ställen på webbplatsens förstasida, och på tre ställen på förstasidan i biblioteks-

katalogen. 

Alla tre utnyttjar också möjligheten att kategorisera blogginläggen, och på så sätt 

skapas direktlänkar till litteraturförmedlande material. På Västerås blogg har kategori-
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molnet en framträdande placering högt upp i högerspalten, ovanför vecket. Oxelösund 

och Älmhult visar kategorierna i en lista i stället, men på dessa två bloggar har kategori-

listan ingen framträdande placering utan finns långt ner på sidan under vecket. 

 

4.2.3 Navigation 
 

Den vanligaste webbplatsstrukturen är en modifierad hierarkisk trädstruktur, där 

hierarkin kompletteras med ett nät av länkar mellan sidor som ligger på nivåer långt ner. 

Den mest förekommande rekommendationen är att hierarkin görs bred och grund, dvs. 

att det finns flera kategorier på varje nivå men inte så många nivåer. (se avsnitt 2.2.2) 

Detta stämmer i stort sett överens med hur de undersökta bibliotekswebbplatserna är 

uppbyggda. 

Ännu viktigare än antalet nivåer är emellertid att buntningen av sidor är gjord på ett 

sätt som upplevs som logiskt, begripligt och förutsebart för användaren (se avsnitt 

2.2.2). En dansk undersökning av fem bibliotekswebbplatser visade att det ofta fanns 

brister i struktur och design som försvårade navigationen. Det var till exempel vanligt 

att menyer och länkar hade namn som inte tydligt signalerade deras innehåll. (se avsnitt 

2.3) Detsamma gäller för webbplatserna i denna undersökning. Boktips, lästips, tips, 

inspiration, tema, listor och författare är de ord som dominerar i menyer och länkar som 

leder till litteraturförmedlande material. Men materialet kan även gömma sig på mer 

oväntade platser, och detta medför att det inte alltid är så lätt att hitta tillbaka till ett tips 

eller en artikel som man en gång har läst om man skulle vilja återbesöka en sådan 

webbsida. Ett exempel är att intervjuer med författare kan finnas under menyrubrikerna 

”Nyheter”-”Reportage”. På en av webbplatserna har man lagt boktips och författar-

porträtt under menyrubriken ”Inspiration” (vilket känns logiskt), medan alla tema-

artiklar har lagts under menyrubriken ”Medier” (vilket inte alls känns särskilt logiskt). 

En annan placering som kan upplevas som förvirrande är att man på en av webbplats-

erna hittar ”Så här lånar du”, ”Låna om direkt” och ”Reservera” under ”Datorer” i den 

globala menyn. Ett exempel på namn som inte tydligt signalerar innehåll är att det under 

menyrubriken ”Skriv och tyck” inte bara finns möjlighet att själv skriva och tycka, utan 

även att läsa vad andra har skrivit och tyckt om till exempel olika böcker. På en av 

webbplatserna där användarna kan sätta egna etiketter på titlar, finns rutan ”Etiketter 

mest använda” på en webbsida. Det finns emellertid ingen förklaring här till vad detta 

med etiketter egentligen innebär – vilket säkert inte alls är självklart för många 

användare – utan man måste klicka sig vidare och leta för att få en förklaring av 

begreppet. En webbplats har en tjänst som heter BookDesire, och inte heller detta namn 

signalerar tydligt tjänstens innehåll. Den enda förklaring som ges i samband med länken 

är ”Hitta rätt bok snabbt”, och inte heller när man klickar på länken får man någon 

beskrivning av vad tjänsten innebär utan man kan bara välja att klicka vidare på ”För 

dator”, ”För textförstoring och talsyntes” eller ”För mobil”. 

 

Sundström skriver att det som vanligtvis dominerar användarens intryck av hur man 

navigerar på en webbplats är menyn och den globala menyn. Medan menyn leder till 

sidor som ligger nära, leder den globala menyn till alla webbplatsens huvudavdelningar. 

Den globala menyn brukar ha en framträdande plats högt upp på sidan och brukar finnas 

med på nästan alla sidor på webbplatsen. (se avsnitt 2.2.3) 

Två av webbplatserna i min undersökning har inte en egen global meny, utan den 

globala menyn leder till huvudavdelningarna på hela kommunens webbplats. Biblio-

tekens webbplatser har i dessa fall egna vänstermenyer, men på den ena webbplatsen 
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följer denna inte med på alla sidor och då kan man bara komma tillbaka genom att 

använda antingen bakåtknappen eller brödsmulorna. 

Sundström menar att en webbplats grafiska design ska hålla samman webbplatsen 

och motsvara en trycksaks häftklamrar (se avsnitt 2.2). Det är därför inte så lyckat när 

bibliotekets webbplats inte har en egen global meny, utan en som leder till huvud-

avdelningarna på kommunens webbplats. Det är till exempel lätt hänt att man 

oavsiktligt klickar sig till kommunens förstasida när man vill komma till bibliotekets 

förstasida. 

 

Ett par av webbplatserna verkar ha brister i sina rutiner för att rensa webbplatsen från 

material, vilket medför att de bara växer och växer och därmed blir allt svårare att hitta 

på. Besökaren riskerar dessutom att stöta på inaktuell information, vilket, som Da Sáez 

påpekar, skadar användarens förtroende för webbplatsen – och i förlängningen även för 

organisationen bakom, dvs. biblioteket (se avsnitt 2.3). På dessa webbplatser finns alltså 

mycket intressant material, men det är inte tillräckligt välordnat för att användaren ska 

kunna få en överblick över det; att hitta litteraturförmedlande material på dessa webb-

platser är inte svårt, att hitta tillbaka till det är däremot besvärligare… Dessutom 

blandas som sagt intressanta och relevanta sidor med inaktuell information (för exempel 

se avsnitt 4.2.6 nedan). Om dessa webbplatser hade bättre rutiner för att kontinuerligt 

rensa bland materialet skulle de webbsidor som blev kvar komma mer till sin rätt. Som 

Sundström påpekar bör en webbplats inte vara onödigt stor, eftersom varje ny sida gör 

det svårare att hitta till webbplatsens andra sidor. Värdet av varje sida måste därför 

vägas mot den ökade komplexitet den orsakar. (se avsnitt 2.2.2) 

 

Englund & Sundin anser att man bör ge så mycket orienteringshjälp man kan eftersom 

just orientering är ett av de största problemen för nya användare. De rekommenderar att 

webbplatsen har en webbkarta eller innehållsförteckning där användaren kan få 

överblick över och genvägar till innehållet. (se avsnitt 2.2.3) Eftersom biblioteken har 

som ambition att nå ut till alla är detta ett råd de borde följa. Tre av webbplatserna i min 

undersökning erbjuder inte denna hjälp, medan en har både en webbkarta och en 

alfabetiskt ordnad innehållsförteckning. En av webbplatserna har endast webbkarta och 

tre har endast alfabetisk innehållsförteckning. Kvaliteten på, och därmed nyttan av, 

dessa sidor varierar. På en stor webbplats är det inte alltid praktiskt möjligt att ta med 

allt material i webbkartan/innehållsförteckningen, men några är även med detta i 

beaktande alltför bristfälliga. På en av webbplatserna kan man till exempel inte hitta 

författarporträtten vare sig via webbkartan eller den alfabetiska innehållsförteckningen.  

Fem av webbplatserna erbjuder navigationshjälp i form av brödsmulor, som visar 

den aktuella webbsidans placering på webbplatsen (se avsnitt 2.2.3). 

 

En annan form av navigationshjälp som man ibland kan hitta i olika varianter på de 

undersökta webbplatserna är material ordnat efter principer som till exempel ”Mest lästa 

tipsen”, ”Senaste betyg och omdömen”, ”Användarnas favoriter” och ”Nya tips”. Denna 

typ av möjligheter kunde gärna utnyttjas mer, eftersom de ger bra ingångar till 

materialet och bidrar till att webbplatsen kontinuerligt förändras och förnyas, vilket ger 

användarna anledningar att återbesöka webbplatsen. 

 

Forskning visar att användaren nästan aldrig ägnar tid åt att skaffa sig överblick över en 

webbsida och läsa alla alternativ för att sedan besluta hur hon ska gå vidare. I stället är 

det slumpen och konventionerna som styr, och användaren provar att klicka på det 
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första hon ser som kan tänkas leda rätt. (se avsnitt 2.2.1) Madsen et. al konstaterar att de 

som använder bibliotekets webbplats dessutom är mycket målinriktade. De har ett 

tydligt ärende, och surfar inte runt planlöst på webbplatsen. Ska man lyckas locka 

besökarna till webbplatsens andra sidor måste man därför presentera länkarna till dessa i 

den situation där de upplevs som relevanta för användaren. (se avsnitt 2.3) 

När detta inte görs är det stor risk att material bara blir liggande på webbplatsen utan 

att användarna besöker dessa webbsidor. En av de undersökta webbplatserna har till 

exempel en mycket omfattande samling utförliga författarporträtt, men enda vägen dit 

(förutom via den alfabetiska innehållsförteckningen) är via ”Lästips & temasidor” i 

menyn. Här måste man sedan dessutom först klicka på ”Månadens författare” innan 

länken till alla författarporträtt blir tillgänglig. Chansen att en användare hittar hit av en 

slump är ytterst liten. Om det hade funnits en länk till författarporträttet från katalogen 

när man sökt fram en titel av denne författare skulle porträtten förmodligen bli betydligt 

mer lästa. Två av webbplatserna (minabibliotek.se och Biblioteket.se) har denna 

funktion, och på detta sätt hålls materialet på webbplatsen levande och har en chans att 

bli läst om och om igen. Dessa två är de enda webbplatserna i undersökningen där 

katalogen är integrerad med webbplatsen, och det innebär en stor skillnad jämfört med 

de webbplatser där katalogen är separerad. Som Biblioteket.se skriver på sin webbplats 

är uppdelningen mellan katalog och webbplats en mycket begränsande faktor: 

”Katalogerna är en låst del av bibliotekssystemet och det finns ingen möjlighet för 

biblioteken att själva berika presentationen med sitt kunnande eller service som erbjuds 

på biblioteket, t ex evenemang, författarporträtt eller relaterade artiklar.” 

(http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=5283 [2009-04-01]) 

Av webbplatserna i denna undersökning är det bara dessa två som jag upplever som 

webbplatser vars struktur uppmuntrar användaren att klicka sig vidare bland sidorna. 

Man kan till exempel börja på förstasidan med att klicka på en länk till en läsecirkel om 

ett författarpar, därifrån kan man sedan klicka sig vidare till en artikel om författarna, 

och därifrån vidare till tips på fler kärleksromaner av andra författare. På de övriga 

bibliotekswebbplatserna är det oftast stopp när man läst en artikel eller ett tips; det leder 

inte vidare till andra sidor på webbplatsen, utan användaren kan bara välja mellan att 

klicka i en meny eller på bakåtknappen (eller att lämna webbplatsen). 

 

Jag testade webbplatsernas sökfunktioner genom att använda sökorden ”boktips”, 

”lästips”, ”tips” och ”recension”. Sökordet ”tips” gav generellt för brett resultat, i 

synnerhet i de fall då bibliotekets webbplats var en del av kommunens, och sökningen 

därmed utfördes på hela kommunens webbplats. Sökordet ”boktips” gav i flera fall 

mycket bra träffar, och ledde ibland till litteraturförmedlande material med mer 

oväntade placeringar på webbplatserna – material som annars var svårt att hitta om man 

bara surfade runt på webbplatserna. 

På minabibliotek.se fungerar det även bra att söka på olika ämnesord, som till 

exempel ”homosexualtiet”, ”graviditet” och ”cancer”. Denna webbplats har även en 

mycket bra inbyggd sökfunktion om man är inne på avdelningen Tips och Artiklar och 

här klickar på en kategori, t.ex. Kärlek. Då utförs en sökning på webbplatsen och man 

får en träfflista uppdelad på webbplatsens olika avdelningar t.ex. Arrangemang, Tips 

och Artiklar. Denna funktion lockar användaren till andra sidor på webbplatsen och 

bidrar till att hålla materialet levande och synliggöra även tidigare publicerat material. 

På en av webbplatserna har sökfunktionen en mindre lyckad placering längst ner till 

höger på förstasidan där den är lätt att missa även om man letar efter den. 
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Den tidigare nämnda danska användarundersökningen visade att när en användare vill 

hitta information om ett visst ämne går hon inte via bibliotekets webbplats, utan via de 

stora sökmotorerna. Dessa är därmed en alternativ ingång till bibliotekens webbsidor 

och den service som erbjuds där, och biblioteken bör se till att deras egenproducerade 

material resulterar i träffar i Internets stora sökmotorer. Om bibliotekens webbsidor 

exponeras i sökmotorernas träfflistor ökar medvetenheten om att den typen av material 

finns på bibliotekens webbplatser. (se avsnitt 2.3) Denna uppsats har inte för avsikt att 

undersöka bibliotekens placering i sökmotorernas träfflistor, men jag genomförde ändå 

ett litet test: Jag sökte på Google med sökorden ”boktips” och ”lästips”, och fann att 

boktips.net (se avsnitt 4.2.4 nedan) faktiskt toppade träfflistan [2009-09-12]. Sökorden 

”Haruki Murakami författarporträtt” gav en träfflista där en sida från Lunds bibliotek 

låg överst. Sökorden ”Murakami, Haruki” gav även de resultat på första sidan med 

träffar, om än längst ner, nämligen Biblioteket.se. Däremot gav sökorden ”Haruki 

Murakami” inga träffar från bibliotekswebbplatser på första resultatsidan. [2009-09-30] 

 

Bloggar har en annan uppbyggnad än webbplatser (se avsnitt 2.3.1). Något som 

betydligt underlättar navigationen för den som läser en blogg är om inläggen är knutna 

till olika kategorier. Enligt Våge gäller för bloggar generellt att detta tyvärr inte är så 

vanligt förekommande som man skulle kunna önska (Våge 200 s.29). De tre biblioteks-

bloggarna i min undersökning utnyttjar dock samtliga möjligheten att kategorisera 

inläggen. Två av bloggarna har en klickbar lista över kategorierna där det även anges 

hur många inlägg det finns i varje kategori. På Västerås blogg visas kategorierna i stället 

i ett klickbart kategorimoln, där kategorier med många inlägg har större typsnitt än 

kategorier med få inlägg. En lista är tydligare i sin funktion, men om användarna bara 

förstår hur kategorimolnet fungerar är även detta en utmärkt orienteringshjälp, som ger 

direktingångar till litteraturförmedlande material. 

Klickar man på en kategori i kategorimolnet på Västerås blogg kommer man till alla 

inlägg i denna kategori på bloggen. Klickar man däremot på kategorin direkt i blogg-

inlägget kommer man i stället till en sida som visar alla inlägg i denna kategori i alla 

bloggar som använder denna bloggleverantör (Wordpress). Även på Älmhults blogg, 

där man också använder sig av Wordpress, finns denna funktion. Klickar man i listan 

över kategorier kommer man alltså till en sida med alla inlägg i denna kategori på 

Älmhults blogg, men klickar man på kategorin direkt i ett blogginlägg händer samma 

sak som på Västerås blogg. Detta är ganska förvirrande eftersom man oväntat lämnar 

biblioteksbloggen. 

Två av bloggarna har en ruta som visar de senaste kommentarerna. Detta underlättar 

för användarna att hitta intressanta tidigare blogginlägg. 

 

4.2.4 Skapare/producent 
 

Bergströms undersökning visade att bibliotekscheferna var positivt inställda till att tips 

om litteratur, musik, film och tv-spel skulle skrivas av användarna, men att den verkliga 

situationen var att tipsen huvudsakligen skrevs av bibliotekens egen personal och andra 

organisationer. Användarnas möjligheter att vara medskapande var låga. (se avsnitt 

2.5.1) Resultatet av min undersökning visar i stort sett samma sak: En av webbplatserna 

har endast material skapat av personalen. För de sju övriga gäller att det mesta av det 

litteraturförmedlande materialet är skapat av bibliotekspersonalen och andra organisa-
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tioner, varav den dominerande externa producenten är boktips.net
1
 (och även här är det 

bibliotekarier som skapar materialet). Fem av webbplatserna har inget material alls som 

är skrivet av användarna, medan tre ger användarna möjlighet att skriva boktips/ 

recensioner och att sätta betyg på titlar i bibliotekskatalogen (se även avsnitt 4.2.5 

nedan). På de tre undersökta bloggarna är det endast personalen som kan publicera 

inlägg, men användarna kan kommentera inläggen. 

 

Enligt Sundström bör avsändaren på en webbplats vara tydlig, eftersom information 

knuten till en person ofta får högre trovärdighet och blir mer använd (se avsnitt 2.2). 

Även Madsen et al. rekommenderar att bibliotekets personal presenteras med namn, 

kontaktuppgifter och bild, då det gör webbplatsen mer personlig och ökar trovärdig-

heten (se avsnitt 2.3). 

Endast en av webbplatserna i min undersökning saknar helt personalpresentationer. 

Övriga sju presenterar personalen med namn, befattning och kontaktuppgifter (oftast 

både e-postadress och telefonnummer). Fyra av webbplatserna presenterar i stort sett all 

bibliotekspersonal även med bild, medan två bara har bilder på några ur personalen och 

en inte har några bilder alls. På fyra av webbplatserna kan man även hitta utförligare 

personliga presentationer av några av medarbetarna och till exempel få veta vad de 

läser. På två av webbplatserna finns länkar från presentationen till material som denna 

person har skapat på webbplatsen. 

Det är inte alltid så lätt att hitta till personalpresentationerna på webbplatserna. Här 

kan man faktiskt se en fördel hos de två webbplatser som är delar av sina respektive 

kommuners webbplatser; på dessa två är personalpresentationerna tydliga och enhetliga 

och mycket lätta att hitta fram till under rubrikerna ”Bibliotekets personal” och 

”Kontakta oss”. De följer till punkt och pricka rekommendationerna att presentera med 

namn, bild, befattning och telefonnummer. 

Det hade varit bra om det hade funnits länkar från det litteraturförmedlande 

materialet, så att man genom att klicka på namnet på den som skrivit texten kommer 

direkt till en presentation av denna person. Två av webbplatserna erbjuder detta, men 

inte helt genomgående och ibland fungerar inte heller länken. 

 

                                                 
1
 Boktips.net är en del av projektet Öppna Bibliotek, som drivs av Regionbibliotek Stockholm och 

Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek med stöd från Kulturrådet. Ca 140 bibliotek var anslutna 

till samarbetet i september 2008. 

I projektet arbetar man med så kallade digitala mervärden, vilket definieras som personalens teman, 

listor, beskrivningstexter och liknande-relationer, samt användarnas betyg, etiketter/taggar och 

recensioner. Mervärdena är tänkta att berika bibliotekens material så att det blir mer begripligt och 

intressant. Syftet med projektet är att möjliggöra delning av de digitala mervärdena så att besökare på en 

bibliotekswebbplats kan få ta del av vad personal och användare på andra bibliotek i Sverige tycker och 

skriver. 

Etapp 1 fokuserade på tjänsten Boktips.net som samordnas av Regionbiblioteket Västra Götaland 

med stöd från Kulturrådet. Tjänsten är ett samarbete mellan svenska folkbibliotek. Boktips.net vill 

utveckla bibliotekariernas roll som skribenter med läsfrämjande uppdrag. Alla deltagande bibliotek bidrar 

med boktips som samlas i en databas. Boktipsen publiceras på webbplasten Boktips.net och på 

bibliotekens egna webbplatser. Bokpuffen.net är en utökning av Boktips.net. Med denna tjänst kan 

användaren lyssna på boktips i sin mp3-spelare eller direkt via datorn. Varje vecka finns nya inlästa 

smakprov på tre-fem minuter av en nyutkommen bok, en klassiker och en barn- och ungdomsbok. 

Etapp 2 och 3, som pågår under 2008-2010 fokuserar på delning av användarnas etiketter, betyg och 

recensioner. 

(www.boktips.net, http://oppnabibliotek.se/ [2009-01-16] www.bokfpuffen.net [2009-04-01]) 
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4.2.5 Interaktivitet 
 

På tre av webbplatserna kan användarna lämna kommentarer på till exempel temartiklar, 

nyhetstexter och boktips. Fyra av webbplatserna ger användarna möjlighet att skriva 

egna boktips/recensioner och att betygsätta titlar i bibliotekskatalogen. Men det är bara 

minabibliotek.se och Biblioteket.se som har lyckats engagera användarna i någon större 

utsträckning. 

Om man går in på ”Skriv och tyck” i den globala menyn på Biblioteket.se ser man 

att det lämnas flera betyg och omdömen varje dag, och att det är många olika användar-

namn. Funktionen Diskutera är inte lika flitigt använd. 

På minabibliotek.se är det svårare att bedöma hur mycket betyg och kommentarer 

besökarna lämnar, eftersom användarnas bidrag inte har någon samlad ingång via 

menyn liknande Biblioteket.se:s ”Skriv och tyck”. Men om man klickar sig runt på 

webbplatsen kan man konstatera att det har lämnats en hel del betyg och kommentarer. 

Det är synd att användarnas material inte synliggörs mer på minabibliotek.se, 

eftersom ett synliggörande förmodligen ökar lusten att bidra. Om betygen och 

kommentarerna lyfts fram på webbplatsen har de förstås även större chanser att bli lästa 

av och fungera som tips för andra besökare Det krävs alldeles för många klick för att nå 

användarnas betyg på en titel på minabibliotek.se: först måste man söka upp titeln man 

är intresserad av, sedan klicka på ”Vill du låna den här?” och därefter på ”Betyg”. 

På Biblioteket.se är användarnas betyg och kommentarer betydligt mer tillgängliga 

och synliggjorda. I den globala menyn finns ingången ”Skriv och tyck”, och här kan 

man bland annat se listor över de senaste diskussionsinläggen, betygen och omdömena. 

På en av webbplatserna är betyg- och recensionsfunktionen i bibliotekskatalogen ett 

samarbete med nätbokhandeln AdLibris. Detta uppges ingenstans, men om man klickar 

för att läsa recensioner av en titel i bibliotekskatalogen ser man att de nästan alltid är 

skrivna av AdLibris användare. Om det är så att ens betyg och recension hamnar på 

AdLibris webbplats när man lägger in detta i bibliotekskatalogen borde användaren 

tydligt informeras om det. När jag provar att skriva en recension registreras den 

emellertid inte, fastän jag får ett meddelande som tackar för mitt bidrag. Det kan vara så 

att man måste logga in med sitt lånekortsnummer för att tjänsten ska fungera, men det är 

inget som jag uppmanas att göra. 

 

På samtliga tre bloggar i denna undersökning kan användarna kommentera blogg-

inläggen. Ingen av de tre bloggarna har emellertid särskilt många kommentarer. På en 

av bloggarna uppger man att kommentarerna granskas innan de publiceras, vilket skulle 

kunna hämma interaktiviteten. Ett annat alternativ hade varit att olämpliga kommentarer 

togs bort i efterhand i stället. Två av bloggarna har en ruta som visar de senaste 

kommentarerna, vilket borde kunna främja interaktiviteten och uppmuntra till 

diskussion. 

I Bobergs och Ragnesamts undersökning (se avsnitt 2.3.1) konstateras att en av 

biblioteksbloggens fördelar är de möjligheter den ger att kommunicera med användarna, 

men det är oklart om den verkligen fungerar på detta sätt. Interaktiviteten på de 

undersökta bloggarna var låg; det var svårt att få igång diskussioner och kommentarerna 

var få. Flera av Bobergs och Ragnestams respondenter menar att det är svårt att avgöra 

om och hur bloggen påverkar användarna. Att få användare lämnar kommentarer 

behöver inte heller betyda att de inte tycker att blogginläggen är intressanta och 

givande. 
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Ett annat exempel på interaktivitet är Östgötabiblioteks tjänst ”En bra bok, tack!” där 

besökaren kan fylla i ett formulär med sina önskemål och inom två dygn få boktips via 

e-post från en bibliotekarie. 

På alla de undersökta webbplatserna utom en kan användarna lämna inköpsförslag, 

ibland via katalogen. Hur flitigt använd dessa tjänster är går dock inte att uttala sig om 

genom att bara studera webbplatserna. 

En annan form av interaktivitet, som finns på två av de undersökta webbplatserna, är 

möjligheten för användaren att själv märka titlar med så kallade etiketter eller nyckel-

ord. Man kan även söka efter titlar utifrån etiketter/nyckelord, och på så sätt görs 

användarna delaktiga i skapandet av sökmöjligheter. 

 

Både Tveit och Bengtsson konstaterar att förmedlarrollen och synen på läsning och 

läsfrämjande har påverkats av tidsandan, och ändrat sig i linje med kulturpolitiken från 

att ha varit avsändarstyrd till att bli mer mottagarstyrd. Läsaren är inte längre objekt i 

diskussionen, utan subjekt, och läsglädje och den personliga upplevelsen hamnar i 

fokus. (se avsnitt 2.4.1) Trenden att användarna ska bjudas in och göras delaktiga på 

bibliotekens webbplatser genom att själva skapa material och lämna betyg och 

omdömen känns som en naturlig förlängning av detta synsätt, men det verkar ännu inte 

ha kommit igång på allvar mer än på de relativt nystartade minabibliotek.se och 

Biblioteket.se. De bibliotekswebbplatser som har funnits längre har ofta tekniska 

begränsningar som försvårar möjligheterna att bjuda in användarna. 

Bergströms undersökning (se avsnitt 2.5.1) visade att majoriteten av biblioteks-

cheferna och de webbansvariga på svenska folkbibliotek vill att deras bibliotek ska 

utveckla interaktiva webbplatser som fungerar som mötesplatser för användare och 

personal. Bergström påpekar att resultatet kan vara en följd av ”hypen” kring Bibliotek 

2.0, och att biblioteken bör fundera ordentligt på om detta verkligen stämmer överens 

med den egna verksamhetens uppdrag och mål. 

 

Smidts rekommenderar samtalet, en dialog människor emellan där man förhandlar om 

mening, som ett tredje alternativ till antingen en förmyndaraktig eller neutral hållning i 

förmedlingsarbetet (se avsnitt 2.4.1). Webben ersätter inte mötena i det fysiska 

biblioteket, men kan bidra med ännu en kontaktmöjlighet mellan bibliotekarier och 

användare, och mellan användare och användare. Existerar då detta samtal om 

litteraturen mellan bibliotekarierna och användarna på nätet? Ännu finns det inte så 

mycket av samtal och diskussion på de undersökta webbplatserna och bloggarna – men 

kanske kan det bli mer i framtiden? 

 

4.2.6 Uppdatering/aktualitet 
 

Uppdateringsfrekvensen på de undersökta webbplatserna är mycket varierande. Det 

skiljer även mycket mellan olika webbsidor på en och samma webbplats.  

Det finns en hel del gammalt material på webbplasterna, ibland flera år gammalt. 

Detta behöver inte vara fel; som Hartonen & Sahlström påpekar har ett medietips inte 

samma behov av uppdatering som till exempel en nyhetssajt. Ett författarporträtt eller 

en temaartikel kan fortfarande vara intressant och relevant även om det är ett par år 

sedan texten skrevs. Men det finns också material som definitivt borde rensas bort, till 

exempel länkar till arrangemang som redan har ägt rum. På två av webbplatserna i 

undersökningen är rutinerna för att rensa bland materialet på webbsidorna uppenbart 

bristfälliga. Här länkar man bland annat till författarbesök som ägde rum för ett par år 

sedan och till en topplista för e-böcker och strömmande ljudböcker från juli 2007 (jag 
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besöker webbplatsen i slutet av oktober 2009). Följden av detta är, förutom att inaktuell 

information ligger kvar, att webbplasterna bara växer och växer och blir allt rörigare och 

mer svårnavigerade. 

Sundström påtalar att en webbplats inte bör vara onödigt stor, och att varje ny sida 

gör det lite svårare att hitta till de sidor som redan finns på webbplatsen (se avsnitt 

2.2.2). Även De Sáez understryker att webbplatsen regelbundet måste rensas från 

inaktuell, ovidkommande information och uppdateras med nytt material. Dåligt 

uppdaterade webbsidor skadar organisationens anseende, i synnerhet när det gäller 

bibliotek där just tillhandahållandet av information är en viktig del av verksamheten. (se 

avsnitt 2.3). Det ger till exempel inget bra intryck när man använder rubriken Månadens 

författare, och sedan inte uppdaterar materialet varje månad, vilket är fallet på en av 

webbplatserna i undersökningen. Jag besöker webbplatsen både i september och 

oktober, men Månadens författare har inte bytts ut sedan i juli. 

 

Uppdatering är också mycket viktigt för att besökaren ska vilja återvända till webb-

platsen. Om ingenting nytt har hänt finns heller ingen anledning till återbesök. 

Två av bloggarna publicerar i snitt ett par inlägg per vecka, men på en av bloggarna 

varierar uppdateringsfrekvensen från noll till tre inlägg per månad. När jag besöker 

denna blogg i mitten av september är det mer än två månader sedan ett nytt inlägg 

publicerades, och under hela 2009 har endast tio inlägg publicerats. Detta ser illa ut, och 

ger ett märkligt intryck eftersom man uppmuntrar bibliotekets webbplatsanvändare att 

besöka bloggen, och länkar till den på flera ställen på webbplatsen. 

Två av webbplatserna har en funktion som gör att boktipsen automatiskt byts ut när 

man besöker nya sidor eller återvänder till en sida. Detta säger emellertid ingenting om 

hur ofta det produceras nya tips eller hur stor ”tipsbanken” är. Ur ett uppdaterings-

perspektiv är detta en bra funktion, eftersom den innebär att det hela tiden händer något 

nytt när besökaren klickar sig runt på webbplatsen. Ur ett navigationsperspektiv finns 

det dock en risk att besökaren först klickar sig vidare i ett annat ärende och tänker att 

hon ska backa tillbaka till ett intressant tips sedan, vilket inte fungerar eftersom tipset då 

har bytts ut. 

 

Hartonens & Sahlströms resultat visade att medieexponeringarna på bibliotekens webb-

platser vanligtvis uppdaterades några gånger i månaden. Detta stämmer överens med 

merparten av det litteraturförmedlande materialet på de webbplatser jag har undersökt. 

Om detta är tillräckligt ofta beror enligt Hartonen & Sahlström delvis på användarnas 

besöksfrekvens; om användaren bara besöker webbplatsen några gånger i månaden är 

uppdateringen förmodligen tillräcklig, men inte om webbplatsen är välbesökt. De 

påtalar också att det är viktigt att uppdatera så pass ofta att besökaren inte hinner vänja 

sig så mycket vid exponeringen att hon inte längre ser den. Deras undersökning visade 

att det var vanligast att medieexponeringarna fanns kvar på obestämd tid eller under 

några veckor, vilket medför en risk att användaren efter ett tag inte längre uppmärk-

sammar materialet. Endast fem av biblioteken i Hartonens & Sahlströms undersökning 

uppgav att de uppdaterade exponeringarna i stort sett varje dag. (se avsnitt 2.5.2) 

Ett sätt att förhindra att exponeringarna slits ut, eftersom samma tips ligger kvar för 

länge, är som nämns ovan att de byts ut automatiskt när användaren klickar sig vidare 

bland sidorna på webbplatsen. Förutsatt att tipsbanken är tillräckligt stor, så att inte 

samma tips återkommer för ofta, bör detta vara ett bra sätt att hålla besökarens intresse 

vid liv och fånga hennes uppmärksamhet på nytt.  
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5. Analys utifrån frågeställningarna 
 

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar. Syftet med denna magisteruppsats 

var att undersöka hur några olika svenska folkbibliotek använder sina webbplatser och 

bloggar för att förmedla skönlitteratur till sina användare. Frågeställningarna följer 

nedan i turordning. 

 

 

5.1 Vilka former av litteraturförmedlande material finns på bibliotekens 

webbplatser och bloggar? 
 

Följande former av litteraturförmedling fann jag på de undersökta webbplatserna: 

 

Boktips 

Den vanligaste formen av litteraturförmedlande material på de undersökta webb-

platserna är boktips med en bild på omslaget och några rader om boken. Omfånget kan 

variera från ett par meningar till långa recensioner. Ibland är de sorterade utifrån 

kategorier, till exempel deckare, fantasy, kärlek och humor. Boktipsen är i stort sett 

alltid skrivna av bibliotekets personal, eller så hämtas de via boktips.net där det också är 

bibliotekarier som har skrivit tipsen. Oftast finns en direktlänk till titeln i bibliotekskata-

logen (se även avsnitt 4.2.1).  

 

Listor 

En annan vanlig typ av litteraturförmedlande material är listor. Listor definierar jag som 

boktips, ofta sorterade efter olika teman, där endast författarnamnet och titeln, och 

ibland även omslagsbilden, visas. Förutom listor på olika teman förekommer nyhets-

listor och topplistor som till exempel senast reserverade eller mest utlånade. Listor 

förekommer både på webbplatserna och i bibliotekskatalogerna. 

 

Temaartiklar  

Vanligt förekommande är också längre artiklar kring olika teman, exempelvis klimat, 

barnbarn, film & bok, erotik och manga. I artiklarna finns tips på flera olika böcker med 

anknytning till temat, och ofta finns även tips på andra medier, till exempel tidskrifter 

och filmer. Länkar till andra webbsidor med anknytning till temat förekommer också. 

Här finns ofta, förutom omslagsbilder, även någon kategoribild som illustrerar temat. 

 

De tre ovan beskrivna formerna går naturligtvis ofta in i varandra, och är inte alltid 

renodlade till sin utformning. Titlarna i en lista kan till exempel vara klickbara och leda 

vidare till ett utförligare boktips. 

 

Författarporträtt/Intervjuer med författare 

På de flesta av de undersökta webbplatserna finns någon form av författarporträtt eller 

intervjuer. Några satsar framför allt på författare med lokal anknytning, medan andra 

har ett bredare urval av både svenska och utländska författare. En bild av författaren 

finns oftast, och i alla fall utom ett (där författarporträtten nås via en extern webbplats) 

finns det länkar till författarens titlar i bibliotekskatalogen. 
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Liknande 

I några bibliotekskataloger finns funktionen ”Sök liknande titlar”, vilket innebär att en 

sökning på titlar med samma ämnesord utförs. Funktionen finns inte för alla titlar, och 

fungerar inte heller särskilt bra. Om man låter alla ämnesorden för den uppsökta titeln 

vara iklickade får man ofta inga andra resultat än just den titeln. Söker man i stället bara 

på något av ämnesorden får man i stället för många och irrelevanta träffar. Undantaget 

är minabibliotek.se där ämnesordssökningarna fungerar ganska bra. 

På Stockholms webbplats Biblioteket.se, där katalogen är integrerad med webb-

platsen finns ibland men inte alltid rubrikerna ”Liknande” och ”Om du gillade det här” i 

anslutning till den titel man har sökt fram. Tre titlar visas under varje rubrik. Liknande-

titlarna verkar vara utvalda av personalen, och kan baseras på olika listor över till 

exempel biblioteksbesökarnas boktips eller böcker nominerade till Sveriges Radios 

romanpris. Dessa kriterier innebär ibland att de böcker som anges som liknande 

egentligen inte har särskilt mycket gemensamt. Ibland är ”Liknande” i stället andra 

böcker av samma författare. Hur titlarna under ”Om du gillade det här” har valts ut är 

oklart. 

Madsen et. al rekommenderar att man vidareutvecklar tjänsten för att hitta liknande 

böcker som den man har sökt fram i katalogen. Denna tjänst var nämligen efterfrågad 

bland användarna, men vid tidpunkten för den danska undersökningen fungerade den 

inte tillfredsställande. Ofta fanns det för många och/eller irrelevanta titlar i träfflistan. 

(se avsnitt 2.3) Tyvärr verkar detsamma, med något enstaka undantag, fortfarande gälla 

för de webbplatser som undersökts i denna uppsats. 

 

”Personliga” rekommendationer 

På Östgötabiblioteks webbplats kan man fylla i ett formulär och skicka det till en 

bibliotekarie för att få boktips enligt sina angivna önskemål. Svar via e-post utlovas 

inom två dygn. 

På Lunds bibliotekswebbplats finns en ”bokväljare” (kallad BookDesire) som ger 

användaren bokrekommendationer utifrån den personliga profil man skapar. Man väljer 

mellan olika genrer, till exempel ungdom, klassiker eller feelgood. Sedan ställer man in 

olika reglage, till exempel Allvar-Humor och Land-Stad. En lista med böcker som 

stämmer överens med ens inställningar visas. Varje bok har en kort beskrivning och 

man kan välja ”Visa fler som denna”. Man kan även själv kategorisera och sätta betyg 

på en vald bok. Tjänsten är emellertid inte särskilt användarvänlig; den är dåligt 

förklarad och informationen om varje bok är kortfattad. BookDesire öppnas i ett nytt 

fönster, men vid länken på bibliotekets webbplats finns ingen utförligare information 

som förklarar tjänstens innehåll. 

 

Filmklipp 

På några av webbplatserna och bloggarna kan man titta på till exempel filmade boktips 

och filmade författarintervjuer. 

 

Användarnas betyg och kommentarer 

Fyra av de undersökta webbplatserna ger användarna möjlighet att sätta betyg på och 

recensera/kommentera titlarna i bibliotekskatalogen. Det är dock bara på två av webb-

platserna (Biblioteket.se och minabibliotek.se) som användarna utnyttjar denna 

möjlighet i någon större utsträckning. Biblioteket.se synliggör användarnas betyg och 

omdömen väl. Användarnas material har en egen ingång i den globala menyn, och här 

finns en lista över de senaste betygen och omdömena.  
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På en av webbplatserna är betyg- och recensionsfunktionen sammankopplad med 

nätbokhandeln AdLibris. Detta är inget som förklaras uttryckligen, men om man klickar 

för att läsa recensioner av en titel i bibliotekskatalogen ser man att de nästan alltid är 

skrivna av AdLibris användare.  

 

Etiketter/Nyckelord 

Etiketter, taggar och nyckelord är olika benämningar på en funktion som innebär att 

användarna själv kan märka titlar med olika ord för att kategorisera dem. Denna 

funktion finns på Biblioteket.se där den kallas etiketter, och på minabibliotek.se där den 

kallas nyckelord. Man kan även söka efter titlar märkta med en viss etikett/ett visst 

nyckelord.  

 

Externa länkar 

Många bibliotekswebbplatser länkar till andra webbplatser med litteraturförmedlande 

funktion, till exempel Bokpuffen, Alex författarlexikon, bokrecensioner m.fl. 

 

Boktipsbloggar (egna) 

Bloggar kan vara ett sätt för biblioteken att bryta sig loss ur den ofta ganska låsta form 

som råder på den officiella webbplatsen, i synnerhet om det är kommunens IT-

avdelning som dikterar spelreglerna. I denna undersökning ingår en renodlad boktips-

blogg och två allmänna biblioteksbloggar. Inläggen är sorterade i kategorier som 

presenteras i klickbara taggmoln eller listor, vilket gör det lättare för användaren att 

hitta intressanta tidigare inlägg genom att klicka på ”lästips”/”boktips”, eller mer 

specificerat till exempel ”poesi” eller ”vackra böcker”. 

 

Övrigt 

Andra former av litteraturförmedlande material som förekommer på de undersökta 

webbplatserna är material från bokprat och bokcirklar som har ägt rum i bibliotekets 

regi. En av webbplatserna har på förstasidan ”Veckans fråga”, där det många gånger 

finns en form av litteraturförmedlande funktion eftersom man ofta frågar olika 

biblioteksbesökare vad de har lånat. En av webbplatserna har en sida som heter 

Månadens dikt. 

På en av webbplatserna finns en så kallad Imageloop som bläddrar fram bilder som 

visar författare, titel, omslagsbild och kategori (t.ex. roman, spänning, fakta), men ingen 

övrig information om böckerna i bildspelet. Det finns ingen länk från titlarna i bild-

spelet till bibliotekskatalogen. Rubriken för bildspelet är Nya böcker hösten 2009, men 

eftersom detta är en av de bilder som bläddras fram är det inte säkert att besökaren ser 

just denna bild. 

På en av webbplatserna kan användarna anmäla sig till ett nyhetsbrev och på så sätt 

få tips om böcker och vad som händer på biblioteket via e-post. En annan webbplats 

erbjuder via eLib, som tillhandahåller bibliotekets e-böcker, en prenumerationstjänst 

som innebär att användaren varje dag får nya kortare avsnitt ur en aktuell e-bok via e-

post. Varje vecka är det en ny bok som man får läsa de första kapitlen ur. 

Hartonen & Sahlström föreslår att man om det är möjligt låter användaren läsa ett 

kapitel ur en bok som exponeras på webbplatsen (se avsnitt 2.5.2). Denna tjänst har jag 

endast sett på en av de undersökta webbplatserna, där man kan provläsa vissa böcker 

genom att klicka på en länk som leder till nätbokhandeln AdLibris webbplats. 
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5.2 Hur presenteras det litteraturförmedlande materialet på webbplatserna 

och bloggarna? 
 

Samtliga webbplatser i denna undersökning har någon länk till litteraturförmedlande 

material på förstasidan. På några av webbplatserna kan man läsa boktips direkt på 

förstasidan, men ibland är boktipsen, alternativt länkarna till dem, placerade under 

vecket. Detta innebär att den användare som inte rullar ner sidan inte heller ser dem. 

Alla de tre undersökta bloggarna använder sig av möjligheten att kategorisera 

blogginläggen, och på så sätt skapas direktlänkar till det litteraturförmedlande 

materialet. 

Material som placeras på förstasidan har potential att fånga även den besökare som 

egentligen är ute efter annan information. Om biblioteket vill satsa på litteraturförmed-

ling via webbplatsen bör därför sådant material och länkar till det placeras på första-

sidan. 

Minst lika viktigt är emellertid att det finns länkar till detta material i de situationer 

där det upplevs som relevant för användaren. Den formen av länkar till relaterat material 

finns i princip bara på Biblioteket.se och minabibliotek.se, där katalogerna är 

integrerade med webbplatserna. Dessa webbplatser sticker ut i undersökningsmaterialet, 

bland annat genom att de leder och lockar besökaren vidare bland sidorna på webb-

platsen. På så sätt hålls materialet på webbplatsen levande och har en chans att bli läst 

om och om igen. De övriga undersökta webbplatserna är mer statiska, och risken är stor 

att material – som kan vara såväl intressant som av hög kvalitet – blir liggande på 

webbplatsen utan att användarna besöker dessa webbsidor. 

 

Boktips, lästips, tips, inspiration, tema, listor och författare är de ord som dominerar i 

menyer och länkar som leder till litteraturförmedlande material, men materialet kan 

även gömma sig på mer oväntade platser. Några av webbplatserna innehåller i och för 

sig mycket litteraturförmedlande material, men brister i struktur och navigation gör att 

det inte alltid är så lätt att hitta och hitta tillbaka till. 

Ett par av webbplatserna verkar ha bristande rutiner för att rensa webbplatsen från 

material. Det medför att webbplasten bara växer och växer och därmed blir rörig och 

svårnavigerad. Dessutom blandas intressanta och relevanta sidor med inaktuell 

information, vilket givetvis försämrar det intryck webbplatsen ger. 

 

Bilder på bokomslag dominerar i det litteraturförmedlande materialet. Mer illustrativa 

bilder är ovanligare, vilket är synd eftersom sådana bilder snabbt ger användaren en idé 

om vad texten eller länken kan tänkas handla om och har potential att fånga besökarens 

intresse. 

På ett par av webbplatserna gör brister i den grafiska utformningen, med för mycket 

text och för få bilder, att det litteraturförmedlande materialet inte kommer till sin rätt. 

 

Ett par av webbplatserna använder sig av möjligheten att låta boktipsen bytas ut 

automatiskt varje gång man besöker/återvänder till webbsidan. En fördel med detta är 

att besökaren inte hinner tröttna på tipsen och att webbsidan ständigt förnyas. En nack-

del är däremot att användaren inte kan backa tillbaka till ett tips hon tidigare har klickat 

sig förbi, eftersom detta då har bytts ut mot ett annat. 

Ett annat alternativ, som några av webbplatserna använder sig av, är att ordna 

materialet efter principer som till exempel ”Mest lästa tipsen”, ”Senaste betyg och 

omdömen”, ”Användarnas favoriter” och ”Nya tips”. På så sätt skapas bra ingångar till 
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materialet och besökarna får en känsla av att webbplatsen kontinuerligt förändras och 

förnyas, vilket uppmuntrar återbesök. 

 

De undersökta webbplatserna har för det mesta en länk till bibliotekskatalogen från de 

titlar som presenteras i det litteraturförmedlande materialet, men användningen är inte 

helt konsekvent. En av bloggarna har inga länkar alls till katalogen. För att underlätta 

för användaren och uppmuntra till utlån bör sådana länkar självklart alltid finnas. 

 

Det är ovanligt att användarna skapar litteraturförmedlande material på de undersökta 

webbplatserna, och det är bara minabibliotek.se och Biblioteket.se som har lyckats 

engagera användarna i någon större utsträckning. På Biblioteket.se är användarnas 

material väl synliggjort genom ingången ”Skriv och tyck” i den globala menyn. Här kan 

man bland annat se listor över de senaste diskussionsinläggen, betygen och omdömena. 

På minabibliotek.se borde man synliggöra användarnas material mer, då man kan anta 

att det innebär både att materialet blir mer läst av andra användare och att lusten att själv 

bidra ökar. 

 

 

5.3 Skiljer sig de litteraturförmedlande arbetsmetoderna på webbplatserna 

och bloggarna från litteraturförmedlande arbetsmetoder i det fysiska 

biblioteket? 
 

Thorhauge skiljer på direkt och indirekt förmedling. Exempel på direkt förmedling är 

det personliga samtalet mellan bibliotekarien och låntagaren, samt muntlig presentation 

av böcker (”bokprat”), medan den indirekta förmedling kan vara till exempel skyltning, 

boktipslistor och ämnesord i katalogen. (se avsnitt 2.4.2) 

På webben kan båda direkt och indirekt litteraturförmedling förekomma, men den 

indirekta är vanligast då litteraturförmedlingen på bibliotekens webbplatser domineras 

av boktips, listor, temaartiklar och författarporträtt. På en av webbplatserna finns en 

form av direkt förmedling där man via e-post kan få personliga boktips från en biblio-

tekarie. Den naturligaste formen för direkt förmedling på webbplatserna vore 

diskussioner om böcker där såväl användare som bibliotekarier deltar och bidrar med 

sina åsikter, men detta är inte särskilt vanligt på de undersökta bibliotekswebbplatserna. 

Fyra av webbplatserna ger användarna möjlighet att betygsätta och recensera/ 

kommentera titlar i bibliotekskatalogen, men det är bara två av dessa webbplatser som 

har lyckats aktivera användarna i någon större utsträckning. Det finns inte heller några 

former av nätbaserade bokcirklar på de undersökta webbplatserna. 

 

Det finns många likheter mellan den litteraturförmedling som förekommer på de fysiska 

biblioteken och på bibliotekens webbplatser. Litteraturförmedling på nätet bedrivs, som 

nämns ovan, ofta i ganska traditionella former (boktips, listor, temaartiklar och författar-

porträtt). Detta är helt naturligt eftersom Internet, som Svenningsson et al. påpekar, inte 

är ”en ny värld frikopplad från den ’vanliga’”, utan snarare ett medium som har många 

likheter med äldre medier, dit vi människor tar med oss våra redan existerande idéer, 

föreställningar, normer och ideal” (Svenningsson et al. 2003 s.30). 

Internet har emellertid flera fördelar och möjligheter, som endast till viss del 

utnyttjas på bibliotekens webbplatser. De flesta webbplatser förser sina boktips med 

omslagsbild och länk till bibliotekskatalogen, men endast ett par webbplatser i denna 

undersökning utnyttjar möjligheten att automatiskt visa nya tips varje gång man 
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besöker/återvänder till en sida. De flesta erbjuder, som nämns ovan, inte heller sina 

besökare att delta på webbplatsen i någon större utsträckning, genom att till exempel 

lämna kommentarer, vilket förmodligen snarare beror på tekniska begränsningar än 

ovilja från bibliotekens håll. 

Några av webbens fördelar är att man slipper trycka upp det litteraturförmedlande 

materialet, det tar ingen fysisk plats, är förhållandevis lätt att byta ut och man kan 

koppla ihop materialet med andra webbsidor via interna (inom den egna webbplatsen) 

och externa (andra webbplatser) länkar.  

En möjlighet som bibliotekswebbplatserna gärna kunde använda sig mer av är att, 

som Hartonen & Sahlström föreslår (se avsnitt 2.5.2), låta användaren läsa ett kapitel ur 

en bok som exponeras på webbplatsen. Som nämns ovan har jag bara sett denna tjänst 

på en av de undersökta webbplatserna, som tillhandahåller den genom att länka till 

nätbokhandeln AdLibris webbplats. Det finns fler externa webbplatser där man kan 

”bläddra” i böcker, till exempel smakprov.se där det finns tusentals olika titlar. Särskilt 

när det gäller barnböcker, där bilderna spelar stor roll, är tjänsten intressant. Biblioteks-

webbplatserna skulle också kunna länka till en e-boksversion när en sådan finns 

tillgänglig. 

 

Temaartiklar gör sig mycket bra på webben, och kan närmast liknas vid utställningar i 

det fysiska biblioteket. I det fysiska biblioteket kräver en utställning utrymme, vilket 

ofta är en bristvara, men på webben kan olika temaartiklar få finnas kvar länge och 

samlas under en gemensam menyingång. Detta innebär dock inte att man ska låta sig 

frestas att låta allt material ligga kvar på webbplatsen för evigt, eftersom en onödigt stor 

webbplats är svårare att navigera på och inaktuellt material ger ett dåligt intryck (se 

avsnitt 2.2.2 och 2.3). En välskriven temaartikel är dock exempel på material som kan 

ha lång livslängd. 

 

Att lägga boktips (film- och musiktips är också vanligt förekommande) med omslags-

bilder på förstasidan är ett sätt att skylta på webbplatsen för att synliggöra ett urval ur 

bibliotekets samlingar, liksom man i det fysiska biblioteket ställer upp ett urval böcker 

med omslaget utåt i särskilda hyllor eller boksnurror. På webben påverkas emellertid 

inte skyltningen av att ett exemplar blir utlånat. Det finns möjligheter att låta boktipsen 

bytas ut automatiskt varje gång man besöker/återvänder till webbsidan och man kan 

även ordna boktipsen i föränderliga kategorier som till exempel ”Mest lästa tipsen” eller 

”Användarnas favoriter”. Dessa möjligheter kunde gärna tas tillvara ännu bättre, efter-

som de skapar bra ingångar till materialet och förstärker intrycket av att webbplatsen 

ständigt förändras och förnyas. 

 

I det fysiska biblioteket innebär genreutbrytning vanligtvis att vissa genrer separeras 

från den övriga skönlitteraturen och placeras i egna hyllor. På bibliotekens webbplatser 

är genreutbrytningar i stället ett vanligt sätt att ordna boktipsen och möjliggöra för 

användarna att söka boktips i olika kategorier. Vanliga genreutbrytningar är till exempel 

deckare, science fiction, fantasy och kärlek. Att lyfta fram poesi är däremot inte så 

vanligt, och när man gör ett försök blir det ofta ganska magert: På en av de undersökta 

bloggarna finns till exempel kategorin ”dikter”, men den har endast två inlägg. På en 

annan av bloggarna finns kategorin ”Poesi”, med endast fyra inlägg. Tre av dessa är 

”Månadens poet”. Det finns en poet vardera för september, oktober och december 2008, 

men ingen för november, och sedan verkar detta initiativ ha lagts ner. En av de 

undersökta webbplatserna har en menyrubrik som heter Månadens dikt, men tyvärr 
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länkar man inte till bibliotekskatalogen och ibland finns det inte ens angivet vilket verk 

dikten är hämtad ur. Detta kan jämföras med det Tveit skriver om behandlingen av 

”smalare” genrer på de fysiska biblioteken, där denna litteratur sällan får en 

framträdande placering vilket bidrar till att den inte lånas ut så mycket. (se avsnitt 2.4.2) 

 

Tveit skriver att man för att öka cirkulationen i beståndet kan lyfta fram mer okända 

titlar genom att koppla ihop dem med nyare och populärare titlar. En variant av detta, 

som finns på ett par av de undersökta webbplatserna, är att koppla ihop böcker med 

filmer. Även rekommendationer av typen ”Liknande” och ”Om du gillade det här…” 

kan ha denna funktion. ”Effektivt förmedlingsarbete balanserar mellan det kända och 

det okända”, skriver Thorhauge (1995 s.188). Genom att visa fram sådant användaren 

känner till signalerar man att biblioteket är ett ställe för honom/henne, men biblioteket 

ska också kunna visa vägen till något nytt och bidra till att utvidga användarens värld. 

(se avsnitt 2.4.1) Avsikten med denna uppsats är emellertid inte att undersöka vilka 

titlar som förmedlas och lyfts fram, och jag kan därmed inte uttala mig vidare om 

huruvida den mer okända litteraturen ges utrymme på bibliotekens webbplatser och 

bloggar. 

 

Att låta användarna märka titlar med egna så kallade etiketter eller nyckelord påminner 

om ämnesordsindexering, men det är alltså inte utbildade bibliotekarier som tilldelar 

verket dess ämnesord, utan användarna själva. På två av de undersökta webbplatserna är 

detta möjligt, och här kan man även söka titlar utifrån etiketter/nyckelord. På så sätt 

görs användarna delaktiga i skapandet av sökmöjligheter. 

 

Bloggar kan vara ett komplement och alternativ till den officiella bibliotekswebb-

platsen. Även om man också på denna arena – vilket såväl Huwe som Boberg & 

Ragnestam påpekar – bör vara professionell och upprätthålla en gräns mot det privata, 

så är bloggen ofta ett informellare medium där tilltalet är mer personligt. Här har 

bibliotekspersonalen en chans att profilera sig och visa upp sina intresseområden och 

kompetenser. (se avsnitt 2.3.1) 

På bloggarna finns också en möjlighet till en form av samtal mellan bibliotekarier 

och användare – något som skulle kunna betraktas som en variant av det Thorhauge 

kallar direkt förmedling – i och med att användarna kan lämna kommentarer i anslut-

ning till blogginläggen. I praktiken lämnar besökarna emellertid för få kommentarer för 

att så ska vara fallet. 

 

Tveit och Thorhauge riktar kritik mot den neutrala bibliotekarien som ideal i förmed-

lingsarbetet. De menar att neutralitet inte är förenligt med god litteratur- och kultur-

förmedling, och att man i stället bör vara medveten om sin påverkanskraft. Smidt 

rekommenderar samtalet, en dialog människor emellan där man förhandlar om mening, 

som ett tredje alternativ i stället för antingen en förmyndaraktig eller neutral hållning i 

förmedlingsarbetet. (se avsnitt 2.4.1) Webben ersätter inte mötena i det fysiska 

biblioteket, men kan bidra med ännu en kontaktmöjlighet mellan bibliotekarier och 

användare, och mellan användare och användare. Ännu finns det dock inte så mycket av 

samtal och diskussion på de undersökta webbplatserna och bloggarna, och på många av 

webbplatserna är det inte heller tekniskt möjligt för användarna att vara delaktiga. 

På bibliotekens bloggar och webbplatser har jag emellertid funnit exempel på en 

annan förmedlarroll än både förmyndarbibliotekarien och den neutrala bibliotekarien, 

nämligen den personliga bibliotekarien. Bibliotekariens egna intressen och personliga 
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smak tillåts lysa igenom i boktips, tematexter och blogginlägg, texterna kan vara 

skrivna i jag-form och det kan finnas en bild på skribenten. Naturligtvis är mycket av 

materialet på webbplatserna skrivet i en mer opersonlig och neutral stil, men exempel på 

det som jag här kallar den personliga bibliotekarien är inte svåra att hitta. Kanske är 

detta något som vi kommer att få se ännu mer av i framtiden? 

 

 

5.4 Avslutande kommentar 
 

Efter att ha undersökt bibliotekens litteraturförmedlande material på webben kan jag 

konstatera att det finns såväl stora möjligheter som stora hinder för att utveckla den 

litteraturförmedlande funktionen på bibliotekens webbplatser. Hindren verkar framför 

allt bestå av tekniska begränsningar i redan befintliga system, samt brist på resurser i 

form av kompetent personal, tid och pengar. Under mitt arbete med insamling och 

analys av material på bibliotekens webbplatser har det framstått som allt tydligare att en 

integrerad katalog och delaktiga användare har stor betydelse för möjligheterna att 

skapa en levande litteraturförmedlande webbplats. Detta diskuteras vidare i kapitel 6 

nedan.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuteras några centrala teman som har utkristalliserats ur materialet 

under arbetets gång. Sist i kapitlet ges förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1 Integrerad katalog 
 

I denna undersökning är det endast två av webbplatserna (minabibliotek.se och 

Biblioteket.se) som har en bibliotekskatalog som är integrerad med resten av webb-

platsen, och mig veterligen är de också de enda svenska bibliotekswebbplatser som har 

denna tekniska lösning. 

Hartonen & Sahlström konstaterar att det är ett problem för biblioteken att katalogen 

inte är en integrerad del av webbplatsen. En av respondenterna påtalar att om ett vinst-

drivande företag hade en liknande uppdelning mellan webb och produktkatalog skulle 

de inte bli långlivade på marknaden. Samme respondent har stora förhoppningar på 2.0-

utvecklingen och tror att medieexponeringen på bibliotekens webbplatser i framtiden 

kommer att vara en mycket betydelsefull del av verksamheten. (se avsnitt 2.5.2) 

I rapporten från den danska undersökningen av bibliotekswebbplatser (se avsnitt 

2.3) kommer man fram till att bibliotekskatalogen bör vara integrerad med webbplatsen 

för att dess fulla potential ska kunna utnyttjas. I katalogen finns nämligen de populär-

aste funktionerna: att söka material, kontrollera sina lån, låna om och reservera, och ofta 

klickar sig användaren direkt hit utan att ens titta på det övriga material som finns på 

bibliotekets webbplats. När användarna väl gjordes uppmärksamma på det övriga 

materialet på webbplatserna blev många positivt överraskade, och rapportförfattarna 

konstaterar att det alltså inte är kvaliteten på materialet det är fel på, utan vägen dit. 

Ingen av användarna i den danska undersökningen surfade runt på bibliotekens webb-

platser utan mål. De såg inte de texter som var skrivna av bibliotekspersonalen, och ofta 

kände de inte ens till att detta material fanns på webbplatserna. Därför hjälper det inte 

att länka till dessa sidor från förstasidan, utan materialet måste presenteras för 

användaren i den situation där det upplevs som relevant. Om användaren till exempel 

söker i katalogen efter en författare som kommer att besöka biblioteket bör man länka 

till information om detta. Detta är förstås helt riktigt, men då är det också viktigt att 

länkarna ses över och uppdateras, så att det inte blir som på en av webbplatserna i denna 

undersökning, där man länkar till författarbesök som redan har ägt rum. 

 

På de två webbplatserna med integrerad katalog verkar man också ha insett vikten av att 

avsätta tillräckliga resurser för att underhålla webbplatsen. De Sáez skriver att för att få 

många besökare och återbesökare måste webbplatsen ges hög prioritet, för att säker-

ställa att den är informativ, underhållande och kontinuerligt uppdaterad. Det innebär att 

webbplatsen måste vara en lika självklar post i budgeten som andra produkter och 

tjänster i verksamheten. (se avsnitt 2.3) minabibliotek.se sköts av en redaktion på tre 

personer, och dessutom får all personal lägga en timme per arbetsvecka på webben. 

Detta har gett resultat och det märks att webbplatsen sköts av professionella webb-

redaktörer. Här har man till exempel en bättre bildanvändning än på andra biblioteks-

webbplatser jag har besökt, och webbplatsens struktur lockar besökaren att klicka sig 

runt bland de olika sidorna. Biblioteket.se har en liknande struktur; på båda webb-

platserna finns det i högerspalten länkar till andra sidor på webbplatsen med material 
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som har anknytning till den aktuella sidan. De andra webbplatserna i denna undersök-

ning är mer statiska och leder oftast inte besökaren vidare på samma sätt. 

 

 

6.2 Delaktiga användare och regionala/nationella samarbeten 
 

Både Tveit och Bengtsson konstaterar att förmedlarrollen och synen på läsning och 

läsfrämjande har påverkats av tidsandan, och ändrat sig i linje med kulturpolitiken från 

att ha varit avsändarstyrd till att bli mer mottagarstyrd. Läsaren är inte längre objekt i 

diskussionen, utan subjekt, och läsglädje och den personliga upplevelsen hamnar i 

fokus. (se avsnitt 2.4.1) Trenden att användarna ska bjudas in och göras delaktiga på 

bibliotekens webbplatser genom att själva skapa material och lämna betyg, 

kommentarer och omdömen känns som en naturlig förlängning av detta synsätt. Det är 

emellertid inte problemfritt att integrera ny teknik, som släpper in användarna mer, med 

redan existerande bibliotekssystem, och det är endast på de relativt nya bibliotekswebb-

platserna minabibliotek.se och Biblioteket.se som användarna är aktiva i någon större 

utsträckning. 

Bergström redogör för tidigare undersökningar som visat att såväl användare som 

bibliotekschefer har varit negativt inställda till att biblioteken skapar sociala mötes-

platser på nätet, och att endast ett fåtal av användarna i så fall skulle använda dessa 

tjänster. Hans egen undersökning visade däremot att majoriteten av bibliotekscheferna 

och de webbansvariga på svenska folkbibliotek vill att deras bibliotek ska utveckla 

interaktiva webbplatser som fungerar som mötesplatser för användare och personal. 

Bergström påpekar att resultatet kan vara en följd av de senaste årens ”hype” kring 

Bibliotek 2.0, och att biblioteken bör fundera ordentligt på om detta verkligen stämmer 

överens med den egna verksamhetens uppdrag och mål. Han konstaterar också att det 

redan finns kommersiella webbplatser som fungerar som mötesplatser och informations-

källor för användarna, och att det därmed inte är säkert att detta är något som bibliotek-

en bör ta på sig. (se avsnitt 2.5.1) 

När det gäller litteraturförmedling ser jag användarnas delaktighet på bibliotekens 

webbplatser som något som har stor potential att skapa läslust och att öka intresset för 

såväl biblioteket som litteratur. Ett exempel på en kommersiell webbplats som har 

lyckats mycket bra med att få igång användarsamtal kring böcker är Bonnier- och TV4-

ägda boktipset.se. På denna webbplats genereras boktips utifrån de böcker användaren 

har lagt in och betygsatt i sin virtuella bokhylla, men framför allt fungerar det som en 

social mötesplats för litteraturintresserade där användarna diskuterar, kommenterar och 

tipsar varandra om böcker. Ett sådant levande samtal har jag inte sett några exempel på 

att någon bibliotekswebbplats har lyckats få igång. 

En skillnad att ta i beaktande är att även om Internet i sig är gränslöst har 

biblioteken – och därmed även deras webbplatser – stark lokal anknytning. För att 

använda många av tjänsterna på webbplatserna krävs lånekort och man vänder sig 

framför allt till invånarna i den egna kommunen. Bibliotekens webbplatser når därmed 

aldrig ut nationellt på samma sätt som boktipset.se eller internationellt som 

LibraryThing.com (och verkar heller inte sträva efter detta). Även LibraryThing.com är 

en webbplats som ger användarna rekommendationer utifrån de böcker man 

katalogiserar i sin virtuella bokhylla. Madsen et al. uppmanar bibliotekens webbplatser 

att vidareutveckla just funktionen rekommendationer, eftersom detta är något som 

användarna efterfrågar (se avsnitt 2.3). 
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Men behövs dessa tjänster och funktioner verkligen på bibliotekens webbplatser när 

andra webbplatser redan erbjuder det? Biblioteken har ju så många uppgifter, och 

kanske krävs det för mycket resurser och avancerad teknik? Samtidigt är främjandet av 

läsning och litteratur enligt bibliotekslagen ett av bibliotekets huvuduppdrag, och att 

andra erbjuder en tjänst är i sig inte skäl nog för att biblioteken ska avstå. Jag tycker 

också att det finns ett stort värde i att biblioteket är en icke-kommersiell aktör i 

sammanhanget. Att inspirera webbplatsanvändaren till att vilja låna en bok är ju 

dessutom ett utmärkt sätt att locka densamme till det fysiska biblioteket där boken finns. 

Enligt De Sáez är en välgjord webbplats ett utmärkt marknadsföringsverktyg, som 

skapar möjligheter att komma närmare användarna och förstå deras behov bättre. Hon 

anser att webbplatsen bör uppmuntra till delaktighet och sträva efter att skapa dialog 

med besökarna. (se avsnitt 2.3) 

 

Om biblioteken vill att deras webbplatser ska vara ställen dit användarna söker sig för 

att få läsinspiration måste det litteraturförmedlande materialet uppdateras ofta och hålla 

hög kvalitet. Likaså måste rekommendationsfunktioner av typen ”Om du gillade det 

här…” och ”Sök liknande titlar” ha hög kvalitet och relevans för att användaren ska 

återvända och använda sig av tjänsten igen. 

För att lyckas med detta krävs som sagt resurser. Samarbeten är en god idé för att få 

tid, pengar och personal att räcka till, och jag har stött på flera exempel under arbetet 

med denna uppsats: minabibliotek.se (Umeåregionen), Bibblo (Norrbotten), 

Östgötabibliotek (Östergötland) och även Bibliotek Värmland (som däremot inte ingår i 

det slutgiltiga undersökningsmaterialet). Att varje enskilt bibliotek ska ha en egen 

webbplats liknande minabibliotek.se och Biblioteket.se är inte realistiskt, och 

förmodligen även onödigt. Fler regionala samarbeten är däremot något jag både tror och 

hoppas att vi får se mer av i framtiden. 

Att skapa en nationell bibliotekswebbplats med litteraturförmedlande funktion tror 

jag också är en mycket god idé. Det skulle kunna bidra till att skapa en positiv bild av 

biblioteken och deras tjänster och kunnande, och i förlängningen locka nya besökare 

även till de fysiska biblioteken med hjälp av till exempel direktlänkar till en sökning 

efter en titel i den lokala bibliotekskatalogen. 

Projektet Öppna Bibliotek utgår från tankar kring nationellt samarbete, och det ska 

bli intressant att se hur det utvecklas. Ett av målen är just att möjliggöra för mindre 

bibliotek att till en rimlig kostnad utveckla ”nästa generations bibliotekswebbplatser”, 

där innehållet sägs vara kärnan. Projektet drivs av Regionbibliotek Stockholm och 

Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, och har som syfte  att möjliggöra 

delning av så kallade digitala mervärden (bibliotekspersonalens teman, listor, beskriv-

ningstexter och liknande-relationer, samt användarnas betyg, etiketter/taggar och 

recensioner), så att besökare på en bibliotekswebbplats kan få ta del av vad personal och 

användare på andra bibliotek i Sverige tycker och skriver. Ca 140 bibliotek var anslutna 

till samarbetet i september 2008. Etapp 1 fokuserade på tjänsten Boktips.net där alla 

deltagande folkbibliotek bidrar med boktips, medan etapp 2 och 3, som pågår under 

2008-2010, fokuserar på delning av användarnas etiketter, betyg och recensioner. 

(www.boktips.net, http://oppnabibliotek.se/ [2009-01-16]) 

 

Bloggens potential tror jag inte är lika stor, men den kan vara ett alternativ för den 

kreative och engagerade bibliotekarien om de tekniska begränsningarna på bibliotekets 

officiella webbplats består och fortsätter att skapa hinder för arbetet med litteraturför-

medling på Internet. 



 52 

 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 

Denna uppsats bygger på en egen undersökning av åtta bibliotekswebbplatser och tre 

biblioteksbloggar, samt studier av tidigare forskning och litteratur i ämnet. Det har i 

tidigare magisteruppsatser gjorts kvantitativa enkätundersökningar som gränsar till mitt 

ämne: Bergström undersökte svenska folkbiblioteks syn på interaktiv kulturförmedling 

via bibliotekets webbplats, medan Hartonen & Sahlström ville undersöka hur och varför 

folkbiblioteken exponerar (”skyltar”) medier på sina webbplatser (se avsnitt 2.5). För att 

få ytterligare förklaringar till varför det ser ut som det gör; vilka förutsättningar, 

möjligheter och begränsningar som finns, skulle ett bra metodval förmodligen vara att 

intervjua webbansvariga bibliotekarier och bibliotekschefer kring synen på arbetet med 

litteraturförmedling via webbplatsen. Detta skulle komplettera och berika resultatet av 

min egen studie av webbplatserna. Inom ramen för denna uppsats fanns dock inte 

möjlighet att genomföra även detta. 

Det finns mycket intressant och inspirerande material på bibliotekens webbplatser 

och bloggar, men det är oklart i vilken utsträckning användarna faktiskt tar del av det. 

En användarundersökning skulle kunna ge svar, till exempel via enkäter riktade till 

webbplastbesökare kompletterat med besöksstatistik från webbsidorna. 

Det skulle också vara intressant att undersöka andra webbplatser med litteratur-

förmedlande funktion och jämföra dessa med bibliotekens webbplatser. 

En utblick utanför Sverige, för att se hur bibliotekswebbplatser i andra länder 

används för att förmedla skönlitteratur, skulle också kunna vara givande. 
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Sammanfattning 
 

Förmedling av skönlitteratur är sedan länge en av folkbibliotekens viktigaste uppgifter, 

men idag möter denna del i verksamheten konkurrens från många andra. Bland annat 

har det på senare år funnits ett stort fokus på information och informationsteknik inom 

biblioteksvärlden, och det har hörts röster som opponerar sig mot att skönlitteraturen har 

hamnat i skymundan.  

Men i stället för att betrakta den moderna tekniken som ett hot och en konkurrent till 

bibliotekens arbete med skönlitteratur är det mer fruktbart att se möjligheterna: ny 

teknik öppnar för nya sätt att arbeta med litteraturförmedling. Denna uppsats ger en 

inblick i hur dessa möjligheter tas till vara. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några olika svenska folkbibliotek använder 

sina webbplatser och bloggar för att förmedla skönlitteratur till sina användare. Följande 

frågeställningar används för att uppnå syftet: 

 Vilka former av litteraturförmedlande material finns på bibliotekens webbplatser 

och bloggar? 

 Hur presenteras det litteraturförmedlande materialet på webbplatserna och 

bloggarna (utseende, placering, navigation)? 

 Skiljer sig de litteraturförmedlande arbetsmetoderna på webbplatserna och 

bloggarna från litteraturförmedlande arbetsmetoder i det fysiska biblioteket? 

 

Det empiriska materialet består av åtta bibliotekswebbplatser samt – då tre av dessa på 

framträdande plats länkar till bibliotekets blogg – tre bloggar. En kvalitativ innehålls-

analys av de utvalda webbplatserna och bloggarna genomfördes, utifrån ett i förväg 

utarbetat undersökningsschema med sex aspekter (utformning, placering, navigation, 

skapare/producent, interaktivitet och uppdatering/aktualitet). 

Den teoretiska bakgrunden utgörs av studier av tidigare forskning och litteratur 

inom ämnesområdena litteraturförmedling, bibliotekswebbplatser och bloggar, samt 

webbdesign och användbarhet. Resultatet av den empiriska undersökningen analyseras 

och diskuteras utifrån denna referensram, som även haft stor betydelse för utformningen 

av undersökningsschemat. 

Mitt arbetssätt har inneburit en pendling och ett samspel mellan teori och empiri, en 

rörelse fram och tillbaka mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. 

 

Analysen visar att det finns många likheter mellan den litteraturförmedling som 

förekommer på fysiska bibliotek och på bibliotekens webbplatser. Litteraturförmedling 

på nätet bedrivs ofta i ganska traditionella former; det vanligast förekommande 

materialet på de undersökta webbplatserna är boktips med en bild på omslaget och 

några rader om boken, listor (t.ex. nyheter, topplistor och olika genrer), temaartiklar och 

författarporträtt. 

 

På några av de undersökta webbplatserna leder brister i den grafiska utformningen, med 

för mycket text och för få bilder, till att det litteraturförmedlande materialet inte 

kommer till sin rätt. Det förekommer även brister i struktur och navigation, och ett par 

av webbplatserna verkar inte ha fungerande rutiner för att rensa webbplatsen från 

material, vilket medför att den blir onödigt stor och svårnavigerad. Dessutom riskerar 

användaren att stöta på inaktuellt material, vilket skadar förtroendet för webbplatsen och 

organisationen bakom (dvs. biblioteket). 
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Det finns såväl stora möjligheter som stora hinder för att utveckla den litteraturför-

medlande funktionen på bibliotekens webbplatser. Hindren består framför allt av 

tekniska begränsningar i redan befintliga system, samt brist på resurser i form av 

kompetent personal, tid och pengar. 

Att katalogen oftast inte är en integrerad del av webbplatsen är ett problem och en 

begränsning för biblioteken. I denna undersökning är det endast två av webbplatserna 

(minabibliotek.se och Biblioteket.se) som har en integrerad bibliotekskatalog. Dessa 

webbplatser sticker ut i undersökningsmaterialet, bland annat genom att de har en 

struktur som leder och lockar besökaren vidare bland sidorna på webbplatsen. Genom 

att presentera länkar till relaterat material, i situationer där det upplevs som relevant för 

användaren, hålls materialet levande och har en chans att bli läst om och om igen. De 

övriga undersökta webbplatserna är mer statiska, och risken är stor att material – som 

kan vara såväl intressant som av hög kvalitet – blir liggande på webbplatsen utan att 

användarna besöker dessa webbsidor.  

 

Bloggar kan vara ett komplement och alternativ till den officiella bibliotekswebb-

platsen. Bloggen är ofta ett informellare medium där tilltalet är mer personligt. På 

bloggarna finns också en möjlighet till en form av samtal mellan bibliotekarier och 

användare, i och med att användarna kan lämna kommentarer i anslutning till blogg-

inläggen. I praktiken lämnar besökarna emellertid för få kommentarer för att så ska vara 

fallet. 

Jag tror inte att bloggens potential är lika stor som en välutvecklad bibliotekswebb-

plats, men den kan vara ett alternativ för den kreative och engagerade bibliotekarien om 

de tekniska begränsningarna på bibliotekets officiella webbplats består och fortsätter att 

skapa hinder för arbetet med litteraturförmedling på Internet. 

 

När litteraturförmedling diskuteras ställs ofta två olika bibliotekarieroller mot varandra: 

förmyndarbibliotekarien och den neutrala bibliotekarien. På bibliotekens bloggar och 

webbplatser har jag funnit exempel på en annan förmedlarroll, nämligen den personliga 

bibliotekarien. Bibliotekariens egna intressen och personliga smak tillåts lysa igenom i 

boktips, tematexter och blogginlägg, texterna kan vara skrivna i jag-form och det kan 

finnas en bild på skribenten. Naturligtvis är mycket av materialet på webbplatserna 

skrivet i en mer opersonlig och neutral stil, men exempel på det som jag här kallar den 

personliga bibliotekarien är inte svåra att hitta. Kanske är detta något som vi kommer 

att få se ännu mer av i framtiden? 

 

Synen på läsning och läsfrämjande har ändrats från att ha varit avsändarstyrd till att bli 

mer mottagarstyrd med fokus på läsarnas personliga upplevelser. Trenden att 

användarna ska bjudas in och göras delaktiga på bibliotekens webbplatser genom att 

själva skapa material och lämna betyg, omdömen och kommentarer känns som en 

naturlig förlängning av detta synsätt. När det gäller litteraturförmedling tror jag att 

användarnas delaktighet på bibliotekens webbplatser har stor potential att skapa läslust 

och att öka intresset för såväl biblioteket som litteratur. Det är emellertid inte problem-

fritt att integrera ny teknik, som släpper in användarna mer, med redan existerande 

bibliotekssystem, och det är endast på de relativt nya bibliotekswebbplatserna 

minabibliotek.se och Biblioteket.se som användarna är någorlunda aktiva. Ännu 

existerar alltså inte samtalet om litteraturen mellan bibliotekarierna och användarna i 

någon större utsträckning på de undersökta webbplatserna och bloggarna. Att 
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användarna skapar litteraturförmedlande material är ovanligt, utan detta är huvudsak-

ligen skapat av bibliotekspersonal. 

 

Om biblioteken vill att deras webbplatser ska vara ställen dit användarna söker sig för 

att få läsinspiration måste det litteraturförmedlande materialet uppdateras ofta och hålla 

hög kvalitet. 

För att lyckas med detta krävs som sagt resurser. Samarbeten är ett sätt att få tid, 

pengar och personal att räcka till. Att varje enskilt bibliotek ska ha en egen webbplats 

liknande minabibliotek.se och Biblioteket.se är inte realistiskt, och förmodligen även 

onödigt. Fler regionala samarbeten är däremot något jag både tror och hoppas att vi får 

se mer av i framtiden. 

Att skapa en nationell bibliotekswebbplats med litteraturförmedlande funktion tror 

jag också är en mycket god idé. Det skulle kunna bidra till att skapa en positiv bild av 

biblioteken och deras tjänster och kunnande, och i förlängningen locka nya besökare 

även till de fysiska biblioteken med hjälp av till exempel direktlänkar till en sökning 

efter en titel i den lokala bibliotekskatalogen. Att inspirera webbplatsanvändaren till att 

vilja låna en bok är ett utmärkt sätt att locka densamme till det fysiska biblioteket där 

boken finns. 
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Bilaga 1 

 

Följande biblioteks webbplatser besöktes vid minst två tillfällen under perioden slutet 

på januari till början av april 2009: 

Arvidsjaur 

Bollebygd   

Dals-Ed 

Eda 

Falköping 

Gagnef 

Göteborg 

Hallstahammar 

Helsingborg 

Jokkmokk 

Kramfors 

Lund 

Malmö 

Norrtälje 

Norrköping 

Oxelösund 

Perstorp 

Ronneby 

Stockholm 

Svedala 

Söderköping 

Tjörn 

Uppsala 

Växjö 

Västerås 

Ydre 

Åmål 

Älmhult 

Östra Göinge 

 

Följande webbplatser, som är samarbeten mellan flera bibliotek, besöktes också under 

samma tid: 

Bibblo.se 

Bibliotek Värmland 

Minabibliotek.se 

Östgötabibliotek 
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Bilaga 2 

 

Undersökningsschema 

 

Utformning 

Vilka former av litteraturförmedlande material finns på webbplatsen? 

Hur presenteras materialet med avseende på bilder, färger och storlek? 

Finns det en direktlänk från det litteraturförmedlande materialet till bibliotekskatalogen? 

 

Placering 

på webbplatsen: Finns det litteraturförmedlande material på förstasidan, alternativt 

direktlänkar till sådant material från förstasidan? 

på sidan: Var på förstasidan finns det litteraturförmedlande materialet alternativt länken 

till detta material (om detta finns)? 

 

Navigation 

Hur lätt är det att hitta det litteraturförmedlande materialet? 

Vad är sidor med litteraturförmedlande material döpta till i menyerna? 

Vilken orienteringshjälp ges? Finns det en webbkarta? Används brödsmulor? Finns det 

en sökfunktion? Om ja, ger den tillfredsställande resultat om sökorden ”boktips” 

”lästips” ”tips” ”recension” används? 

 

Skapare/producent 

Vem är upphovsman till det litteraturförmedlande materialet: Hur mycket är eget 

material och hur mycket är länkar till andra producenter (t.ex. boktips.net och andra 

biblioteks webbplatser)? Skapar användarna material? 

Presenteras bibliotekets personal på webbplatsen? 

 

Interaktivitet 

Involveras användarna – på vilka sätt i så fall? 

 

Uppdatering/aktualitet 

Anges det när det litteraturförmedlande materialet skapades? 

Går det att säga något om hur ofta det byts ut? 
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Skärmdumpar av de undersökta webbplatsernas och bloggarnas förstasidor 

 

http://www.oxelosund.se/?id=100 [2009-10-11] 

 
http://www.oxelosunds-bibliotek.blogspot.com/ [2009-10-11] 
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http://www.bibliotek.vasteras.se/ [2009-10-11] 

 
 

http://ombiblioteket.wordpress.com/ [2009-10-11] 
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http://www.almhult.se/toppmeny/kulturfritid/bibliotek.4.40681f1210df53808768000424

9.html [2009-10-11] 

 
 

http://boksynt.wordpress.com/ [2009-10-11] 
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http://www.lund.se/default____52610.aspx [2009-10-11] 

 
 

http://www.bibblo.se/ [2009-10-11] 
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http://www.ostgotabibliotek.se/default.asp?LibraryID=1 [2009-10-11] 

 
 

http://www.minabibliotek.se/ [2009-10-11] 
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http://www.biblioteket.stockholm.se/ [2009-10-11] 

 
 

 

 


