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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate and increase 

the understanding of Swedish Public Library Websites and to 

determinate which activity they mediate. To analyse the Pub-

lic Library Websites Andersson and Skot-Hansen´s model of 

roles for the Public Library has been used. This model in-

cludes four roles for the library: the library as a cultural cen-

tre, a knowledge centre, as an information centre and as a so-

cial centre. The questions examined are: - How do the public 

libraries occur on their websites? - How do the functions of 

cultural, knowledge, information and social centre occur on 

the Library Websites? The Method used for the studies is 

observation using as a tool a scheme consisting of the four 

roles in Andersson/Skot-Hansen’s model. The main findings 

are: - The social aspects of the Web have to be used in order 

to accomplish what the Library Law demands. - The Public 

Library Websites focuses on their catalogues and the activity 

of the physical Public Library. – The Websites is far from 

realizing the Library 2.0 vision as they offer no or inactive 

communication. –Websites which does not contain its own 

material works mainly as an advertisement for the Public 

Library. -The commitment to the websites of the community 

is a problem for the public libraries ambition to connect with 

patrons in new ways. -Even though aspects of all four roles in 

Anderson/Skot-Hansen’s model can be found on the Websi-

tes, these roles are still far from being central for the activity 

on the Public Library Websites. 
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1 Inledning 

Internet har snabbt kommit att bli en del av vardagen. Vi hänvisas till webbplatser via 

TV-program och tidningsartiklar och webben är en del av vårt sätt att umgås, fördjupa 

oss i våra intressen och söka information och underhållning. Internet är därför en viktig 

plats även för biblioteken. I arbetet med att utforma bibliotekens webbplatser ställs 

biblioteken inför frågor kring vad ett bibliotek och dess verksamhet egentligen är och 

för vem de skall verka.  

 

Än så länge har biblioteken främst tagit del av den tekniska utvecklingen genom att 

datorisera sina kataloger och utlåningssystem. Det har inneburit en förändring i linje 

med tidigare biblioteksverksamhet.
 
Den teknik som verkligen gjort skillnad för biblio-

teken är Internet, eftersom det väsentligt ökat den informationsmängd som biblioteka-

rien har att förhålla sig till. För bibliotekarieprofessionen räcker det inte längre att känna 

sitt eget biblioteks bestånd, en bibliotekarie måste också kunna ge hjälp till självhjälp 

och lotsa användarna vidare till informationskällor utanför bibliotekens egna samlingar. 

Denna förändring kräver att biblioteken aktivt och medvetet hittar sin roll och plats i 

informationssamhället, menar biblioteksföreträdarna Jan Ristarp och Lars G Andersson, 

och skriver ”I själva verket är det kanske bibliotekens själva existens så som vi känt 

dem under all den tid de har funnits som Internet-entrén nu sätter strålkastarna på.”
1
 

 

Webben (World Wide Web) är också en ny arena för biblioteken att verka på. Med 

webbplatsen kan ett bibliotek (liksom andra företag/insitutioner/organisationer) bygga 

upp lojaliteter, förbättra sin service och skapa goodwill för hela verksamheten. För att 

lyckas med detta, menar IT-strategen Ulf Arnetz, att det krävs en medvetenhet om vad 

man vill med sin verksamhet. I denna uppsats kommer en sådan medvetenhet skapas 

med hjälp av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens diskussionsmodell, som 

kommer att genomlysas mer under rubriken Teoretisk utgångspunkt.
2
 

 

När jag började inläsningen för den här uppsatsen stötte jag på Peter Fransson och Su-

sanne Gigers magisteruppsats från 1998. Den andas tankar om vad ett bibliotek kan 

skapa på sina webbplatser, men också en del skepsis kring bristen på genomtänkta bib-

liotekswebbplatser. Fransson/Giger noterade att det verkade som om många bibliotek 

främst hade sina webbplatser för att haka på internettrenden. Under min inläsning kom 

jag också i kontakt med den utvärderingsmodell som regeringen låtit ta fram för att få 

mätbara mål i utvecklandet av myndighetswebbplatser och där kopplas teknik och ser-

vicenivå ihop, enligt devisen att servicen blir bättre ju mer interaktion som erbjuds på 

webbplatsen. Jag började fundera över hur bibliotekswebbplatser kombinerar teknik och 

service för att tillvarata webbens möjlighet att nå ut till oss medborgare och vilket inne-

håll som biblioteken ger sin verksamhet på webben.
3
 

 

                                                 
1 

Ristarp, Jan & Andersson Lars G 2001. Mitt i byn! Om det moderna folkbibliotekets framväxt, s. 225-31, citat s. 

226. Båda författarna har varit bibliotekschefer och har dessutom meriter såsom ordförande i DIK-förbundet och i 

Sveriges Författarförbund.  
2
 Arnetz, Ulf 1995. Strategisk IT: Den nya dimensionen, s. 87, 90. 

Gunnarsson, Jan & Blohm, Olle 2002. Det goda värdskapet: Konsten att få människor att känna sig välkomna, s.124f 

Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: Afvikling eller udvikling. 
3
24-timmarswebben: Rekommendationer och råd för 24-timmarsmyndigheters webbplats 2002, s.19, 31, 35-39. 

Fransson, Peter & Giger, Susanne 1998. De svenska folkbibliotekens webbplatser: En undersökning och diskussion 

av innehållet på 104 svenska folkbiblioteks webbplatser under perioden 12-18 oktober 1997. 
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Ett argument för att biblioteken skall vara aktiva på webben är att det behövs en neutral 

webbplats för informationssökning bland webbens alla kommersiella aktörer, menar 

Fransson/Giger. Ristarp/Andersson är inne på samma sak då de menar att biblioteken 

kan hjälpa användarna att hitta alternativa nyhetskällor och rörelser.
4
 

 

Synsättet att webben är en plats för aktiva användare har kommit att få ett eget begrepp, 

2.0. Web 2.0 innebär att man anser att webbutvecklingen gått så långt att man kan prata 

om en uppgradering, dess 2.0. Denna nya version fokuserar på vad webben kan använ-

das till i form av delaktighet och kommunikation. Webbplatsen ses inte längre bara som 

ett sätt att nå ut, utan minst lika mycket som en plats för människor att kommunicera 

med den som ligger bakom webbplatsen och/eller med varandra. Begreppet har fått sin 

motsvarighet i biblioteksvärlden; Bibliotek 2.0. Bibliotek 2.0 handlar om att vara flexi-

bel för förändring, att vilja öppna för nya användare och att bygga ut sin service. För att 

uppnå detta, menar författarna till Library 2.0: A GUIDE TO Participatory Library 

Service, att biblioteken måste göra ordentliga analyser av sitt närsamhälle så att de lär 

känna inte bara sina användare, utan även konkurrenter och potentiella användare.
5
 

 

I en omvärldsanalys som länsbiblioteken i Värmland gjorde 2004 beskrivs upplevelse-

industrin som en konkurrent att förhålla sig till. En slutsats av deras analys är att om 

biblioteken vill ha betydelse i människors liv, så måste de beakta biblioteksbesöket som 

upplevelse. Utöver denna aspekt behöver biblioteken också förhålla sig till den tekniska 

utvecklingen, ekonomi och lokalsamhällets demografiska förändringar.
6
 

 

Bibliotekslagen ålägger folkbiblioteken att arbeta för alla medborgare. Vilka intressen 

och behov dessa medborgare har kan man omöjligt veta utan kommunikation. Webben 

och dess möjlighet till kommunikation och delaktighet blir då användbara verktyg. Per-

Olof Bergströms undersökning av den svenska bibliotekspraktiken, visade dock att 

varken de medskapande eller de tekniska möjligheterna för att förbättra, utveckla och 

marknadsföra biblioteken, används i någon större utsträckning.
7
 

1.1 Val av ämne 

Denna uppsats är ett resultat av ett uppsatsarbete som pågått under lång tid och eftersom 

det har satt sina spår på uppsatsen och dess utformning är det på sin plats att även 

tydliggöra utgångspunkten för de överväganden som jag ställts inför i detta arbete. 

 

Jag var i uppsatsarbetets inledning år 2002, själv en nyfiken webbanvändare och hade 

höga förväntningar på hur webben kunde användas i bibliotekssammanhang. Många av 

de tidiga svenska bloggarna, innan bloggandet slog igenom på bred front, var 

bibliotekarier och jag såg framför mig hur kreativt dessa människor använde 

webbmediet även i sin yrkesroll för att förverkliga målen för biblioteksverksamheten. 

Själv hade jag nyss börjat arbeta på högskolebibliotek, där begreppet informations-

kompetens var i ropet. Högskolebiblioteket kunde ses som en allt viktigare del av 

                                                 
4 

Fransson & Giger 1998, s. 35, 62f. 

Ristarp & Andersson 2001, s. 230f. 
5
 Casey, Michael E. & Savastinuk, Laura C. 2007. Library 2.0: A GUIDE TO Participatory Library Service, s.35ff. 

6
 Länsbiblioteken i Värmland 2004. Även det vi vill bevara måste vi förändra: Omvärldsanalys för biblioteken i 

Värmland 2004, s.2f. 
7
 Bergström, Per-Olof 2008. Interaktiv kulturförmedling via bibliotekets webbplats: En kvantitativ studie av svenska 

folkbibliotekswebbplatser, s. 26ff. 
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undervisningen, inte minst för att studenterna skulle lära sig att hålla sig à jour inom sitt 

område och fortsätta kompetensutvecklas, även efter avslutade studier. 

 

Folkbiblioteksvärlden kände jag till i egenskap av användare, men den studerades också 

inom ramen för Biblioteks- och Informationsvetenskapen. Jag mötte texter där folk-

biblioteksverksamheten presenterades som demokratins värnare, som överbryggare av 

klyftor i samhället – inte minst den så kallade digitala klyftan - och folkbiblioteken 

framstod som oerhört viktiga för att föra ut inte bara information, utan även 

informationskompetens, till folket! 

 

Det var med stor iver som jag började läsa in mig på folkbildning och informations-

kompetens för att kunna närma mig folkbibliotekens webbplatser och undersöka hur 

biblioteken där gick till väga för att möta människors informationsbehov (kända eller 

okända behov, så som informationskompetensbegreppet ibland definierar skillnaden 

mellan den informationskompetente och den som inte är det). 

 

Som framgick i den inledande texten visade det sig när jag väl närmade mig 

webbplatserna att många av de tankar som jag läst in mig på och inspirerats av var mer 

av visioner. På bibliotekswebbplatserna hade folkbiblioteken en bit kvar för att uppnå 

visionerna. Denna krock mellan praktik och teori i kombination med att tiden går fort – 

inte bara på nätet – har inneburit att uppsatsen kommit att innehålla två undersökningar, 

men detta återkommer jag till i Metodavsnittet. 

1.2 Problemformulering 

I princip samtliga svenska folkbibliotek har idag webbplatser. På relativt kort tid har 

alltså biblioteken kompletterat sin verksamhet med en verksamhet på webben. Webb-

teknikens medskapande möjligheter lyfts fram både när det gäller webbanvändning, 

Bibliotek 2.0, informationssökning och folkbildning. Ändå används inte dessa med-

skapande möjligheter i någon större omfattning på de svenska bibliotekswebbplatserna. 

Vilka biblioteksfunktioner som prioriterats i detta relativt nya medium sätts i denna 

uppsats istället i relation till Andersson/Skot-Hansens diskussionsram för biblioteks-

verksamhet som en resurs i lokalsamhället.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för bibliotekswebbplatserna som 

fenomen. Detta görs genom att undersöka hur folkbibliotekens webbverksamhet ser ut i 

förhållande till bibliotekets roller som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter 

respektive sociala center. I detta syfte har jag använt frågeställningarna: 

 

 Hur presenteras biblioteken på sina webbplatser? 

 Hur framkommer bibliotekens funktioner som kultur-, kunskaps-, informations- 

och sociala center på bibliotekens webbplatser? 

1.4 Avgränsningar 

Att antalet bibliotekswebbplatser är begränsat i studien innebär att jag inte kommer att 

kunna dra några generella slutsatser om svenska bibliotekswebbplatser i stort, men detta 

återkommer jag till under Urval i metodavsnittet. 
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Vad användarna gör på en webbplats påverkar dess utformning och vad en webbplats 

används till varierar mellan olika användare. Undersökningen utgår från att användarna 

har rätt att bli bemötta utifrån det som bibliotekslagen säger att bibliotekens verksamhet 

syftar till, istället för att fokusera på användningen av bibliotekswebbplatserna. Det är 

också en del av uppsatsens syfte att undersöka vilken biblioteksverksamhet som 

bibliotekswebbplatserna svarar an mot. 

 

Jag vill specificera att det här gäller svenska folkbibliotekswebbplatser och att det vid 

tiden för min undersökning, funnits många tankar och visioner om Bibliotek 2.0 och 24-

timmarsbibliotek. De tekniska lösningarna för bibliotekswebbplatserna är inte i fokus 

här, trots att jag är medveten om att både kommunwebbplatsernas och biblio-

tekskatalogssystemens leverantörer påverkar folkbibliotekens möjligheter att använda 

olika tekniska tillämpningar. Jag har fokuserat på att förstå bibliotekswebbplatsen som 

fenomen och vilket/vilka användningsområden som dessa har i praktiken. 

 

I de undersökningar som gjorts inom ramen för denna uppsats ligger fokus på själva 

bibliotekswebbplatsen, dess innehåll och den biblioteksverksamhet som återfinns där. 

Det innebär att varken designfrågor eller bibliotekskataloger kommer att få någon 

noggrann genomlysning. I praktiken finns det inte några vattentäta skott mellan form 

och innehåll, eftersom till exempel möjligheten att få boktips inspelade som ljud- 

och/eller filmfiler både är ett innehåll och en form. Dock är det innehållet som är i fokus 

här. Att jag har fokus på bibliotekswebbplatsen medför att jag inte kan få svar på frågor, 

så som vilka förutsättningar som ligger bakom de prioriteringar biblioteken gör i sitt 

arbete för att utveckla och underhålla webbplatsen eller hur samarbetet mellan 

folkbibliotekens och deras hemkommuners webbplats är utformat.  

 

Webbkatalogernas utformning och konstruktion är intressant och det är inte ovanligt att 

det är just via bibliotekskatalogens startsida som biblioteken valt att placera länkar om 

inköpsförslag och/eller olika topplistor som kan ge boktips. Mitt antagande har dock 

varit att biblioteken har en begränsad möjlighet att påverka innehållet och funktionerna 

på dessa sidor. Webbkatalogens utformning styrs i hög grad av leverantörerna av 

bibliotekssystemen och dessa hänger ihop med utlåningssystemet som används i det 

fysiska biblioteket. Utan att ha vidare kännedom om hur valet av bibliotekssystem går 

till på de olika lokala biblioteken så har jag gjort antagandet att biblioteken sällan 

omprövar sitt leverantörsval enbart på grund av systemens olika webbegenskaper, 

eftersom ett byte av leverantör innebär ett stort arbete och omfattar både biblioteks-

beståndet och låntagarbasen. Katalogerna säger därmed mer om bibliotekens systemval 

och ekonomiska möjligheter till tillvalstjänster från leverantörerna än om bibliotekets 

verksamhet på webben. 

1.5 Begreppsförklaringar 

Bibliotekswebbplats – De webbsidor som biblioteket skapat utifrån sin startsida. Bibli-

oteket kan länka vidare till andra organisationers/personers sidor på webben, men de 

webbsidor som räknas till bibliotekswebbplatsen är de sidor som är bibliotekets egna. 

 

Egenproducerat material – Begreppet används i uppsatsen för material med ett 

egenvärde som fördjupar upplevelsen av webbplatsbesöket. Det handlar alltså inte om 

texter som berör direkta referensfrågor eller utlåningsärenden. Begreppet markerar att 
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det finns material som biblioteket producerat och tillhandahåller för att ge webbplatsen 

en extra dimension. Att biblioteket själv producerar material innebär också att 

biblioteken inte enbart utformar beskrivande texter om sina egna tjänster, länkar eller 

erbjuder plats där andra kan bidra med material. Egentligen kan man anta att allt 

material som återfinns på bibliotekens webbplats är producerat av dem själva, men jag 

har förbehållit begreppet för texter som inte specifikt handlar om biblioteket. En 

anledning till att begreppet behövts är att Andersson/Skot-Hansen i sin undersökning 

och modell tar upp informationsverksamheten som en verksamhet där biblioteken kan 

nå ut bättre med hjälp av egenproducerat material och de exemplifierar med till exempel 

ett bibliotek som sänder radioinslag. På de webbplatser som jag har undersökt har jag 

funnit till exempel recensioner, kåserier och artiklar som producerats av biblioteket.  

 

Det fysiska biblioteket – Med det fysiska biblioteket avser jag den biblioteksverksamhet 

som inte sker på webben. De fysiska biblioteken kan ha en utåtriktad verksamhet och 

”boken kommer”-service, men kännetecknas främst av att ha sin bas i bestämda lokaler 

dit människor själva får bege sig för att använda dess service och tjänster. 

 

Hemkommun – Alla svenska kommuner måste enligt bibliotekslagen ha ett bibliotek. 

Biblioteken har därför kommunen som sin moderorganisation. Det är också vanligt att 

bibliotekswebbplatsen ingår i sin moderorganisations, kommunens, webbplats. När jag 

syftar på den kommun där de undersökta biblioteken är belägna har jag valt att benämna 

dem som bibliotekens hemkommun. Eftersom biblioteken finns för att stimulera 

medborgarnas intressen så är hemkommunen ofta gemensam för biblioteket och dess 

målgrupp, men detta återkommer jag till i bakgrundsavsnittet. 

1.6 Disposition 

Efter detta inledningsavsnitt där uppsatsen tar sitt avstamp genom att syftet med studien 

presenterats, följer avsnittet Tidigare forskning där min uppsats sätts i relation till annan 

forskning, främst inom webbområdet, och på det sättet får ett forskningsmässigt sam-

manhang.  

 

Bakgrunds-avsnittet är tänkt att ge en bild av förutsättningarna för folkbibliotekens 

verksamhet. Avsnittet innehåller främst en fördjupning i bibliotekslagens ålägganden 

för att beskriva målet för verksamheten. Lagtexten kopplas till forskning på pedagogik- 

och biblioteks- och informationsområdet, men även till tidigare tankar inom biblioteks- 

och folkbildningsvärlden. Detta avsnitt är också en omarbetad version av de tankar som 

låg till grund för studiens första undersökning. 

 

I Teori-avsnittet presenteras Andersson/Skot-Hansens modell tillsammans med deras 

undersökning angående folkbibliotekens roller som kultur-, kunskaps-, informations- 

och sociala centra i lokalsamhället. Innehållet i dessa roller återkopplas även till bak-

grundsavsnittet och tidigare forskning. 

 

Metod-avsnittet presenterar metodval och genomförandet av de två undersökningar som 

denna uppsats innehåller. I avsnittet återfinns även den andra undersökningens observa-

tionsschema och urvalsförfarandet under egna rubriker.  
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Därefter presenteras Resultat, analys och slutsatser i ett sista kapitel som innehåller 

resultatet från de båda undersökningarna och som har underrubriker där funktionerna i 

Andersson/Skot-Hansens modell lyfts fram.  

 

Uppsatsen avslutas med en Sammanfattning.  

 

Allra sist återfinns de källor som jag refererat till i uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt om tidigare forskning har jag valt att fokusera på svenska studier som 

utförts av webben. Studier av folkbibliotekswebbplatser återfinns under en egen rubrik. 

Webben som forskningsområde är relativt nytt eftersom även webben som fenomen är 

nytt. Det innebär inte att forskning saknas, tvärtom publiceras det hela tiden nya 

undersökningar. Det finns många olika företeelser att studera på webben och folk-

bibliotekens webbplatser har inte varit föremål för det främsta forskningsintresset. Det 

är heller inte särskilt många avhandlingar som behandlat svenska webbplatser, utan 

större delen av detta avsnitt tar upp undersökningar publicerade som magisteruppsatser. 

 

Brist på tidigare studier av folkbibliotekswebbplatser innebär att jag sökt mig till närlig-

gande områden för att få ingångar till mitt ämnesområde/fält. Det ständigt ökande mate-

rialet har medfört att jag riskerat att fastna i en inläsningsfas. Att det främst forskats på 

närliggande områden och inte direkt på folkbibliotekswebbplatser har krävt en balans-

gång mellan att hålla uppsatsen uppdaterad och samtidigt fri från sidospår och utvik-

ningar. Detta avsnitt om tidigare forskning har inte ambitionen att vara en heltäckande 

forskningsöversikt, utan snarare att i stora drag rama in forskningsläget runt mitt 

problemområde med dess tidigare resultat och metoder. 

 

Bland närliggande forskningsområden återfinns bland annat forskning om informations- 

och kommunikationsteknik (IKT), folkbildning och informationskompetens. Dessa 

närliggande områden har varit mer relevanta för mig i tidiga skeden av uppsatsarbeten, 

men de har fortfarande relevans som en bakgrund till den här studien och har dessutom 

koppling till folkbibliotekets funktioner som informations- respektive kunskapscenter. 

Därför kommer en del sådan forskning att presenteras i uppsatsens bakgrund och 

teoretiska utgångspunkt, redan här vill jag nämna forskningsfältets relation till 

folkbiblioteken för att ge förståelse för min studie och vilken tidigare forskning som jag 

haft att tillgå. När det gäller forskning om informationssökning och lärande är det 

nämligen nästan uteslutande elever och studenter som studerats, enligt den forsknings-

översikt som Louise Limberg har givit ut tillsammans med Frances Hultgren och Bo 

Jarneving. En av deras slutsatser inför områdets fortsatta utveckling är att lärare och 

bibliotekarier behöver kompetensutveckla varandra för att nå bättre resultat i sin 

undervisning i informationssökning. Dock finns inte samma gemensamma plattform 

mellan lärare och folkbibliotekarier, som den kan tänkas göra när det gäller 

skolbibliotek och högskolornas bibliotekarier. Samma val av empiriskt material 

noterade jag när det gällde Bibliotek, IKT och lärande (BIKT), ett forskningsprogram 

genomfört som ett samarbete mellan KK-stiftelsens LearnIT (med syfte att bygga upp 

kunskapsområdet lärande och IT) och Högskolan i Borås. Inom BIKT-programmet har 

en rad delprojekt publicerats, men även dessa har främst koppling till forsknings-

bibliotek och till skolsituation. Den enda studie inom BIKT-programmet som uttryckli-

gen berörde folkbibliotek är Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundins 

diskursstudie av tidskriftsartiklar om hur folkbibliotekens användare betraktas. Denna 

studie undersöker med andra ord inte bibliotekswebbplatsen som sådan
 8 
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Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving Bo 2002. Informationssökning och lärande- en forskningsöversikt.  

Högskolan i Borås 2005. Forskningsprogram: Bibliotek, IKT och lärande (BIKT). Notera att jag läste om detta 2006, 

när jag återvände till sidan 2009 för att se vad som publicerats sedan dess, så är sidan borttagen.  

Hedemark, Hedman & Sundin 2005. Speaking of users: On User Discourses in the Field of Public Libraries. 
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I återstoden av detta kapitel återfinns undersökningar som gjorts av webbplatser och av 

folkbibliotekswebbplatser under respektive underrubrik. 

2.1 Webbplatser 

I Mats B Anderssons avhandling Allestädes närvarande kunskap: Om webbplatser som 

informativt stöd från Kungliga tekniska högskolan studerar Andersson både användare 

(i åldersgruppen 17-26 år och alla med god marginal på vad han kallar ”’rätt’ sida av 

den digitala klyftan”
9
) och producenter (myndigheter och kommersiella aktörer har varit 

i fokus). De informativa webbplatserna har satts i relation till en modell, en föreslagen 

tillämpning, som benämns lärdomän. Denna föreslagna tillämpning handlar om att vara 

en kunskapsresurs och ett läromedel som kan användas både inom och utanför den 

formella undervisningen. I sin slutdiskussion skriver Mats B Andersson att satsningarna 

på att bygga upp en IT-infrastruktur i Sverige sällan inbegriper det innehåll som skall 

finnas på webben. Han efterlyser ämnes-webbplatser i stil med matematik.se eller 

första-hjälpen.se där det informativa innehållet lyfts fram som en offentlig angelägenhet 

att bygga och förvalta. Jag har sett bibliotekswebbplatsen som en offentlig webbaktör 

som i sin tur kan hjälpa människor att hitta till lärdomäner inom olika ämnesområden. 

 

Producentundersökningen visade att myndigheternas webbplatser hade ett innehåll som 

inte förändrats med det nya webbmediet, medan kommersiella aktörer erbjuder mer 

utpräglade informationstjänster. Ett intressant resultat av studien är att även flitiga 

webbanvändare skulle ha stor nytta av att lära sig mer om hur webben kan användas. 

Han ser att webben har möjligheter som inte tillvaratas och att man för att bättre 

tillvarata dessa möjligheter inte främst har en teknisk utmaning framför sig, utan snarare 

ligger utmaningen i att ompröva sitt förhållningssätt till informativt material. 

Avhandlingens syfte är att bidra till förståelse för hur webbplatser används och kan 

användas för att ”stödja människors informations- och kunskapsönskemål”
10

. Detta kan 

sägas tangera min undersökningsfråga om bibliotekswebbplatsernas funktion som 

informations- och kunskapscentra, men även bibliotekslagens formuleringar om att 

främja människors intressen. Därmed är avhandlingen relevant för min undersökning. 

En intressant notering är att webbplatsanvändarna och webbplatserna visserligen formar 

varandra, men att det är webbplatserna och dess producenters val av vad som skall 

finnas där som sätter ramarna för vad de kan användas till. Inte minst är detta intressant 

att betänka eftersom biblioteken genom sitt val av vad som skall finnas på bib-

liotekswebbplatsen också visar vilken roll de vill spela i lokalsamhället och i slutändan 

även i den enskilde människans liv. När det gäller metod och material är dock studien 

bakom denna avhandling alltför frikopplad från själva webbplatserna för att ha relevans 

för min studie. Avhandlingen är uppbyggd av en rad artiklar med olika material och 

metoder, så som intervjuer, enkäter, observationer och webbplatsstudier. Det är främst 

lärdomän-modellen som är av intresse för min studie av biblioteken som informations- 

respektive kunskapscenter.  

 

Christer Clerwalls avhandling Bakom webben: En studie av produktionsvillkor och 

svenska universitetswebbplatsers form och innehåll från 2009 grundar sin studie på att 

det saknas forskning om de bakomliggande villkor som gäller i produktionen av offent-

                                                 
9
 Andersson, Mats B. 2005. Allestädes närvarande kunskap: om webbplatser som informativt stöd, s.66. 
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liga webbplatser och hur dessa villkor påverkar webbplatsernas innehåll och form. Hans 

avhandling grundar sig dels på intervjuer med olika aktörer och dels på en studie av hur 

svenska universitetswebbplatser har förändrats mellan åren 1996-2005. I avhandlingens 

analytiska ramverk återfinns den tekniska utvecklingen så som hur skriptspråken HTML 

och JAVA påverkar skapandet av webbplatser. Dessa tekniska förutsättningar har legat 

helt utanför fokus för min uppsats. Däremot lyfter både jag och Clerwall fram de lagar 

som påverkar webbplatsen. Med den skillnaden att jag fokuserat på bibliotekslagen som 

styr biblioteksverksamheten (dock inte hur den utförs på webben), medan han tar fasta 

både på personuppgiftslagen och på lagdirektiv till universitetens förvaltningar. Hans 

modeller för organisationsteori skiljer sig också från min studie. Mitt analytiska ram-

verk för att förstå verksamheten på webben består främst av förståelse för biblioteks-

verksamhet, med tanken att det är sådan som skall bedrivas på webbplatsen – även om 

det är webbteknikens förutsättningar som styr formerna för vad som kan göras.  

 

När det gäller metoderna så är Clerwalls studier av webbplatsernas förändring det som 

har mest relevans för min studie. I denna del har han använt sig av en kvantitativ 

innehållsanalys där han har gjort en analysguide med olika innehållskomponenter. 

Dessa har sedan mätts i syfte att ge en deskriptiv bild – inte att analysera budskapet. I 

analysguiden har han utifrån sitt mer tekniska ramverk delat upp innehållet på 

webbplatserna i kategorier så som till exempel länkar, rullgardinsmenyer och klickbara 

bilder. Innan analysguiden kunde skapas gjordes en genomgång av webbplatserna för 

att definiera olika kategorier i innehållet och analysmodellen ger en tydlig bild av hur 

materialet har kategoriserats och analyserats. I min studie återkommer också 

innehållskomponenter, även om dessa varken är av Clerwalls tekniska karaktär eller 

studeras kvantitativt. Trots att Clerwall både i teori och i metod inriktat sig på tekniken 

så kommer han till resultatet att producenterna inte har fokus på den tekniska 

utvecklingen eller på att ligga i dess framkant. Det som styr webbplatsernas utformning 

är istället strävan efter enhetlighet och tillgänglighet och webbplatserna återspeglar 

därför snarare den egna organisationsstrukturen än målgruppens behov. Han uppdagar 

också att det saknas långsiktiga strategier kring webbplatserna och att innehållet 

påverkas av olika medarbetares syn på vilken roll webben skall ha i organisationen. Han 

menar att det skulle vara intressant att i fortsatt forskning relatera dessa resultat till 

andra organisationer och i min studie av folkbibliotekswebbplatser kan jag konstatera 

att det förefaller finnas en hel del likheter även om jag inte studerat producenterna lika 

ingående som Clerwall gjort.
11

 

  

Marie Mörndal
12

 har i sin avhandling ”Hallå! Jag känner mig ensam här!”: En studie 

om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum koncentrerat 

sig på ett diskussionsforum för studenter. Mörndal använder sig av direkta 

observationer av studerade diskussionsforum, kopplar diskussionsinläggen till studie-

resultat och kompletterar undersökningen med intervjuer. På de webbplatser som jag 

undersökt fanns inga diskussionsforum, men jag nämner ändå avhandlingen i detta 

sammanhang för att visa på att det i tidigare forskning är ett återkommande faktum att 

webbplatser inte enbart studeras som sådana. Undersökningarna kopplas i regel till de 

omständigheter och förutsättningar som råder i skapandet, förvaltandet och utvecklandet 

av dess innehåll. Därför kompletteras de i regel med flera undersökningar och metoder. 

                                                 
11

 Clerwall, Christer 2009. Bakom webben: en studie av produktionsvillkor och svenska universitetswebbplatsers 

form och innehåll. 
12
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Av de avhandlingar som gjorts på svenska webbförhållanden finns inte mycket mer av 

relevans för min studie. 

 

Per Andersson,
13

 har skrivit artikeln IKT, pedagogik och demokrati i folkbildningen, 

som publicerades i en antologi/SOU om IKT-stöd inom folkbildningen. I denna redogör 

han för en undersökning av det folkbildande samtalet på nätkurser, där man studerat 

kursaktiviteten, inläggstypen (uppmanar den till diskussion eller ger inlägget mest en 

upplysande information) samt vem inläggen riktar sig till (till ledaren, till en enskild 

deltagare eller till alla). Utöver att tolka dessa indikatorer så redovisas i undersökningen 

även hur ledare och deltagare uppfattar samtalet. Forskningsprojektet, som har under-

sökt 32 kurser (21 kursledare och 235 deltagare) och intervjuat 18 deltagare, kom till 

slutsatsen att det är svårt att uppnå en hög aktivitet på nätburna kurser, men att 

deltagarna uppfattar att aktiviteten är något högre än den är. Även de som själva inte 

deltar i kursernas samtal/forum via webben uppfattar att ett samtal pågår. De som läser 

inlägg utan att besvara dem har upplevt sig delta i ett samtal även om de inte själva gjort 

inlägg och bidragit. 

 

Denna studie av nätkurser tar varken upp sök- eller kommunikationssituationer med 

människor som man inte känner eller ingår i ett bestämt sammanhang med. Därför är 

den inte riktigt tillämpbar för det sammanhang som folkbiblioteken och dess användare 

befinner sig i. Studien är ändå intressant för min undersökning eftersom jag hade kunnat 

använda mig av dess indikatorer om jag hade funnit någon form av diskussionsforum på 

bibliotekswebbplatserna. Jag kan också tänka mig att en webbplats utan direkta sidor för 

diskussionsinlägg ändå kan behandlas som en kommunikationssituation och därigenom 

blir det intressant vem som kan komma med inlägg och om bibliotekens kommunika-

tion via sin webbplats uppmanar till diskussion genom att fråga och visa intresse för 

dialog, eller om de snarast förmedlar upplysande information. Aktiviteten på webb-

platsen kan kanske bara undersökas om det finns något forum att studera, men samtidigt 

kan man säga att det faktum att jag inte funnit några diskussionsforum i sig säger något 

om hur IKT-stödet används på folkbibliotek. 

 

Parallellt med mitt uppsatsarbete har många magisteruppsatser tillkommit de senaste 

åren. Jag ämnar inte ge någon heltäckande forskningsöversikt om olika discipliners 

tidigare forskning på webbplatser generellt, utan väljer istället att fokusera på studier av 

just bibliotekswebbplatser. 

2.2 Bibliotekswebbplatser 

År 1997 undersökte Peter Fransson och Susanne Giger
14

 de svenska folkbiblioteks-

webbplatserna i syfte att studera deras innehåll och sätta det i relation till 

bibliotekariernas roll på det fysiska biblioteket. De presenterade sina problemområden i 

punktform; Basinformation; Internet som en del av biblioteket; Den virtuella referens-

disken samt Webbplatsen som inspiratör och förvaltare. Metoden gick ut på att först 

sätta upp en lista på förväntat innehåll, som korrigerades och kompletterades med hjälp 

av en pilotstudie av samtliga webbplatser. På detta sätt fastställdes 36 innehållspunkter. 

Därefter studerades webbplatserna kvantitativt genom att innehållspunkterna bockades 

av på samtliga webbplatser. Referenstjänster har varit av särskilt intresse och i slut-
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diskussionen försöker författarna skapa en modell för en webbplats där bibliotekarierna 

spelar lika stor roll som i det fysiska biblioteket. Jag läste denna undersökning på ett 

tidigt stadium i mitt eget uppsatsarbete och den har både tankemässigt och innehålls-

mässigt fungerat som en inspirationskälla som påverkat min utgångspunkt. 

Undersökningen, särskilt dess slutdiskussion, väckte nyfikenhet kring hur de svenska 

folkbibliotekens webbplatser har utvecklats sedan 1997. Jag valde att inte göra en 

liknande kartläggning av de svenska folkbibliotekens webbplatser idag, eftersom webb-

platserna är betydligt fler idag och säkerligen är även deras innehåll mer omfattande och 

svåröverskådligt. Att undersöka referenstjänsternas utveckling har blivit mindre 

intressant, eftersom många bibliotek idag deltar i och länkar vidare till den nationella 

referenstjänsten Fråga biblioteket. 

 

Olof Sundin
15

 har undersökt webbaserad användarundervisning på högskolebibliotek 

utifrån två problemkomplex, dels problemet att separera informationssökningen från det 

ämne som informationssökningen skall ske inom och dels frågan om huruvida utgångs-

punkten skall vara hos användarna eller i informationens olika format. Den webbase-

rade användarundervisningen ses i denna studie som ett ”forum där förhandlingar om 

utformningen av bibliotekariers professionella expertis äger rum.”
16

 Studiens empiriska 

underlag är 31 webbaserade handledningar för informationssökning som fungerar som 

digitala läromedel. Utöver detta har också enkäter skickats till de nordiska forsknings-

bibliotek som svarar för dessa webbhandledningar. I studien har handledningarnas inne-

håll indelats i olika innehållsteman
17

 vilkas förekomst i de olika handledningarna note-

rats. Utifrån resultatet av denna översikt har Sundin kunnat skönja fyra förhållningssätt 

inom den webbaserade användarundervisningen; källorientering, kommunikativ orien-

tering, processorientering och beteendeorientering. Dessa har placerats i en modell ut-

ifrån deras närhet till användare eller information, respektive hur kon-

text/ämnesberoende de olika förhållningssätten anses vara. Bland Sundins slutsatser 

noteras att forskningens intresse för användarnas sociala kontext inte fått genomslag i 

användarundervisningens praktik och i praktiken syns inte heller några fora för kommu-

nikation mellan användare. Studien kompletterar webbplatsundersökningen med enkä-

ter, vilket skiljer den från min undersökning som valt att vända sig enbart till biblio-

tekswebbplatserna. Där han placerar webbinnehållet i teman och skönjer förhållnings-

sätt så har jag istället valt att utgå från en modell för innehållsteman. Materialet skiljer 

sig också åt på det sättet att han studerat informationssökningshandledningar och 

användarundervisning, medan jag velat se webbplatsen som helhet.  

 

Sundins modell och förhållningssätt är av intresse eftersom även min undersökning 

berör bibliotekens pedagogiska roll och delvis även dess förhållande till den 

informationskompetens-/biblioteksundervisning som Sundin utgår ifrån. Samtidigt bör 

det poängteras att hans studie inriktar sig på universitets- och högskolebibliotek och att 

den målgrupp som bibliotekswebbplatserna i hans studie har påverkar dess utformning 

och undervisande inriktning. En likhet kan vara att där han ser webbplatsen som ett 

uttryck för bibliotekariernas professionella kunskapsspråk och ett uttryck för en mer 
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 Sundin, Olof 2005. Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professio-

nella expertis. HumanIT, vol.7, nr.3, s. 109-168. 
16

 Sundin, Olof 2005, s. 115. 
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eller mindre medveten professionell förhandling, så ser även jag webbplatsen som sådan 

som ett uttryck för bibliotekens verksamhet och tilltal. 

 

Webben som en integrerad del av biblioteksverksamheten har undersökts av Camilla 

Bergstrand i magisteruppsatsen Webbplatsen – En integrerad del av folkbibliotekets 

verksamhet? som publicerades 2003. I denna magisteruppsats har undersökningen av 

sex folkbibliotekswebbplatser kompletterats med intervjuer av bibliotekspersonal för att 

kunna svara på frågor om webbplatsernas innehåll och hur bibliotekswebbplatserna 

präglas av personalens egen organisation och de synsätt som återfinns där. Webbplat-

serna har undersökts utifrån fyra områden: tjänster, kontakt, struktur och generella 

synpunkter. Undersökningen är tydligt präglad av förhållandena i Göteborgs kommun 

eftersom samtliga undersökta bibliotek finns där. Resultatet av undersökningen är bland 

annat att biblioteken inte har satt upp några tydliga mål kring vad de vill med sin webb-

plats och att bibliotekswebbplatserna ofta är en del i en större webbplats (t.ex. hem-

kommunens eller stadsdelsnämndens) och att webbplatsen främst blir ett ställe att 

marknadsföra det fysiska bibliotekets verksamhet. Bibliotekswebbplatsens organisation 

inom kommunens webbplats innebär också att bibliotekswebbplatsen inte visar det sam-

arbete som finns, till exempel, med andra bibliotek. Den viktigaste tjänsten på biblio-

tekswebbplatsen är bibliotekskatalogen enligt samtliga tillfrågade i undersökningen, 

dock var det inte alla bibliotekswebbplatser som hade en sådan tjänst. Det är intressant 

att det så tydligt även i en undersökning där samtliga bibliotek finns inom en kommun 

framkommer hur präglade bibliotekswebbplatserna blir av att vara organiserade inom 

sin moderorganisations webbplats.
18

 

 

Detta undersöktes ytterligare 2008 av Per-Olof Bergström i magisteruppsatsen Inter-

aktiv kulturförmedling via bibliotekets webbplats: En kvantitativ studie av svenska folk-

bibliotekswebbplatser. Här ligger fokus på den del av bibliotekslagen som talar om 

kulturförmedling, dvs. paragraf 2 ”till främjande av läsning” och hur detta uppdrag kan 

utföras interaktivt över en webbplats. Han har velat veta var biblioteken befinner sig i 

denna utveckling. Han har också velat veta hur bibliotekens webbplatser används idag. 

Detta har han undersökt genom att göra en kvantitativ enkätundersökning, där enkäterna 

riktade sig både till bibliotekschefer och till webbansvariga. Detta har givit biblioteken 

möjlighet att presentera sina tjänster och ambitioner. Den här studien är intressant för 

min studie eftersom den berör en liknande frågeställning, men från en annan vinkel. 

Den främsta skillnaden som också påverkat metodvalet är att Bergström valt att inrikta 

sig på bibliotekens upplevelse av det som erbjuds på bibliotekswebbplatserna. Det har 

aldrig varit min ambition, jag har istället velat låta webbplatsernas innehåll och struktur 

tala om hur bibliotekens verksamhet de facto kommit till uttryck. Trots att material och 

metod är olika, så har Bergströms studie noterat att det är en avgörande skillnad mellan 

bibliotekswebbplatser som ingår i respektive inte ingår i sin hemkommuns webbplats. 

Bergström valde att kvantitativt undersöka alla svenska bibliotekswebbplatser i ett 

försök att kartlägga fenomenet. Besväret med bristande svarsfrekvenser i tidigare 

studier har utan tvekan påverkat mitt eget metodval och val av frågeställning. Att 150 

webbansvariga besvarat enkäten, medan det i landet finns 290 kommunala hu-

vudbibliotek, innebär att det inte blev någon fullständig kartläggning av biblioteks-

webbplatsernas organisation, något som annars skulle ha kunnat ligga till grund för min 

och andras urvalsprocesser vid framtida studier.
19

 

                                                 
18

 Bergstrand, Camilla 2003. Webbplatsen: En integrerad del av folkbibliotekets verksamhet? 
19

 Bergström, Per-Olof 2008. 



 

 

13 

 

 

Henrik Sylén och Patrik Wall skrev 2009 magisteruppsatsen Folkbibliotekets plats i 

den sociala webbmiljön: En undersökning med fokus på litteraturförmedling och läs-

främjande. I sin undersökning betonar de webben som social plats och inte i första hand 

som en plats för textpublicering. Deras undersökning består av två delar. I den ena delen 

har de använt både e-postenkäter till människor verksamma inom biblioteksområdet och 

analyserat aktuella vetenskapliga artiklar om Bibliotek 2.0. I den andra delen har de in-

tervjuat personal på ett bloggande bibliotek och gjort en enkätundersökning av dess 

användare (utdelad i det fysiska biblioteket). Det insamlade materialet analyserades 

genom att innehållet studerades kvalitativt. Denna uppsats har täckt in sitt område uti-

från både teori och praktik, både användare, verksam personal och forskning. Sy-

lén/Wall kopplar sina resultat till den OCLC
20

-rapport som 2007 kom fram till att det 

inte finns någon anledning för biblioteken att aktivt delta i sociala nätverk. I sin analys 

diskuterar de bibliotekens skapande av egna bibliotekscommunities och sociala nätverk. 

Detta skiljer sig från min undersökning i det att jag har ansett att en länk vidare från 

bibliotekswebbplatsen till andra sociala webbplatser kan främja social och kulturell 

verksamhet lika bra som om biblioteken skapar egna webbforum. Bibliotekslagen 

skriver inget om att intresse för biblioteken som sådana skall främjas. Tvärtom har jag 

tolkat lagtexten som att biblioteken finns för att stödja människor i sin fördjupning och 

sitt förverkligande av nyfikenhet och egna intressen, vilket för mig innebär att 

biblioteken lika mycket har till uppgift att vara en startpunkt utifrån vilken användarna 

kan finna helt andra informationskällor och gemenskaper. Där Sylén/Wall fokuserar på 

bibliotekens eget förhållande till webb och Bibliotek 2.0, handlar min studie snarare om 

hur bibliotekswebbplatserna förhåller sig till folkbibliotekens verksamhetsområden och 

hur dessa kommer till uttryck på bibliotekswebbplatserna.
21

 

 

OCLC-rapporten Sharing, Privacy and Trust in Our Networked World, som 

Sylén/Wall kopplar sin studie till, väckte intresse eftersom den framstod så motstridig 

mot den forskning om informationskompetens som jag läst in mig på, där vikten av 

sociala aspekter lyftes fram. I OCLC-undersökningen av den sociala webben har 

utredarna valt ut ett par områden att studera närmare med hjälp av online-enkäter. Över 

6 000 enkäter har samlats in från sex länder. Vare sig metoden, materialet eller 

omfattningen av studien kan besvara min fråga som riktar sig direkt till bibliotekswebb-

platserna. Resultatet av undersökningen är dock intressant eftersom det berör min 

undersökning. Det har i OCLC-undersökningen visat sig att bibliotekspersonalens och 

användarnas uppfattning om vikten av att vara privat med information om till exempel 

vilka böcker man läser står i strid med varandra. Biblioteken värnar om den personliga 

integriteten, medan webbanvändare generellt inte tycker att biblioteksärenden är så 

privata. Däremot verkar alla överens om att biblioteken inte har samma sociala roll 

online som offline (det som jag kallar de fysiska biblioteken). Varumärket bibliotek 

handlar om böcker och den sociala verksamhet som man kunde tänka sig på en 

bibliotekswebbplats skulle i så fall vara läscirklar. Undersökningen konstaterar dock att 

biblioteken inte är en aktör som driver på webbutvecklingen utan snarare är biblioteken 

på efterkälken och år 2007 fanns det ca 200 bokklubbar på webbplatsen MySpace. 

                                                 
20
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Människor hade således hittat till webben för att främja sina intressen utan att behöva gå 

via biblioteket.
22

 

 

Ytterligare magisteruppsatser som berör webben har publicerats parallellt med min 

studie, inte minst de senaste åren. Flera av dem har valt att studera bilden av 

webbplatsen genom att undersöka annat material än själva webbplatsen. Det har också 

gjorts undersökningar som specifikt inriktar sig på en del av eller en aspekt av 

folkbibliotekswebbplatsen och dess verksamhet. I jämförelse med min uppsats som 

krävt mycket textsållning av utrymmesskäl så går dessa magisteruppsatser närmare in 

på olika aspekter av till exempel litteraturfrämjande, Bibliotek 2.0 och sociala medier. 

Bara detta gör dem intressanta och jag skall nämna ett par undersökningar. 

 

Den mest intressanta, Charlotte Berlings Förmedling av skönlitteratur via bibliotekets 

webbplats, kom så sent som 2010 och tillkom alltså efter att min studie genomförts. I 

denna studie har hon undersökt åtta bibliotekswebbplatser och tre biblioteksbloggar. 

Hon skriver att de webbplatser som hon har valt är fristående från sina 

kommunwebbplatser eftersom de bibliotekswebbplatser som inte är det inte har lika 

mycket av den typ av material som hon velat undersöka. Hon ser också startandet av 

biblioteksbloggar som ett sätt för biblioteken att komma runt kommunwebbplatsernas 

ramar och få mer utrymme för egen utformning av innehållet. Bibliotekswebbplatsens 

roll inom kommunernas webbplats ter sig som en viktig aspekt att beakta vid studier av 

bibliotekswebbplatser och även Berling refererar till Bergströms studie i denna fråga. 

Berling jämför också litteraturförmedlande över webben med litteraturförmedling i det 

fysiska biblioteket och hittar många likheter, vilket får henne att dra slutsatsen att 

webbmediet inte utnyttjas till fullo. Inte heller i hennes undersökning återfinns någon 

aktiv konversation på bibliotekswebbplatserna. Hennes slutsats är att det är allt för 

resurskrävande för att kunna uppnås av enskilda kommunala folkbibliotek.
23

 

 

Dessa resultat kan jämföras med Madeleine Andersson och Irina Moilanens studie 

Ytterligare en dörr till biblioteket – en kvalitativ studie om folkbibliotekets användning 

av Web 2.0-tjänsterna blogg och MySpace. I denna studie undersöks visserligen inte 

webben som sådan, istället intervjuas bibliotekspersonal, men även här dyker samma 

problem upp för bibliotekspersonalen. Det saknas tid/resurser och det visar sig i deras 

undersökning att kommunernas IT-policy rent utav motarbetar folkbibliotekens vilja att 

använda Webb 2.0-tjänster för att möta sina användare. Även om metod och empiriskt 

material skiljer sig åt jämfört med min studie så noterar även Andersson/Moilanen att 

biblioteken har svårt att få kontakt med sina användare via webben eftersom användarna 

inte använder kommentarsfunktionerna. Andersson/Moilanen ser det som en lösning att 

biblioteken samarbetar över kommungränserna och menar att detta delvis kan lösa 

problemet med en allt för lokal och samtidigt allt för bred målgrupp. Dessutom ser de 

gärna att biblioteken upprättar skriftliga riktlinjer med tydliga mål, målgrupper och 

innehåll i sina Bibliotek 2.0-tjänster.
24
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3 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en presentation av folkbibliotekens folkbildande roll. Därefter 

följer en fördjupning i bibliotekslagens ålägganden. Syftet med detta avsnitt är att ge en 

förståelse för folkbiblioteksverksamhetens förutsättningar. Detta knyter an till en text 

jag läste i ett tidigt stadium i mitt uppsatsskrivande, där IT-strategen Arnetz menade att 

en lyckad webbplats bara kan skapas av den som förstår sin verksamhet väl. I denna 

bakgrund finns också tydliga spår av den utgångspunkt som fanns för min första 

undersökning, nämligen vikten av att folkbibliotekens webbplatser ger utrymme för 

interaktion och delaktighet för sina användare. 

3.1 Folkbiblioteken och folkbildningen 

Folkbiblioteken har ideologiskt stått nära de styrande i samhället, menar Joacim 

Hansson, som studerat folkbibliotekens ideologiska identitet. Han säger vidare att 

bibliotekens vilja att motverka den mer konfliktorienterade folkbildningsdefinitionen 

som arbetarrörelsen hade vid tiden för folkbibliotekens födelse innebar att de tidiga 

folkbiblioteken främst stod under inflytande av en elitistisk folkbildningsdefinition. Där 

handlade det inte om att fostra medvetna kritiska medborgare som kunde delta i, 

levandehålla och utveckla ett demokratiskt samtal. Tvärtom var människors formbarhet 

så viktig för samhället, att den inte kunde överlämnas till de enskilda människorna att 

själva hantera.
25

 

 

Folkbildningsbegreppet har även innebörder som att människor själva frivilligt och på 

ett fritt sätt kan utveckla sin kunskap och sina intressen i mötet med andra människor. 

Enligt detta synsätt finns inga fasta ramar för vilka kunskaper som skall innehas för att 

kunna kalla sig bildad, tvärtom hyllas praktisk erfarenhet och kunnande lika högt som 

boklig kunskap. Eftersom det handlar om hur människor förstår sin vardagsverklighet, 

är det viktigt att ta hänsyn till egna erfarenheter och kunskaper, så att dessa kan 

uppmärksammas, mötas och korsbefrukta varandra till gemensamma förståelser av 

samhället. Idéhistorikern Bernt Gustavsson som skrivit om bildning i vår tid, menar att 

fördelen med bildning är att den hjälper oss att tolka samtiden, se dess möjligheter och 

genom detta ha realistiska förväntningar på framtiden. Det är genom samtal som vi 

finner gemensamma förståelser för varandra, för våra sammanhang och vår omvärld. 

Samtalet byts mot försök att övertyga när makt och pengar involveras och därför 

behöver det offentliga samtalet ha en civil inramning utanför stat och marknad för att 

kunna hållas fritt och öppet, menar Gustavsson.
26

  

 

På dagens folkbibliotek används folkbildningsbegreppet mest för att ge en fingervisning 

om att biblioteken skall ägna sig åt de informationssvaga, menar Angela Zetterlund. 

Samtidigt efterlyser Gustavsson mer arbete enligt den friare folkbildningsdefinitionen. 

Att fastslå kulturarvsbegrepp och samhällsekonomisk nytta som argument för männi-
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skors lärande låser tanken, vilket försvårar kreativ problemlösning, kunskapsutveckling 

och en levande dialog för att få förståelse för samhällsutvecklingen, menar han.
27

 

 

Idag verkar folkbiblioteken ha två förhållningssätt till folkbildningen. Antingen ser de 

den som överspelad, eller också omdefinierar de folkbildningsbegreppet och ser folk-

bildningen som mer levande och viktig än någonsin. Den nya definitionen innehåller 

livslångt lärande, vuxenutbildning och IT-handledd informationssökning, enligt Kent 

Fernström som undersökte folkbibliotekens visioner i sin magisteruppsats.
28

 

 

När det gäller folkbildningens användande av webben menar Per Andersson (se kapitlet 

Tidigare forskning) att IT-stödet kan fylla tre funktioner för folkbildningen, dels att 

skapa andra strukturer än de som finns i det vanliga skolväsendet för att underlätta för 

dem som skolstrukturerna inte fungerat för, dels för att det möjliggör kommunikation. 

IKT kan också användas till att själv skapa och göra sig hörd, gestalta och uttrycka, me-

nar han och ser i likhet med Gustavsson, dialogen som kärnan i en meningsfull lärpro-

cess. Andersson menar vidare att det är ”dokumenterat svårt” att få igång samtal mellan 

användarna på en webbplats. Dessutom anser han att informationssökning oftast priori-

terats före bearbetning av materialet och att det i kombination med det allt mer indivi-

duella arbetssättet gör att dialogen försvunnit och med det möjligheten att testa sina 

tankar och förstå det man håller på med.
29

 

 

Hedemark/Hedman/Sundin visade i sin studie från 2005 att de svagare grupperna inte 

får särskilt mycket uppmärksamhet i IKT-sammanhang, utan tvärtom ses användarna i 

dessa sammanhang som mer självgående och kompetenta. Det kan te sig märkligt med 

tanke på att folkbiblioteken har nämnts som den organisation som skall överbrygga den 

”digitala klyftan” mellan dem som har tillgång till och bemästrar användandet av IKT 

och dem som inte gör det.
30

 

3.2 Folkbibliotekens målgrupp och lokala sammanhang 

Att folkbiblioteken existerar som en skyldighet för kommunen gentemot sina medbor-

gare innebär att målgruppen för verksamheten är människor med minsta gemensamma 

nämnare att de bor och verkar i en viss kommun. Folkbibliotekens breda målgrupp 

skiljer dem från andra biblioteksformer. Exempelvis har skol- och forskningsbiblioteks-

verksamhet ett mer avgränsat sammanhang där användandet ofta kretsar kring en 

bestämd skol- eller sökuppgift. Denna naturliga avgränsning bidrar förmodligen till att 

dessa biblioteksformer beforskats på ett annat sätt. Bibliotekslagen kan ses som en hjälp 

både vad gäller innehållet i verksamheten och när det gäller prioriteringar inom den 

breda målgruppen: alla medborgare. Lagtexten säger att biblioteken särskilt skall upp-

märksamma barn, unga, funktionshindrade och människor med annat modersmål än 

svenska.
31

 

 

Andersson och Skot-Hansen menar, att biblioteken inte kan anpassa verksamheten efter 

en genomsnittsmedborgare, utan måste utgå från de faktiska informations- och kultur-
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behov som enskilda människor har. Även om webben är ett globalt fenomen, så är det 

lokala sammanhanget viktigt även på webben. Dels eftersom det är där som målgruppen 

finns, men också på grund av att det är i lokalsamhället som förutsättningarna för 

biblioteksverksamheten skapas och upprätthålls genom politiska beslut. I praktiken är 

det den enskilda kommunens tolkning av bibliotekslagen som styr verksamheten. 

Andersson/Skot-Hansen ser det lokala sammanhanget som helt avgörande för hur 

biblioteksverksamheten utformas i praktiken. Även om biblioteken drömmer om att alla 

skall ha tillgång till samma utbud, så styrs verksamheten av lokala lösningar. Även i ett 

aktivt och levande närsamhälle måste biblioteket förhålla sig till sitt närsamhälle genom 

att finna sin egen nisch i förhållande till andra aktörer för att kunna synliggöra vad 

biblioteket har att erbjuda.
 32

 

 

Att tillhöra kulturnämndens budget- och ansvarsområde får konsekvenser för biblioteks-

verksamheten, menar Andersson/Skot-Hansen. Dels innebär det att biblioteken inte 

självklart får uppbackning för verksamhet som sträcker sig utanför kulturområdet (kul-

turnämndens intresse- och ansvarsområde). Dels kan det medföra problem för biblio-

teksverksamheten eftersom kulturnämnden gärna vill satsa på sådant som syns och kan 

ge ekonomisk utdelning. Även om bibliotekens verksamhet kan vara samhällsekono-

miskt lönsam, genom att leda till ökad social integration, initiativtagande, aktivt 

föreningsliv, stärkt lokal identitet och kreativitet – så sker den lönsamheten på längre 

sikt. Andersson/Skot-Hansen uppmanar biblioteken att arbeta offensivt och definiera 

vad de vill bidra med i kommunens kulturliv och betonar att biblioteken måste hålla sig 

synliga för att överleva.
33

 

 

Även när det gäller bibliotekswebbplatserna är det lokala sammanhanget tydligt. De 

flesta bibliotekswebbplatser återfinns inom ramen för hemkommunens webbplats.
34

 

3.3 Bibliotekslagen 

Syftet med folkbibliotekens existens och verksamhet är lagstadgad. Paragraf 2 i 

bibliotekslagen tar upp innehållet i folkbibliotekens verksamhet, medan paragraf 8 och 

9 ger folkbiblioteken en social uppgift: 
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 

utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 

folkbibliotek. 

   Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 

medborgare. 

   Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

(...) 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshind-

rade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra 

språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdo-

mar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till 

deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
35
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Folkbiblioteken har inte några på förhand satta kunskapsmål att relatera sin verksamhet 

till. Arbetet för att stimulera intresse för läsning, litteratur, information, upplysning och 

utbildning kan därför ses som en uppgift att stimulera kunskapandet att fritt följa den 

enskildes nyfikenhet och söklust. Detta gör att den mer öppna, uttalade och sociala defi-

nitionen av folkbildningen hamnar i fokus, dess innebörder kan även kopplas till tan-

karna bakom Web 2.0 och Bibliotek 2.0. Det absolut avgörande för en fungerande folk-

bildning anses vara mötet, samtalet och gemenskapen. Webben och IKT är något som 

andra grenar inom folkbildningen tagit till sig som plats att mötas och utbyta erfaren-

heter på.
 
Lusten att lära främjas i mötet med människors intressen. Den lyhördhet som 

bibliotekarier använder för att uppfatta underliggande meningar i de referenssamtal som 

förs i det fysiska biblioteket behöver finna former även på webbplatsen. Det kräver 

nyfikenhet från bibliotekens sida och en avslappnad miljö, där det finns utrymme att 

pröva och formulera nya idéer och kunskaper.
36

 

 

Vill man ha aktiva deltagare, måste man själv aktivt bjuda in människor så att de 

upplever en öppen och välkomnande atmosfär, menar Bolstad i sin handbok i lärande. 

Det är svårt att få hög aktivitet på en webbplats, men undersökningar har visat att även 

en ganska låg aktivitet kan uppfattas som hög av dem som besöker webbplatsen. Det 

beror på att den som inte själv bidrar på webbplatsen ändå upplever sig som en delta-

gare genom att ta del av det som andra bidrar med.
37

 

 

Intresse för läsning och litteratur främjas bäst genom att låta människor själva få tid, 

utrymme, stöd och förebilder för att samtala om böcker och läsning, enligt Aidan 

Chambers. Samtalet är det läsfrämjande arbetets viktigaste ingrediens och för att sam-

talet skall fungera litteratur- och läsfrämjande krävs det, menar Chambers vidare, tre 

ingredienser: utbyte av entusiasm, tolkningar av innebörder i texten samt sökande efter 

mönster och sammanhang. Huvudsaken är att läsaren blir delaktig inte bara genom att ta 

emot texten, utan även genom att själv tolka och formulera sig runt texten. Det handlar 

inte bara om att höra vad andra säger om en bok, utan minst lika mycket om att höra sig 

själv berätta om vad man har läst.
38

 

 

Bibliotekslagen ålägger folkbiblioteken att stimulera intresse för information och 

tillgängliggöra databaserad information. Det framgår inte om tillgängliggörandet inne-

bär en teoretisk möjlighet att få fram informationen, eller om biblioteket skall verka för 

att människor de facto får förmågan att ta till sig information. Däremot framgår det att 

biblioteken skall utveckla särskilda former för sin verksamhet som svarar mot vissa 

gruppers särskilda behov.  

 

Biblioteken behöver anpassa sina webbplatser så att intresset främjas och för att lyckas 

med detta behöver användaren få möjlighet att själv styra hur han/hon vill utforska, me-

nar Seymour Papert som är expert på hur datorer kan tillhandahålla olika sätt att lära. 

Det skall finnas plats för fantasi likväl som fakta och användaren skall ha möjlighet att 

dela med sig till andra av det man skapar. Dessutom menar Papert att det behövs en all-
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sidighet så att det inte blir faktauppgifter med tom lärdom, utan kan sättas i samman-

hang som skapar strukturer, mening och intresse.
39

   

 

I det rådande biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhanget är det nästan 

oundvikligt att komma in på begreppet informationskompetens då främjande av intresse 

för information diskuteras. Begreppet kan ses som ett modeord. Olof Sundin menar att 

begreppet kanske främst skall ses som en signal om att informationssökning numera 

även kan ske över webben. Med ett nytt begrepp kan bibliotekarieprofessionen 

ombildas, menar han. Genom att fylla det nya begreppet med innehåll etableras även en 

ny expertroll. I själva verket menar han att begreppet kan beskrivas som ett nytt ord för 

det som tidigare kallades bibliotekskunskap och färdigheter i informationssökning.
40

 

 

Betydelsen av informationens och informationssökningens sammanhang lyfts fram 

inom biblioteks- och informationsforskningen. Nina Ström visade i sin magisteruppsats 

att studenter lär sig informationssökning bäst om de uppfattar ämnet som relevant och 

intressant. Tidigare hade Louise Limberg upptäckt att både ämnesintresset och 

möjligheten att omsätta den funna informationen i en stimulerande intressegemenskap 

är viktigare för processen än vad förförståelsen av informationssökningen är. En slutsats 

att dra för folkbibliotekens del är att de för att kunna följa bibliotekslagen och stimulera 

informationsintresset behöver ta reda på vad användaren anser vara relevant och 

meningsfullt, samt gärna tillhandahålla vägar till olika intressegemenskaper.
41

 

 

Biblioteken kan använda webben som en förlängning av sin ordinarie biblioteksverk-

samhet för att (information om) denna skall nå ut, men även använda webben för att 

hjälpa människor som vill ta del av informationsteknikens innebörder och innehåll. För 

att behärska något måste man förstå och kunna använda det för sina egna syften. Precis 

som när man skall lära sig ett främmande språk måste man försöka uttrycka sig på det 

nya språket och våga göra fel, menar Seymour Papert. Han säger vidare att man bara 

kan lära sig hur man använder webben genom att använda och vara verksam på den. 

Folkbiblioteken behöver med andra ord tillgängliggöra databaserad information på ett 

sätt som gör att människor själva kan använda den utifrån sina förutsättningar och in-

tressen. Om biblioteken vill lära ut och tillgängliggöra informationstekniken för gemene 

man, gör de detta bäst just genom att skapa en webbplats där användaren aktivt kan 

delta och vara verksam.
42 

 

Möjligheten att själv få skapa och formulera sig är viktigt även när det gäller kulturell 

verksamhet. Biblioteksverksamheten har kommit att förändrats från att bära ett centralt 

formulerat kulturansvar till att bära ett lokalt informations- och utbildningsansvar. 

Andersson/Skot-Hansen menar att eftersom det inte längre finns något enhetligt 

kulturbegrepp att förmedla i en envägskommunikation, så behöver biblioteken vara mer 

aktiva som en resurs för de reella behov som finns i lokalsamhället. Människor behöver 

få bearbeta och tolka tillsammans för att kulturen skall vara levande. Om biblioteken 

inte skapar forum för sådana samtal så missas en dimension av upplevelsen. Det är inte 
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säkert att kulturarrangemangen i sig själva räcker för att alla skall få en helhet och ett 

sammanhang till det de får ta del av. Att uppmuntra människor att själva skapa och göra 

sig hörda, gestalta och uttrycka skulle inte bara främja intresse för kulturell verksamhet, 

utan även underlätta för biblioteken att lära känna sina användare så att de bättre kan 

verka som en resurs för dem.
43 

 

 

Även Gustavsson pekar på att det är genom aktivt utbyte av erfarenheter som deltagarna 

i ett samhälle levandehåller kulturen. Dessutom är det i människors möten med varandra 

som kulturarvsbegreppet kan omdefinieras och utvecklas för att fortsätta vara menings-

fullt i människors liv och vardag. Den nya kommunikationstekniken medför en rad 

förändringar i våra möjligheter att knyta kontakter och få veta nya saker. Därigenom 

blir Internet en plats för, och en form av, kulturell verksamhet. Att främja intresset för 

det utbyte som kan ske över webben kan därför sägas ingå i folkbibliotekens uppdrag.44 

 

Webben är inte en så stor nyhet att den totalt omskapar allt som människor tidigare har 

gjort och kunnat, men den ändrar en del förutsättningar för oss. Eftersom den används 

till så mycket av så många är den också värd att studera och försöka förstå. Sociala 

miljöer har alltid funnits och människor har sedan länge använt sig av olika 

medier/tekniska hjälpmedel för att nå varandra, men en väsentlig nyhet hos detta 

medium är att det förändrar den klassiska kommunikationsmodellen med sändare och 

mottagare. Sändaren kan över internet lika gärna ses som mottagare och olika mottagare 

kan ses som sändare och mottagare gentemot varandra snarare än som konsument av 

den information som en webbplatsansvarig producerar.
45

 

 

Andersson/Skot-Hansen menar att teknikutvecklingen inte lett till ökad service, men 

tillgängligheten måste anses ha ökat genom de användarvänliga bibliotekskatalogerna 

finns för dygnet-runt-användning på webben. Den möjligheten som finns idag gör det 

svårt att föreställa sig, att biblioteksanvändare relativt nyligen var hänvisade till ka-

talogkort för att se beståndet och att det där inte framgick om medierna var tillgängliga 

på hyllan. 

 

I denna uppsats är webbplatsernas innehåll i fokus och jag har sett bibliotekslagen som 

en sorts kravspecifikation för vad jag förväntar mig att finna på webbplatserna. Därför 

är det viktigt att poängtera att bibliotekslagen inte säger något specifikt om att 

kommunerna behöver ha en bibliotekswebbplats eller att denna webbplats i sig självt 

skall kunna fungera som ett fysiskt bibliotek med de krav och förväntningar som 

bibliotekslagen har på ett sådant. Det intressanta här är istället att se vilken verksamhet 

som biblioteken använder webbplatsen för att tillhandahålla. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Jag använder mig i denna studie(främst i den andra undersökningen) av Marianne 

Andersson och Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekens funktioner. En modell 

som de använde i undersökningen Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling som 

publicerades 1994. Andersson/Skot-Hansens studie visar att bibliotekens kommunala 

och lokala förutsättningar i hög grad styr biblioteksverksamhetens olikheter och profil. 

Deras undersökning lyfter också fram de lokala biblioteken och vad som krävs för att de 

skall kunna verka som en resurs i lokalsamhället. Inom ramen för denna undersökning 

kommer ingen fördjupning kring de lokala förutsättningarna att göras. Istället behandlas 

denna teoretiska utgångspunkt som en diskussionsram och förståelse kring vad 

folkbiblioteken kan och bör göra på sina webbplatser för att dessa skall fungera som den 

resurs som bibliotekslagen kräver att kommunernas folkbibliotek skall vara.
46

 

 

Diskussionsramen/modellen ser ut så här: 

 

 
Modell över det lokala bibliotekets profil47 

 

Analysmodellen bygger på uppfattningen att bibliotekens verksamhet kan fylla fyra 

funktioner i lokalsamhället. Biblioteken kan verka som kulturcenter, kunskapscenter, 

informationscenter och som sociala center. Olika bibliotek kan ge tyngd åt och 

prioritera olika funktioner beroende på hur deras lokala sammanhang ser ut och de olika 

funktionerna ses som områden där biblioteken kan profilera sig. Värt att notera är också 

att modellens olika funktioner till stora delar överlappar varandra. Undersökningen 

publicerades 1994 och modellen skapades och tillämpades på danska förhållanden för 

att söka svar på vad biblioteken kan göra för att stärka sin roll som resurs i 

lokalsamhället. Trots att studien i skrivande stund (2010) fått drygt 15 år på nacken är 

den fortfarande aktuell. En anledning till att den fortsätter att vara aktuell är att den, 

enligt författarna, fungerar mer som en diskussionsram än som en verklighet. Dessutom 

är modellen inte tänkt att ge förutsättningar för att skapa någon helt entydig profil av 

biblioteksverksamheten. Det finns för många faktorer som påverkar en verksamhet för 
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att det skall vara möjligt att skapa någon sådan profil. Modellen används fortfarande, 

inte minst i magisteruppsatssammanhang, och även om min undersökning riktar sig mot 

webben som inte hade slagit igenom när denna modell skapades, så anser jag att 

modellen fortfarande fungerar för att förstå bibliotekens funktioner och den betydelse 

som biblioteken kan ha för de människor som de är ålagda att verka för – även de 

funktioner som biblioteksverksamheten kan ha på webben.
48

 

 

Andersson/Skot-Hansens undersökning består av flera steg, inledningsvis har de valt tre 

fall/bibliotek som beskrivs utifrån analysmodellen. Dessa fall valdes eftersom de 

belyser problemställningen (inte för att de var särskilt lämpade att dra generella 

slutsatser utifrån). Dessa tre bibliotek kan även antas ha olika förutsättningar för sin 

verksamhet eftersom de är belägna i storstad, småstad respektive på landsbygden. 

Andersson/Skot-Hansen beskriver deras verksamhet utifrån analysmodellen och visar 

hur biblioteken gjort för att fylla olika funktioner i sitt närsamhälle.  

 

Andersson/Skot-Hansen går efter genomgången av de tre biblioteksexemplen, vidare 

med undersökningen genom att sätta bibliotekens roll i kommunen i fokus och där ta 

upp hur bibliotekens plats i den kommunala hierarkin påverkar verksamheten, samt hur 

användarinflytandet ser ut. Därefter beskriver de bibliotekens roll i lokalsamhället, där 

det framkommer hur biblioteken i praktiken kan fungera som en resurs för alla som 

lever och verkar i samhället runt biblioteket. Slutligen frågar de sig om folkbiblioteken 

håller på att avveckla sig själva och ger en rad förslag på vad biblioteken kan göra för 

att stärka sin roll som en resurs. Här nämner de till exempel samarbete med andra 

aktörer, att marknadsföra sin expertis och att stärka upplevelsen av biblioteksbesöket. I 

denna uppsats har jag fokuserat på analysmodellen som teoretisk utgångspunkt. I min 

uppsatsinledning och bakgrund har jag återkopplat till det som Andersson/Skot-Hansen 

tar upp utanför sin analysmodell. Biblioteksfunktionerna beskrivs i detta kapitel under 

rubriker med modellens vokabulär. 

4.1 Bibliotek som kulturcenter 

Andersson/Skot-Hansen lyfter fram upplevelsen av biblioteksbesöket och anser att den 

tillsammans med identitetsskapande är viktiga funktioner som biblioteken kan tillhan-

dahålla som kulturcenter i lokalsamhället. De menar att det oftast är samlingarna som 

lyfts fram när bibliotekens resurser diskuteras och att personalen som resurs glöms 

bort.
49

 

 

Biblioteken har kommit närmare människors egen vardagsverklighet och identitetsska-

pande genom att närma sig populär- och mångkulturen. Andersson/Skot-Hansen menar 

att biblioteken behöver finna en balans mellan att lyfta fram den lokala identiteten och 

att lyfta in världen i bibliotekets lokala inramning. Människor behöver få möjlighet att 

finna såväl det lokala som det globala, det kända såväl som det okända, och både det 

nära och det fjärran. Olika människor har olika behov; de äldre biblioteksbesökarna är 

generellt mer intresserade av lokalhistoria, medan ungdomar och unga vuxna oftast 

söker bryta upp från den lokala identiteten och öppna för världen, som en arena full av 

möjligheter. Trots dessa olika sätt att arbeta med sitt identitetsskapande, kan alla olika 
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grupper inom folkbibliotekens breda målgrupp få sitt behov tillgodosett om biblioteken 

lyckas bli en positiv kulturell mittpunkt.
50

 

 

Andersson/Skot-Hansen menar att det är av avgörande betydelse att folkbiblioteken ofta 

tillhör/styrs av kommunernas kulturförvaltning. Bara den förutsättningen för verksam-

heten gör att rollen som kulturcentrum får mer tyngd än andra roller. De visar också att 

biblioteken tidigare haft större ambitioner att verka som kulturcentra genom att försöka 

vara kulturverkstäder där människor kunde skapa själva.
51

 

 

I Andersson/Skot-Hansens undersökning visade det sig att de flesta bibliotek valde att 

ge rollerna som kultur- och som kunskapscenter ungefär lika stort utrymme på 

biblioteken, (ungefär en tredjedel vardera), medan rollen som informationscenter fick 

25 % och socialt center 15 %. När bibliotekspersonalen tillfrågades om hur de anser att 

profilen skall se ut i framtiden, så förvånas Andersson/Skot-Hansen över svaret. De 

tillfrågade biblioteken valde en framtidsbild där biblioteken tonar ner sin roll som in-

formationscenter, samtidigt som många andra aktörer talar om vikten av information 

och ser vår samtid som en informationsålder, där det är viktigt att kunna förhålla sig till 

all information vi omges av. Istället lyfte de tillfrågade biblioteken fram rollen som 

kulturcenter.
52

 

 

Bibliotekslagen säger att biblioteken skall främja läsning, litteratur och kulturell 

verksamhet i allmänhet. Forskning på området visar att skyltning och lästips spelar stor 

roll, men minst lika viktigt är det att det finns formuleringsarenor och dialog kring det 

människor möter i sin läsning och/eller kulturupplevelse i stort. Först i samtal med 

andra kan kulturen få en mening för den enskilde och hållas levande för samhället i 

stort. För att fungera som lokalt kulturcentrum krävs det därför mer än att arrangera 

kulturevenemang. Det krävs även informella mötesplatser där människor själva kan 

skapa och formulera sina intryck.  

 

I denna uppsats som fokuserar på biblioteksverksamheten på webben bör det påpekas 

att ett kulturliv pågår även på webben och att en bibliotekswebbplats både skulle kunna 

öppna webben för sina användare och spela en aktiv roll för det lokala kulturlivet och 

kulturell verksamhet i allmänhet. 

4.2 Bibliotek som kunskapscenter 

När det gäller kunskapande har bakgrundsavsnittet visat att det är viktigt att det finns 

formuleringsarenor där människor har möjlighet att formulera och utveckla nyvunnen 

kunskap.
 
Andersson/Skot-Hansen menar att biblioteken, för att fylla en funktion som 

kunskapscenter, behöver förhålla sig till utbildning och upplysning, till exempel genom 

att tillhandahålla läsplatser för dem som vill studera. För att fylla denna funktion krävs 

även att biblioteken ger sina användare bibliotekskännedom och kunskap om hur man 

kan söka i och använda biblioteket.
53

 

 

I bibliotekslagen åläggs biblioteken att stimulera intresset för kunskap och utbildning. 

Det kan visserligen sägas handla om att möta upp behov från studenter, men man skulle 
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också kunna tolka det som att biblioteken i en folkbildande roll bör stimulera kunskaps-

utvecklingen även hos dem som inte trivs i de traditionella utbildningsformerna.  

Studenter nämns inte i lagtexten och inom ramen för denna uppsats har det tolkats som 

att folkbiblioteken skall verka främjandet av alla medborgares kunskapsutveckling. 

Bibliotekslagen talar också om att främja intresse för utbildning vilket i och för sig görs 

genom att underlätta för och lyfta fram studenter som målgrupp, men kan också tolkas 

som att de som inte studerar skall bli nyfikna och intresserade av att göra det. I det 

sammanhanget kan bibliotekswebbplatsen enbart genom att nämna studenter och att de 

har en särskild plats i det fysiska biblioteket synliggöra denna målgrupp och skapa 

nyfikenhet och trygghet hos dem som är nyfikna på att själva påbörja en utbildning.  

 

Det problembaserade lärandet har gjort att fler elever och studenter vänder sig till folk-

biblioteken med allt mer resurskrävande frågor. Egentligen borde det finnas särskilda 

bibliotekarier för dessa frågor så att inte servicen till studenter sker på allmänhetens 

bekostnad, menar Andersson/Skot-Hansen. Exempelvis kan biblioteken i kontakt med 

olika utbildningsinstitutioner ge hjälp till självhjälp och/eller ge studenterna en särskild 

biblioteksvägledning.
54

 

 

Folkbiblioteken som webbplatsproducenter kan utföra uppdraget ”främjande av 

intresse” (som bibliotekslagen lyder) även genom att sammanföra olika människor. 

Genom att skapa en länk till en annan webbplats blir hela dess innehåll tillgängligt för 

de egna webbplatsanvändarna. Att bli ett centrum för kunskap och information i 

Andersson/Skot-Hansens mening är kanske inte längre så svårt, det svåra är kanske att 

bli sedd som ett sådant centrum när i princip vem som helst kan sätta ihop en länklista. 

  

Detta kan även kopplas till de formuleringar kring portaler respektive lärdomäner som 

Mats B. Andersson lyfter fram i sin avhandling. Lärdomäner
55

, definieras i 

avhandlingen som egna slutna informationswebbplatser, medan portaler däremot är ett 

öppet system som länkar vidare till annan information på webben. Här anser jag att 

bibliotekslagens ålägganden om att främja intresse för kunskap får anses uppfyllt om de 

kan hänvisa/länka människor vidare så att de kan tillfredsställa sitt informations- och 

kunskapsbehov.
56

 

4.3 Bibliotek som informationscenter 

Biblioteken tillhandahåller och förmedlar lokal information och en del bibliotek produ-

cerar själva lokal information. Andersson/Skot-Hansen menar att biblioteken genom att 

producera egen information (till exempel genom att sammanställa kommunala evene-

mangskalendrar och göra inslag i lokala media) skulle kunna fungera som lokala infor-

mationscenter. Egen informationsproduktion sker dock i liten omfattning, då biblioteken 

främst förmedlar och tillhandahåller information. Informationsproduktionen handlar 

främst om ”Nyheter på biblioteket”-foldrar. Andersson/Skot-Hansen menar att det finns 

en dröm om att biblioteken skall kunna fungera som lokala informationscenter och 

själva kunna samla in och förmedla information. För att förverkliga biblioteket som ett 

sådant informationscenter, krävs en hel del personalresurser, eftersom informationen 

inte bara skall samlas in utan också hållas uppdaterad.
 57
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Införandet av särskild service till näringslivet har inneburit att bibliotekens invanda tan-

kegångar ställts på sin spets. Även om det krävt mycket arbete så har det också innebu-

rit att näringslivet fått upp ögonen för biblioteken, något som utökar bibliotekens 

funktion som en informationsresurs i närsamhället. Näringslivet nämns inte i den 

svenska bibliotekslagen, däremot nämns anpassning av informationens former och 

tillgängliggörande av databaserad information. Även om det inte finns något åläggande 

i bibliotekslagen, så är det inte orimligt att tänka sig att det kan krävas egen 

informationsproduktion för att anpassa informationen till sin målgrupp.
58

 

 

Intresse för information som sådan är kanske inte det viktigaste i bibliotekslagens 

åläggande, utan enligt min tolkning är syftet med formuleringen snarare att biblioteken 

skall uppmuntra människors intressen genom att tillhandahålla information om det som 

deras målgrupp är nyfiken på. På det sättet kan folkbiblioteket fylla en funktion som 

informationscenter. Detta kan ses i ljuset av att kommunmedborgarna är folkbiblio-

tekens målgrupp och att biblioteken därför kan förvänta sig att den efterfrågade 

informationen ofta berör det som är aktuellt i lokalsamhället. 

 

Sedan Andersson/Skot-Hansens studie publicerades har informationstekniken slagit 

igenom. Anderson/Skot-Hansen nämner visserligen bibliotekswebbplatsen, men menar 

att det för de flesta bibliotek är andra problem i vardagen som upptar bibliotekens 

ekonomiska och personalmässiga resurser. Att via webben bli ett centrum för lokal-

samhället kan bara bli verklighet på lång sikt, menar de.
59

 

 

Informationskompetensbegreppet har etablerats i biblioteksforskningen sedan Ander-

sson/Skot-Hansens arbete publicerades och gör det svårt att tala om informationscenter 

utan att se bibliotekens betydelse för att hjälpa människor i sin informationssökning. 

Informationskompetensbegreppet, som kan sägas signalera att informationssökning 

numera kräver kunskap i att hantera datorbaserad information (utöver biblioteks-

kännedom, som Andersson/Skot-Hansen kopplade till bibliotekens roll som kunskaps-

center). I bibliotekslagen lyfts databaserad information särskilt fram och folkbiblioteken 

åläggs där att tillgängliggöra databaserad information för alla, samt att särskilt anpassa 

informationstekniken för barn och ungas behov och genom det stimulera deras 

språkutveckling och läsning. Inom ramen för denna uppsats tolkas detta som att 

biblioteken bör hjälpa människor att lära sig använda tekniken. Att tillgängliggöra 

databaserad information kräver dessutom att biblioteken tillhandahåller verktyg för 

informationssökning på ett sådant sätt att verktygen inte står i vägen för innehållet i 

informationen. Att möta upp nyfikenhet och informationsbehov blir här en viktig 

uppgift för att kunna verka som informationscenter. 

 

Andersson/Skot-Hansen noterar i sin undersökning att tekniken använts till administra-

tion och kataloger, inte till att förbättra servicen till användarna. Inte heller bidrar bibli-

oteken nämnvärt till att människor skall bli mer bekanta med informationstekniken eller 

till att demokratisera tillgången till medier, menar de. Andersson/Skot-Hansen skrev 

dock detta innan webben och informationstekniken hade fått det genomslag hos gemene 

man som det har idag.
60
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4.4 Bibliotek som socialt center 

Andersson/Skot-Hansens studie definierar socialområdet brett. Det handlar om organi-

serade sociala nätverk, grupper och/eller institutioner som verkar i lokalsamhället. Inom 

deras breda definition av socialt centrum ingår också det mesta av det som inte syns i 

utlåningsstatistiken. De nämner kopiering och fax, men också biblioteket som uppe-

hållsrum för tidningsläsare och som mötesplats och tillhandahållare av vägledning.
61

 

 

Biblioteken fyller dagligen en roll utöver att tillhandahålla boklån. Människor besöker 

biblioteket till exempel för att söka rådgivning, läsa tidningen eller använda biblioteket 

som uppehållsrum. Biblioteken fungerar också som servicecenter där medborgarna kan 

kopiera, köpa vykort och göra utskrifter, detta ses som ett basutbud trots att det egentli-

gen inte tillhör bibliotekens kärnverksamhet. Andersson/Skot-Hansen noterar också att 

den sociala rollen tonats ner i bibliotekens verksamhet, trots att den funktionen verkli-

gen behövs i lokalsamhället när det finns så många som står utan förvärvsarbete.
62

 

 

Denna sociala roll lyfts inte särskilt fram i bibliotekslagen, men det krävs socialt sam-

spel och samarbete med andra aktörer för att uppnå bibliotekslagens ord om främjande 

av intresse, tillgängliggörande, särskild uppmärksamhet och särskilt anpassade former 

för vissa utvalda grupper. Det sociala mötet betonas också inom folkbildningen och 

inom Bibliotek 2.0 där biblioteket förväntas att aktivt bjuda in sin målgrupp till ett 

ömsesidigt utbyte. 

 

Återkommande på flera bibliotek i Andersson/Skot-Hansens studie är att det är barnen 

som prioriteras i bibliotekens sociala arbete, medan ungdomsgruppen hamnar i ett ing-

enmansland mellan barn- och vuxenverksamhet. När det gäller social biblioteks-

verksamhet för vuxna så förs ofta bristande resurser upp som skäl för att denna del inte 

prioriteras mer. När det gäller andra delar av biblioteksverksamheten brukar dock 

bristen på resurser kompletteras av samarbetspartners, kreativitet och engagemang. 

Skola och fritidshem är de viktigaste samarbetspartnerna för barnverksamheten, medan 

pensionärs-, handikapps- och invandrarföreningar är viktiga för vuxenverksamheten 

inom socialområdet.
63

 

 

Vikten av samtal och formuleringsarenor har betonats såväl när det gäller bibliotekens 

möjligheter att leva upp till bibliotekslagens ord om att stimulera alla medborgares in-

tressen, som när det gäller delaktighetssträvandena i Bibliotek 2.0. Dessutom har tidi-

gare avsnitt i uppsatsen visat att både kultur-, informations- och kunskapsutveckling 

mår bra av att de sociala aspekterna får utrymme. Det finns även skäl att se bibliotekets 

sociala roll som en möjlig funktion för biblioteken att fylla på webben. Detta särskilt 

som den sociala webben kommit att bli ett allt viktigare ställe för människor att träffas 

och umgås med sina vänner. De sociala gemenskaper som finns över webben kan även 

vara intressegemenskaper som gynnar bibliotekslagens ålägganden om att biblioteket 

skall främja intresset för information, kunskap, kulturell verksamhet, läsning och 

litteratur. 
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5 Metod 

Detta kapitel inleds med mina metodologiska utgångspunkter, där mitt val av 

observation som metod diskuteras och mitt observationsschema presenteras. Därefter 

följer ett avsnitt där mitt urvalsförfarande avhandlas. Kapitlet beskriver metoderna för 

två undersökningar, båda undersökningarna har observation som metod. Den första 

undersökningen genomfördes 2006 med ostrukturerad observation som metod, medan 

den andra undersökningen genomfördes 2009 som en strukturerad observation, med ett 

observationsschema baserat dels på erfarenheterna och resultaten av min första under-

sökning och dels på Andersson/Skot-Hansens modell, som beskrevs i Teori-avsnittet. 

 

Den senare undersökningen kan ses som en fortsättning på eller vidareutveckling av den 

föregående och jag har därför valt att beskriva metoden i ett gemensamt avsnitt, som 

inleds med mina metodologiska överväganden. Därefter beskrivs mitt förfaringssätt 

alltifrån inläsningen inför min första undersökning och fram till observationsschemat 

för min andra undersökning. Observationsschemat som användes i den senare under-

sökningen har fått en egen rubrik för att underlätta för läsaren. Undersökningarna har 

alltså genomförts med två olika observationsmetoder. Den andra undersökningen har, 

till skillnad från den första, en teoretisk utgångspunkt i Andersson/Skot-Hansens 

modell. Urvalsförfarandet för de båda undersökningarna har genomförts på olika sätt 

och presenteras därför under olika rubriker sist i detta avsnitt. 

 

I bakgrunden relaterar jag till livet utanför webben, men när det kommer till studiens 

teori, metod och genomförande så är det webbarenan som är i fokus för mitt intresse. 

Svenningsson/Lövheim/Bergquist är tre lärare och forskare som utifrån sitt arbete inom 

olika discipliner har skrivit boken Att fånga nätet: Kvalitativa metoder för internet-

forskning om hur forskningsmetoderna påverkas av och kan tillämpas på detta relativt 

nya forskningsområde. De beskriver mitt förhållningssätt på följande vis: 
 

Om miljön på nätet uppfattas som en social verklighet i sig själv 

och intresset riktas mot att enbart kartlägga den kultur som råder 

just där, blir det mindre viktigt att veta vilka människorna är 

utanför nätet – även om livet utanför nätet naturligtvis kommer 

att påverka vad människor tar med sig till nätmiljön i form av 

redan existerande normer och värderingar.
64

 

 

Det finns många aspekter som påverkar webbplatsernas utformning, men denna studie 

avser inte att ge svar på vilka dessa aspekter kan tänkas vara. Ett exempel på något som 

denna uppsats inte ger klarhet i är vilka förutsättningar biblioteken har i utformandet av 

sina webbplatser, till exempel när webbsidorna rent organisatoriskt ligger under 

kommunens webbplats. För att få svar på detta hade det behövts kontakter med det 

fysiska biblioteket och dess personal kring hur deras tankar och ambitioner i praktiken 

får avvägas mot bibliotekens reella förutsättningar. Det har alltså inte gjorts. Istället 

ligger fokus på hur webbplatserna i praktiken ser ut när användarna möter dem. Valet av 

metod och empiriskt material medför att jag inom ramen för denna studie inte kan få 

svar på varför det ser ut som det gör på webbplatserna.  
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Svenningsson et al menar att webbplatsundersökningar kan kräva att man kombinerar 

olika typer av metoder. Att det är vanligt att webbplatsundersökningar kompletteras 

med intervjuer eller enkäter är ett mönster som jag sett både när det gäller magister-

uppsatser och avhandlingar. Dessa kompletterande metoder innebär också att det är ett 

annat material som beforskas. Enkäter och intervjuer används för att samla in material 

från användare och/eller webbplatsproducenter. Dessa har dock låg relevans för mig, 

eftersom jag enbart undersöker själva bibliotekswebbplatsen. Jag söker inte generali-

serbarhet. Eftersom jag velat studera webbplatserna som sådana faller de metoder som 

kräver att människor besvarar frågor om hur de uppfattar det som finns på webb-

platserna. En annan anledning till att dessa metoder valts bort är att tidigare studier har 

haft problem med svarsfrekvens i enkätundersökningar och att intervjuer hade begränsat 

min möjlighet att studera webbplatser från olika delar av landet.
65

 

 

Diskursanalysen har övervägts som metod, eftersom den används för att identifiera och 

analysera företeelser som skapas i samspelet mellan människor. Jag tänkte mig att 

webbplatserna befann sig i ett webb- och bibliotekssammanhang och var intresserad av 

hur bibliotekswebbplatser verkar i ett folkbildningssammanhang. Jag valde dock bort 

denna metod eftersom teori och metod hänger så starkt ihop inom diskursanalysen och 

de frågor som jag var intresserad av att undersöka krävde en annan teori. Jag betraktar 

webbplatsen som en social verklighet och det fungerar därför inte att undersöka den 

med hjälp av diskursanalysen, som har en mer konstruktionistisk bild av hur människor 

bygger upp verklighetsuppfattningar med varandra. 

 

Innehållsanalysen är en annan metod som kan användas för att systematiskt beskriva en 

webbplats. Inom samhällsvetenskaperna är denna metod vanligast då man vill studera 

innebördsaspekterna i en text (som text räknas olika typer av kulturuttryck, allt från 

tidningsartiklar till såpoperor). Innehållsanalysen används ofta som en kvantitativ 

undersökningsmetod då man använder den för att få svar på frågor rörande hur ofta och 

i vilken omfattning något förekommer. Denna metod valde jag bort eftersom jag främst 

ville veta vad som fanns på webbplatsen och inte i vilken omfattning. Att göra 

observationer på ett mer kvantitativt sätt hade varit intressant om jag kunnat dra mer 

generella slutsatser, något som inte låter sig göras med det begränsade material som jag 

hade möjlighet att undersöka. Metoden kan användas för mer kvalitativa analyser, men 

jag har istället fokuserat på webbplatsernas funktioner och innebörder. Detta har 

inneburit att jag kunnat bibehålla en öppenhet för det outtalade och underförstådda. Det 

vill säga det som innehållsanalysen ofta kritiseras för att inte lyckas fånga upp.
66

 

 

Observationer ses som en lämplig metod att använda för den som vill kunna ”ge 

nyansrika och nära beskrivningar av situationer där människor interagerar med 

varandra”
67

. Metoden används ofta för att studera socialt samspel och skeenden i sitt 

naturliga sammanhang (i jämförelse med att få det återberättat för sig i andra hand till 

exempel genom intervjuer och enkäter). Observationsmetoden är lämplig när man har 

ett utforskande syfte och används då för att samla in så mycket kunskap man kan om en 

företeelse. Den insamlade kunskapen kan sedan ligga till grund för vidare studier. Detta 

stämde väl överens med mitt syfte och var därför en metod som jag tog till mig inför 

min studie. Jag tänkte mig att jag genom att observera olika webbplatser och den 
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kommunikation som pågår där skulle få god kunskap om hur bibliotekswebbplatserna 

fungerar.
68

 

 

Det är vanligt att utgå från empiriska observationer vid insamlandet av material vid 

webbstudier. Observatören samlar in data kring verkliga situationer på fältet och går 

direkt till förstahandskällan. Nackdelar med metoden är att den inte förklarar varför, att 

den förenklar och att forskaren kan ha svårt att verka utan att påverka det han/hon skall 

studera. Observationsmetoden kan sägas ha två olika varianter, strukturerad observation 

och ostrukturerad eller deltagande observation. Med den ostrukturerade observations-

metoden ställs forskaren inför möjligheter och risker som måste vägas mot varandra. 

Som närvarande i en situation kan forskaren/observatören ställa frågor för att 

komplettera och fördjupa sin materialinsamling och öka sin förståelse för forsknings-

fältet. Att som forskare synas med sin närvaro medför dock risken att situationen på-

verkas och förändras till att bli något annat än den skulle blivit om den inte beforskats. 

Detta är problematiskt eftersom forskaren då riskerar att undersöka något annat än det 

han/hon tror sig undersöka. Webben som forskningsfält är inte förskonat från sådana 

risker. Det kan till exempel vara så att man för att observera en chatt måste vara 

inloggad på den och därmed synlig för dem som undersöks. Nu återfanns inga sådana 

fora på de undersökta webbplatserna vilket gjorde att jag kunde förbli dold på webb-

platserna. Den situation som studerats skulle ha sett likadan ut oavsett om den 

undersökts eller ej. Man kan naturligtvis välja olika strategier för sin öppenhet vid 

materialinsamlingen. Jag har valt att inte ge mig till känna. Detta har bland annat inne-

burit att jag inte samlat in information om hur snabbt eller i vilken omfattning som 

bibliotekswebbplatserna svarar på frågor de får via e-post och webbformulär.
 69

 

 

Den ostrukturerade observationen innebär att forskaren inte kan förbereda sig på exakt 

vilka skeenden som skall undersökas utan istället får läsa in sig på området för att ha en 

så stor kunskap som möjligt om det forskningsfält han/hon väljer. I mötet med sitt pro-

blemområde skall forskaren sedan föra noggranna fältanteckningar av det som obser-

veras och registrera allt. Först i efterhand kan forskaren sovra och söka mönster i sina 

anteckningar. Att verkligen registrera allt är visserligen ett ideal, men också något som 

svårligen låter sig göras även av den mest erfarne forskare. Därför blir den goda förkun-

skapen det som borgar för undersökningens trovärdighet, reliabilitet. Som D-student är 

jag ingen erfaren observatör, vilket gör deltagande observation till en vansklig metod 

för mig. Ett sätt att öka trovärdigheten är att göra en strukturerad observation som inte 

ger samma utrymme för tolkning. Strukturerade observationer kräver tydliga defini-

tioner, eftersom de skall ge samma resultat oavsett vilken forskare som utför dem.
70

 

 

Först satte jag mig in i ämnesområdet genom litteraturstudier. Detta skapade en 

förståelse av informationskompetens, webb, folkbibliotek och folkbildning, samt hur 

dessa områden sammanstrålar i det att de har någon form av interaktion och dialog 

gemensamt, samt att de tillsammans kan utgöra en lärmiljö. Jag formulerade kriterier till 

ett observationsschema, innehållande både bildningsprocessen (utifrån Gustavssons bok 
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Bildning i vår tid) och informationskompetens (utifrån flera olika forskares defini-

tioner). Jag var övertygad om att hitta en livlig (inter)aktivitet på de svenska biblioteks-

webbplatserna. En interaktivitet i linje med folkbildningens idéer och där bibliotekens 

identitet omskapades och levde i dialog med sina användare. De svenska myndig-

heternas utvecklingsarbete med 24-timmarswebben kopplade samman begreppen inter-

aktion och service, där webbplatser som tillhandahöll möjlighet till mycket interaktion 

och deltagande också ansågs vara de webbplatser som hade högst servicegrad. Detta 

förstärkte min tro att biblioteken möjliggjort för sina användare att på olika sätt kunna 

delta och formulera sig över bibliotekswebbplatserna.  

 

Min förförståelse av webben som en plats för biblioteken att tillhandahålla berikande 

möten, kan ses som är en sorts hypotes eller grundläggande idé för uppsatsen, eftersom 

biblioteken kan anses behöva använda webben som kanal till att nå ut till fler människor 

och fungera som ett levande forum för människors nyfikenhet, sök- och läslust. Detta 

gör att metoden skulle kunna benämnas som ett deduktivt förfaringssätt, men jag har 

inte renodlat prövat en teori. Det som hände när jag med mitt observationsschema 

närmade mig det empiriska materialet var nämligen att jag varken fann diskussions-

forum eller andra mötesplatser för utbyte och dialog. Jag hade läst in mig på 

webbkultur, folkbildning och framtidsvisioner för bibliotekssverige, men en sådan inläs-

ning hjälpte mig inte att tolka eller förstå det jag mötte på bibliotekswebbplatserna. Mitt 

observationsschema visade sig inte fungera i mötet med praktiken på webbplatserna, 

eftersom det krävde luddiga, krystade och omständliga tolkningar för att placera in det 

jag mötte i det empiriska materialet under de rubriker/kriterier/punkter som jag tagit 

fasta på i min inläsningsfas. I mötet med materialet fick jag därför förändra min för-

beredda metod, överge mina förberedda kriterier och istället närma mig biblioteks-

webbplatserna på ett mer induktivt sätt, med betydligt mer förbehållslösa observationer 

och med stor öppenhet för deras faktiska utformning och innehåll.  

 

Svenningsson et al beskriver analys av webbplatser som en process i flera steg. 

Inledningsvis behöver man kartlägga dess uppbyggnad och undersöka vilka element den 

innehåller. Därefter skall dessa element beskrivas och indelas i olika kategorier. Där-

efter behöver man fundera över vilka praktiker som råder och vilka funktioner som 

finns på webbplatsen för att förstå vad människor gör eller erbjuds göra på webbplatsen, 

dvs. förstå meningen med webbplatsen.
71

 

 
Eftersom webbsidesanalys är ett så nytt område har vi 

fortfarande inte många teorier om hur de typiskt sett är 

uppbyggda. Därför får denna uppgift i många fall bli väldigt 

induktiv, det vill säga vi utgår från empiriska observationer för 

att utifrån dem formulera hypoteser eller teorier.
72

 

 

Detta illustrerar väl hur min första undersökning genomfördes. Jag saknade fungerande 

teorier och utgick istället från det empiriska materialet och använde observationer som 

metod för materialinsamlingen. Jag närmade mig bibliotekswebbplatserna genom att 

sätta mig in i deras innehåll. Jag försökte registrera allt och särskilt notera hur webb-

platsernas text, struktur och funktion bjuder in alternativt inte bjuder in användarna till 

dialog, interaktion, deltagande och möjlighet att utan egentlig sökfråga finna en lärande-

miljö där deras egen nyfikenhet kan leda till kunskapande processer och gemenskaper. 
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Därefter kartlade jag det insamlade materialet och försökte förstå den biblioteks-

verksamhet som jag observerat på de undersökta webbplatserna. Mitt sätt att lösa 

svårigheterna kring struktur och tolkning var att göra en grundläggande beskrivning av 

webbplatsmiljön för att bli insatt i materialets egen struktur.  

 

Därefter bearbetades och beskrevs materialet. Svenningsson et al menar att det är en 

utmaning att bringa ordning i insamlade observationer, strukturera och avgränsa dem. 

Jag strukturerade upp min första undersöknings observationer av materialet under 

rubrikerna; Kontaktuppgifter, Användandet av webbens tekniska möjligheter, Anknyt-

ning till hemkommun och omvärld, Informationssökning samt Bibliotekets uppgift och 

funktion. (Vad jag fann under dessa rubriker återkommer jag till i resultatavsnittet). 

Under dessa innehållsrelaterade rubriker var ambitionen att öppet och tydligt beskriva 

både de undersökta bibliotekswebbplatserna och de tolkningar som gjorts.
73

 

 

I denna första undersökning hittade jag mönster i materialet och drog slutsatser av det 

jag funnit. Jag saknade dock en teori som kunde förklara den praktik som jag fann och 

det dröjde ett tag innan jag fick upp ögonen för Andersson/Skot-Hansens modell. Vid 

det laget kunde mycket ha hänt på bibliotekswebbplatserna och jag valde därför att göra 

en ny undersökning för att möta det empiriska materialet med både kunskapen från den 

första undersökningen och en teoretisk utgångspunkt i ryggen. Eftersom jag inte kunde 

bortse från det jag lärt mig av den första undersökningen har min andra undersökning 

även påverkats av (och delvis baserats på) det som framkom av min undersökning 2006.  

 

I det fortsatta arbetet ville jag använda en mer strukturerad metod och teori, därför 

använde jag mig av ett observationsschema baserat på Andersson/Skot-Hansens modell. 

Förutom att tillförlitligheten anses bli högre när man använder systematisk observation 

som metod på ett riktigt sätt, så ses det också som ett effektivt sätt att samla in material 

klart för analys. Det passade mig och mina förutsättningar väl.
74

 

5.1 Observationsschema 

Den strukturerade observationsundersökningen genomfördes under perioden september-

oktober 2009. Inledningsvis skapades ett observationsschema. Detta kräver att forskaren 

definierar vad det är som skall observeras och minimerar de variationer som kan uppstå. 

En viktig förutsättning vid valet av punkter till observationsschemat är att de kan 

definieras och registreras så exakt som möjligt.
75

 

 

Eftersom observationsschemat inte varit ämnat för en kvantitativ studie där förekomster 

skulle mätas, har det varit något mer tematiserat (än exakt definierat) för att webbinne-

hållet skall fångas upp och analyseras på ett kvalitativt sätt. När man väljer kategorier 

för sitt observationsschema gäller det att inte ha för många punkter, men att samtidigt få 

med det som är relevant. I detta arbete tar forskaren i regel hjälp av tidigare under-

sökningar och teorier för att veta att rätt saker står i fokus för undersökningen. I den här 

andra undersökningen i studien har jag främst lutat mig mot Skot-Hansens modell och 

min första undersökning för att ta fram relevanta kategorier.
76
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Observationsschemat utgår från Andersson/Skot-Hansens förslag på hur biblioteken kan 

arbeta för att bli en dynamo i lokalsamhället. Punkterna i observationsschemat är alltså 

avsedda att hjälpa oss att förstå verksamheten på bibliotekswebbplatserna. Både biblio-

tekens länkar från sin startsida till andra sidor på den egna webbplatsen och till externa 

webbplatser kommer att observeras eftersom även bibliotekets externa länkar hjälper 

användarna vidare till information, kunskap och/eller upplevelse. 

 

 Presentation av biblioteket och dess verksamhet 

 Bibliotekswebbplatsen som plats för (eller ingång till) kulturella upplevelser 

o Länkar vidare till (lokala) upplevelser, nöje och kultur 

o Länkar vidare till lokalsamhället, lokaltidningar, lokala aktörer och annat 

lokalt identitetsskapande 

o Fördjupning i aktuella händelser och personer 

 

 Bibliotekswebbplatsen som kunskapscenter 

o Studenter som definierad målgrupp 

o Ger hjälp till självhjälp, genom att publicera sökhjälp. 

 

 Bibliotekswebbplatsen som informationscenter 

o Presenterar information så som till exempel evenemangskalender och 

vägleder vidare inom olika ämnesområden. 

o Speciella målgrupper (till exempel: 

ungdomar/släktforskare/näringsliv/funktionshindrade/olika modersmål) 

 

 Bibliotekswebbplatsen som social verksamhet 

o Länkar vidare till föreningsliv 

o Länkar vidare för social vägledning, till exempel juridisk rådgivning och 

annan stödverksamhet för utsatta grupper. 

o Mötesplatser och möjlighet att själv delta (kan även räknas som en kultu-

rell upplevelse) 

5.2 Urval  

5.2.1 Urval för studiens första undersökning 
Det finns 290 kommuner i Sverige. Samtliga är skyldiga att ha ett folkbibliotek. Många 

av dem kan även antas ha en webbplats (1997 fanns det drygt 100 folkbiblioteks-

webbplatser
77

). Att undersöka 290 webbplatser låter sig dock inte göras inom ramen för 

denna uppsats och ett urval har således gjorts. Ett sådant urval är svårt om ens möjligt 

eller önskvärt att göra utifrån tankar om representativitet.  

 

Att ett urval görs får konsekvensen att undersökningen inte kan användas för att dra 

generella slutsatser om svenska bibliotekswebbplatser. Studien har ingen ambition att 

vara jämförande, även om de olika undersökningsenheterna kommit att belysa varandra. 

 

Valet av vilka sju webbplatser som skall undersökas baseras på tanken att undersöka 

bibliotekswebbplatser som kan antas ligga i den webbtekniska utvecklingens framkant. 

Valet av lämpliga webbplatser har skett utifrån kriteriet att det skall kunna antas vara 
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webbplatser tillhörande bibliotek som anser att webbplatsen och det som sker där är av 

vikt. Detta för att göra undersökningen så intressant och framåtblickande som möjligt, 

både att göra och att läsa. Förutom att jag tror att undersökningen blir mer intressant på 

det sättet, så har jag också hoppats finna exempel på hur bibliotek kan gå tillväga för att 

göra webbplatserna till levande folkbildningsforum. Jag valde att undersöka biblioteks-

webbplatser som jag inte använt eller haft kontakt med tidigare. Syftet med det är att 

kunna möta dem med så lika förförståelse som möjligt. 

 

För att kunna välja sju webbplatser har jag bland annat använt Regionbibliotek Västra 

Götalands skriftserie Framsteget, som presenterar olika verksamhetsområden och teman 

inom biblioteksområdet. Jag hittade en rad intressanta bibliotek genom att notera vilka 

bibliotek som nämnts i de temanummer som berört olika webbprojekt. De biblioteks-

webbplatser som studeras i denna undersökning är: Arkenbiblioteket
78

, Halmstads 

bibliotek
79

, Linköpings bibliotek
80

, Malmö stadsbibliotek
81

, Norrköpings stads-

bibliotek
82

, Säffles bibliotek
83

, Örebro stadsbibliotek
84

. 

 

Som synes har jag valt att inte anonymisera mina forskningsobjekt. Detta eftersom jag 

bedömer dem som offentliga källor och platser som kan besökas via webben av 

människor från hela världen. Genom att redovisa vilka bibliotekswebbplatserna är och 

när de undersökts, kan jag också öppet visa hur min forskning genomförts. 

5.2.2 Urval för studiens andra undersökning 
Mitt största problem med det insamlade materialet från min första undersökning var att 

bibliotekswebbplatserna påverkades så starkt av sitt förhållande till sina hemkommuners 

webbplatser. Eftersom det visade sig att detta förhållande inte går att bortse ifrån, så 

valde jag att lyfta fram det som ett urvalskriterium. Detta trots att mina frågeställningar 

inte handlar om hur bibliotekswebbplatsens organisering påverkar innehållet. En lärdom 

från min första undersökning var också att förhållandet mellan bibliotekets och dess 

hemkommuns webbplats behöver vara klarlagt för att hålla undersökningen så relevant 

och fri från störande element som möjligt. Vare sig mina frågeställningar eller mitt 

metodval kan dock förklara hur bibliotekswebbplatsen som fenomen påverkas eller inte 

påverkas av webbsamarbetet mellan biblioteken och kommunerna. Det som syns på 

webben säger heller inget om hur omfattningen av moderorganisationens inflytande 

eller huruvida styrningen av webbramarna även skulle kunna tänkas innebära en ofrihet 

för biblioteken att själva utforma sin verksamhet på webben. Man kan tänka sig helt fria 

ramar på webben, men att innehållet ändå påverkas av förutsättningar som kommunen 
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Biblioteket är beläget i Örnsköldsvik och drev 2006 en del sidor tillsammans med närliggande högskolor. 
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bestämmer, likaväl som att väldigt styrda ramar inte per automatik innebär att innehållet 

i övrigt regleras. 

 

Tanken är inte att åstadkomma ett statistisk generaliserbart urval. Ambitionen är snarare 

att fånga upp (istället för att distraheras av) olika typfall av svenska folkbiblioteks-

webbplatser. Jag har valt att studera tre folkbibliotekswebbplatser: 

1. En bibliotekswebbplats som har gemensam ram med sin kommun. 

2. En bibliotekswebbplats som är fristående från sin kommunwebbplats.  

3. En bibliotekswebbplats som skapats som ett samarbete mellan flera kommuner. 

 

De flesta folkbibliotekswebbplatser har gemensam ram med sin kommunwebbplats. 

Typindelningen representerar alltså inte en tredjedel av de svenska bibliotekswebb-

platserna vardera. Tvärtom är typ 2 och 3 snarare undantag från regeln att svenska folk-

bibliotekswebbplatser inryms inom deras kommunala webbplatsmiljöer. 

 

Att jag baserat mitt urval på olika bibliotekswebbplatser som är olika organiserade i för-

hållande till sin moderorganisation ger eventuellt en viss möjlighet att urskönja ten-

denser, men att göra ett generaliserbart urval låter sig inte göras inom ramen för denna 

studie. Mitt urval kan därför enbart representera sig självt. Inom respektive kategori har 

urvalet gjorts på följande sätt: 

 

1.)  Malmö Stadsbibliotek
85

 är den bibliotekswebbplats i min andra undersökning som 

har gemensam ram med sin kommunwebbplats. Detta bibliotek ingick i min första 

undersökning och var då det enda bibliotek som hade skapat olika ämnesingångar för 

sina användare. Detta tolkade jag som att de organiserat innehållet för att bemöta 

användarnas intressen. Vilket är intressant utifrån Sundins studie, som visade att 

informationsundervisning ofta utgår från källan, istället för att närma sig användarna – 

trots att det motsatta skulle vara mer effektivt. 

 

2.) Även i valet av en biblioteksplats som är fristående från sin kommunwebbplats har 

jag valt en webbplats som ingick i min första undersökning. Norrköpings bibliotek
86

 

hade 2006 flest tekniska tillämpningar. Denna bibliotekswebbplats använde tekniken för 

att tillgängliggöra innehållet, medan flera av de andra biblioteken enbart presenterade 

det fysiska bibliotekets tillgänglighet. Sedan 2006 har en del hänt med webbplatsen och 

den har även fått en uppgradering mellan undersökningens genomförande och 

uppsatsens publicering. 2006 var webbplatsen känd för sin länkkatalog, Örjans 

länklista. Vid tiden för uppsatsens undersökning hade Örjan Bergman gått i pension och 

länklistan slutat att underhållas och uppdateras. I skrivande stund (2010) har listan helt 

försvunnit. 

 

3.) År 2006 fanns inget exempel på bibliotekswebbplatser skapade som samarbeten över 

kommungränserna. De mest kända sådana bibliotekswebbplatser som finns idag är 

Minabibliotek.se (Umeåregionen) och Biblioteket.se (Stockholmsregionen). Här har jag 

valt att studera Minabibliotek.se
87

. Det är ett val, som innebär att mina exempel får en 

geografisk spridning och en spridning från storstad till glesbygd. I Minabibliotek.se 

ingår sex grannkommuner. Förutom Umeå ingår Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs kommun i samarbetet. 
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6 Resultat, analys och slutsatser 

I detta kapitel kommer resultatet från båda undersökningarna i studien att presenteras 

och analyseras. Inledningsvis tar jag upp hur biblioteken presenteras på webbplatserna 

och tar samtidigt upp något av resultaten från min första undersökning. Avsnittet är 

därefter uppdelat med underrubriker för de olika funktioner som biblioteket kan ha, 

enligt Andersson/Skot-Hansen. Sist i avsnittet presenteras studiens slutsatser. 

 

I den första undersökningen som genomfördes i mars 2006, studerades sju 

folkbibliotekswebbplatser. Undersökningen fokuserade på folkbibliotekswebbplatsens 

funktion som mötesplats för folkbildning. Översatt till Andersson/Skot-Hansens 

vokabulär skulle det kunna sägas vara brytpunkten mellan flera av de funktioner som 

folkbiblioteken skulle kunna vara center för i sina lokalsamhällen, där den sociala 

(inter)aktiviteten skulle gynna både användarnas deltagande i webbkulturen och 

stimulera deras nyfikenhet och intressen. Jag letade aktivt efter innehåll som visade hur 

biblioteken sökte kontakt med och/eller skapade diskussionsforum för sina användare, 

men fann att bibliotekswebbplatserna inte kunde sägas fungera som mötesplatser. 

Bibliotekswebbplatserna innehöll helt enkelt inga diskussioner eller samtal att under-

söka. Tvärtom var det tydligaste mönstret att det var svårt att hitta kontaktvägar till 

biblioteket.  

 

På vissa bibliotekswebbplatser dominerade bibliotekens hemkommuner upplevelsen av 

webbplatsen på ett sätt som skapade osäkerhet kring om biblioteken är avsändare till det 

som pågår på webbplatsen eller om även det biblioteksmässiga innehållet styrs av 

hemkommunens webbplatsstruktur. Jag fann exempel på webbplatser där kontakt-

uppgifter hänvisade till kommunen istället för direkt till biblioteket, där sidfot, 

toppnavigering, hela spalter och t.o.m. rubriksättningen
88

 var gemensam för bibliotekets 

och dess hemkommuns webbplats. Detta väckte frågor om folkbibliotekens identitet i 

sina kommunala moderorganisationer. Jag upplevde att kommunwebbplatsernas 

struktur dominerade på ett sätt som jag inte kände igen från min inläsningsfas. En 

inläsningsfas där webbkultur, folkbildningstraditioner, lagtexter, biblioteks- och 

informationsforskning, aktuell biblioteksdebatt samt informationssökning och 

informationskompetens framstod som det naturliga sammanhanget vid betraktande av 

och förståelse för bibliotekens webbverksamhet.  

 

Av detta drog jag slutsatsen att bibliotekswebbplatsernas organisering i förhållande till 

sina hemkommuner behöver utredas av den som vill förstå folkbiblioteksverksamheten 

på webben. Utan vidare kunskap om detta är det svårt att dra några slutsatser om 

bibliotekens avsikter, förutsättningar, struktur och/eller innehåll. Det är i mina ögon sett, 

svårt att diskutera Bibliotek 2.0 och delaktiga användare så länge det är oklart hur 

delaktiga biblioteken själva har möjlighet att vara på sina egna webbplatser. Det kan 

med andra ord vara ett viktigt led i att säkerställa att man verkligen undersöker det man 

säger sig (och tror sig) undersöka. Bristen på tydlig avsändare får konsekvenser för den 

enskildes webbplatsbesök, för forskarens förståelse av företeelsen bibliotekswebbplats 

och för vilka frågor som kan ställas direkt till en bibliotekswebbplats.  
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Min tänkta ansats att betrakta webbplatserna som en social miljö stämde inte, eftersom 

det varken fanns några samtal eller diskussionsforum på de undersökta biblioteks-

webbplatserna. Det var förstås ett dilemma när jag skulle fundera över vilka praktiker 

som råder på bibliotekswebbplatserna och förstå meningen med dem. Jag valde att ändå 

undersöka webbplatserna och på ett mer förbehållslöst sätt och, med utgångspunkt i 

själva materialet, kartlägga vad som fanns där. Strukturen bestod på samtliga webbsidor 

av sidhuvud och toppnavigering överst på startsidan, 2-4 spalter och nederst en sidfot. 

På bibliotekswebbplatserna fann jag olika typer av innehåll, som jag kunde kategorisera 

enligt följande: 

  

Kontaktuppgifter – Det var inte alla bibliotek som presenterade sina kontaktuppgifter 

på startsidan, en del av de undersökta webbplatserna hade istället växelnumret till 

kommunens växel eller epost-adressen till webbmastern i sin sidfot. Det kan också 

upplevas missvisande att Fråga biblioteket-funktionen inte innebär att man som 

användare får kontakt med sitt lokala bibliotek, utan istället länkas vidare till en 

nationell frågetjänst. Särskilt olyckligt blir det på bibliotekswebbplatser där det är svårt 

att hitta kontaktuppgifterna till det lokala biblioteket. 

 

Användandet av webbens tekniska möjligheter – Här fann jag möjlighet att uträtta 

låneärenden och söka i katalogen, samt länklistor och exempel på multimedia, ljud- 

bild- och filmfiler att hämta hem. Barnsidorna var generellt de mest kreativa och 

interaktiva, medan sidorna för funktionshindrade och invandrare främst handlade om 

service och tillgänglighet i det fysiska biblioteket. Det fanns också exempel där 

tekniken inte togs till vara, t.ex. hade Halmstads bibliotek nedladdningsbara pdf-filer för 

sina månadsboktips istället för webbsidor där boktipsen hade kunnat fungera som 

dynamiska länkar till bibliotekskatalogen. Jag drog slutsatsen att biblioteken ser låne-

ärenden och bibliotekskatalog som sina främsta funktioner, eftersom det främst är denna 

teknik som utvecklats och införts. Malmö stadsbibliotek stod för det tydligaste exemplet 

på att bibliotekswebbplatserna kan skapa olika rum och ämnesingångar. 

 

Anknytning till hemkommun och omvärld – Närheten till hemkommunen märktes, 

som nämnts tidigare, inte bara av att det fanns länkar till sådant som ligger de lokala 

användarna nära. Hemkommunernas närvaro gjorde att det på flera av webbplatserna 

var svårt att få fram kontaktuppgifter direkt till biblioteket. Som användare hamnade 

man också lätt på kommunwebbplatsen t.ex. genom att klicka på begreppet startsida 

eller om man använde sig av sidans toppnavigering. Detta visade på svårigheten att med 

en bibliotekswebbplats visa en biblioteksidentitet, om man bara har kommunens givna 

ramar och på sina ställen även kommunwebbplatsens rubriksättning att tillgå. 

 

Informationssökning – Dessa resultat kan kopplas till Andersson/Skot-Hansens modell 

där biblioteken anses kunna fylla en funktion som informationscenter. Därför åter-

kommer jag till dessa resultat lite längre fram i kapitlet. 

 

Bibliotekens uppgift och funktion – På bibliotekswebbplatserna är det funktionerna 

som utlåningscenter, bibliotekskatalog och boktipsare som fått mest utrymme. Att 

förmedla länkar var också en uppgift som bibliotekswebbplatserna fyllde. 

 

Den här första undersökningen gav insikter om att det fanns förutsättningar i det 

empiriska materialet som jag inte varit medveten om och att det behövdes en teori som 

kunde bringa struktur i mina fältanteckningar. Med dessa insikter som grund gjorde jag 
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en andra undersökning, där min metod, mitt urval och min teoretiska utgångspunkt hade 

modifierats för att bli mer tillämpbart på det empiriska materialet. Exempelvis medförde 

erfarenheterna från min första undersökning att bibliotekswebbplatsernas förhållande 

till sina hemkommuner lyftes fram som ett urvalskriterium inför min andra under-

sökning.  

 

De tre bibliotekswebbplatser som undersöktes i min andra undersökning signalerade 

redan i sin presentation av sig själva vem de riktar sig till, vad de erbjuder och vad de 

är. Deras olika organisationstyper lyser igenom i presentationerna. Minabibliotek.se är 

en gemensam bibliotekswebbplats för flera kommunbibliotek och där lyfts själva webb-

platsen fram. Malmös bibliotekswebbplats som tydligast finns inom ramen för sin 

hemkommuns webbplats lyfter fram sådant som myndighetswebbplatser tillhandahåller; 

information till medborgarna och en viss insyn i verksamheten genom nedladdningsbara 

offentliga dokument, så som till exempel verksamhetsberättelser. Norrköping som har 

en fristående bibliotekswebbplats fokuserar på det fysiska biblioteket. Orsak och verkan 

kan inte vetenskapligt beläggas här och urvalet är alltför begränsat för att konstatera 

några generella mönster. Jag kan bara konstatera att så här ser det ut på de webbplatser 

som undersökts inom ramen för denna undersökning. 

 

Olika innehåll kan tänkas bero på olika förväntningar på vad användarna vill ha ut av 

webbplatsen, men handlar också om vilken verksamhet som biblioteken tillhandahåller 

på sina webbplatser. Verksamhetsberättelser är förmodligen inte det första som en ovan 

biblioteksanvändare efterfrågar för att få veta vad han/hon kan använda webbplatsen 

(eller biblioteket) till. Möjligen, men inte troligen, finns det en målgrupp bestående av 

verksamhetsberättelse-intresserade medborgare, som genom denna möjlighet stimuleras 

att använda webben. 

 

En bibliotekswebbplats som erbjuder en förkovran i bibliotekslokalerna och dess 

historia, kan sägas vända sig till den som är intresserad av lokalhistoria och som ser 

bibliotekslokalerna som en invand miljö, värt att veta mer om. Det är skillnad på att 

vara ovan biblioteksanvändare och att vara ovan webbanvändare och här kan den vane 

biblioteksanvändaren lockas att använda bibliotekswebbplatsen. 

 

Att det är den bibliotekswebbplats som gemensamt drivs av flera kommuners bibliotek, 

som tydligast ger själva webbplatsen en egen roll frestar förstås den som vill dra slut-

satsen att det kanske är ett sådant samarbete som krävs för att få medvetenhet kring 

bibliotekswebbplatsens roll och funktion som en biblioteksverksamhet i sig självt. I alla 

fall kan man tänka sig att ett sådant samarbete kräver att man för samtal och skapar 

definitioner och mål för vad man vill åstadkomma med sin webbplats, något som annars 

kan saknas om man får tro Bergstrands undersökning från 2003.  

 

När det gäller teori och resultatredovisning i övrigt, så har jag valt att lyfta in även min 

första undersökning i Andersson/Skot-Hansens modell. Därför följer här en redovisning 

av båda undersökningarna med hjälp av rubriker hämtade från modellen. Det kommer 

tydligt att framgå av texten vilken undersökning som redovisas och analyseras. 

6.1 Bibliotekswebbplatsen som kulturcenter 

Ett lokalt kulturcenter har, enligt Andersson/Skot-Hansen, sin främsta uppgift i att för-

djupa lokal identitet och öppna för andra intryck och infallsvinklar. Jag har därför valt 
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att undersöka hur bibliotekswebbplatserna länkar vidare till upplevelse, nöje och kultur i 

stort och hur de knyter an till aktuella händelser och personer. Tanken är att sådana 

länkar leder vidare och djupare in på webben och därigenom öppnar för nya intryck från 

andra håll i världen. Dessutom har jag för att se hur biblioteken arbetar för att fördjupa 

den lokala identiteten via sina webbplatser även studerat länkar vidare till lokal-

samhället och dess lokala aktörer, så som lokala nyhetsförmedlare och föreningar. 

 

De flesta av de sju webbplatser som undersöktes 2006 länkade till lokalsamhället, 

exempelvis fanns länkar till närliggande kommuner och länsstyrelser, skolor i kom-

munen och sökverktyg för hemsidor inom länet, den lokala släktforskarföreningen, 

länkar till andra verksamheter inrymda i huvudbibliotekets byggnad, länsmuseets 

kulturarvsprojekt, stadsmuseet och till kommunens kvalitetsfilmsbiograf, lokala nyhets-

medier, kommunens jazz club och länets musikteater. Dessutom publicerade samtliga 

bibliotekswebbplatser information om sin programverksamhet och sina egna arrange-

mang.  

 

Bibliotekswebbplatserna kan med sina länkar hjälpa och leda sina användare vidare 

bortanför bibliotekens egen samling och kontroll. Detta att vara en del av lokalsamhället 

kan också ses som ett sätt att möta användarna i det som så många som möjligt kan 

relatera till. Det lokala sammanhanget är ju det som är gemensamt för folkbibliotekets 

främsta målgrupp – kommuninvånarna. Ett sätt för biblioteken att visa att de finns i sitt 

närsamhälle är att visa att biblioteket finns i samma samhälle som sina användare. 

Malmö stadsbiblioteks webbplats gjorde detta 2006, genom att ha en spalt på sin 

startsida enkom med länkar till sådant som var aktuellt i samhället i stort. I synnerhet 

återspeglades kulturnyheter bland länkarna, som ledde till såväl externa webbplatser 

som till den egna webbkatalogen. När jag undersökte sidan innebar det att biblioteket 

använde platsen till att lyfta fram kommunens information om fågelinfluensan, 

information kring Olof Palme (i samband med den uppmärksammade årsdagen 20 år 

efter att Olof Palme mördades) och vinnaren av Nordiska rådets litteraturpris. Detta kan 

också ses som ett exempel på att biblioteket tillhandahåller en möjlighet till fördjupning 

och att stilla sin nyfikenhet kring sådant som användaren har hört talas om tidigare och 

kan relatera till. Användaren behöver inte ha någon informationsfråga färdigformulerad 

för att ha utbyte av bibliotekswebbplatsen. Eftersom jag tyckte att det var ett intressant 

exempel fanns det med i observationsschemat inför undersökningen 2009.  

 

 De tre biblioteken som studerades i den andra undersökningen hade olika strategier för 

att knyta an till aktuella händelser och personer. Två av biblioteken hade inga sådana 

puffar eller ingångar alls, såvida det inte gäller att lyfta fram nyheter i samlingarna. 

Minabibliotek.se däremot puffar och anknyter direkt på startsidan och i bloggar och 

artiklar på sin webbplats. Minabibliotek.se har kanske också en annan möjlighet till 

detta i och med att de har mer utrymme för egenproducerat material. Biblioteken kan 

dock även tillhandahålla länkar om sådant som kan tänkas vara aktuellt för sina 

användare, antingen länkar till andra webbplatser eller dynamiska länkar in till de egna 

samlingarna, något som alltså fanns på Malmös bibliotekswebbplats 2006, men som nu 

hade tagits bort. Att aktuella händelser och personer inte får någon uppmärksamhet på 

flera av bibliotekswebbplatserna signalerar också att biblioteket inte är ett center i det 

omgivande samhället, utan att det snarare är sin egen mittpunkt. En punkt där 

användarnas vardagsliv inte möts upp. 
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Det egenproducerade materialet på Minabibliotek.se ger ingångar främst till aktuell 

litteratur och film. Användarna har också möjlighet att kommentera direkt på webb-

platsen och/eller dela med sig av innehållet till andra genom att bibliotekswebbplatsen 

tillhandahåller länkar till andra sociala medier.
89

 Fransson/Giger efterlyste i sin 

undersökning bibliotekswebbplatser där biblioteken både var förvaltare och kunde ge 

inspiration. Deras undersökning genomfördes 1997, men fortfarande saknar de flesta 

bibliotekswebbplatser tillräckligt med egenproducerat innehåll för att webbplatsen skall 

vara inspirerande och stimulera till kulturell verksamhet. 

 

När det gäller kulturupplevelser och nöjen lyfter bibliotekswebbplatserna främst fram 

de egna arrangemangen och de egna samlingarna. Via bibliotekswebbplatserna finns 

också en del upplevelser att hämta direkt, till exempel i form av e-böcker och ned-

laddningsbar musik. På Norrköpings bibliotekswebbplats finns dessutom spel för barn 

och boktips utformade som filmfiler. Norrköpings stadsbibliotek har en stark prägling 

av sitt lokalsamhälle i det att biblioteket via webbplatsen tillhandahåller ett lokalt 

bildarkiv och även på en del av webbplatsen lyfter fram litteratur med Norrköpings-

anknytning. I Malmö länkas det direkt på startsidan till webbplatsen Kulturarv Malmö, 

som förmedlar lokalhistoria. På Minabibliotek.se finns länk till ”Kulturlänkar, Umeå”. 

Länkarna som leder vidare innehåller inte tillräckliga beskrivningar för att användaren 

bara av bibliotekswebbplatsens information skall kunna se vad det är för något som 

händer på den sida som de länkas till. I Malmö och i Umeå är det kommunens 

kulturförvaltning som presenterar länkarna till det lokala kulturlivet på sina webbsidor. 

 

I Norrköpingsexemplet har det lokala fått en egen plats inom webbplatsen och det-

samma gäller på Minabibliotek.se, som har en ”Västerbotten”-sida. Under denna sida 

lyfter Minabibliotek.se fram ”lokala profiler och projekt – och inte minst litteratur om 

och från Västerbotten”. Samtliga bibliotekswebbplatser har således en ansats att 

återkoppla till lokalsamhället – även om det kanske skulle behövas mer för att de skulle 

kunna kallas center för den lokala kulturen. Oftast är det myndighets- och kommun-

webbplatser som biblioteken länkar till (och dessa har i sin tur skapat kultursidor eller 

evenemangskalendrar på webben med länkar till och/eller information om aktuella 

lokala begivenheter och kulturyttringar). Bibliotekswebbplatserna har istället valt att 

fokusera på sin egen programverksamhet och de egna samlingarna.  

 

När det gäller den lokala nyhetsförmedlingen som kan sägas vara en viktig del för den 

lokala identiteten, så är det inte lokala nyhetsförmedlare som lyfts fram eller som är 

mest lättillgängligt placerade överst på sidorna. Istället är tidskrifterna uppradade i bok-

stavsordning som på Norrköpings bibliotekswebbplats, eller som på Malmös biblioteks-

webbplats där länken går till ”Tidningar från andra delar av världen”. Det är i detta 

tydligt att dessa bibliotek valt att öppna för världen utanför det lokala perspektivet, 

genom att tillhandahålla en väg vidare till nationella och internationella nyhetsmedier. 

Ett val som kan ses i ljuset av Ristarp/Andersson som refererades i uppsatsens 

inledning, som såg biblioteken som en viktig resurs för att hjälpa användarna att hitta 

alternativa nyhetskällor. 

 

På Malmös bibliotekswebbplats är det via bibliotekskatalogen, som man kan skriva in 

recensioner under respektive post. Då eventuella instruktioner om detta kan finnas un-

der de sidor som kräver inloggning så kan jag inte säga något om huruvida de finns eller 
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hur de i så fall ser ut. Malmös bibliotekswebbplats har valt att länka vidare till webb-

platsen Vilaser.se för den som vill hitta andra läsintresserade. På Norrköpings stads-

bibliotek finns ingen möjlighet att kommentera eller recensera, istället har man där valt 

att länka vidare från webbplatsens boktips till webbplatsen LibraryThing.com. Detta är 

en webbplats där användaren både kan diskutera böcker och bygga upp egna bibliotek 

så att man lätt skall kunna hitta andra som tycker om ungefär samma typ av böcker som 

man själv. Litteraturintresserade människor hänvisas i dessa exempel ut från biblioteket 

och vidare till andra samtal och gemenskaper på webben. 

 

Möjligheten att kommunicera över webbplatsen har i samtliga fall berört lästips (även 

film och TV-spel). Både Malmös och Norrköpings bibliotekswebbplats har valt att 

länka vidare till andra forum på webben för den som vill diskutera vidare. Detta kan 

tolkas som att bibliotekswebbplatserna inte har klivit in i någon roll som nav/center vare 

sig för lokalt kulturliv eller för att vara en ingång till kulturell verksamhet utanför det 

egna biblioteket eller den egna webbplatsen. Däremot kan de genom tillhandahållandet 

av sociala medier på webben sägas vilja bidra som en aktör i människors vardagsliv, 

upplevelser och identitetsskapande – kort sagt vara, om inte ett kulturellt center, så i alla 

fall en kulturaktör i människors liv. Även om biblioteken på detta sätt inte själva blir 

plats för samtal, så främjas ändå att sådana samtal kommer till stånd. Med andra ord 

precis det som bibliotekslagen vill att biblioteken skall arbeta för. Det finns dock en risk 

att biblioteken genom att hänvisa till andra aktörer, tappar sin egen roll som aktör och 

resurs inom kulturområdet. Att hänvisa till andra kan inte ses som att arbeta offensivt 

för att synliggöra biblioteket, så som bland annat Andersson/Skot-Hansen har efterlyst. 

Den som en gång registrerat sig på t.ex. LibraryThing.com kommer gissningsvis att gå 

direkt dit och inte via biblioteket för att föra litteratursamtal och hitta likasinnade. 

Länken hjälper på så sätt biblioteksanvändaren vidare till en konkurrerande aktör. 

 

Minabibliotek.se inbjuder sina användare på ett sätt som sträcker sig vidare utanför läs- 

och boktipsandet. Om det utrymme som erbjuds även börjar användas kan biblioteks-

webbplatsen fylla en funktion för att stimulera kulturell verksamhet i stort. 

6.2 Bibliotekswebbplatsen som kunskapscenter 

Folkbibliotekens funktion som kunskapscenter innebär, enligt Andersson/Skot-Hansen, 

att biblioteken fokuserar på studenter och på att ge kunskap om hur man kan använda 

biblioteket. För att undersöka hur bibliotekswebbplatserna fungerar i detta hänseende 

har jag undersökt huruvida de tillhandahåller sökhjälp och hjälp till självhjälp, samt om 

de vänder sig till studenter, som en särskilt definierad målgrupp. Det som framkom 

kring kunskapsfunktionen i min första undersökning är främst redovisat i avsnittet om 

biblioteket som informationscenter, eftersom jag i den undersökningen inte gjorde 

någon distinktion mellan kunskaps- och informationsfunktionen. I Andersson/Skot-

Hansens modell som jag tillämpat i min andra undersökning är kunskapsfunktionen 

avgränsad till att gälla bibliotekskännedom och studenter. 

 

De två bibliotekswebbplatser som hade handledningar i informationssökning 2006 var 

inte med i undersökningen 2009. Av de bibliotek som undersöktes 2009 var det bara 

Norrköpings bibliotekswebbplats som givit studenter som målgrupp en egen portal. På 

denna portal finns en spalt för vad som finns via webbplatsen och en spalt för vad 

studenterna erbjuds på stadsbiblioteket. Här finns information om datorbokning, 
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läsplatser, databaser och om undervisning i informationssökning och om att boka en 

studiebibliotekarie. 

 

Malmö stadsbibliotek har inte någon liknande studentportal, utan tipsar istället om 

särskilda platser för vuxenstuderande i det fysiska biblioteket. Malmö gör detta under 

benämningen Lärmiljö IDA, där IDA står för Information Delaktighet Arbete. De bibli-

otek i kommunen som har sådana platser har också en särskild service med bland annat 

läx- och språkhjälp. Detta är en hänvisning till det fysiska biblioteket. Biblioteks-

webbplatsen i sig själv, ger ingen särskild service eller hjälp för studenter. 

 

Anderson/Skot-Hansen menar ett det är just genom att rikta sig till studenter som ett 

bibliotek blir ett kunskapscenter. Enligt den definitionen är det i så fall bara Norrkö-

pings bibliotekswebbplats som kan sägas vara ett kunskapscenter. Men i Norrköping 

såväl som i Malmö är det i praktiken snarare det fysiska biblioteket än bibliotekswebb-

platsen som står för studentverksamheten.  

 

Ett sätt att stimulera användarnas intresse för kunskap och utbildning är att låta 

webbplatsen ha olika ingångar och sidor/portaler för olika målgrupper. På det sättet har 

samtliga bibliotek givit barn och unga egna ingångar via toppnavigeringen och sidor 

med ett annat upplägg än webbplatsen i övrigt. Det överensstämmer dessutom med 

bibliotekslagens krav på att biblioteksverksamheten särskilt skall anpassas till denna 

grupps behov. Biblioteken har ansträngt sig för att nå ut genom att upprätta olika 

webbsidor för olika målgrupper, men gör med detta även ett val att dela in människor 

efter en aspekt av deras tillvaro istället för att möta upp olika informations- och 

kunskapsbehov. 

 

Att lyfta fram olika ämnen och intresseområden är ett annat sätt att stimulera 

kunskapsutveckling. Här hittar människor snabbt det som är intressant och relevant just 

för henne/honom och kan gå vidare i sin egen takt. Detta har både Malmö och 

Minabibliotek.se gjort under startsidans Tips-rubriker,
90

 där olika ämnesområden 

genom puffar för biblioteksarrangemang, bok- och filmtips, samt artikelarkiv. Bland de 

ämnesområden som Malmös bibliotekswebbplats lyfter fram återfinns bland annat fa-

miljeliv och trädgård. Även i detta sammanhang blir puffandet för mer information om 

aktuella händelser och personer relevant. Detta eftersom allt kunskapande tar sitt 

avstamp i det som är nära eller känt för någon att relatera till. 

 

Bibliotekswebbplatsens eventuella roll som kunskapscentrum kan också ses i ljuset av 

Mats B Anderssons definition av lärdomäner. Han menar att en lärdomän direkt svarar 

an till ett informations-/kunskapsbehov och det skulle kunna ses även som ett kunskaps-

centrums roll. För bibliotekens del finns ett värde i att medborgarna snarare får hjälp till 

självhjälp än direkta svar på sina kunskapsbehov. Genom att själva söka i och använda 

biblioteket, bibliotekswebbplatsen och webben i stort så ökar också den egna förmågan 

och medvetenheten. Innan dessa funderingar leder för långt in på vad man kan anse om 

vad biblioteken borde fylla för roller i lokalsamhället, kan här konstateras att ingen av 

de undersökta bibliotekswebbplatserna kan sägas vara lärdomäner i Mats B Anderssons 

mening. Biblioteken skulle kunna vara mer av portaler och ha bredare länksamlingar för 

att svara an bättre mot bibliotekslagens ambition att biblioteken skall möta upp och 
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stimulera den nyfikenhet som människor har. Att ge människor ingångar för sina olika 

kunskapsbehov skulle ge bibliotekswebbplatserna en tydligare kunskapsroll. 

 

Att sortera innehållet efter ämnesområden som hjälper användarna vidare i det som de 

är intresserade av, är ett förfaringssätt som Minabibliotek.se har använt sig av. Där är 

det inte en länksamling som tillhandahålls, utan istället är det eget material som publice-

ras sorterat efter olika ämnesområden. Med detta sagt om olika ingångar och olika 

definierade målgrupper, så är även hjälp till självhjälp något som krävs av ett kunskaps-

center. Någon form av sökhjälp finns på samtliga bibliotek, men främst är dessa riktade 

till sökningar i den egna katalogen. Både Minabibliotek.se och Norrköpings biblioteks-

webbplats visar vägar att gå vidare i och/eller förfina sin sökning tillsammans med 

själva sökresultatet genom att föreslå filtreringar, egenpublicerade artiklar och/eller 

länkar till andra webbplatser. 

6.3 Bibliotekswebbplatsen som informationscenter 

Biblioteksverksamhetens funktion som informationscenter innebär, enligt Anders-

son/Skot-Hansen att biblioteket behöver tillhandahålla information både till allmänheten 

i stort och till den enskilde användaren i form av samhällsinformation, information till 

näringslivet, turistinformation och referensarbete. De ser också gärna att biblioteken 

själva producerar information. Hur bibliotekswebbplatserna fungerar i detta hänseende 

undersökte jag 2009 genom att observera om webbplatserna tillhandahåller egen-

producerad information, samt om de har olika tilltal för att till exempel nå ut till 

näringsliv och/eller den enskilde medborgaren. 

 

Informationsfunktionen anses enligt Andersson/Skot-Hansen handla om förvärvsarbete 

och ekonomisk utveckling. Där kan man tänka sig att rollen blir viktig att fylla, dels 

med tanke på utsatta grupper som vill in på arbetsmarknaden, och dels med tanke på att 

det ofta är visade resultat i ekonomiska termer som folk (både myndigheter, organisa-

tioner och företag) vill satsa på. Att vara en resurs för lokalsamhället i detta avseende 

skulle därför kunna gynna biblioteksverksamheten i stort och ge existensberättigande 

nog att trygga dess framtid. Sådana samband är förmodligen inte så lätta att bevisa.  

 

I min första undersökning hade jag inte Andersson/Skot-Hansens modell som teoretisk 

utgångspunkt, där handlade informationsrollen istället om informationssökning och 

folkbildning. Bibliotekswebbplatserna i den undersökningen länkade främst till fakta 

och samhällsinformation. Däremot var det få som tillhandahöll länkar vidare för att ta 

del av webbens kommunikativa möjligheter för nöjes skull eller för att finna gemen-

skaper över webben, så som exempelvis länkar till webbplatser där användaren kan 

skaffa e-postadress, delta i chattar och mejlinglistor och/eller finna mötesplatser och 

diskussionsforum. Samlingarna tillgängliggjordes på samtliga bibliotekswebbplatser 

genom bibliotekskatalog och listor över e-böcker. Webbplatserna underlättade också 

informationssökning genom att tillhandahålla länkar och databaser. Dessutom presen-

teras olika specialsamlingar ofta med ett par rader löpande text. En del av webb-

platserna publicerade en orienteringskarta
91

 eller beskrivning av olika hyllsignums 

placering
92

 som en hjälp att hitta i det fysiska biblioteket. Två av webbplatserna hade 

särskilda vägledningar/informationssökningsguider för att hjälpa användarna att finna 
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information. Dessa guider hade tyngdpunkten på källorna. Upplägget var generellt och 

relaterade inte till olika kontexter för användaren. Istället presenterades informations-

sökningsverktygen utan exempel eller illustrationer på hur de skulle användas och bli 

meningsfulla för sina användare i deras informationssökningspraktik. Av detta drog jag 

slutsatsen att informationssökningen inte satts i ett ämnesrelaterat sammanhang och 

därför saknades delvis kopplingen till inlärning, folkbildning och informations-

kompetens. Eftersom ingen möjlighet erbjöds att själv formulera sig på webbplatsen, 

tillgodosågs heller inte användarens behov av att bearbeta och förstå. Det innebär att 

flera av informationskompetensens ingredienser i saknades. I detta perspektiv var 

Malmös bibliotekswebbplats intressant eftersom man där skapat ämnesrelaterade 

sammanhang där användaren kunde utgå från sitt eget intresseområde. För särskilt 

efterfrågade ämnen hade biblioteket skapat sidor med tips på sökord, hyllplaceringar, 

andra relevanta medier och internetlänkar. Dessutom fanns webbsidor för olika teman, 

t.ex. Resebiblioteket och Miljöbiblioteket. 

 

I undersökningen från 2006 hade samtliga undersökta bibliotekswebbplatser länklistor 

med allt från ett 100-tal länkar
93

 till länkkataloger med 4000 länkar
94

. Värt att notera är 

att det finns två sätt att presentera länkar. Många har valt att ha en länklista som nås från 

en rubrik på startsidan benämnd länkar eller dylikt. Det andra sättet är att inte presentera 

länkar utifrån antagandet att användaren är ute efter just denna typ av källa, utan istället 

presentera länkarna i ett ämnessammanhang. Malmö stadsbibliotek
95

 gjorde det senare. 

Det finns visserligen en hel del länkar under startsidans Sök på internet, men det fanns 

fler under olika Ämnestips, på webbplatsens olika ”bibliotek” samt på deras temasidor 

om Ny i Sverige och Leva i Malmö. Detta kan kopplas till tidigare forskning om 

informationskompetens (se bakgrundsavsnittet om Limberg och Ströms forskning) och 

till Sundins studie där ämnessammanhanget anses ha stor betydelse för den som 

vill/behöver utveckla sin informationskompetens. 

 

Andersson/Skot-Hansens definition av informationscenter innebär att biblioteket 

fungerar som en plats dit medborgarna i lokalsamhället vänder sig för att tillfredsställa 

sitt informationsbehov. De nämner tillhandahållande av turist- och samhällsinformation, 

men också att kunna fungera som informationscentral för det lokala näringslivet och 

motsvarande definierade målgrupper. I undersökningen från 2009 fann jag inga 

informationsvägledningar i stil med dem som fanns på andra bibliotekswebbplatser 

2006. Däremot fanns sidor för olika målgrupper. Malmö har tydligast använt sig av de 

målgrupper som bibliotekslagen lyfter fram, nämligen barn och personer som av 

språkliga eller andra skäl har andra förutsättningar för att tillgodogöra sig biblioteks-

verksamheten.  Dessa grupper lyfts fram även på Norrköpings bibliotekswebbplats och 

på Minabibliotek.se. Minabibliotek.se har även särskilda ingångar för företagare och 

släktforskare medan Norrköpings bibliotek under rubriken Våra tjänster skapat egna 

tilltal till en mängd olika grupper däribland kan nämnas; studenter, pedagoger, föräldrar, 

småföretagare och arbetsplatser. Tittar man närmare på vilket innehåll som finns för 

respektive målgrupp väcks dock frågan om inte mycket av det som specificerats hade 

varit av intresse för en bredare målgrupp, till exempel länkar till lexikon och lokal-

trafiken. 
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Biblioteket länkar främst till samhällsinformation, så som kommunwebbplatser, 

lokaltrafik och utbildningsinstitutioner. Länkarna är inte alltid lätta att hitta på webb-

platsen. Samtliga bibliotekswebbplatser i undersökningen prioriterar information om de 

egna samlingarna och om det egna biblioteket, därefter är det samhällsinformation som 

lyfts fram. Först längre in på webbplatsen och därmed längre ner i prioriteringarna 

återfinns andra aktörer inom kultursektorn och lokalsamhället i stort. Biblioteken länkar 

vidare till sökmotorer på webben för informationssökning eller hänvisar till sökning i 

bibliotekskatalogen. Bibliotekswebbplatserna tillhandahåller också databaser av olika 

slag, men presenterar dem inte utifrån vilka ämnen man kan få information om, utan 

istället i databasernas bokstavsordning. En ordning som inte underlättar för den ovane 

informationssökaren och som med termerna från Sundins studie av webbaserad under-

visning skulle benämnts som ett förhållningssätt där biblioteket placerat sig närmare 

källan än ämnet och användaren. 

 

Även den andra undersökningen visar att bibliotekswebbplatserna främst används för att 

marknadsföra och lyfta fram de egna arrangemangen och verksamheten i det fysiska 

biblioteket. Här blir Minabibliotek.se lite av ett undantag. En trolig anledning till det är 

förstås att det är en bibliotekswebbplats som inte är kopplad till en enskild hemkommun 

eller ett särskilt fysiskt bibliotek på samma sätt som andra bibliotekswebbplatser i 

studien.  

 

Bibliotekslagen ålägger inte svenska folkbibliotek någon informationsproduktion, där-

emot skall folkbiblioteket anpassa och tillgängliggöra information för olika användare 

och minoriteter. I praktiken kan det innebära att biblioteken behöver producera egen 

information. Minabibliotek.se är den bibliotekswebbplats i studien som har mest om-

fattande egenproducerat material. Förutom korta boktips, så har de andra biblioteken 

inget eller begränsat egenproducerat material. Istället har de länkar in i katalogen eller 

ut till andra webbplatser. Någon form av egenproducerad information har samtliga 

bibliotekswebbplatser, men främst är det korta beskrivningar av det fysiska bibliotekets 

tjänster och aktiviteter. Just detta att ha egenproducerad information ser Anders-

son/Skot-Hansen som en väg att gå för att utöka sin roll som informationscenter. Att 

den egenproducerade informationen främst rör sig inom biblioteket och fokuserar på 

kulturområdet gör det svårt att (trots den egna produktionen) se biblioteken som ett 

informationscentrum. Att informationen främst rör sig inom kulturområdet illustrerar att 

det inte finns några vattentäta skott mellan funktionerna i Andersson/Skot-Hansens 

modell.  

6.4 Bibliotekswebbplatsen som socialt center 

I min första undersökning hade jag förväntat mig att möta bibliotekswebbplatser som 

fungerade som ”offentliga vardagsrum” och mötesplatser och jag hade i min inläsning 

blivit varse att möjligheten att kunna delta och formulera sig även är viktig för andra 

aspekter av biblioteksverksamheten än den rent sociala. Jag upptäckte dock att varken 

möten eller samtal var biblioteksverksamhet som biblioteken tillhandahöll på sina 

webbplatser. Snarare bejakades biblioteket som samling och medieutlånare på 

bibliotekswebbplatserna när jag undersökte dem 2006. 

 

Inför min andra undersökning använde jag Andersson/Skot-Hansens breda definition av 

bibliotekens funktion som socialt center. Där handlar det egentligen om allt i vardagens 
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sociala liv i ett lokalsamhälle. Att fungera som uppehållsrum och en mötesplats, att ha 

uppsökande verksamhet till utsatta grupper, att tillhandahålla rådgivning och till 

exempel erbjuda möjlighet att kopiera och faxa. I undersökningen av hur den sociala 

funktionen framkommer har jag studerat bibliotekswebbplatsernas länkar vidare till 

olika former av rådgivning, stöd och vägledning. Jag har också observerat hur 

biblioteken länkar vidare till andra lokala aktörer och vilka möjligheter det finns att 

möta andra och/eller själv delta och formulera sig över webbplatsen. 

 

Undersökningen visar att bibliotekswebbplatserna inte lyfter fram det omgivande lokala 

föreningslivet. De länkar som biblioteket tillhandahåller leder användarna vidare till 

myndigheter, sökmotorer och kommunens webbplatser för kulturarv och kulturinstitu-

tioner. Ett exempel där detta val är tydligt, är på den studentportal som finns på Norrkö-

pings stadsbiblioteks webbplats. Där finns länkar till myndigheter, grannkommuner och 

utbildningsinstitutioner, men inte direkt till studentkåren. 

 

Genom att fylla en social roll i lokalsamhället, kan biblioteket fungera som resurs för 

den sociala välfärden, både för fritid och för arbetsliv.  Den sociala funktionen som 

handlar om att skapa delaktighet och bidra med underlag för samtal och möten återfinns 

främst inom kulturområdet. Vägledning och t.ex. möjligheten att kopiera, som också 

räknas som en social funktion, hänvisas till det fysiska biblioteket. Det är svårt att säga 

hur biblioteken skulle kunna verka för att via sina webbplatser tillgodose behoven hos 

”funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter”, som bibliotekslagen kräver. 

Detta är en fråga, som kräver mycket kunskap och tydliga definitioner av vad dessa 

(väldigt) olika minoriteter behöver, något som inte har varit i fokus för min studie. 

Frågan är aktuell såväl när det gäller informationskompetensutveckling, som i 

folkbildningstraditionen där folkbiblioteken kan anses ha en roll för att överbrygga den 

digitala klyftan mellan vana och ovana informationshanterare. Bibliotekswebbplatserna 

tillhandahåller sidor om litteratur på andra språk och utländska tidskrifter som kan vara 

av intresse både för beresta användare med svenska som modersmål och för invandrare. 

Utöver detta har det varit svårt att se tecken på att några delar av webbplatserna 

specifikt vänt sig till denna målgrupp. En anledning kan vara att ”utsatta grupper” inte 

är en målgrupp utan många olika. Det kanske är ett tecken på att det är svårt att skapa en 

relevant sida för funktionshindrade på samma sätt som man skapat sidor för företagare, 

släktforskare och studenter. Om så är fallet blir det desto större anledning för 

biblioteken att tillhandahålla länkar vidare ut till andra informationskällor och 

intressegemenskaper för dessa grupper. Gärna med betoning på olika lokalföreningar, 

som kan vara till hjälp och stöd i människors vardag.  

 

Biblioteken har valt strategin att möjliggöra anpassningar av webbsidan så att den kan 

läsas även av den som har svårt med språket eller med synen, samt för övrigt hänvisa till 

det fysiska biblioteket. Att vara väl framme i Bibliotek 2.0-sammanhang kanske krockar 

med behovet av vägledande texter riktade till användare på ”våga klicka”-stadiet. 

Hedemark et al visade i sin studie att s.k. svagare grupper inte får särskilt mycket upp-

märksamhet i IKT-sammanhang, något som överensstämmer med resultatet av denna 

studie. 

 

Både Malmö och Norrköping låter sina bibliotekswebbplatser fungera som 

informations- och annonsplats för den sociala verksamheten på det fysiska biblioteket. 

Där erbjuder biblioteken hjälp och stöd i egen regi, till exempel berättar Malmö 

bibliotekswebbplats om mötesplatser och läxhjälp. Även på Minabibliotek.se, som har 
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flera kommuners bibliotek bakom sig, kan man se var det finns datorer för bokning och 

att det finns möjlighet att kopiera osv. Norrköpings bibliotekswebbplats ger möjligheten 

att i ett formulär boka tid för hjälp med bland annat kopiering, stipendieansökning, ned-

laddning av e-böcker och informationssökning.  

 

Den sociala rollen handlar också om att vara en mötesplats där människor får utrymme 

att utbyta tankar och idéer med varandra. Bakgrundsavsnittet visade att tillhanda-

hållandet av formuleringsarenor är viktigt för de flesta uppdrag som folkbiblioteken har. 

När det gäller biblioteket på webben innebär en formuleringsarena även att databaserad 

information tillgängliggörs och hjälper människor att tillägna sig den information, de 

intressegemenskaper och den kultur som finns på webben. Utan formuleringsarenor och 

mellanmänskliga kontakter bedömer jag att det är svårt att stimulera intressen, under-

lätta att information omvandlas till kunskap och väcka nyfikenhet som gör att 

människor klickar sig vidare och genom det fördjupar sina färdigheter i data- och 

internetanvändning. Att kunna delta i något över webbplatsen utökar upplevelsen av 

webbplatsbesöket och dessutom är interaktion och delaktighet en stor del av Bibliotek 

2.0. Möjligheten att delta, mötas och själv formulera sig erbjöds i någon form på 

samtliga bibliotekswebbplatser. Per Andersson menar att det är svårt att få ett aktivt 

deltagande på en webbplats och det saknades också på samtliga webbplatser i min 

studie, men erbjudandet om deltagande fanns. Ingen av de undersökta biblioteks-

webbplatserna har skapat formuleringarenor i form av chattar i realtid eller i form av 

diskussionsforum. Möjligheten att bidra med material, kommentarer och tips kan därför 

inte ses som att webbplatserna skapat några möjligheter att samtala med andra 

användare (detta sagt med reservation för vad man kan göra på de sidor som kräver 

inloggning). 

 

Flest möjligheter gavs på Minabibliotek.se. Här finns formulär för att tycka och bidra 

till förändringar och förbättringar av det som finns på webbplatsen. Dessutom finns 

möjligheter att kommentera artiklar och boktips, samt att dela med sig av dem via andra 

sociala medier. Utöver detta finns ett erbjudande om att få egna bokrecensioner, artiklar, 

kåserier och andra bidrag publicerade. Detta erbjudande återkommer under varje ämne 

som presenteras. Bidragen kan skrivas in i ett formulär på webbplatsen, som innehåller 

tips på vad som kan vara bra att ha med i en egen text. Det går också att vara delaktig 

och påverka innehållet genom att tipsa om vad man skulle vilja läsa mer om. 

6.5 Slutsatser 

Undersökningen syftar till att undersöka folkbibliotekens verksamhet på sina webb-

platser och hur denna framkommer och presenteras. Bibliotekens funktioner som 

kulturcenter, informationscenter, kunskapscenter och socialcenter har undersökts och 

redovisats under rubrikerna här ovan. Under rubriken slutsatser vill jag sammanfatta 

och utveckla de mer övergripande slutsatserna av mina undersökningar. 

 

Som jag redogjort för under respektive rubrik tidigare i detta avsnitt så kan de 

undersökta bibliotekswebbplatserna inte sägas uppfylla de roller som Andersson/Skot-

Hansen tar upp i sin analysmodell. Med det sagt så skall det ändå understrykas att 

samtliga bibliotekswebbplatser i undersökningen innehåller något av den verksamhet 

som inryms i dessa fyra roller. Kanske kan detta ses som ett tecken på att biblioteks-

webbplatserna har potential att utvecklas till lokala resurscentra i dessa avseenden. 

Fortfarande tjänar dock webbplatsen främst som en sorts annons för vad som finns på 
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det fysiska biblioteket. Andersson/Skot-Hansen visade i sin undersökning att biblio-

teken själva helst såg sig som kulturcenter och i min studie har det också varit tydligt att 

det är inom kultursektorn som det främst producerats eget material. 

 

När Fransson/Giger undersökte de svenska bibliotekswebbplatserna 1997 tillhandahöll 

dessa främst information om öppettider och dylik basinformation. Även om det hänt en 

hel del sedan dess, så fungerar bibliotekswebbplatserna fortfarande i flera avseenden 

främst som hänvisning till det fysiska biblioteket. Det framstår också som att biblio-

tekens organisation inom kommunen påverkar möjligheterna att utveckla sina 

bibliotekswebbplatser. Jag skulle vilja påstå att bibliotekens del i den kommunala 

organisationen syns tydligare för användarna på bibliotekswebbplatsen än vad den gör 

på de fysiska biblioteken. Detta kan ses som ett tecken på att tidigare forskning (Joakim 

Hanssons och Andersson/Skot-Hansens) som visat att moderorganisationen påverkar 

folkbibliotekens identitet och verksamhet på det fysiska biblioteket, även är giltigt för 

folkbibliotekens identitet och verksamhet på webben. Folkbibliotekens anpassning till 

sina hemkommuner ter sig som en avgörande aspekt för de svenska biblioteks-

webbplatsernas utveckling. Detta resultat överensstämmer även med Clerwalls 

forskning som visat att anpassning till moderorganisationen prioriteras före både teknik-

utveckling och målgruppens behov.  

 

Att marknadsföra det fysiska biblioteket kan stärka bibliotekets roll, men genom att 

enbart hänvisa till det fysiska biblioteket väljer man också att inte ge webbplatsen någon 

egen roll. Samtliga bibliotekswebbplatser i min studie länkar till sina biblioteks-

kataloger, därför kan de oavsett andra roller och annat utbud användas för att öka 

tillgängligheten till bibliotekets samlingar. Andersson/Skot-Hansen är inte ensamma om 

åsikten att folkbiblioteken inte kan slå sig till ro med att låneverksamheten räcker i sig 

självt. Tvärtom gäller det att synas och visa sina kvalitéer för att tilldelas de ekonomiska 

resurser som krävs för att upprätthålla och vidareutveckla verksamheten. 

Andersson/Skot-Hansen beskriver detta i drastiska termer, där det är bibliotekens 

existensberättigande som står på spel. Det är således viktigt att biblioteken tillhanda-

håller ett mervärde på sin webbplats.  

 

Resultatet av tidigare forskning visar dock tydligt att det finns svårigheter och tillkorta-

kommanden för bibliotekens del. Andersson/Skot-Hansen skriver till exempel att 

bibliotekswebbplatsen bara kan bli verklighet på lång sikt, eftersom det finns alldeles 

för mycket annat som kräver resurser och arbetstid i folkbibliotekens vardag. Vad som 

är kort eller lång sikt är ingen exakt vetenskap. Tydligt är att samtidigt som webben 

anses som ett snabbt medium där allt är föränderligt och hela tiden behöver vidare-

utvecklas för att locka användare, så är det inte säkert att drygt 12 år är tillräckligt lång 

sikt för att biblioteken skall ha hittat sin form för vad man vill ha för verksamhet på sina 

webbplatser.  

 

I min studie är det två bibliotekswebbplatser som studerats vid två tillfällen med tre års 

mellanrum. Där kan man se att det inte heller är en självklart tydlig utveckling mot 

Bibliotek 2.0. Norrköpings bibliotek har sedan min studie genomfördes uppgraderat sin 

webbplats på ett genomgripande sätt, men det som syntes i min studie är en utveckling 

där en eldsjäl i personalen skapar ett innehåll som inte förvaltas när den enskilde 

personen inte är kvar. I det fallet var det en pensionsavgång, men man kan mycket väl 

tänka sig annan personalomsättning och att verksamheten på bibliotekswebbplatserna 

lite grand blir ett rö för vinden. Eftersom jag enbart studerat webbplatserna vet jag inte 
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hur arbetet bakom webbplatserna är upplagt just i det enskilda exemplet, men om jag 

skall våga mig på en generell slutsats så kan jag tänka mig att en tydligt avsatt personal 

och ett tydligt uppsatt mål för bibliotekswebbplatsen och verksamheten där skulle kunna 

borga för att arbetet blir förankrat hos fler och att hela eller delar av webbplatsen inte 

står och faller med enskilda eldsjälar i personalen. Tidigare forskning har visat att det 

finns stora brister i bibliotekens arbete med att sätta upp gemensamma mål, men detta 

kan ha förbättrats på senare år eftersom biblioteken numera arbetar aktivt med att ta 

fram biblioteksplaner. 

 

Malmös bibliotekswebbplats, var den andra bibliotekswebbplatsen som jag återkom till 

2006 och 2009. Där fanns i den första undersökningen intressanta exempel på hur 

biblioteken kan möta upp sina användare på webben. Dessa exempel hade dock faktiskt 

försvunnit vid andra undersökningstillfället och webbplatsen upplevdes då som mer 

”fångad av sin hemkommuns webbplatsramar” än den varit tre år tidigare. Man kan inte 

dra några generella slutsatser, men ändå utifrån detta exempel notera att det inte 

självklart finns en entydig webbutveckling mot mer Bibliotek 2.0. Återigen är det 

förhållandet till hemkommunen som verkar påverka webbverksamhetens innehåll mer 

än vad bibliotekslagen och biblioteksvisionerna gör. 

 

Det framgick av OCLC-undersökningen att det finns många webburna läsecirklar, 

samtidigt fortsätter bibliotekswebbplatserna att länka vidare till andra aktörer snarare än 

att vara en själv. Detta trots att det är som litteraturförmedlare som webbplatserna 

främst presenterar sig med bibliotekskataloger och boktips. Biblioteken är på efter-

kälken och har inte ens i denna kärnverksamhet lyckats återskapa sig som aktiv aktör på 

webben. Kanske är detta ett tecken på att biblioteken inte är en offensiv aktör som 

marknadsför genom att skapa behov hos sina användare, utan mer ett defensivt 

utlåningsställe när någon efterfrågar det. Kanske ser biblioteken heller inte det offensiva 

arbetet som sin roll, trots utrop om att detta krävs för att de inte skall försvinna? 

 

Det är förstås synd att allt det arbete som bibliotekspersonal lägger på biblioteksbloggar, 

uppdaterade boktips, bilder och nyhetsbrev inte blir mer levande och inte har något 

forum för mer deltagande. Detta väcker funderingar kring huruvida det saknas ambition 

att göra något mer av sina bibliotekswebbplatser än att tillgängliggöra de fysiska 

bibliotekens service och samlingar. Att Bibliotek 2.0 blivit så omtalat (om än ej för-

verkligat), tyder på att det finns vilja. Dessutom görs stora satsningar t.ex. på 

Minabibliotek.se där man genom att använda webbtekniken och producera eget material 

skapat en unik upplevelse på bibliotekswebbplatsen.  

 

Inledningsvis i uppsatsen nämnde jag en omvärldsanalys som bland annat kommit fram 

till att biblioteken behöver beakta upplevelsen som en viktig aspekt av sin verksamhet. 

Upplevelser har i Andersson/Skot-Hansens modell kopplats till bibliotekens roll som 

identitetsskapare och lokalt kulturcenter. Det framgår av min studie att det är det egna 

materialet som borgar för att webbplatsbesöket får ett egenvärde och att en verksamhet 

kan urskönjas. Det egenproducerade materialet på Minabibliotek.se består av artiklar 

och bloggar, som har relevans även för människor utanför webbplatsproducentens 

geografiska upptagningsområde. Eftersom det finns mycket intressant att läsa blir man 

som användare gärna kvar på webbplatsen. Det förstärker både den positiva upplevelsen 

av webbplatsbesöket (läs: biblioteksbesöket) och leder till en kunskapsutveckling inom 

de ämnesområden som presenteras. Materialet ger också en väg vidare för den som är 

nyfiken, genom att det sorterats i olika ämnesområden och genrer.  
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Minabibliotek.se kan med sitt eget material (och det material som deras användare kan 

bidra med) också bli en del av andra samtal genom att bibliotekswebbplatsen tillhanda-

håller möjligheten att använda/tipsa om materialet via olika sociala medier. Detta är det 

enda tecknet som jag har funnit på att biblioteken vill nå ut på webben i stort, snarare än 

att locka människor från sin webbplats och in till det fysiska biblioteket. 

 

När det gäller funktionerna som kulturellt och socialt centrum så erbjuds användarna på 

samtliga webbplatser att själva delta och formulera sig. Erbjudandet handlar dock om att 

bidra med eget material eller kommentera befintligt, inte att delta i ett samtal. Att (som i 

Norrköping och Malmö) länka vidare till andra aktörers webbplatser för litteratursamtal, 

istället för att tillhandahålla det på den egna webbplatsen gynnar människors möjlighet 

att hitta levande och pågående samtal att ta del av. Det visar en ambition att i 

bibliotekslagens anda stimulera litteraturintresse och verka läsfrämjande, men eftersom 

det inte är biblioteken själva som ansvarar för sidorna, så kan de inte sägas vara centrum 

i Andersson/Skot-Hansens mening. Om användarna hittar en annan webbplats där de 

kan hitta den upplevelse som de är ute efter, så behöver de inte fortsätta att gå via 

bibliotekswebbplatsen. Detta visar att det finns en balansgång för biblioteken när det 

gäller att inspirera sina användare att använda webben, utan att för den skull hänvisa 

dem bort från biblioteket. Detta sätter också fingret på att tillhandahållandet av länkar 

kanske inte, i längden, synliggör biblioteket som en resurs i lokalsamhället heller. Där 

tror jag dock att användare som hittar välorganiserade länklistor och portaler kan 

återvända vid nya informationssökningar eller i sökandet efter nya upplevelser. Att 

erbjudandet om deltagande finns men inte används kan inte förklaras inom ramen för 

denna studie, möjligen är det ett utslag av att forumet inte är tillräckligt attraktivt eller 

att det finns för få användare. 

 

Att i ett kärvt ekonomiskt läge ha resurser till att bygga upp en verksamhet på webben 

visar en ambition från bibliotekens sida. Att det finns mer att göra är kanske inte det 

stora resultatet i en tid då många filialer hotas av nedläggning, snarare bör man kanske 

imponeras över att så många aspekter av biblioteksverksamhet ändå finns på webben. 

Att så få aktörer i lokalsamhället syns på webbplatserna får mig att undra lite över hur 

bra kontakt biblioteken har med det omgivande samhället och dess medborgare. 

Undersökningen sätter också fingret på de avvägningar som krävs för att skapa ett brett, 

väldefinierat innehåll och en webbplatsupplevelse som synliggör bibliotekets verk-

samhet.  

 

Viljan saknas inte, men att skapa en biblioteksverksamhet som svarar an mot 

användarnas behov kräver att webbplatsen tillhandahåller eget material. Något som i sin 

tur kräver både resurser och att biblioteken själva kan styra över det innehåll som syns 

på webbplatserna. Det är stor risk att andra aktörer hinner före, i många fall har detta 

redan hänt. Biblioteken riskerar därför att hamna i en situation där webbplatserna enbart 

kan hänvisa till andra webbplatser och konkurrerande verksamheter. I förlängningen 

innebär detta att bibliotekswebbplatserna kanske får sin främsta roll just i att förmedla 

information om och kontakt till andra aktörer som i sin tur kan tillfredsställa 

användarnas behov av kultur, kunskap, information och socialt samspel. 

 

Bergling och Andersson/Moilanen ansåg utifrån sina studier att samarbeten över 

kommungränserna kan vara det som behövs för att skapa innehållsrika och levande 

bibliotekswebbplatser. Jag är benägen att hålla med, särskilt som de menar att det i 
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många fall verkar vara kommunwebbplatsen och kommunens IT-policy som står i 

vägen för Bibliotek 2.0-utvecklingen. Visserligen kan större samarbeten medföra att 

webbplatsen inte blir lika lokalt anknuten, men om de stärker biblioteksverksamheten i 

stort kan fördelarna ändå överväga. Minabibliotek.se och Biblioteket.se är säkert inte de 

sista regionala samarbetena och kanske kan det i framtiden bli tal om en nationell folk-

bibliotekswebbplats och när fler människor medverkar finns också mer resurser. Vilket 

torde gynna möjligheten för bibliotekswebbplatsen att tillhandahålla egenproducerat 

material, kunna ha programverksamhet över webben (t.ex. chatta med en författare) och 

på andra sätt stimulera informationsintresse, kunskapsutveckling och kulturell 

verksamhet.  

 

En nationell bibliotekswebbplats kan komplettera, men inte ersätta, den lokala. På 

samma sätt som referenstjänsten Fråga Biblioteket inte kan ersätta kontaktuppgifterna 

till det lokala biblioteket. Personligen tror jag att regionala samarbeten kan vara en 

lagom omfattning om man vill bibehålla den lokala identiteten, igenkänningsfaktorn 

som ligger i kopplingen till det egna biblioteket på orten och få ett överskådligt och 

lagom omfattande material. Alternativet är förstås att splittra upp de olika funktionerna 

så att till exempel kunskaps- och sociala center skapas på nationell nivå, medan kultur 

och information (som i alla fall till viss del behöver präglas mer av det lokala 

perspektivet) skapas på regional nivå eller fortsätter en tillvaro under sina hem-

kommuners webbplatser. Kanske är det på sin plats att i tider av begränsade resurser 

renodla folkbibliotekswebbplatsen som en förlängning av det fysiska biblioteket och 

dess utlåningsverksamhet och ingå kommunöverskridande samarbeten för allt det 

”främjande” som bibliotekslagen och Bibliotek 2.0 påbjuder. 
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Sammanfattning 

På relativt kort tid har de svenska biblioteken omskapat och/eller kompletterat sin verk-

samhet med en verksamhet på webben. Webbteknikens medskapande möjligheter lyfts 

fram både när det gäller webbanvändning, Bibliotek 2.0, informationssökning och folk-

bildning, ändå används de inte i någon större omfattning på de svenska bibliotekswebb-

platserna.  

 

Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse för bibliotekswebbplatserna som 

fenomen. Detta görs genom att undersöka hur folkbibliotekens webbverksamhet ser ut i 

förhållande till bibliotekets roller som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter 

respektive sociala center. I detta syfte har jag använt frågeställningarna: 

 Hur presenteras biblioteken på sina webbplatser? 

 Hur framkommer bibliotekens funktioner som kultur-, kunskaps-, informations- 

och sociala center på bibliotekens webbplatser? 

 

Andersson/Skot-Hansens modell för biblioteksverksamhet har används som en teoretisk 

utgångspunkt i studien. Biblioteken anses enligt denna modell kunna fylla fyra olika 

funktioner: som kulturella center; kunskapscenter; informationscenter och sociala 

center. Modellen är tänkt att användas som en diskussionsram kring vad biblioteks-

verksamhet är, kan och/eller bör vara. I praktiken behöver biblioteken arbeta utifrån alla 

fyra funktionerna för att kunna leva upp till bibliotekslagen.  

 

I uppsatsen beskrivs två undersökningar. Det första genomfördes 2006 av sju svenska 

folkbibliotekswebbplatser valda utifrån antagandet att de kunde tänkas ligga i framkant 

av bibliotekswebbplatsutvecklingen i Sverige. Denna undersökning blev utgångspunkt 

för en andra undersökning där metod och teoretisk utgångspunkt omarbetats. I den 

andra undersökningen som genomfördes 2009 baseras urvalet av tre biblioteks-

webbplatser på hur de är organiserade i förhållande till sin moderorganisation. Urvalet 

är naturligtvis för litet för att utgöra ett representativt urval.  Dessutom är de 

bibliotekswebbplatser som ligger direkt under hemkommunens webbplats helt 

dominerande i antal i den svenska bibliotekspraktiken och denna organisationsform 

säger därför hur de svenska bibliotekswebbplatserna generellt är organiserade. Det 

innebär att de andra typerna av organisering skulle få omotiverat stort utrymme om jag 

varit ute efter någon form av representativitet i min undersökning. För att göra ett 

representativt urval hade det krävts ett omfattande urvalsarbete för att över huvud taget 

identifiera vilka variabler som det finns att ta hänsyn till. Urvalet i denna studie talar 

således enbart för sig självt. 

  

Observationsmetoden används för att undersöka bibliotekswebbplatserna. Den första 

undersökningen genomfördes med ostrukturerade observationer. Erfarenheten och 

kunskapen om det empiriska materialet som denna undersökning gav, användes sedan 

både i urvalet till den andra undersökningen och i arbetet med att ta fram variabler till 

det observationsschema som jag sedan kom att använda. Metodvalet baserar sig på att 

jag velat studera webbplatserna som sådana, därför faller metoder som kräver att 

människor besvarar frågor om hur de uppfattar det som finns och/eller händer på 

webbplatserna. 
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Den första undersökningen som enbart baserades på det empiriska materialet visade att 

bibliotekswebbplatserna kunde vara oerhört påverkade (för att inte säga styrda) av sina 

hemkommuners webbplatser. Det framkom även att bibliotekswebbplatserna saknade 

forum för dialog och möten både mellan biblioteken och dess användare och mellan 

användarna sinsemellan. I den andra undersökningen, som kan ses som en vidare-

utveckling av den första, valde jag därför förhållandet till hemkommunen som ett 

urvalskriterium. I denna andra undersökning återkom jag till två av de webbplatser som 

undersökts i den första undersökningen. Syftet var inte att följa upp dessa webbplatsers 

utveckling, men det framkom ändå att utvecklingen inte entydigt gått mot mer Bibliotek 

2.0. Tvärtom upplevdes bibliotekswebbplatsen som mer fångad av sin hemkommuns 

webbplats 2009, än den gjort 2006. Det visade sig också att delar av biblioteks-

verksamheten står och faller med enskilda eldsjälar i personalen. 

 

Ingen av de undersökta bibliotekswebbplatserna kliver in i funktionerna i 

Andersson/Skot-Hansens modell till den grad att de kan ses som ett centrum för dem i 

lokalsamhället. Samtliga bibliotekswebbplatser innehåller dock aspekter av dessa 

funktioner och kan därför delvis sägas ha dessa funktioner. Främst tjänar 

bibliotekswebbplatsen som en sorts annonstavla för vad som finns på det fysiska 

biblioteket. Detta gäller särskilt för folkbibliotekets funktion som kunskaps- och 

informationsförmedlare, där själva webbplatsen i sig själv inte kan sägas fylla dessa 

funktioner utan att webbplatsbesöket kompletteras av det fysiska biblioteket. Tydligast 

blir detta på de bibliotekswebbplatser som inte tillhandahåller eget material.  

 

Att tillhandahålla eget material via sin webbplats ger webbplatsen ett egenvärde som 

upplevelse för besökaren. Detta gäller oavsett om det egna materialet består av artiklar 

eller om att skapa portaler och olika ingångar för olika målgrupper/ämnesområden. I 

undersökningen är det den bibliotekswebbplats som uppstått som ett samarbete över 

kommungränserna som främst tillhandahåller eget material. Att det är ett samarbete som 

ligger bakom den bibliotekswebbplats som har mest att erbjuda sina besökare kan vara 

en intressant utgångspunkt att fördjupa sig i. Kanske krävs det flera kommuners 

medverkan för att det skall finnas en tillräcklig tillgång på eget material? Kanske gör 

samarbetet i sig att många relevanta frågor för bibliotekswebbplatsen medvetandegörs? 

Kanske krävs ett sådant samarbete för att i någon mån kunna frigöra sig från sin 

moderorganisations inflytande? Min undersökning kan inte förklara eller svara för några 

bakomliggande orsaker.  

 

Min slutsats är att biblioteket behöver tillhandahålla eget material för att skapa en 

biblioteksverksamhet på webben. Att det finns en tendens att främst använda biblioteket 

som en hänvisning till det fysiska biblioteket leder mig till uppfattningen att det behövs 

kommunöverskridande bibliotekswebbplatser för att biblioteksverksamheten skall bli 

synlig på webben. Samarbeten över kommungränserna behövs också för att biblioteken 

skall kunna frigöra sig från sina anpassningar till de kommunala moderorganisationerna. 

Regionala eller nationella webbplatssamarbeten skulle visserligen göra webbplatsen 

mindre lokalt anknuten, men stärker biblioteksverksamheten i stort och skulle också ge 

resurser att skapa mer eget material, vilket i förlängningen skulle innebära att 

biblioteken även via sina webbplatser skulle kunna arbeta mer aktivt för att svara an till 

bibliotekslagens ålägganden. 
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