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Abstrakt 
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The purpose with this study is to examine whether the library mission can be performed 

on the library’s website. Since in Sweden only a million people above the age of twelve 

lack a daily use of the internet, it is highly relevant to see what kind of services the 

physical library’s digital counterpart is carrying out. The method used is a case study 

where the functions of Stockholm’s city library’s website was examined. These 

functions were then organized after an adaption of a model created by Mierzeck and 

Suminas, made with the goal of analysing library websites. The purpose of this was to 

see what types of functions the website offers. The library mission was in turn formed 

into an analytical tool. This was done so that a comparison could be made between the 

offerings of the library website and with what the library mission entails. The theory 

The four spaces was included for its insights and analytical capacity. The results of the 

study shows that a library website is capable to perform the library mission, but with 

some difficulties. The services are more informational than interactive, which effects the 

user’s capacity to participate and in turn the library’s ability to assess the user’s needs. It 

is the recommendation of this paper to make the library websites more interactive and 

equal in terms of service with the physical library. By changing our views and seeing 

the digital and physical library with the same status, where activities and services are 

provided equally, the digital library can become a richer and stronger place for the 

users’ gain. 
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 Inledning 

Vi lever i ett digitalt samhälle. Tittar man sig omkring när man åker buss eller tåg, 

sitter på ett café, eller bara går gatan ner, så ser man människor framför sina mobiler 

och datorer. Mobilerna följer med oss till matbordet, när vi är ute och går, på 

bussen, in på toaletten, till och med när vi ligger i badkaret. Det digitala är en del av 

våra dagliga liv. Internetstiftelsen gjorde 2019 en rapport där det framgick att 95% 

av alla svenskar (över ålder 12) använder internet. Användningen har vunnit mark 

även bland äldre. 7 av 10 personer över 75 års ålder använder internet idag. I hela 

landet är det bara en miljon över 12 års ålder som inte har en daglig användning av 

internet, och då består 70% av denna grupp av människor över 65 år. 87% av de 

som använder mobilen för internet gör det dagligen. 67% använder internet dagligen 

via sina datorer (Andersson, 2019, s. 8-15). Vi är med andra ord ett mycket 

uppkopplat folk. Detta har skapat ett intresse hos mig rörande bibliotekswebbsidor. 

En bibliotekswebbsida är bibliotekets digitala motsvarighet till dess fysiska tjänst 

(Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 506). Även biblioteken har alltså en digital bas. 

Så mycket händer och utförs på en bibliotekswebbsida, men vad är det som faktiskt 

händer? Är webbsidan en samling resurser eller något mer utöver detta? När vi är ett 

så pass uppkopplat och digitalt involverat folk som vi är, hur bemöter då biblioteket 

denna sida hos befolkningen? Vilken service är det som biblioteken ger via sina 

webbsidor? Är det en samlingsplats för e-material? Är det något mer? Om ett fysiskt 

bibliotek är mer än bara böcker, är då bibliotekswebbsidan, det digitala biblioteket, 

mer än bara e-medier? Jag började undra om det digitala biblioteket klarade av att 

utföra samma typer av aktiviteter som ett fysiska bibliotek? Får den digitala 

användaren samma breda och kvalitativa service? Är det ens möjligt att utföra 

biblioteksuppdraget digitalt? För man kan ju argumentera: går det att kalla något för 

ett digitalt bibliotek om det inte är utformat eller kapabelt till att utföra 

biblioteksuppdraget? Är inte biblioteket mer än bara en samling resurser? Eftersom 

intresset för att röra sig i den digitala verkligenheten är så starkt förankrat i vårt 

samhälle, hur hanterar biblioteket människors intresse för uppkoppling? Och om 

webbsidan utför biblioteksuppdraget, vad innebär det för det digitala bibliotekets 

framtida hantering och utveckling? 

Detta arbete kommer undersöka om biblioteksuppdraget kan utföras på en 

bibliotekswebbsida. Arbetet använder metoden fallstudie och synar Stockholms 

Stadsbiblioteks webbsida. Dess digitala utbud ställs gentemot biblioteksuppdraget 

och den teoretiska modellen De fyra rummen kommer brukas som extra analytiska 

glasögon. Genom denna undersökning kan man syna vilka digitala aktiviteter 

biblioteket faktiskt är förmöget att utföra och vad som idag erbjuds den digitala 

användaren. Att undersöka om biblioteksuppdraget kan utföras på bibliotekets 

webbsida för också med sig att hur vi ser på bibliotekswebbsidan utvecklas. Detta 

blir en hjälp i den framtida utvecklingen att utforma biblioteksservicen på det bästa 

och mest relevanta sättet för bibliotekets användare. Parter som har att vinna på 

denna studies resultat är biblioteken och deras användare, men även de som skapar, 

formar, utvecklar och hanterar digitala strukturer, program och webbsidor, som till 

exempel egenföretagare, systemutvecklare, programmerare och designers. 
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 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras var mitt eget intresse i ämnet kommer in. Det sker även en 

sammanfattad redogörelse för hur Stockholms stadsbibliotek vill utveckla och 

arbeta med sina digitala tjänster för användarnas bästa.  

Idag utför vi många av våra aktiviteter och ärenden digitalt. Jag själv uppskattar 

smidigheten med bruket av internet. Jag hör även till gruppen som föredrar att göra 

mina biblioteksärenden via deras webbsida mot att åka de tre milen som krävs för 

att ta mig till huvudbibliotekets fysiska lokal. Det är ur detta som mitt intresse för 

bibliotekets webbsida uppstått. I en digitaliserad värld borde deras webbsida vara 

mer än en resurssamling. Jag kan däremot inte påminna mig om att jag märkt ett 

utförande av biblioteksuppdraget via deras digitala service. Jag har dock inte heller 

letat efter detta när jag gjort mina biblioteksärenden. Det har mest varit en fundering 

som stilla vuxit inom mig. Hur långt kan bibliotekswebbsidan gå? Får den digitala 

användaren ut lika mycket som den fysiska? Kan bibliotekets webbsida vara mer än 

en samling resurser? 

Detta arbetes syfte är att se om biblioteksuppdraget kan utföras på en 

bibliotekswebbsida. För att uppnå detta mål har jag i en fallstudie undersökt hur 

Stockholms Stadsbiblioteks webbsida samstämmer med biblioteksuppdraget. 

Eftersom mitt arbete gör ett nedslag på just ett specifikt bibliotek kommer jag nu 

kortfattat presentera deras syn på digital verksamhet.  

 Stockholms biblioteksplans syn på det digitala och det digitala 

biblioteket 
Stockholms biblioteksplan lyfter fram att Stockholms befolkning ha blivit väldigt 

olikartad, både rörande människors bakgrund samt deras kompetens inom 

datakunnighet. Det digitala och fysiska är mer sammanflätat än någonsin och antalet 

internetanvändare stiger både bland äldre och unga. Samtidigt finns de individer 

blandat genom åldrarna som inte anser sig datakunniga och filterbubblor samt 

ekokammare tilltar. Detta gör att det digitala blir allt viktigare. Stockholms 

stadsbiblioteks egna digitala bibliotek ska vara en väl utvecklad bibliotekstjänst med 

fungerande infrastruktur där webbsidan är knutpunkten. Biblioteksplanen lyfter att 

det digitala biblioteket ska samarbeta tätt med det fysiska. De ska utvecklas 

tillsammans för att på bästa sätt möta användarnas behov. Samtidigt behöver det 

digitala biblioteket även utvecklas tillsammans med biblioteksanvändarna och 

bibliotekets samarbetspartner för att på bästa sätt kunna utveckla sin service (Här är 

världen större, 2015, s. 3, 8).  
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 Problemformulering och syfte 

I detta kapitel presenteras svenskarnas relation till internet och hur detta påverkar 

våra liv.  Detta avsmalnas till en problematisering och ett syfte som går i relation till 

det digitalas betydelse för biblioteket.   

 Problemformulering 
År 2001 framtogs the semantic Web; en förlängning av det då rådande internetet 

som medförde en mer effektiv informationshantering och tillät mer avancerade 

applikationer (Willer & Gordon, 2013, s. 97-98). Efter det har utvecklingen aldrig 

stannat. Vårt samhälle idag anses vara rikare på information än någonsin tidigare. 

Detta gör att vi har ett så kallat informationssamhälle där informationens karaktär 

ändrat hur vi lever våra liv. Information och media anses inte enbart komma i en 

form utan överskrider mellan det digitala och det fysiska (Kronqvist-Berg, 2014, s. 

6, 179). Gränsen mellan dessa två sidor har blivit allt mer otydlig och läcker in i 

varandra. En ”augmentet reality” har skapats där den fysiska världen ses genom 

digitala glasögon där de två sidorna överlappar varandra. Även biblioteken och 

servicen de ger har en fysisk och en digital version (Pomerantz & Marchionini, 

2007, s. 506, 521). Nivån av hur mycket vi använder internet och 

informationssamhällets olika aspekter är dessutom i uppgång (Kronqvist-Berg, 

2014, s. 7). År 2019 hade 98% av de svenska hushållen tillgång till internet och av 

dessa angav 95% att de även använde det (Andersson, 2019, s. 3-4). En europeisk 

mätning över år 2018 visade att en daglig internetanvändning utfördes av 76% av 

EU-medborgarna som var mellan 16-74 år. Av dessa noterades en särskilt hög 

användning i EU:s nordiska länder (Danmark, Finland, Sverige)(Eurostat, 2019). 

Dagens användare tenderar i liknande form att oftare besöka bibliotekswebbsidan än 

den fysiska lokalen (Aharony, 2012, s. 764). Men vad är då en bibliotekswebbsida? 

Vad för service är det egentligen användarna får via denna portal? Har webbsidan 

kapaciteten att vara en digital motsvarighet till det fysiska biblioteket, både till det 

tekniska och det sociala? Fyller bibliotekswebbsidan samma uppdrag som den 

fysiska lokalen? 

 Problemavgränsning 
Det förmedlas till mig via ett telefonsamtal med Stockholms Stadsbibliotek att de 

har olika digitala tjänster. En är deras egen webbsida: biblioteket.stockholm.se. I 

samarbete med Malmö och Katrineholm sköter de appen Bibblix. Stockholms 

Stadsbibliotek har även en samarbetspartner (Internationella biblioteket) som har en 

egen webbsida de ansvarar för. Denna studie kommer endas behandla Stockholms 

Stadsbiblioteks webbsida och tjänsterna kopplade till denna. 

 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida biblioteksuppdraget kan utföras på ett 

biblioteks webbsida. 

 Frågeställning 
- Vilka funktioner finns på Stockholms Stadsbiblioteks webbsida? 

- Hur överensstämmer det digitala utbudet med biblioteksuppdraget? 
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 Tidigare forskning/litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras beståndsdelarna och funktionerna hos ett digitalt 

bibliotek. Det kommer även göras nedslag i hur bibliotek använder sociala media 

för att skapa interaktion på sina digitala plattformar. 

 Digitala bibliotek 
Det digitala biblioteket uppstod under 1990-talet och kom i stort att formas efter 

sina skapare: datavetare. Spåret detta lämnade hos de digitala biblioteken var att 

dessa blev verktyg for informationshantering med ett starkt tekniskt fokus. Det 

digitala bibliotekets sociala aspekter föll helt bort. Det tekniska framför det sociala 

blev så starkt förankrat att det fortfarande kan ställa till problem i dagens forskning. 

I själva verket är de tekniska och sociala aspekterna båda viktiga inom de digitala 

biblioteken. Deras kombination har haft stor påverkan på digitala biblioteks 

utformning och deras nätverksbundna kommunikation. Utvecklingen har också gått 

mot att göra tjänsterna vända mot hur användarnas faktiska behov bäst kan bemötas 

och hur digitala bibliotek som verktyg både kan förbättra och förlänga den 

traditionella biblioteksservicen. Det digitala biblioteket har nämligen varit kritiserat 

för att vara, så att säga, byggt baklänges. Med det menar man att de digitala 

biblioteken först konstruerades utifrån bibliotekets antaganden över vad användare 

ville ha. Det är först på senare år som fokus har ändrats till att bygga på vad 

användarna faktiskt vill ha (Jones, 2017, s. 244-247, 255, 257). Med en mer 

personifierad och användarcentrerad digital biblioteksservice kan användarna bli 

mer effektiva i hur de hämtar kunskap och även informationsresurserna kan 

förbättras (Li, Jiao, Zhang & Xu, 2019, s. 24).  

Dagens bibliotek är en kombination av människan, den fysiska rymden och den 

digitala verkligheten (Kronqvist-Berg, 2014, s. 72). Det fysiska och det digitala 

biblioteket kan beskrivas som olika versioner av samma bastyp: biblioteket.  

Biblioteket går att dela upp i en skala där den ena ytterligheten är det fysiska 

biblioteket och den andra ytterligheten är det digitala. Mellan dessa två ytterligheter 

finns hybrida versioner där det fysiska och det digitala biblioteket överlappar, som 

till exempel fysiska lokaler med digitala produkter. Att hybrida versioner finns 

försvårar urskiljningen i vad som är digitalt och vad som är fysiskt, men oavsett 

vilken version av bastypen bibliotek som användaren väljer så är biblioteksärendet 

detsamma. Det som skiljer sig är användningen och upplevelsen de olika 

versionerna ger (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 506-508, 518-519).  

En kritik som kan riktas mot digitala bibliotek är att de trots sin tillgänglighet till 

alla användare har en specifik anpassning gentemot akademiker eller professionella 

informationsbehov. Digitala bibliotek är även utformade efter västerländsk kultur. 

Konsekvensen av dessa ting är att individer som inte faller under att vara 

akademiker med professionella informationsbehov eller tillhöra västerländsk kultur 

både kan ha svårigheter i att bruka tekniken samt känna sig negligerade och 

ovälkomna (Jones, 2017, s. 247-248, 254). 
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4.1.1 Utrymme 

Det digitala biblioteket har ett väldigt stort utrymme att laborera med. Till skillnad 

från ett fysiskt bibliotek är det inte bundet till en fast och ständig rymd. Det digitala 

bibliotekets enda begränsning rörande utrymme är storleken materialet sparas i. 

Data tar upp mindre utrymme än fysiskt material. Som exempel levererades en 

standarddator med 800 GB under år 2007. Detta motsvarar 8 000 meter 

fullproppade bokhyllor. Utrymmet digitala bibliotek har är dessutom rörligt och 

växande. Moores lag säger att mikrochips och datasystem grovt räknat fördubblar 

sin processkapacitet var 18:e månad. Digitala bibliotek har alltså rikligt med 

utrymme. Detta kan dock föra med sig egna svårigheter, som att massiva samlingar 

kan vara svåra att organisera och hålla ordning på. Det kan också finnas svårigheter 

med tillgänglighet till digitalt material (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 508-

516). Bara för att ett material är digitaliserat innebär det inte att det gjorts 

tillgängligt. Även i digital form kan många typer av restriktioner läggas på 

möjligheten att sprida och använda media (Jones, 2017, s. 251). 

4.1.2 Förvaring och underhåll  

Digitala bibliotek har fördelen att kostnaden för underhållet av deras samling är 

konstant: utgifter för tekniska uppgraderingar, personal och formatförändringar med 

sina tillhörande konsekvenser. Nackdelen är att digitala samlingar har kort 

hållbarhet. Dagens tekniska utveckling sker så raskt att teknik snabbt blir förlegad 

och i behov av utbyte och uppgradering. Material behöver föras över till nya format 

om de alls ska kunna användas. Fysiska samlingar däremot har material som kan 

hålla i decennier, sekel, till och med millenium, beroende på deras format (som 

statyer)(Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 515-516). De digitala bibliotekens 

teknik utvecklas i relation till hur informationstekniken, speciellt den rörande 

internet, utvecklas. Eftersom inte biblioteket längre är den enda aktören som 

tillhandahåller informationsservice måste det digitala biblioteket se till att hålla sig 

uppdaterat och kompetent, så att deras service inte slås ut av konkurrenterna (Li et. 

al., 2019, s. 22, 26) 

4.1.3 Användning  

Användningen av ett digitalt bibliotek innebär en flexibilitet som tillåter frihet i vart 

man vill använda biblioteket helt obundet av öppettider. Det går snabbare att få sina 

digitala verk. Där det kan ta fysiska bibliotek dagar eller veckor att leverera en 

önskad bok, tar det som långsammast några minuter att få det digitala materialet. 

(Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 510-512, 522). En nackdel som e-medier 

medför är tyvärr att det innebär enorma kostnader för biblioteket att låna ut sina e-

material, vilket kan orsaka svåra påfrestningar för bibliotekens ekonomi (Michnik, 

2015, s. 41). 

Digitala och fysiska bibliotek är designade att användas olika. Medan det fysiska 

biblioteket vänder sig till många på en gång, vänder sig det digitala mot en 

användare. Detta gör att formatet i viss mån går att anpassas efter den användande 

individen. Trots att det digitala biblioteket vänder sig mot en individ åt gången så 

kan sociala interaktioner utföras (till exempel via chatt- och grupprum, digitala 

anslagstavlor och mer) och digitala referenstjänster ges. Värt att notera är dock att 

det kan vara svårare att komma i direktkontakt med en bibliotekarie via det digitala 
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biblioteket (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 520-525). Användare tenderar även 

att föredra referenssamtal ansikte mot ansikte eller att använda Google (Kronqvist-

Berg, 2014, s. 72).   

4.1.4 Upplevelse 

Användningen av ett digitalt bibliotek ger en fattigare upplevelse än ett fysiskt 

bibliotek. Fysiska bibliotek med höga katedraler och ljusa salar ger ett starkt 

känslomässigt intryck medan det digitala biblioteket är bundet till en digital miljö 

som är enformig. Fördelen med detta för det digitala biblioteket är dock att detta 

brukar innebära att de är lättare att använda än en fysisk miljö byggd för att 

imponera (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 519). 

4.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det digitala biblioteket tillåter 

användare snabb tillgänglighet till bibliotekets material. Det är smidigt och 

lättillgängligt med enorma mängder data till sitt förfogande och har utrymme för 

social interaktion. Det är dock en mer upplevelsefattig miljö än ett fysiskt bibliotek, 

kan vara svårorganiserat då deras förvaringsutrymme är så enormt, och det finns 

svårigheter att bevara på grund av dagens snabba teknikutveckling. 

 Interaktion på det digitala biblioteket 

4.2.1 Mötesplats genom sociala media 

Sociala media är en mångfacetterad, komplex term. En av sakerna som gör sociala 

media sociala, är att de är menade för kommunikation (Fuchs, 2017, s. 7-8). 

Genomgående hos dem är att de innehåller nätbaserat sällskap med kollektiva 

aktiviteter, kommunikationer, kommuniteter och kollaborationer, med 

användargenererat innehåll, umgänge och delande (Fuchs, 2017, s. 37-39). 

Utvecklingen av den nya kommunikationstekniken har gett individen en röst och 

förskjutit den potentiella makten som finns hos medier att inte enbart ligga hos 

experterna (Engström, Enbom & Lindgren, 2012, s. 7). Vi står mitt i ett nytt 

informationssamhälle som, trots existerande klyftor i den globala digitaliseringen, 

har allt mer kanaler och plattformar att röra sig genom och ett allt mer komplicerat 

medielandskap (Lindgren, 2012, s. 157). 

Sociala media har hittat sin väg in i biblioteket och genomsyrat dess verksamhet. 

Det har blivit ett väl använt redskap att nå ut till användare med målet att skapa 

relationer, föra kommunikationer, förbättra service och att marknadsföra den egna 

verksamheten. Social media bör ses som ett av de verktygen genom vilket 

biblioteket kommunicerar, på samma sätt som pressmeddelanden, nyhetsbrev, 

bokmärken och skyltning är kommunikationskanaler (Johnson, 2014, s. 282–283). 

4.2.2 Sociala Medier och Biblioteket 

I informationssamhället finns det vissa aktörer som har starkare påverkan än andra i 

hur människor hanterar information. Dessa aktörer är de digitala biblioteken, 

internet och sociala media. Bibliotek och sociala media kan tillsammans utföra 

informationsaktiviteter när de samarbetar. Användningen av sociala media är på 

uppgång, vilket även speglas i den påverkan de har på biblioteket, med uppkomster 
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av nya roller och arbetsuppgifter bland personalen. Biblioteket integrerar även 

teknik från sociala media. Starkast integrerade är de mest välkända beståndsdelarna 

av sociala media: olika typer av bloggar (som videobloggar, podcast, microbloggar) 

och sociala nätverk (Kronqvist-Berg, 2014, s. 6, 11, 47, 62, 197). 

Införandet av sociala media i bibliotekstjänsterna är ett steg mot att forma 

biblioteket tjänster och uppdrag mot användarnas behov på ett relevant sätt. 

Vanligast är att biblioteken skapar genvägar mellan sin egen webbsida och de 

sociala medierna. Det positiva med sociala medias inkludering i biblioteksservicen 

är att detta har hjälpt att forma kommuniteter, skapa kontakter och öppna upp för 

interaktion Svårigheter finns dock rörande sociala media. Det kan vara svårt att få 

till den önskade interaktiva kommunikationen. Biblioteken kan själva av misstag 

begränsa denna genom att forma inlägg på ett sätt som inte inbjuder till 

kommunikation. Det finns även svårigheter rörande hållbarhet, digital bevaring, 

tillgänglighet och mänskliga faktorer (så som underhållsansvar). (Kronqvist-Berg, 

2014, s. 19, 27, 73-74, 180-184). Det finns även en risk att bibliotek implementerar 

sociala media enbart för att andra bibliotek har gjort det och inte för att de själva är 

insatta i hur eller varför verktyget används (Harrison, Burress, Velasquez & 

Schreiner 2017, s. 250).  

4.2.2.1 Biblioteket 

Att använda sociala nätverk är något biblioteken vill göra och har blivit ett vanligt 

sätt att nå ut till användare. De är ett snabbt och enkelt sätt att sprida information i 

ett medium som både uppmuntrar social interaktion samt tillåter snabb delning av 

information och kommunikation (Kenchakkanavar, 2015, s. 162). Den 

kommunikation som utförs har även styrkan att vara interaktiv mellan användare 

och biblioteket och inte bara från bibliotekshållet. En ytterligare fördel är att den 

utförs mitt i kommuniteten (Harrison et al. 2017, s. 250). Populära sociala nätverk 

biblioteket tenderar att använda är Facebook och Twitter. Det finns många vinster 

för biblioteket i att bruka dessa sociala media. Genom deras inkludering har 

kommuniteter formats, kontakter skapats och möjligheten har öppnats upp för 

interaktion (Kronqvist-Berg, 2014, s. 27). Tjänsterna är kostnadsfria och tillåter att 

konversationer utförs mellan stora grupper samtidigt. Biblioteket kan använda dem 

för att snabbt komma ut med information om sina tjänster. Användaren har i sin tur 

lätt att komma åt informationen som delges. Sociala media är även ett enkelt 

verktyg för användare att ge feedback genom och interagera med andra användare. 

På samma sätt kan biblioteket själv även nå ut till nya individer. Sociala medier 

tillåter biblioteket att röra sig där användarna rör sig. Det är även en styrka i att 

implementera det då mediet redan är stadigt förankrat i samhällets digitala 

vardagsliv (Kenchakkanavar, 2015, s. 162-166). Sociala media ses alltså som 

viktiga kommunikationsredskap, som både kan dela innehåll, utföra billig 

crowdsourcing (samla in information via stort antal individer) och är populära bland 

användarna. Biblioteket kan även använda sociala medier för att hålla sig relevant, 

skapa taggar, sociala bokmärken och andra typer av bedömningssystem. Vad som 

kan ses som en svårighet är att då individer tenderar att i första hand interagera med 

individer de redan känner, så kan det vara svårt att nå ut till nya användare 

(Kronqvist-Berg, 2014, s. 11, 27, 180, 184, 198-199, 209). 
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Sociala media har implementerats så till den grad i biblioteket att det har blivit 

centralt i deras arbete att nå ut till användare och i sin egen marknadsföring. En stor 

motivation till att använda sociala media ligger i just att användarna själva brukar 

dem. Genom att använda sociala media i sin marknadsföring av sig själva får 

biblioteket värderingar från sociala media associerat med sitt eget märke, så som 

kontakt med kommuniteten, en inbjudande miljö och roligt innehåll (Harrison et al. 

2017, s. 248, 254) Genom att skapa genvägar mellan biblioteket och sociala nätverk 

har användarna fångats upp på platser där de redan rör sig, vilket gör att 

självmarknadsföringen blir kombinerad med kommunikationen. Nackdelar som kan 

förekomma är att aktiviteterna blir, från bibliotekets sida, mer informativa än 

interaktiva. Vidare kan de sociala nätverken ha egna strukturer och regler som 

försvårar användning eller innebär en säkerhetsrisk. Användare kan likväl vara 

ovilliga att ha biblioteket som kontakt på sociala medier. Det finns även sociala 

nätverk som inte accepterar bibliotek som användare (Kronqvist-Berg, 2014, s. 26, 

175-176). 

4.2.2.2 Användaren 

Användare har varit positiva i sin inställning gentemot att implementera sociala 

media i bibliotekstjänsterna, men de har samtidigt inte vetat vad de kan förvänta sig 

av denna typ av service när det kommer från biblioteket. Användare har även visat 

sig vara mindre kreativa och bidragande på bibliotekssidor än vad de är på övriga 

internet. De har snarare rört sig på sidorna på ett sätt som kräver minst typ av 

ansträngning (Kronqvist-Berg, 2014, s. 141, 149, 158, 203, 206-207). 

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att sociala media är ett verktyg biblioteken 

kan använda för att hålla sig relevanta, interagera med användare och marknadsföra 

sig själva. Det är ett verktyg som styrker deras informationsaktiviteter. Samtidigt 

finns det svårigheter att genom mediet nå ut till nya användare och kan även missa i 

att skapa interaktiv kommunikation. Det råder även osäkerhet i verktyget då 

användare är positiva till att biblioteket brukar det, men vet inte vad de kan förvänta 

sig av det i ett bibliotekssammanhang.  

 Reflektioner 
Punkterna jag har lyft fram i tidigare forskning rör digitala biblioteks struktur, 

styrkor och begränsningar. Eftersom denna studie undersöker webbsidor som är 

bibliotekens digitala del, är denna information viktig. Punkterna jag valt att lyfta 

fram är där för att skapa förståelse för vad ett digitalt bibliotek innebär. På det sättet 

vill jag också visa vad den undersökta webbsidan också faktiskt är. Forskningen 

synliggör den enorma bredden hos de digitala biblioteken, hur snabba och 

mångfunktionella de är. Forskningen har även hjälpt min egen förståelse för den 

oerhörda kapacitet som finns att hämta på bibliotekswebbsidorna. 

Jag har även redogjort för hur sociala media används för att skapa interaktion med 

användare. Innan studiens början var jag inte beredd på den djupa relationen som 

fanns mellan bibliotek och sociala media. Att det var en huvudsaklig metod 

bibliotek brukar för interaktion kom som en överraskning. Just därför anser jag att 

det är viktigt för arbetat att lyfta fram dessa bitar, både dess styrkor och svagheter. 
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 Analytiska redskap 

Detta avsnitt kommer redogöra för uppsatsens analytiska verktyg. Tre olika metoder 

kommer användas: en lånad (De fyra rummen), en anpassad (Mierzecka och 

Suminas funktionesmodell) och en egenskapad (biblioteksuppdraget som analytiskt 

verktyg). 

För att analysera det insamlade empiriska materialet kommer detta arbete att bruka 

två parallella analytiska redskap och en teoretisk modell. Det ena analytiska 

redskapet är en anpassning av en existerande funktionsmodell av Anna Mierzecka 

och Andrius Suminas. Min första forskningsfråga är att undersöka vilka funktioner 

som finns på Stockholms Stadsbiblioteks webbsida. Eftersom Mierzecka och 

Suminas modell är anpassad för att kartlägga bibliotekswebbsidor har den valts som 

verktyg för detta arbete. Denna modell utgör grunden och används som guide för 

samställningen av det empiriska materialet. Min andra forskningsfråga är att 

fastställa hur Stockholms Stadsbiblioteks digitala utbud överensstämmer med 

biblioteksuppdraget. För att kunna svara på en sådan fråga måste det klargöras vad 

biblioteksuppdragets beståndsdelar faktiskt är. Detta leder oss till det andra 

analytiska redskapet. Denna har jag konstruerat själv genom att sammanställa 

biblioteksuppdraget så som det beskrivs av bibliotekslagen (lagen som säger vad 

som ska ingå i uppdraget) och Stockholms biblioteksplan (planen som säger hur 

uppdraget ska utföras på plats). Dessa två dokument används då bibliotekslagen 

dikterar kraven, och biblioteksplanen presenterar ramarna för hur det som dikteras 

av lagen ska utföras i praktiken. Detta analytiska verktyg kommer användas som 

nedslagspunkter för att analysera hur empirin överensstämmer med dessa områden, 

med den teoretiska modellen för extra perspektiv och insikter. Arbetets teoretiska 

glasögon kommer ske utifrån De fyra rummen. Denna modell är utformad för att 

kunna hantera analyser över både fysiska och digitala bibliotek (Jochumsen, 2012, s. 

588). Denna teori har valts till detta arbete på grund av att dess uppbyggnad 

samstämmer väl med biblioteksuppdraget. Den kombinerar det lärande utrymmet 

med det sociala, det kreativa med det självgående (Jochumsen et. al., 2012, s. 589). 

Dess struktur och indelning av biblioteket i mål och rum ger extra perspektiv och 

synvinklar och kommer därför vara en styrka i analysen.  

 Mierzecka och Suminas funktionsmodell 
Mierzecka och Suminas modell är gjord för att kunna analysera universitets 

bibliotekswebbsidor. Deras arbete bygger på en tidigare modell gjord av Remigiusz 

Sapa. Mierzecka och Suminas vidareutvecklade modell har en bred applicerbarhet, 

även om den i sitt ursprung formades för universitetsbibliotek i Polen och Litauen. 

Modellen intar ett användarperspektiv i sitt närmande av webbsidornas funktioner. 

Vidare anser författarna att ett biblioteks webbsida behöver vara utformat efter 

biblioteksuppdraget. Detta gör den även extra intressant för detta arbete (Mierzecka 

& Suminas, 2018, s. 158-160). Detta analytiska verktyg används för att det är 

kompetent att strukturera en webbsida och dela upp den efter relativa och viktiga 

biblioteksfunktioner. Dess användarfokus och tankar rörande biblioteksuppdraget 

ses som ytterligare styrkor. 
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Då det analytiska redskapet är utformat i första hand för akademiska bibliotek har 

vissa reviderade tillägg infogats för att vinkla mer gentemot folkbibliotek. Behovet 

av dessa tillägg uppstod då den studerade webbsidan betonade och lyfte fram 

områden den valda modellen inte gett utrymme för. Stockholms stadsbiblioteks 

webbsida hade till exempel gett utrymme för kulturell återknytning. Anpassning 

gavs för mångspråk. Det fanns även stort utrymme nedlagt för att understödja barn 

och ungas läslust och utveckling. Funktionsmodellen behövde därför utvecklas för 

att kunna behandla dessa punkter som den studerade webbplatsen framlyfte som 

viktiga.  

Mierzecka och Suminas (2018) analytiska verktyg:  

1. Förser information om biblioteket som en institution:  

a. Information om plats och öppettider;  

b. Kontaktlista över personer ansvariga för särskild service;  

c. Information om biblioteket (historia, statistik, rapporter);  

d. Information om bibliotekets mer dyrbara beståndsdel;  

e. Information om bibliotekets kulturella aktiviteter, event; 

f. Golvkarta (open access, läsrum, etc.). 

2. Förse nätbaserad information om traditionell bibliotekssamling och tjänster 

kopplade till processen att göra dem tillgängliga: 
a. Regler för att använda traditionella samlingar (beskrivningar av 

samlingarna); 
b. Information om möjligheten att kopiera dokument; 
c. Katalog; 
d. Tillgång till användarkonto (för att beställa böcker, etc.). 

3. Förmedling för tillgång till nätbaserade samlingar/resurser som inte är 

integrerade med webbsidan: 
a. Länkar till nätbaserade samlingar/resurser som inte är integrerade 

med webbsida. 
4. Tillgång till nätbaserade samlingar/resurser integrerade med webbsidan:  

a. Nätbaserade samlingar; 
b. Regler för användning av nätbaserade samlingar. 

5. Utför informationsservice online:  
a. Fråga en bibliotekarie online - möjlighet till live chatt. 

6. Utbilda informationsanvändare:  
a. Webinars (nätbaserade seminarier); 
b. Information om kurser organiserade i biblioteket; 
c. Ämnesguider, instruktioner om hur man använder 

bibliotekssamlingar/tjänster. 
7. Kommunikationshantering för biblioteksanvändare (också för att utfärda 

klagomål): 
a. Verktyg som möjliggör återkoppling rörande bibliotekstjänster; 
b. Verktyg som tillåter kommunikation mellan användare. 

(Mierzecka & Suminas, 2018, s. 160-161).  

Min tillfogade anpassning gentemot folkbiblioteket:  
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8. Kulturell betoning: 

a. Återkoppling till Stockholm. 

9. Språk: 

a. Val som finns och vad det inkluderar. 

10. I syfte att hjälpa användaren att förbättra kunskaper inom: 

a. Nätintegritet, nätsäkerhet; 

11. Uppmuntran och lockning till läsning: 

a. I form av projekt, bloggar, samlingar och så vidare. 

12. Barn: 

a. Mot barn; 

b. Mot pedagoger. 

13. Funktionsvariationer: 

a. Olika sätt att ta del av webbsidan; 

b. Olika sätt att ta del av litteratur.  

 Biblioteksuppdraget 
Nedan presenteras biblioteksuppdraget enligt bibliotekslagen och biblioteksplanen 

för att avslutas i min framställning av vad som är dess beståndsdelar. 

Biblioteksuppdraget har utformats till ett analytiskt redskap för möjligheten att 

korrekt kunna undersöka om biblioteksuppdraget utförs. Denna utformning ger 

kapaciteten att ställa webbsidans funktioner direkt gentemot biblioteksuppdragets 

beståndsdelar.  

5.2.1 Biblioteksuppdraget enligt bibliotekslagen 

Bibliotekslagen presenterar centrala bitar av vad som ska ingå i biblioteksuppdraget. 

Dessa är att det ska ske ett främjande av demokratisk samhällsutveckling, fri 

åsiktsbildning och kunskap. Intresse ska skapas för utbildning, lärande, forskning 

och kulturell verksamhet. Det ska ske ett främjande för läsning och 

litteraturtillgänglighet. Biblioteket ska ha ett allsidigt utbud med kvalitet där 

materialet har kostnadsfri tillgänglighet. Vidare ska biblioteket lära ut hur 

informationsverktyg används så att användarna kan nyttja dem för 

kunskapsinhämtning, lärande och deltagande i kulturell verksamhet (SFS 2013:801). 

Prioriterade grupper som finns är minoriteter, funktionsnedsatta, samt barn och unga 

(SFS 2013:801).  

5.2.2 Biblioteksuppdraget enligt Stockholms biblioteksplan 

Centralt och återkommande i bibliotekslagen är att biblioteket ska vara en 

demokratisk plats med utrymme för demokratiska samtal. Samtal i sig ges speciell 

betoning. Biblioteket ska vara en plats som stimulerar läsning och bildning, samt 

vara en punkt för den fria litteraturen och språket. Biblioteket är menat att ge 

människor makt över sitt eget liv, utmana tankesätt och kapacitet att påverka 

samhället, allt genom makten i språk och berättelser. Biblioteket är även menat att 

minska klyftorna som finns i samhället (Här är världen större, 2015, s. 2-4). 

Biblioteket ska vara en inkluderande och bildande plats som arbetar för demokrati, 

yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. Det ska vara ett kunskapscentrum där alla är 

välkomna. Deras utveckling ska ske genom interaktion med användaren och utifrån 
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deras behov och delaktighet. Bibliotekarierna ska vara synliga och bruket av 

biblioteket ska vara lätt och tillgängligt med rum för olika typer av atmosfärer. 

Biblioteket ska vara genomsyrat med mångspråkighet och vara anpassat för de med 

funktionsvariationer. Både experthjälp och handledning ska erbjudas för källkritik. 

Det ska även ske en prioritering av barn och unga (Här är världen större, 2015, s. 3-

9).  

5.2.3 Biblioteksuppdragets framställning som analytiskt redskap 

Det sker en stark överlappning mellan hur bibliotekslagen och Stockholms 

biblioteksplan presenterar biblioteksuppdraget.  Saker som nämns av båda parter är: 

 Biblioteket ska vara en plats för bildning, lärande och ett främjande av 

läsning 

  Biblioteksverksamheten ska främja demokratisk samhällsutveckling, 

yttrandefrihet och fri åsiktsbildning 

 Biblioteket ska särskilt bemöta minoriteters språkbehov, funktionsnedsattas 

tillgänglighetsbehov, samt barn och ungas utveckling.  

 Biblioteket ska vara tillgängligt. 

 Biblioteket ska tillhandahålla hjälp och handledning så att användarna har 

kunskap i informationsverktyg och källkritik. 

 Biblioteket ska ha ett brett och allsidigt utbud med plats för det smala och 

det breda.   

Dessa utgör de första punkterna i biblioteksuppdraget som ett analytiskt redskap.  

Utöver dessa gemensamma punkter utvecklar biblioteksplanen att bibliotekarien ska 

vara synlig bland användarna och de betonar att utveckling ska ske i interaktion med 

användarna och utefter deras deltagande och behov – vilket förutsätter en 

biblioteksverksamhet med synliga användare. Biblioteksplanen beskriver även hur 

de vill ge användarna verktygen att ta makt över sitt eget liv och påverka samhället i 

lite mer aktiva termer än vad bibliotekslagen gör (Här är världen större, 2015, s. 4, 

7). Bibliotekslagen säger att biblioteken ska främja samhällsutvecklingen (SFS 

2013:801) medan biblioteksplanen säger att de vill ge användarna makten att 

påverka samhället och att styra sitt eget liv (Här är världen större, 2015, s. 4).  

Bibliotekslagen nämner däremot att biblioteket ska skapa intresse för kulturell 

verksamhet (SFS 2013:801), en formulering biblioteksplanen saknar. De lägger 

snarare betoningen på dialog och debatt om samhällsangelägenheter. Många 

kopplingar i biblioteksplanen går tillbaka till vikten av att föra samtal för 

problematisering, utvärdering, fundering, förståelse och utveckling (Här är världen 

större, 2015, s. 2-9). 

De sista två punkterna i biblioteksuppdraget som analytiskt redskap blir därför, 

utifrån ovan redovisning, dessa:   

 Användarnas deltagande och behov ska forma verksamheten 

 Biblioteket ska ge plats för samtal och debatter 
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 Teori: De fyra rummen 
”The four-space model”, eller: de fyra rummen, är en modell som tar ståndpunkt i 

fyra folkbiblioteksmål och fyra olika ”rum” (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, & 

Skot-Hansen, 2012, s. 586). 

Figur 1. De fyra rummen (Jochumsen et. al., 2012, s. 589) 

Fyra rumsmodellen är en reflektion på diskussionen om biblioteket som 

kulturcenter, kunskapscenter, socialt centeter och informationscenter, och kan 

användas som en analysmodell över biblioteksaktiviteter (Jochumsen et. al., 2012, s. 

588). Enligt modellen ska biblioteket arbeta för fyra mål: upplevelse, delaktighet, 

egenmakt (empowerment) och innovation. De två första av dessa är mer individuella 

och för personens egen meningsskapande medan de andra två mer understödjer 

samhällets mål. Egenmakten skapar kompetenta medborgare medan innovation 

leder till att kunna hitta nya lösningar. Dessa fyra områden kombinerar att leva här 

och nu med strävan mot framtiden, genom att göra biblioteket till ett hopkok av 

lärande, upplevelse, engagerande möten och kreativa utlopp. De interagerar på ett 

sätt som överlappar med varandra, i så väl det fysiska som det digitala biblioteket 

(Jochumsen et. al., 2012, s. 589). 

Modellen innehåller fyra rum som kompletterar de fyra målen (upplevelse, 

delaktighet, egenmakt och innovation). Dessa rum är: inspirationsrummet, 

lärorummet, mötesrummet och presentationsrummet. Med detta menas inte direkt 

fysiska rum, utan snarare möjligheter som kan uppfyllas, fysiskt som digitalt. 

Idealiskt ska dessa fyra rum stötta varandra och så i sin tur stötta de fyra målen. 

Interaktion mellan rummen sker genom införandet av dem i bibliotekets olika delar: 

arkitektur, design, program och samarbetspartner (Jochumsen et. al., 2012, s. 590).   

Inspirationsrummet 

I inspirationsrummet sker meningsfulla upplevelser som förändrar människors 

uppfattningar. Detta kan ske genom berättelser och artistiska uttryck via all typ av 
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media. Rummet utmanar individen att ta steget ut från det bekanta. Detta innebär att 

rummet måste vara öppet för det irrationella, känslomässiga och kaotiska samtidigt 

som det finns en rik variation av estetiska upplevelser (Jochumsen, 2012, s. 590). 

Lärorummet  

Speciellt betonat i lärorummet är upplevelse och egenmakt (empowerment). Genom 

lek, artistiska aktiviteter, kurser och mer, ska individer i livets alla stadier, från äldst 

till yngst, med tillgång till fri information och kunskap, kunna utforska och utveckla 

sina kompetenser. I denna läroprocess är lärandet dialogorienterat med 

utgångspunkt i användarens egen situation och egna intressen (Jochumsen, 2012, s. 

591). 

Mötesrummet 

Mötesrummet är ett öppet, offentligt utrymme där individer ska kunna träffa andra 

människor; både de som liknar dem själva som de som skiljer sig helt åt. Det är ett 

utrymme för åsiktsutmanande dialog och diskussion där tankesätt och idéer rörande 

olika intressen och värderingar utbyts.  Dessa möten som sker kan vara både 

spontana som organiserade. På webben kan det handla om chatgrupper, bloggar och 

andra sociala media (Jochumsen, 2012, s. 592).  

Presentationsrummet  

I presentationsrummet är centrala punkter deltagande och innovation. Mötet av 

konst och kultur är tänkt att, i interaktion mellan individer, inspirera vidare till 

skapandet av nya artistiska uttryck. Verktyg som kan användas för detta är 

interaktiva spel, skrivande, ljud, video, och workshops med professionella artister, 

designer, med mera. Presentationsrummet kan även nyttjas som en 

användarplattform där deras egna verk och skapelser publiceras och distribueras 

(Jochumsen, 2012, s. 593). 

Mitt val av modellen 

Som vi läst ovan är en av orsakerna för denna modells uppkomst att kunna användas 

i analytiska sammanhang. Den är konstruerad för att kunna återspegla biblioteket 

och utveckla det (Jochumsen et. al., 2012, s. 588). När jag kom i kontakt med denna 

modell noterade jag väldigt snabbt hur nära den låg biblioteksuppdraget. Mycket är 

överlappande. Båda betonar att utbilda användarna. Båda har fokus på kreativa 

utlopp och stimulering till läsande. Både vill leva i nuet genom upplevelser, läsning, 

njutning, kreativitet, samtidigt som de vill sträva mot framtiden genom till exempel 

bildning, utveckling, demokrati, dialoger och utbyte av åsikter. De fyra rummen är 

väldigt lik biblioteksuppdraget, men har samtidigt lite andra perspektiv och vinklar. 

Det betonar saker så som att ge användaren en plattform och vikten av estetiska 

intryck och uttryck. Dess likhet till biblioteksuppdraget, dess analytiska kompetens, 

och innehavandet av andra nyanser rörande samma punkter som bibliotekuppdraget, 

gjorde att jag ansåg den berika mitt arbete och styrka min strävan att uppnå mitt 

syfte.  
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 Metod för datainsamling och analys 

I detta avsnitt kommer arbetets metoder redogöras. Jag kommer bland annat 

presentera studiens arbetssätt, lyfta fram varför Stockholms stadsbiblioteks 

webbsida studerats, redogöra för de möjligheterna av djupdykning som uppstår via 

fallstudie och de etiska dilemman som uppstått i kontakten med användare och 

sociala media. 

 Urval 
Urvalet har genomförts utefter antagandet att ett stort bibliotek har resurserna att 

utforma sin bibliotekswebbsida efter egna önskemål och standard; alltså den 

webbsida de vill ha. Varje år släpper Kungliga Biblioteket ut rapporter på 

biblioteksstatistik. Utifrån deras senaste rapport (Kungliga Biblioteket, 2019) har 

nyckelpunkter valts vars syfte har varit att fastställa landets ledande, eller ett av 

landets ledande, bibliotek. Dessa nyckelpunkter har fokuserat på olika vinklar på 

storleken hos biblioteket, resurser de lägger ner och därmed även har till sitt 

förfogande, samt bredden på deras utbud. 

Punkterna som har synats är:  

 Kostnad fysiska medier 

 Kostnad e-medier 

 Totalt antal driftskostnader under kronor 

 Totalt fysiskt bestånd 

 Totalt antal aktiva låntagare 

 Antal fysiska besök på bemannade serviceställen 

 Totalt antal fysiska lån 

 Totalt antal anställda personer 

 Totalt antal publika datorer 

 Totalt antal aktivitetstillfällen  

På alla dessa punkter var Stockholms Stadsbibliotek ledande, och i flera fall med 

stor marginal (se bilaga 1)(Kungliga Biblioteket, 2019). Min tanke var att ett 

bibliotek som har en rikedom på resurser även skulle ha kapaciteten att utforma sin 

verksamhet efter egna utsatta mål. Ju mer kapital, medel och personal som står till 

ett biblioteks förfogande, desto mer kan man anta att de har kompetensen och 

möjligheten att utföra det arbete de vill utföra utan behov av kompromisser. Genom 

att undersöka ett starkt, resurskraftigt bibliotek gör jag ett försök till att komma så 

pass nära ”idealet” av vad ett bibliotek kan önska för sin webbsida.  

 Metod  
I detta arbete kommer det ske en insamling av data rörande funktionerna på 

Stockholms Stadsbibliotek. Två analytiska redskap och en teori kommer användas. 

Det ena är en adaption av Mierzecka och Suminas funktionsmodell. Deras modell är 

även grunden till arbetets observationsschema. Det andra analytiska redskapet 

kommer vara en sammanställning av biblioteksuppdraget så som det beskrivs av 

bibliotekslagen och Stockholms biblioteksplan. Det teoretiska perspektivet kommer 

ske utifrån de fyra rummen. Via observationsschema kommer empiri ställas 
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gentemot biblioteksuppdraget med de fyra rummen till hjälp för analys. Detta görs 

för att uppnå arbetets syfte att se om ett biblioteks webbsida kan utföra 

biblioteksuppdraget.  

Empirin är en insamling av Stockholm stadsbiblioteks webbfunktioner. Med 

”funktioner” avses passiva och aktiva funktioner. En passiv funktion är en enkel, 

saklig presentation; så som öppettider, kontaktuppgifter, adresser. En aktiv funktion 

kräver en interaktiv handling från användaren för att få fram resultat; så som sökfält, 

inloggning eller boka en bibliotekarie. Konsekvensen av detta är att större delen, om 

inte allt, av innehållet på webbsidan kan klassas som en funktion. Båda dessa 

varianter, aktiva och passiva funktioner, har kartlagts som faktiska 

biblioteksfunktioner och är därför vad detta arbete har vänt sig mot i sin 

empiriinsamling. (Bomhold, 2014, s. 337). 

6.2.1 Fallstudie 

Detta arbete är en fallstudie. Fallstudier är en forskningsmetod som behandlar nutida 

och aktuella företeelser. Det som sker är en undersökning av något speciellt eller 

unikt (Merriam, 1994, s. 22-24). Fallstudier är alltså en ingående och detaljerad 

studie av ett enda fall (Bryman, 2018, s. 96). I detta arbete är det studerade objektet 

Stockholms Stadsbiblioteks webbsida. 

Fallstudiers urval kan ske på olika sätt. I denna studie rör det sig om ett urval bland 

det unika (Merriam, 1994, s. 63). Stockholms Stadsbibliotek är det största och 

resursrikaste folkbiblioteket i Sverige (se bilaga 1), och har därmed unika 

möjligheter. Att det är stadsbiblioteket för landets huvudstad ökar även dess 

intressanta värde.  

Viktigt att komma ihåg gällande fallstudier är att det inte är en hel kontext man 

undersöker, utan ett smakprov av en större helhet (Merriam, 1994, s. 47). 

Stockholms stadsbibliotek är bara ett av många bibliotek i Sverige och detta är en 

granskning på hur just de valt att utforma sin webbsida då det intressanta med dem 

är deras unika plats bland landets bibliotek. Resultatet är därför inte universellt för 

landet folkbibliotek då andra aktörer kan ha gjort andra val med sina webbsidor. 

Detta arbete utför en detaljerad observation av en webbsida. I denna fallstudie rör 

det sig om en kombination av osynlig observation och deltagande observation. Den 

osynliga observatören är inte synlig utan kan vara gömd bakom till exempel ett 

enkelriktat glas. Den deltagande observatören interagerar med den undersökta 

företeelsen (Merriam, 1994, s. 106-107). Eftersom arbetets observationer utfördes 

bakom en datorskärm är de osynliga, men samtidigt deltagande, då interaktion med 

webbsidan krävdes för informationsinsamling.  

6.2.2 Observationsschema 

Esaiasson m.fl. diskuterar att vid observationer kan man föra in sina anteckningar i 

ett kodliknande schema. Tekniken är lämplig när man vill systematisera sina 

observationer, men inte behöver förlita sig på att anteckningarna utförs snabbt och i 

förbifarten, som när man är ute i fältet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & 

Wängnerud, 2017, s. 322). Denna studie har använt kodliknande schema och sedan 

sammanställt dessa till en övergriplig och detaljerad lista, strukturerat efter 
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Mierzecka och Suminas modell. Själva empirin är alltså presenterad genom 

observationsschemat. Denna metod har valts då det är ett effektivt sätt att konkret 

presentera de undersökta webbsidefunktionerna på ett övergripligt sätt. Genom att 

utforma observationsschemat utefter min bearbetning av Mierzecka och Suminas 

funktionsmodell blir presentationen av empirin även väldigt tydlig och lätt att förstå.  

6.2.3 Biblioteksuppdraget 

Detta arbetes syfte är att undersöka om ett biblioteks webbsida kan utföra 

biblioteksuppdraget. För detta har biblioteksuppdragets beståndsdelar framtagits 

utifrån bibliotekslagen och Stockholms biblioteksplan. Det analytiska redskapet är 

därför konstruerat av mig för detta arbete och inte inlånat från annan forskare. 

Biblioteksuppdragets beståndsdelar ligger till grund för analysen. Där kommer de 

användas tillsammans med observationsschemat och den teoretiska modellen för att 

analysera om webbsidan kan utföra biblioteksuppdraget. 

I detta arbete blev jag tvungen att ställa mig frågan: vad är biblioteksuppdraget? 

Mina första tankar var att bibliotekslagen var uppdraget. Där fanns alla direktiv om 

vad som SKA göras. Det visade sig dock vara för begränsat att enbart luta sig mot 

denna. Bibliotekslagen är nämligen utformad för att ge biblioteken möjlighet att 

utforma en egen handlingsplan efter lagens direktiv. Jag valde därför att även 

inkludera den biblioteksplan som låg till grunden för den studerade webbplatsen. 

Där framkom allt biblioteket ville göra. Bibliotekslagen och biblioteksplanen var 

däremot väldigt mycket text och svårt att göra en avstämning gentemot. Jag kom 

fram till att jag kunde titta efter likheterna och skillnaderna i dessa två texter och 

utifrån det komma fram till en hanterbar kärna i biblioteksuppdraget. Då 

biblioteksplanen utgår från bibliotekslagen var denna sammanställning inte svår att 

göra. De flesta skillnaderna som fanns var nyanser i formuleringar och utvecklingar.  

6.2.4 Etiska dilemma 

I denna studie har jag kommit i kontakt med de sociala medier som Stockholms 

Stadsbiblioteks webbsida brukar. På dessa siter rör sig användarna med sina namn 

och profilbilder synliga. Denna data har inte samlat in, men ändå iakttagits. 

Offentligt publicerade inlägg är allmänt tillgängliga, men jag har trots detta inte 

återgett konversationer eller personinformation på ett sätt som går att spåras. 

Eftersom studiens huvudsakliga fokus har varit själva webbsidan har en odetaljerad 

återgivning av de sociala medierna inte påverkat själva arbetet.  

6.2.5 Telefonkommunikation 

För klargörande rörande websidans struktur utfördes ett samtal till Stockholms 

stadsbiblioteks kundtjänst. Där framgick det att deras webbsida är utformad och 

skapad i samarbete mellan anställd personal på plats och externa specialister. 

Stadsbibliotekets webbsida ingår i Stockholms intranät tillsammans med tre andra 

parter (bland annat trafikverket), så det har funnits en viss mall för dem att följa. 

Detta har däremot inte uteslutit en specialanpassning utifrån bibliotekets speciella 

behov och önskemål. Mycket med webbsidan sker i samarbete mellan fast personal 

och experter, men separerat är att mjukvaran formas av specialister medan 

uppdateringar sköts av bibliotekets personal (Stockholms stadsbiblioteks kundtjänst, 

personlig kommunikation, 1 november 2019). 
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 Presentation av resultat 

Förra avsnittet redogjorde för arbetets metoder. I detta avsnitt kommer det ske en 

presentation av empirin som omfattar funktionerna på Stockholms stadsbiblioteks 

webbsida. Denna data har sedan bearbetats och förts in i ett observationsschema 

utformat efter min anpassade version av Mierzecka och Suminas funktionsmodell, 

genom vilken den också presenteras.    

 Påverkande faktorer 
Bibliotekswebbsidor är inte alltid helt utformade av biblioteken själva. Det kan ske i 

samarbete mad annan part eller vara en inköpt tjänst från ett exportföretag. Likaså 

kan det finnas mallar och riktlinjer från kommunen som biblioteket måste möta i sin 

webbsida. Detta innebär att biblioteket inte är helt ensamma i bestämmandet av hur 

webbsidan ser ut och kanske till och med fungerar, vilket är något man behöver vara 

medveten om i denna studie.  

 Sammanställning av empirin genom observationsschema 

1. Förser information om bibliotek som en institution:  

a. Information om plats och öppettider;  

Bibliotekswebbsidan ger detaljerad information rörande plats och öppettider. 

Stadsbiblioteket har 40 bibliotek tillhörande sig. Om dem ges information om namn, 

lokaler, utrustning, adresser, öppettider, erbjudna tjänster (IT- och 

datorhandledning, juridisk rådgivning, läxhjälp) och resurser (grupprum, hörslingor, 

kopiator, elpiano, kafé…) samt tillgängliga redskap och resurser. Det finns även 

filter för att underlätta sökning av dessa ting. Utöver detta tillhandahålls 

kontaktinformation, plats för bokinkast samt information om vilka bibliotek som har 

meröppet  

b. Kontaktlista över personer med ansvar för särskild service; 

Webbsidan tillhandahåller kontaktinformation till ett utvalt antal individer och 

tjänster, och alltså inte till hela sin personalstyrka.  

Kontaktinformation som leder till specifik individ finns till deras presskontakt, 

ledning, enhetschefer, ansvarig för fototillstånd, ansvarig för visningar samt 

ansvarig för bokbuss. Kontaktuppgifter som är knutna till tjänst och inte person ges 

till deras kundtjänst, ljudbibliotek, beställning av talböcker, Kulturförvaltningens 

kulturväxel och för ansökningar om jobb, praktik eller arbetsträning.  

c. Information om biblioteket (historia, statistik, rapporter);  

Information som ges rörande själva biblioteket är deras biblioteksplan, 

verksamhetens målsättning, deras dator- och internetpolicy, mediepolicy samt hur 

de byggt upp sitt arbete utifrån bibliotekslagen. De ger historisk koppling till 

biblioteket som rör dess utveckling, detaljer och historik på den fysiska byggnaden 

och mannen som var arkitekt till den: Gunnar Asplund. 

d. Information om bibliotekets mest dyrbara beståndsdelar;   
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Ingen specifik bit lyfts fram som bibliotekets mest dyrbara beståndsdelar.  

e. Information om bibliotekets kulturella aktiviteter, event;  

Webbsidan ger information om olika typer av händelser som sker i de fysiska 

byggnaderna. Varje händelse presenteras med datum, tid, plats, målgrupp, 

eventstyp/kategori, information om det tillhör en serie och en kort informationstext 

om den gällande händelsen.  Det går även att söka efter händelser, löst och med 

filter. De mest aktuella händelserna annonseras på startsidan, och de större 

händelserna får en utförlig presentation på en särskild sida för detaljerade nyheter. 

Denna sidas senaste inlägg var från augusti 2019, och den äldsta tillgängliga utkom i 

januari 2017.  

f. Golvkarta (open access, läsrum, etc.). 

Bibliotekswebbsidan har inga golvkartor, Open Access eller nätbaserade grupprum. 

Beskrivningar och bilder av lokaler förekommer däremot, men inte så detaljerat. 

Sökning efter specifika resurser rörande lokaler och utrustning (som till exempel 

grupprum, kopiator, datorer, m.m.) är däremot möjligt. 

2. Förse nätbaserad information om traditionella bibliotekssamlingar och 

tjänster kopplade till processen att göra dem tillgängliga:  

a. Regler för att använda traditionella samlingar; (beskrivningar av 

samlingar);  

Information som webbsidan ger rörande regler för användning av bibliotekets 

traditionella samling är: lånevillkor, lånetid, avgifter, hur man lånar, lånar om, 

reserverar, lämnar tillbaka och betalar avgifter. Vid vidare frågor hänvisas 

användaren till kundtjänst. Utöver detta finns även beskrivning av den fysiska 

samlingen och lokalerna den finns i.   

b. Information om möjligheten att kopiera dokument;  

Webbsidan innehåller information om priser för kopiering och utskrifter samt vid 

vilka av deras fysiska bibliotek man kan kopiera, scanna, faxa, skriva ut, använda 

dator och andra typer av redskap och utrustningar.  

c. Katalog;  

Webbsidan har flera ingångar till katalogen. Instruktioner ges för hur olika typer av 

media kan sökas efter, samt hur sökningar går till rent generellt på webbsidan. I 

katalogen kan användaren söka med fritext eller genom filter. Det finns filter för 

skönlitterära 11 kategorier och 30 stycken ämnen. Utöver detta finns filter för 

medietyp, författare, språk, klassifikationskod, bibliotek, år, övrig upphovsman, 

serie, klassifikation, lättläst litteratur för barn och för vuxna. Sökningen kan sedan 

sorteras efter relevans, justera antalet visade sökresultat, samt välja mellan olika sätt 

att visa upp information rörande resultaten: bild med berättande text eller kort 

textremsa med titel, författare och år. För att kunna reservera eller låna deras 

material behövs dock ett användarkonto.  

d. Tillgång till användarkonto (för att beställa böcker, etc.). 
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På webbsidan kan man fylla i en ansökan för att få ett bibliotekskort. Information är 

bifogat om hur personuppgifter hanteras, inloggning sker, vilka lånevillkor som 

finns, avgifter som kan uppstå, hur man skaffar en ny pinkod, byter lösenord eller 

spärrar sitt kort. Det informeras även om hur man ska gå tillväga för att ändra sina 

egna uppgifter, så som byte av adress, samt alla sätt att få tillgång till materialet. 

Utöver detta informeras användaren även om vad bibliotekskortet kan användas till 

och regler som tillkommer.  

3. Förmedling för tillgång till nätbaserade samlingar/resurser som inte är 

integrerade med webbsidan: 

a. Länkar till nätbaserade samlingar/resurser som inte är integrerade 

med webbsidan 

Samlingar och resurser på webbsidan som inte är integrerade med webbsidan är 

Pressreader, Legimus, Bibblix, Libris, Biblioteken i Stockholms Län, Barnens 

bibliotek samt 14 externa databaser. Externa länkar finns även till Stockholm Stads 

pressrum och arkiv med pressbilder från biblioteket samt länk till Eduroam – ett 

internationellt nätverk mellan universitet och högskolor.  

4. Tillgång till nätbaserade samlingar/resurser integrerade med webbsidan: 

a. Nätbaserade samlingar;  

På webbsidan är nätbaserade och traditionella samlingar integrerade, men det går att 

göra separationer/filtreringar. Om man så önskar kan man göra sökningar på enbart 

bibliotekets e-medier. Biblioteket har utöver detta satt ihop egna samlingar med bara 

e-medier. Det finns topplistor över e-ljudböcker, filmsamlingar rörande komedier 

och thrillers, och så topplistor för e-böckerna i kategorierna romaner och deckare. 

Andra ihopsatta samlingar finns också tillgängliga, men med blandade medier.   

b. Regler för användning av nätbaserade samlingar. 

Webbsidan ger information rörande reglerna och detaljerade instruktioner för 

användning rörande var och en av deras e-medier. Informationen går igenom hur 

materialet används, hur man får tillgång till det, hur länge tillgängligheten gäller, 

hur ofta man kan få tillgång under en viss tidsperiod, vilka regler som gäller för 

användning av materialet, hur man söker efter materialet samt hur man skaffar 

lånekort så att man kan använda materialet.  

5. Utförlig informationsservice online: 

a. Fråga en bibliotekarie online – möjlighet till live chat. 

Webbsidan innehåller ingen information alls om Fråga en bibliotekarie. Det finns 

inte heller någon live chatt. Det närmaste man kommer är en Twitter-feed som finns 

på fliken med deras pressmeddelanden.  

6. Utbilda informationsanvändare:  

a. Webinars (nätbaserade seminarium);  

Inga nätbaserade seminarium, grupprum eller liknande tjänster erbjuds på 

webbsidan.  
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b. Information om kurser organiserade i biblioteket;  

Webbsidan tillhandahåller information om It- och datorhandledning, information 

om kurser och handledning, juridisk rådgivning och läxhjälp. Det framgår tider för 

när tillfällen för dessa tjänster och resurser ges öppet på biblioteket, samt 

kontaktinformation för att kunna boka in privat tid för dem. Det går även att söka 

efter kurser, föreläsningar och hjälpande insatser. De mest aktuella händelserna får 

en extra annonsering på webbsidans startsida.  

c. Ämnesguider, instruktioner om hur man använder 

bibliotekssamlingar/tjänster. 

Webbsidan tillhandahåller olika typer av hjälp rörande teknik. Sökhjälp ges där 

genomgång görs över webbsidans struktur och hur man navigerar på den, hur 

sökrutan fungerar, hur man hittar och använder böcker, musik, andra medier, samt 

hur man söker efter tjänster, händelser, event, service, material, utrustning, 

biblioteksinformation, artiklar, boklistor, med mera. Information ges för hur 

webbsidan kan anpassas efter egna behov (dock är alternativen begränsade), och hur 

man ska gå till väga om man vill lyssna på webbsidan istället för att läsa den. 

Användaren informeras även om hur webbsidan använder cookies; vad det är, syftet 

till att använda dem och hur det påverkar användaren.  

Webbsidan tillhandahåller instruktioner för hur bibliotekssamlingarna används. 

Lånevillkor och låneregler finns både på webbsidan och i en nedladdningsbar, 19 

sidor lång PDF. Information som tillkommer rör lånetid, hur mycket e-media man 

får låna, hur man lånar om på webben, hur man gör reserveringar, eventuella 

avgifter som kan uppstå och vad som händer om dessa kommer upp i 100 kronor, 

hur man kan betala av dessa avgifter via webben och vilka bibliotek som tar emot 

kontantbetalning. 

Webbsidan ger praktisk information om hur användaren ska gå till väga för att söka 

jobb, praktik eller arbetsträning på biblioteket., hyra lokaler, använda det trådlösa 

internetet, ge inköpsförslag eller önska fjärrlån. Vidare förser webbsidan 

användaren med söktekniker, sökkritik, tips om litteratur inom detta, samt 

information om hur man söker, vad algoritmer är och hur de påverkar en sökning. 

Instruerande och informerande externa länkar bifogas. Det finns även en kortfilm på 

5.25 minuter, skapad av Biblioteket bildar, som ger en grundkurs i hur man söker 

via Google.  

7. Kommunikationshantering för biblioteksanvändare (också för att utfärda 

klagomål): 

a. Verktyg som möjliggör återkoppling rörande bibliotekstjänster;  

På webbsidan finns det funktioner som tillåter återkoppling mellan användare och 

biblioteket. Återkommande genom webbsidans sidor är kontaktuppgifter till 

kundtjänst för ärenden som antingen rör återkoppling, kommentarer, frågor, 

synpunkter, klagomål eller idéer. Det finns även möjlighet att skriva meddelanden 

direkt på webbsidan där användaren ges alternativet om den vill få svar via mail, 

telefon eller inte alls.  
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b. Verktyg som tillåter kommunikation mellan användare. 

Webbsidan tillåter kommunikation mellan sina användare, men på externa sidor. 

Dessa är deras sociala media: Facebook, Twitter, Instagram och deras blogg. På 

webbsidan har de dock ett avsnitt för sina pressmeddelanden och där finns även 

bibliotekets twitterflöde synliggjort. För att se det i sin helhet eller för att göra 

kommentarer behöver användaren däremot klicka sin väg in på Twitter.  

Webbsidan har delat upp sina sociala media i olika avsnitt. Varje socialt media har 

sitt eget avsnitt med länkar till alla olika konton biblioteken och till viss mån även 

deras samarbetspartner har. Dessa länkar är uppdelade i teman och projekt, sådant 

som sköts gemensamt mellan flera parter, lokala konton och samarbetspartners 

sidor. För var och en av de sociala medierna ges en informativ text om hur dessa 

används på biblioteket, vilka regler som finns, vad som erbjuds samt 

kontaktuppgifter (mail, telefon) till kundtjänst. 

Biblioteket har även en blogg som sköts i samråd med deras samarbetspartner 

Författarcenter. Även här kan användare kommentera, interagera och diskutera; 

både med varandra som med biblioteket.    

Något som sker återkommande på webbsidan är att uppslaget kan gillas via 

Facebook (och samtidigt visa hur många som redan gillat uppslaget), dela sidan via 

Facebook eller Twitter, samt ge möjligheten att maila sidan vidare. Kopplat till detta 

är information om när uppslaget senast uppdaterats. 

Sistkommande är punkt jag själv formulerat utefter vad som betonats och lyfts 

fram på webbsidan.  

8. Kulturell betoning: 

a. Återkoppling till Stockholm. 

Biblioteket har satt ihop egna samlingar av material som de kallar ”Biblioteket 

tipsar”. Flera av dessa är strukturerade för att återknyta till Stockholms stad. Det 

finns både fiktiva och verklighetsskildrande samlingar som består av både böcker 

och artiklar. Dessa samlingar finns utformade både gentemot vuxna och barn. 

Vidare finns det även intervjuer med och tips från författare, historik om en känd 

författarcirkel i Stockholm (Klarabohemerna), samt boktips rörande verk denna 

grupp författat. 

9. Språk: 

a. Val som finns och vad som där ingår. 

Webbsidan har alternativa språk. Det rör sig då inte om en översättning av 

webbsidan, utan om informationssidor på dessa alternativa språk. Här ges 

information om hur biblioteket kan användas: låna e-medier, få tillgång till datorer 

och trådlösa nätverk på fysiska bibliotek, rum man kan använda på bibliotek, och att 

det finns speciella aktiviteter ordnade för barn och föräldrar. Vidare förklarar de hur 

bibliotekskortet kan användas, hur man lånar, reserverar och vilka regler som gäller 

för detta. De ger information och uppgifter för kontakt med biblioteket och 

kundtjänst.  
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De språk som finns tillgängliga förutom svenska är: arabiska, engelska, finska, 

bosniska/kroatiska/serbiska, franska, grekiska, kinesiska, persiska, polska, 

rumänska, ryska, spanska, thai och turkiska. 

10. Säkerhet och källkritik: 

a. Nätintegritet, nätsäkerhet och källkritik. 

Webbsidan har gett ett stort utrymme åt att utbilda användare inom nätintegritet, 

nätsäkerhet och källkritik. Biblioteket har sammanställt information inom dessa 

teman med guider, strategier och tips, samt bifogat externa länkar till informativa, 

övande och guidande sidor för utbildning och kunskap i dessa ämnen. Boksamlingar 

har även satts ihop så individen lätt ska kunna hitta litteratur i ämnet. Det har även 

utformats en checklista för källkritik och en kortfilm på 1.49 minuter som belyser 

kännetecken för en trovärdig källa.  

11. Uppmuntran och lockning till läsning: 

a. I form av projekt, bloggar, samlingar… 

På webbsidan uppmuntrar biblioteket till läsning via boktips från biblioteket, 

personal och författare, information om författarträffar, bok- och läsecirklar, deras 

podd ”Bibliotekspodden Solen”, läseprojektet ”Stockholm läser” med tillhörande 

blogg, samt genom Poesibazaren: ett poesirum på stadsbiblioteket.   

Webbsidan har en stor mängd ihopsatta samlingar. Dessa finns anpassade både för 

vuxna, unga och åldersmålgrupperna: småbarn (ålder 0-6), ålder 6-9 och ålder 9-12. 

Tips och samlingar är ihopsatta utefter författare, historiska epoker, litteraturtyper 

eller teman. Utöver detta finns det årliga topplistor som har delats upp efter 

målgrupp 0-6, 6-9, 9-12, tonåringar och vuxna. Ytterligare har 78 olika boklistor 

satts ihop, i regel med flera olika varianter av media (fysiska böcker, talböcker, e-

böcker, ljudböcker). Bland samlingarna finns både accepterade, breda verk, och 

sådan som skapar debatt. En av boksamlingarna heter just ”Förbjuden läsning” och 

är ett samlingsverk av böcker som skapar debatt. Det finns även topplistor för e-

medier, ljudböcker och filmer.  

Biblioteket uppmuntrar till läsning via läse- och bokcirklar. Biblioteket använder 

både ordet bokcirkel och läsecirkel. Läsecirklar är något som erbjuds på bibliotekets 

egna, fysiska lokaler medan bokcirklar sker digitalt på en extern webbplats. 

Webbplatsen för bokcirklarna sköts i samråd mellan flera olika parter.  

Biblioteket uppmuntrar till läsning via ett projekt och en blogg vid samma namn. 

”Stockholm läser” är ett årligt läsprojekt. En jury väljer varje år ut en specifik bok 

med målet att någon gång under året läsa den. Valet av bok motiveras, information 

om boken tillkommer och författaren intervjuas. Det finns en lista som visar tidigare 

års utvalda böcker. Listan går tillbaka till 2002. Till projektet har stadsbiblioteket i 

samarbete med Författarcentrum en blogg: Biblioteket läser.  

Webbsidan uppmuntrar till läsning via poesi och annonserar för sitt fysiska rum 

”Poesibazaren”. Poesibazaren är ett rum i Stockholms Stadsbibliotek som helt är 

fyllt av poesi. Till och från hålls event här som kretsar runt poesi. Webbsidan bjuder 

in till att individer (i första hand företag) ska samarbeta med dem i dessa event. De 
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välkomnar idéer och backar upp med lokal, personal och viss del av 

marknadsföringen. Poesibazaren har även en Facebooksida, men går där under sitt 

gamla namn: Bibliotekets bokbazar. Poesibazarens webbdel har även den ihopsatta 

poesisamlingar. Dessa är uppdelade efter historiska epoker, topplistor samt efter två 

författare.  

12. Barn: 

a. Mot barn;  

Webbsidan har gjort en rad specialanpassningar för barn. Barnen har en egen 

utformad sökning, anpassat efter deras ålder, intressen och utvecklingsnivå. De har 

ett speciellt avsnitt där olika sätt att ta del av litteratur anges. Dessa är: talböcker, 

ljudböcker, legimus, lättläst, Äppelhyllan, böcker med teckenstöd (TAKK), 

språkväskor, samt länk till externa resurser (6 st). De har ett informationsavsnitt som 

redogör för användning och instruktioner rörande e-medier, men denna text är 

samma som för vuxna. Utöver detta finns det även på avsnittet riktat mot barn 

ihopsatta topplistor för e-böcker och ljudböcker för tre olika åldersgrupper (ålder 0-

6, 6-9, 9-12). 

b. Mot pedagoger.  

Ett avsnitt på webbsidan är riktat mot pedagoger. Här ges länkar och information 

om läxhjälp, bokbuss, tävlingar, bokdans, förskolegrupper, och att de har möjlighet 

att skaffa speciella lärar- och institutionskort. En kort film på 4.08 minuter är även 

tillgänglig, främst med tanken att den ska kunna användas på förskolors 

föräldraträffar i syfte att informera om hur biblioteket funkar.  

13. Funktionsvariationer 

a. Olika sätt att ta del av webbsidan; 

Ett alternativ ges till att läsa webbsidan, och det är att lyssna på den. Högst upp på 

webbsidan finns en ljudikon med texten lyssna. Denna funktion, vid aktivering, 

spelar upp den sida man befinner sig på. Byter man sida behöver man åter trycka på 

”play”knappen för att aktivera uppspelningen. Uppspelningen kan aktiveras, pausas 

och stoppas från sidan, men också aktiveras och pausas från webbfliken utifall man 

befinner sig på en annan webbsida.  

b. Olika sätt att ta del av materialet. 

Webbsidan ger information om vad man kan få för specialhjälp om man har 

funktionsvariationer: talböcker, lättläst, Boken kommer, inläsningstjänst (en 

individuell service för synskadade och de med läshinder), anpassad dator för de med 

läshinder, och specialanpassad tillgänglighet i de fysiska lokalerna rörande hissar, 

dörröppnare, hörslingor, hinder och toaletter. 
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 Analys av materialet 

I avsnittet ovan kunde vi se att webbsidan starkt betonar bildning och läslust, samt 

utför mycket av sin interaktion via sociala media. I detta avsnitt kommer analys ske 

för att se hur biblioteksuppdraget utför på webbsidan, och den teoretiska modellen 

De fyra rummen kommer vara till hjälp för ytterligare tolkning.  

 Analys gentemot biblioteksuppdraget 
Analysen nedan utförs genom att presentera biblioteksuppdragets beståndsdelar och 

sedan analysera dessa med observationsschemat och den teoretiska modellen De 

fyra rummen. Biblioteksuppdragets beståndsdelar utgör titeln för varje avsnitt.  

8.1.1 Biblioteket ska vara en plats för bildning, lärande och ett främjande av 

läsning 

Stora delar av innehållet på Stockholms stadsbiblioteks webbsida vänder sig både 

mot att bilda, lära och att främja läsning. I observationsschemat, punkt 2.c har vi 

katalogen. Denna innehåller all typ av litteratur med möjligheter till filtrering efter 

behov. I punkt 3.a berättar observationsschemat att det finns nätbaserade samlingar 

och resurser integrerade med webbsidan som både är externa databaser och olika 

typer av appar. Dessa kan brukas för bildning, lärande, efterforskningar och läsning.  

Den nätbaserade informationsservicen är mer informativ än interaktiv. I 

observationsschemats punkt 5.a noteras det att det inte finns någon nätbaserad 

informationsservice så som chatt eller ”Fråga en bibliotekarie - live”, och i punkt 6.a 

att det inte heller finns nätbaserade seminarier. I punkt 6.c och 10.a kan vi däremot 

konstatera att det genom webbsidan finns information, instruktioner, guider, 

övningar och utbildande boksamlingar. Dessa är dock inte interaktiva med en direkt 

koppling mellan biblioteket-användaren så som ett kommunicerande verktyg, till 

exempel en chatt, är. I punk 6.b kan vi däremot se hur användare leds till det fysiska 

biblioteket för kommunikativ interaktion vid tillfällen av handledning, rådgivning 

eller hjälp. 

Webbsidan jobbar och har gett utrymme för läsfrämjande. I observationsschemat, 

punkt 8.a, ser vi boksamlingar, tips och även intervjuer riktade specifikt mot 

kulturknytning till Stockholm. Punkt 11.a berättar vidare hur biblioteket försöker 

locka till läsning genom boktips (listor, tips, samlingar), läse- och bokcirklar, ett 

läsprojekt med en tillhörande blogg, samt genom en poesibazar.  

Enligt de fyra rummens teoretiska modell faller denna punkt under lärorummet. Vi 

kan se en betoning på egenmakt (empowerment) då flera av dessa funktioner syftar 

till att utöka användarens kompetens. Lärorummet ska utöver detta även centralt 

betona upplevelse. Lärandet ska ske genom olika typer av aktiviteter och vara 

dialogorienterat med utgångspunkt hos användaren själv (Jochumsen, s. 591). På 

själva webbsidan kan man ifrågasätta om lärandet sker utifrån dialog med 

användaren. Det måste konstateras att väldigt lite tvåsidig kommunikation utförs. 

Dialog och interaktion i stort är något som hänvisas vidare till sociala media eller 

fysiska bibliotek. Lärandet blir mer informerande än interagerande då användaren 

kan välja vad den vill nyttja, men processen sker utan återkoppling mellan 
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användare och bibliotek. Live-funktioner av feedback, så som chatt eller Fråga en 

bibliotekarie finns inte tillgängliga. Jag kan däremot se att det finns en rik mängd av 

olika aktiviteter användaren kan nyttja: databaser, appar, samlingar, guider, 

instruktioner. Vad de alla dock har gemensamt är att de inte är dialogorienterade. 

Samtidigt finns det en form av samspel. Genom att erbjuda en stor variation i 

utbudet kan användaren själv vända sig till den punkt man känner sig redo eller 

bekväm att starta på. Webbsidan hänvisar även vidare till det fysiska biblioteket för 

de typer av lärandeaktiviteter som är dialogorienterade och interaktiva. Webbsidan 

har alltså en viktig roll i organiserandet och utförandet av dessa lärostunder genom 

att skapa medvetenhet och tillhandahålla information som möjliggör delaktighet och 

lärande, men på fysisk plats. Detta innebär dock en fattigdom på webbsidan. Om 

lärandet ska ske utifrån en dialog som tar fasta på användarens situation och 

intressen så saknas dessa interaktiva element. Användaren möts på olika nivåer och 

intressen, men utan den formande dialogen. Man kan argumentera att detta kan 

orsaka att tjänsterna inte utformas efter användarens faktiska behov.  

8.1.2 Biblioteksverksamheten ska främja demokratisk samhällsutveckling, 

yttrandefrihet och fri åsiktsbildning 

Yttrandefrihet och demokratisk samhällsutveckling kan vara att få göra sin röst hörd 

och att få delta. I observationsschemat under punkt 1.a kan vi se att användare 

informeras om tid och plats för att kunna ta del av alla de fysiska resurser som 

biblioteket ger. Punkt 7.a och 1.b informerar hur olika individer och funktioner kan 

kontaktas för dialog. Punkt 1.e informerar om fysiska event, evenemang och 

händelser: var de är, när de är och vad de handlar om. Vi kan även se i punkt 11.a 

hur biblioteket bjuder in till interaktion så att användare själva kan vara med och 

skapa händelser och tillställningar. Vidare kan vi se i observationsschemats punkt 

7.b hur biblioteket inbjuder till kontakt och kommunikation genom sociala media, 

både mellan användarna själva och mellan användarna och biblioteket. Detta skapar 

en miljö där användarna är en deltagande part, inbjudna till medverkan och 

åsiktsutbyte. Värt att notera är att mycket av detta deltagande sker på en fysisk plats, 

men har ändå en fot i det digitala då det är webbplatsen som förser den vitala 

informationen om att möjligheten till deltagande och inkludering finns.  

Fri åsiktsbildning ges utrymme genom resurserna biblioteket tillhandahåller. All typ 

av media finns i katalogen (punkt 2.c) samt i de externa och interna nätbaserade 

samlingarna, databaserna och resurserna (punkt 3.a och 4.a). Individen kan alltså 

själv skapa sin åsikt utifrån det rika material biblioteket tillgängliggör. Fri 

åsiktsbildning skapas även genom interaktion med andra för att utbyta tankar och 

idéer. Detta tillhandahåller webbsidan genom att förse information om händelser, 

event och evenemang (punkt 1.e) och genom interaktion via sociala media (punkt 

7.b).  

Den här punkten faller under mötesrummet och inkluderar målen delaktighet, 

innovation och egenkraft (empowerment). I mötesrummet förespråkas spontana 

möten mellan användare (Jochumsen, 2012, s. 590). Webbsidan utför detta genom 

sociala medier. Där sker deltagande utifrån den nivå användaren själv väljer. 

Eftersom inläggen inte försvinner gör heller inte möjligheterna till deltagande det. 

Till skillnad från fysiska möten kan alltså diskussionerna fortsätta utöver en lång tid. 
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I dialogerna ger man även användarna egenmakt att vara med och forma varandra, 

situationer, och utveckla sig själva. Likaså kan diskussionerna inspirera innovation 

och nytänkande. Användarna har alltså stora möjligheter att utbyta sina tankar och 

åsikter, vilket både ger dem känsla av delaktighet, stimulerar innovation, och skapar 

egenkraft. Man kan dock ifrågasätta om det finns samma möjligheter för spontana 

möten på biblioteks sociala media som i de fysiska lokalerna. Samtidigt som inlägg 

från biblioteken kan dyka upp spontant i individers nyhetsflöden så är detta inte 

pålitligt då nyhetsflöden tenderar att ge en ojämn representation där vissa användare 

ges större utrymme än andra. Samtidigt är vi i Sverige tillbakadragna och har svårt 

att starta konversationer med främlingar. Jag skulle vilja argumentera att svensken 

har lättare att svara på ett digitalt inlägg från en främling än att börja en spontan 

dialog ansikte mot ansikte. På så sätt skulle webbsidan vara en stor hjälp i att föra 

samman människor för kommunikation. 

8.1.3 Biblioteket ska särskilt bemöta minoriteters språkbehov, 

funktionsnedsattas tillgänglighets- och resursbehov, samt barn och 

ungas utveckling.  

Bemötandet av minoriteters behov ges i huvudsak genom att möta språkbarriärer. 

Mest framträdande är detta under observationsschemats punkt 9.a. Här ser vi att 

webbsidan enbart finns på svenska. Basinformation om biblioteksverksamheten och 

deras resurser finns däremot att få på 16 olika språk. Under punkt 2.c kan vi även 

notera att katalogen har filter som möjliggör sökning efter litteratur på andra språk 

samt lättläst både gentemot barn, unga och vuxna. 

Webbsidan söker ge allsidig tillgänglighet genom att möta barriärer rörande 

inhämtning av media samt genom tillhandahållande av information riktat mot det 

fysiska. För individer med funktionsnedsättning ser vi i punkt 3.a att resurser så som 

Legimus (som är en läshjälpstjänst) finns länkade, och en rad andra externa resurser. 

I observationsschemat, punkt 13.a kan vi se att webbsidan har funktionen att bli 

uppläst som ett alternativ, och på punkt 13.b hur biblioteket tillhandahåller och 

informerar om digitala och fysiska resurser som är menade att hjälpa 

funktionsnedsatta att tillgängliggöra sig litteratur och kunna ha ett deltagande i 

biblioteksverksamheten. Webbsidan ger utöver detta information om olika former 

av specialanpassad litteratur, så som inläsningstjänster och boken kommer, samt hur 

den fysiska miljön på biblioteket blivit anpassad efter olika typer av behov. Vi kan 

även se i punkt 1.a och 1.f hur individen blir informerad om de fysiska hjälpmedel 

biblioteket tillhandahåller i sina olika lokaler. 

Hjälpen webbsidan erbjuder för barn och ungas utveckling är riktad mot två olika 

grupper: barn och unga själva, samt pedagoger. För barn och unga kan vi i punkt 6.a 

se hur biblioteket erbjuder läxhjälp. Punkt 12.a redogör för att biblioteket har 

specialanpassade sökningar, topplistor och samlingar speciellt för barn. Likväl har 

de speciell information om olika sätt att ta del av litteratur som alternativ till vanlig 

läsning. I punkt 12.b, vänder sig webbsidan direkt till pedagoger i syftet att 

tillhandahålla hjälpmedel och resurser i deras arbete gentemot barn.  

Denna punkt handlar mycket om egenkraft (empowerment) och delaktighet. Hur 

detta speglas i bemötandet av de olika prioriterade grupperna skiljer sig dock. Barn 
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och ungas bemötande kan placeras in i lärorummet då anpassningarna gentemot 

dem handlar mycket om deras utveckling. Till viss del kan vi även se målet 

upplevelse och inspirationsrummet då biblioteket även vill uppmuntra barnens 

läslust. Det finns alltså ett mångsidigt bemötande av barn och unga. När det kommer 

till anpassningar gällande mångspråk och funktionsnedsatta ser det lite annorlunda 

ut. I huvudsak är dessa anpassningar för att skapa delaktighet hos de två grupperna. 

Genom att ge dem delaktighet till biblioteket tillhandahålls dem verktyg för att 

kunna nyttja allt i biblioteket. På detta sätt leder målet delaktighet in användaren i 

alla de fyra rummen och de övriga målen. Jag vill nämligen argumentera att positiva 

upplevelser, egenmakt och innovation inte kan ske utan ett deltagande. Att skapa 

egna upplevelser kräver ett deltagande. Egenmakt kräver deltagande subjekt, inte 

passiva objekt. För att kunna påverka innovativt behövs en tillgång och ett 

deltagande. Likaså är det med rummen. Jag behöver delta för att lära mig, delta för 

att ha ett möte, delta för att skapa upplevelser som leder till inspiration, och delta för 

att inspireras, skapa kreativt och föra vidare i presentationsrummet. Alla bitar i 

modellen är menade att överlappa varandra, men jag vill ändå hävda att delaktighet 

tar detta längre än de andra bitarna av modellen. Lärande behöver till exempel inte 

ske i ett möte, och ett möte behöver inte ske i en upplevelse. Delaktigheten måste 

dock alltid finnas där.  

Att bemötandet av barn och unga och grupperna mångspråk och funktionsnedsatta 

är så annorlunda skulle kunna bero på att ungdom är en utvecklingsfas I kontrast är, 

i synnerlighet att ha ett annat språk, men även till viss del en funktionsnedsättning, 

en egenskap hos individen. Det skulle kunna argumenteras att för de två sistnämnda 

grupperna kan det räcka med nyckeln delaktighet för att de fullt ut ska kunna 

använda allt i biblioteket. För barn kan det krävas en annan typ av bemötande då de 

är i en tillfällig och specifik fas i sin utveckling som alla människor upplever. 

8.1.4 Biblioteket ska vara tillgängligt. 

För att ta del av bibliotekets webbsida behöver man bara ha en internetuppkoppling. 

Vet man inte bibliotekets webbadress kan man googla fram den. De externa 

länkarnas destination skickas man till bara genom att klicka på dem (punkt 3.a och 

10.a). Informationen som ges rörande event och händelser är fritt tillgängliga. För 

att ta del av e-medierna (eller lägga reservation på fysiskt bestånd) behöver man 

däremot ett användarkonto. Det finns även en begränsning på hur många lån av 

digitala media man får göra under en viss period (punkt 2.c och 6.c). De sociala 

medierna som omtalas under punkt 7.b däremot kräver ingen inloggning för att 

kunna ta del av informationen som ligger ute. Det behövs emellertid ett 

användarkonto på respektive media för att kunna vara med och interagera. 

Webbsidan ger även information om hur man kan nyttja det fysiska biblioteket 

genom att tillhandahålla öppettider och platsinformation (punkt 1.a) samt 

information om händelser och event (punkt 1.e). De informerar likaså om hur den 

traditionella samlingen kan och får användas (punkt 2.a) vilket förenklar dess 

brukande. Utöver detta kan vi i observationsschemat, punkt 2.d, se att biblioteket 

informerar och instruerar hur man skaffar sig ett användarkonto.  

I modellen De fyra rummen kan många kopplingar göras till tillgänglighet. 

Tillgänglighet är vitalt för deltagande. Ett deltagande kan inte ske utan att det finns 
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tillgänglighet till människor, utrymmen och resurser. Likaså är tillgänglighet viktigt 

för skapandet av upplevelser. Upplevelser runt och till ett objekt, event eller annat, 

kan inte ske utan tillgång till dessa ting. Bibliotekets tillgänglighetsgörande av 

material tillåter även lärande och skapandet av egenmakt (empowerment). Likaså 

inspireras människor till innovation genom tillgängligheten som finns till material 

och resurser. Vidare påverkas de fyra rummen av tillgänglighet. För att kunna ta del 

av någonting alls måste man ha tillgång till det. Tillgång är alltså starkt kopplat till 

delaktighet, som jag ovan argumenterat genomsyrar modellen. Man kan alltså säga 

att för att få ut något av biblioteket måste det finnas tillgänglighet till biblioteket. 

Detta är något som webbsidan tillhandahåller, dock med viss restriktion i relation 

till användarkonton. 

8.1.5 Biblioteket ska tillhandahålla hjälp och handledning så att användarna 

har kunskap i informationsverktyg och källkritik. 

Bibliotekswebbsidan innehåller information rörande informationsteknik. 

Information och instruktioner finns både rörande interna och externa sökningar. I 

observationsschemat, punkt 6.c, kan vi se hur sökteknik redogörs för, både hur det 

fungerar på den egna webbsidan samt generella tekniker man kan bruka överlag. 

Även sökkritik tas upp. I punkt 10.a kan vi vidare se hur biblioteket tillhandahåller 

information, guider, övningar, boksamlingar och en kortfilm under två minuter 

rörande nätintegritet, nätsäkerhet och källkritik.  

Som diskuterat ovan i punkt 9.1.1. faller detta under lärorummet, med starka 

betoningar på egenmakt (empowerment). Målet dessa funktioner vill uppnå är att 

göra användare självgående och kompetenta i informationsverktyg. Webbsidan 

bemötande är dock mer informativt än interaktivt. De aktiviteter som ges för lärande 

i dessa ämnen har en viss begränsning i sin form: det mesta är information att läsa. 

Webbsidan har organiserat information, guider, övningar och boksamlingar för detta 

läroområde, men man kan argumentera att sättet detta lärande sker på fortfarande är 

väldigt enformigt. Eftersom lärorummet menar att ett lärande ska ske i dialog med 

den lärande med utrymme även för upplevelser, så kan man argumentera att 

webbsidans lärometod behöver utvecklas till något med mer variation. 

8.1.6 Biblioteket ska ha ett brett och allsidigt utbud med plats för det smala 

och det breda.   

Bibliotekswebbsidan tillhandahåller e-medier, fysiska medier, och databaser (punkt 

2.c, 3.a och 4.a). Storleken på det totala beståndet framgår dock inte. Genom bilaga 

1 så kan vi däremot konstatera att enbart deras fysiska bestånd är 1 736 521 i antal, 

vilket då är det största fysiska beståndet i Sverige. Vidare har biblioteket satt ihop 

olika samlingar som hjälp när man söker efter specifika intressen (punkt 11.a). 

Bland dessa samlingar inkluderas även debattskapande litteratur. Katalogens (punkt 

2.c) många filter tillåter även sökning efter smala likväl som breda verk. 

Denna punkt faller under inspirationsrummet. Mål man kan läsa in är upplevelse, 

innovation och egenmakt (empowerment). Här är en plats som stärker individen. 

Utbudet strävar efter att utmana och utveckla, berika och inspirera. Vi kan se hur 

webbsidan möter behovet av att ge utrymme till det irrationella, känslomässiga och 

kaotiska genom att utforma samlingar gentemot dessa områden. Vad vi kan 
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ifrågasätta är om den rika mängd av estetiska upplevelser De fyra rummen 

förespråkar finns där? Webbsidan i sig är inte rik på upplevelser. Medierna som 

finns tillgängliga är antingen text, ljud eller film – och då i en form användaren 

behöver låna för att få tillgång till. Detta innebär att webbsidan lånar ut olika typer 

av media, men inte är utformad i sig själv med rika estetiska upplevelser. Vissa 

avstickare görs med författarintervjuer och boktips från personalen, men dessa är få. 

Det mest estetiskt kreativa är vad som finns på de sociala medierna, men detta 

speglas inte på själva bibliotekswebbsidans plattform. Det finns alltså inte utrymme 

för samma kreativa, inspirerande bredd som ett fysiskt bibliotek kan få till med 

utställningar. Vad vi kan se är att det finns en bredd på utbudet, men inte i 

upplevelsen av utbudet. Vad man kan ifrågasätta är om detta är på grund av en 

webbsidas struktur eller hur denna webbsida helt enkelt valt att utforma sig. Det är 

möjligt att ett kreativt estetiskt utformande hade kunnat vara förvirrande i en 

webbsidekontext. En konsekvens som skulle kunna uppstå av den kreativa bristen är 

att webbsidan får mindre utrymme att utmana från det bekanta då det använder sig 

av det bekanta.  

8.1.7 Användares deltagande och behov ska forma verksamheten. 

Det är svårt att utifrån webbsidan se hur mycket av det erbjudna som är format efter 

upptäckta behov hos och ett aktivt deltagande från användarna. Att det finns 

bemötande av behov och inbjudande till deltagande kan vi däremot konstatera.  

Webbsidan ger många olika bemötande av användares behov. Observationsschemat 

punkt 1.a redogörs att öppettider och detaljerad platsinformation tillhandahålls. 

Informationen är så detaljerad att användaren kan få en överblick över vilka fysiska 

platser som möter vilka specifika behov, som att kopiera, låna en dator eller 

grupprum, samt vilka bibliotek som är anpassade efter fysiska behov, exempelvis 

hörselslingor. Webbsidan vägleder alltså för fysiska platser och fysiska behov. 

Vidare har webbsidan många instruerande funktioner som är till för att hjälpa 

användarna att bruka både det fysiska biblioteket, men framförallt webbsidan själv. 

Det finns instruktioner för navigering på webbplatsen (punkt 6.c), hur man söker i 

dess katalog (punkt 2.c), hur man går till väga för att ansöka om användarkonto 

(punkt 2.d) eller hur man kommer i kontakt med biblioteket (punkt 1.b och 7.a). 

Likaså kan man se boksamlingarna biblioteket har tagit fram som en önskan att 

förenkla för användare att hitta böcker inom ett visst ämne (punkt 11.a). När det 

gäller barn och unga finns det även anpassningar direkt mot själva målgruppen och 

ytterligare en direkt mot pedagoger. Det rör sig om specialanpassade sökningar, 

erbjudan om läxhjälp, samt resurser för förenklat lärande (punkt 12.a och 12.b). Ifall 

dessa bemötanden av behov är skapade utifrån användarnas konstaterade behov eller 

utifrån ett antaget behov framgår inte, men att de möter behov är klart.  

Det är även svårt att se hur webbsidan har blivit utvecklad och designad efter 

användarnas delaktighet. Vad som går att se är att det finns kommunikativa redskap 

som användare kan använda, antingen för att kontakta varandra (7.b), eller för att 

kontakta biblioteket (1.b, 7.a och 7.b). Det finns även plats, som under 

observationsschemats punkt 11.a i avsnittet Poesibazaren, där man ser hur 

biblioteket bjuder in och uppmuntrar till delaktighet från användarna själva. I 

observationsschemat, punkt 1.e, kan vi också se hur föreläsningar och aktiviteter 
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annonseras ut i vad man kan anta är en önskan att locka och skapa delaktighet. Detta 

rör sig dock om en digital inbjudan till fysiska platser och är därmed inget som 

utförs på en nätbaserad plattform. Summerat kan man alltså säga att det finns 

delaktighet via webbsidan, både digital delaktighet samt inbjudan till fysisk, men att 

det inte går att utläsa utifall detta är utformat utifrån användarnas önskan på att vara 

delaktiga eller bibliotekets önskan till att skapa delaktighet. Man kan dock göra ett 

antagande att dessa två punkter har en viss överlappning oavsett om tillgänglig-

görandet av delaktighet enbart utformades utifrån bibliotekets önskan, så kommer 

inget faktiskt deltagande att ske utan intresse av delaktighet från användarna. 

Denna punkt bemöter den teoretiska modellens mål av deltagande och även 

egenkraft (empowerment). Att målet egenkraft kan läsas in beror på att i bemötandet 

av behov skapas kompetens som höjer självkänsla, förmåga, och påverkande. Flera 

av de fyra rummen är även representerade; mest framträdande är lärorummet och 

mötesrummet. Eftersom punkten handlar om delaktighet och behov förefaller det 

logiskt att dessa skulle vara genomgående i alla de fyra rummen. Vad man kan säga 

är att de mål som mest genomsyrar biblioteksverksamheten och webbsidan blir extra 

tydliga här, och det är deltagande och egenkraft (empowerment). Detta förefaller 

logiskt då bibliotekets mål är att forma sin verksamhet efter delaktighet och skapa 

egenkraft hos användarna. Vad som är speciellt intressant är hur det finns stark 

betoning på både att skapa kompetens hos användaren och ge dem möjlighet till 

delaktighet, men att bara en av dessa har plats på själva webbsidan. Webbsidan 

genomsyras av olika former av lärande medel och resurser, men i stort sett allt 

interaktivt deltagande hänvisas till en annan plats.   

8.1.8 Biblioteket ska ge plats för samtal och debatter. 

Bibliotekswebbsidan har möjligheter för interaktivitet, men inte på den direkta 

plattformen. På själva webbsidan ges inte utrymme för att föra samtal eller debatter. 

Biblioteket har istället valt att utföra dessa aktiviteter på andra platser. I 

observationsschemat, punkt 7.b, kan vi se att via sociala media så som Facebook, 

Twitter och Instagram, samt deras blogg, ges utrymme för användare att göra sina 

röster hörda samt se andras röster och åsikter. Här har användarna själva valet hur 

långt de vill ta en diskussion; om de vill föra en längre debatterande dialog, bara 

kasta en snabb kommentar, eller helt avstå från deltagande. Förutom de dialoger 

webbsidan öppnar upp för på nätbaserad plattform så förmedlar de information om 

fysiska platser där dialoger, debatter, föreläsningar och åsiktsutbyte sker (punkt 1.e). 

Den här punkten är mycket tydligt indelad i mötesrummet. Målen vi kan se är 

deltagande, innovation, egenmakt (empowerment) och till viss del upplevelse. De 

olika sociala medierna erbjuder väldigt varierade former av kommunikation och 

upplevelsen skiljer sig när man rör sig i dem. Instagram är till exempel mycket mer 

bildförmedlande än Twitter. Bloggen däremot är tillägnad ett läsprojekt och söker 

att locka och utmana användaren till att läsa mer. Detta gör att genom de sociala 

medierna kommer man även in på inspirationsrummet som utmanar tanken och 

lockar ut från det bekanta. Egenmakt har även ett stort utrymme här, då samtal och 

debatter är menade att utmana tanken och vidareutveckla människor. Genom detta 

vill man hjälpa människor att utvecklas tillsammans så att de både är en styrka till 

sig själva som en styrka för samhället.  
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 Diskussion 

I detta kapitel kommer diskussion utföras angående hur bibliotekswebbsidan kan 

utföra biblioteksuppdraget. Nedslag kommer bland annat att göras i interaktivitet, 

inkludering och digitala möjligheter. Kapitlet kommer sedan att avrundas med 

slutsatser och förslag till vidare forskning. 

Detta arbetes syfte har varit att undersöka huruvida biblioteksuppdraget kan utföras 

på en bibliotekswebbsida. För att utföra denna undersökning har jag haft två 

forskningsfrågor: Vilka funktioner finns på Stockholms Stadsbiblioteks webbsida? 

Hur överensstämmer det digitala utbudet med biblioteksuppdraget? För att svara på 

den första forskningsfrågan har jag sammanställt webbsidans funktioner i ett 

observationsschema med hjälp av en bearbetning av Mierzecka och Suminas 

funktionsmodell. Bruket av detta analytiska redskap har hjälpt mig att kartlägga 

webbsidan. Genom analysredskapet blev det bland annat tydligt för mig att det 

undersökta biblioteket inte gjorde skillnad på sina resurser då inget på webbsidan 

lyftes fram som deras dyrbaraste beståndsdel. Det framgick även väldigt tydligt hur 

de disponerar sina tjänster och vart de vill lägga interaktionen med sina användare. 

För att svara på den andra forskningsfrågan har jag utformat ett analytiskt verktyg 

av biblioteksuppdraget som jag sedan jämfört med ovan nämnda 

observationsschema. Dessa två analytiska redskap har tillsammans fungerat mycket 

väl för att kunna både avgöra forskningsfrågorna men även utreda arbetets syfte. 

Utöver dessa två analytiska verktyg har jag dessutom använt den teoretiska 

modellen De fyra rummen för få ytterligare perspektiv och vinklar. Det är möjligt 

att de två analytiska verktygen (biblioteksuppdragets beståndsdelar och 

observationsschemat) hade kunnat utföra analysen själva. Den teoretiska modellen 

kan vidare kritiseras för att inte vara en del av biblioteksuppdraget. Jag anser dock 

att den teoretiska modellen erbjuder värdefulla tydningar när dessa två analytiska 

instrument ställs emot varandra. I sin struktur lyfter De fyra rummen punkter som 

återfinns i biblioteksuppdraget. De fyra målen: upplevelse, delaktighet, egenmakt 

(empowerment) och innovation, samt de fyra rummen: inspirations-, läro-, mötes-, 

och presentationsrummet har starka kopplingar till biblioteksuppdragets mål med att 

forma kompetenta användare som kan ta makt över sina egna liv, bidra till 

samhället, ha intresse för forskning, lärande och en lust till läsning. De fyra rummen 

har alltså varit ett värdefullt redskap i analysen av webbsidans och 

biblioteksuppdragets relation genom att ge extra tolkningsvinklar. 

Så, hur besvaras frågan om biblioteksuppdraget kan utföras på ett biblioteks 

webbsida? Vad som framgår i analysen är att Stockholms Stadsbiblioteks webbsida 

bemöter alla de punkter som finns i biblioteksuppdraget på ett eller annat sätt. 

Centralt för biblioteksuppdraget är bildning, ett tema som återfinns på den digitala 

plattformen. Det finns digitalt deltagande, tillgänglighet i material, uppmuntran till 

läsning, utrymme för samtal, och anpassningar efter behov hos funktionsnedsatta, 

minoriteter samt barn och unga. Sättet på vilket biblioteksuppdraget uppfylls är 

dock inte utan sin egen problematik. Man kan argumentera att webbsidan utför 

biblioteksuppdraget, men i en otillräcklig version som inte är likvärdig den fysiska. 

Detta hade kunnat upprättas genom mer inkludering av interaktivitet och delaktighet 

på själva webbsidan. Detta är bitar jag kommer gå igenom nedan. 
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Genom De fyra rummen kan vi se att en av webbsidans brister ligger i deltagande. 

Genom modellen blev det tydligt hur vital förmågan att delta är. För att jag ska 

kunna anknyta och uppleva behöver jag få tillhöra, ha tillgång: delta. Utan detta blir 

det inget lärande, inget möte, inga inspirerande och berikande upplevelser. Jaget 

måste inkluderas. Därför blir det även så intressant att se hur webbsidan har en 

väldigt stark vilja att skapa deltagande. De annonserar ut, bjuder in, informerar, 

skapar diskussioner, ger kontaktinformation. De anstränger sig för att användarna 

ska kunna delta. Allt detta sker däremot på andra platser än på webbsidan. Varför? 

Om deltagande är så viktigt, varför exkluderas element från deras huvudsakliga 

digitala plattform? Jämför man det med målet lärande blir den deltagande 

fattigdomen ännu synligare då lärande aspekter genomsyrar webbsidan. Visst, 

webbsidan har sociala medier där interaktioner kan ske, men jag hävdar att dessa 

inte är tillräckliga. Var är det lokala deltagandet? Är det intresset som saknas eller 

ekonomin? Tittar man på universitetswebbsidor så finns digitala resurser som Fråga 

en bibliotekarie, livechatt, grupprum med videokonversationer, och mer. Jag har 

även sett hur webbsidor som helt sponsras av sina brukare, nyttjar forum där 

individen kan skapa inlägg själva. Tekniken finns, den nyttjas bara inte.  

Bristen av deltagande är även mycket lik bristen av interaktion. Där deltagande ger 

individen tillgång skapar interaktiva relationer, både till funktioner, individer och 

idéer. Jag vill argumentera att i interaktion finns De fyra rummens mål.  Interaktion 

skapar deltagande, ger upplevelser, höjer ens egenmakt och inspirerar till 

innovation. Webbsidans erbjudna aktiviteter är dock fysiska snarare än digitala. 

Information om event tillhandahålls, men ingen digital motsvarighet ges. Detta gör 

webbplatsen mer informativ än interaktiv. Interaktivitet, så som samtal och debatter, 

utförs på externa plattformar eller på fysiska platser. Varför det är utformat på detta 

sätt är svårt att säga. Kanske biblioteket inte ser ett behov här eller inte vill/kan 

lägga ner de resurser som hade krävts för skötseln av höjd interaktivitet. Möjligen 

tycker de att sociala media är tillräckligt. Webbsidan utför en viktig roll som 

marknadsförare och informatörer för att dra människor till det fysiska biblioteket, 

men detta är ingen ersättare för den digitala kommunikationen. Styrkor som finns i 

digital kommunikation är att den varken är tidsbunden eller fysiskt begränsad. 

Dialoger kan utföras tills debatten är utmattad. Där fysiska event följer klockslag 

och scheman ligger den digitala debatten kvar. Likväl kan alla användare höja sin 

röst, delta och behöver inte vara oroliga över att stolsitsar eller golvrum tar slut. Det 

finns dock även svårigheter med digitalt deltagande. Det är inte alltid så lätt att få 

till som biblioteket hade önskat. Tidigare forskning visar på att biblioteket själv kan 

omedvetet stoppa interaktionen genom sina formuleringar och sociala medias 

struktur kan begränsa bibliotekets spelrum. Användarna kan också sakna förståelse 

för vad det är biblioteket erbjuder på sociala medier (Kronqvist-Berg, 2014, s. 26, 

141, 149, 158, 175-176, 203, 206-207). Jag vill argumentera för att ett sätt att höja 

interaktion är genom att inkludera interaktiva funktioner direkt på webbsidan. Detta 

hade tillåtit diskussioner och feedback på platsen där tankar och åsikter väckts. 

Detta är en mer naturlig plats för interaktion är på andra siter man måste klicka sig 

vidare till. Det är även lättare att göra en egen tråd i till exempel en livechatt eller ett 

forum. Sociala medier är nämligen formade för att ägaren av kontot skapar inläggen 

och andra får kommentera, inte åt andra hållet. 
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Ytterligare en sak av intresse som den teoretiska modellen belyste var en ojämn 

fördelning i representation. Målen deltagande och egenkraft (empowerment) var 

mer närvarande än målen upplevelse eller innovation. Vidare var det ingen av 

biblioteksuppdragets punkter som föll under Presentationsrummet. Det är rummet 

där konsten möter användaren i interaktion, och inspirerar vidare till nya skapelser. 

Detta kan utföras genom interaktiva spel, skrivande, ljud, video, eller workshops. 

Rummet är även en plattform för användaren att ta plats och förmedla sina egna 

skapelser (Jochumsen, 2012, s. 593). Till viss grad skulle man kunna argumentera 

att webbsidans samlingar skapar ett möte mellan konst, kultur och användaren. Men 

det är en väldigt ensidig form av konst och inte av den bredd presentationsrummet 

förespråkar. Det finns inte heller någon plattform för användarna att synas. Vi ser att 

det finns viss inbjudan till användarna från biblioteket via poesibazaren, men detta 

är ett smalt erbjudande och inte på webbplatsen själv. Att presentationsrummet inte 

inkluderas kan argumenteras innebära att webbsidan erbjuder en fattigare typ av 

upplevelse och att användaren inte har det fysiska rummets möjligheter att bidra och 

synas kreativt. Detta skulle även gå i linje med vad Jeffrey Pomerantz och Gary 

Marchionini säger om att det digitala biblioteket är en fattigare upplevelse än det 

fysiska (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 519). I situationen gällande denna 

webbsida är det dock mer än bara intryck som är grunden till fattigdomen. Genom 

en större bredd av vad som erbjuds användaren, till exempel en kreativ plattform, 

hade webbsidans användning kunnat bli rikare. Det är intressant att ifrågasätta 

varför dessa funktioner inte ges. Dagens teknik tillåter många olika former av att 

synas och kreativt delta. Det finns både konstprogram, workshops, digitala 

mötesrum och mer som skulle kunna brukas. Det skulle kunna finnas många skäl för 

att liknande tjänster inte erbjuds. Kanske är det allt för dyrt att tillhandahålla detta 

på webbsidan? Det kan finnas svårigheter rörande copyright för vissa av dessa 

sakar. Det skulle även kunna vara så att man inte sett intresse från användarna för 

dessa funktioner. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att biblioteket själv inte har 

reflekterat över att dessa skulle kunna vara attraktiva funktioner att nyttja, eller helt 

enkelt inte vill inkludera dem. 

Biblioteksuppdraget lägger vikt vid dialog och debatt. Vi kan i tidigare forskning se 

att ett mycket vanligt medel biblioteket använder för att skapa dialog med och 

mellan användarna är att nyttja sociala media (Kronqvist-Berg, 2014, s. 6, 11, 47, 

62, 197, Kenchakkanavar, 2015, s. 162). Vad man kan kritisera är att debatterna 

som sker via de sociala medierna är styrda utifrån de inlägg biblioteken lägger upp 

och därav sker utifrån deras valda vinkel. Liknande kan dock sägas om en fysisk 

debatt som sker under manteln av sin titel. Även fysiska träffar har teman de följer. 

Stockholms biblioteksplan nämner dessutom att biblioteken ska vara med i dialogen 

och lyfta fram, problematisera, argumentera och utmana perspektiv (Här är världen 

större, 2015, s. 4). I ljuset av detta framstår det att sociala medier inte bli lidande på 

grund av sin form. Det som däremot kan ses som webbsidans svaghet är att den 

informerar om fysiska händelser: föreläsningar, debatter, event, med mera, men 

dessa är enbart fysiska tillställningar utan deltagande på den digitala plattformen. På 

den aktuella webbsidan finns det inget utrymmen för nätbaserade seminarier, live-

chatter eller streamingtjänster av det som händer på den fysiska platsen. Detta är av 

intresse då Pomerantz och Marchionini lyfter att interaktiva tjänster kan utföras på 

det digitala biblioteket (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 525). På det sättet blir 
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Stockholms digitala bibliotek mer informativt än interaktivt. Det finns naturligtvis 

möjligheten att andra folkbibliotek valt andra sätt att lösa detta på. Stockholms 

stadsbiblioteks webbsida informerar alltså om fysiskt deltagande, möjliggör digital 

kommunikation, men har inget utrymme för digitalt deltagande på händelser, 

föreläsningar och liknande tillställningar.  

Enligt biblioteksuppdraget är tillgänglighet en viktig punkt. Genom de fyra rummen 

kan man se att det finns stora likheter mellan tillgänglighet och deltagande 

(Jochumsen, 2012, s. 586-593). I tidigare forskning framgår även att en av de 

digitala bibliotekens styrkor är deras stora utrymme för e-medier och den snabba, 

flexibla tillgången dessa har (Pomerantz & Marchionini, 2007, s. 508-516, 522). 

Elisabeth Jones lyfter dock att det fortfarande finns sätt att göra restriktioner på 

digitalt material (Jones, 2017, s. 251). Jag skulle vilja argumentera att en form av 

restriktion faktiskt finns på bibliotekswebbsidor när det rör tillgänglighet. Detta är i 

relation till materialet. På ett fysiskt bibliotek kan man läsa litteratur på plats även 

om man inte har ett användarkonto. På webbsidan, deras digitala bibliotek, kommer 

man inte alls åt litteraturen utan ett användarkonto. Digitalt nås alltså inte materialet 

utan inloggning, men fysiskt kan man läsa allt som finns på plats även om man inte 

kan ta hem det – konto eller inte konto. Webbsidan uttrycker även begränsningar på 

hur många lån som får göras digitalt. Ingen sådan information ges rörande det 

fysiska materialet. Samtidigt säger biblioteksuppdraget inget om hur många lån som 

ska få göras samtidigt, under en viss tidsram, inte heller något om hur 

tillgängligheten ska gå till utan användarkonto. Ett skäl till att dessa 

lånerestriktioner finns skulle kunna vara relaterat till vad Katarina Michnik lyfter: 

att lån av e-material är väldigt kostsamt för biblioteket och kan innebära en stor 

ekonomisk börda för dem (Michnik, 2015, s. 41). Användarkontot är däremot gratis 

och kan även påbörjas från den digitala plattformen. På så sätt utesluter inte 

webbsidan helt tillgängliggörandet av materialet även om användarkonto är 

nödvändigt för åtkomst av materialet. Tillgängligheten finns men kanske i en något 

snävare form beroende på hur man vinklar det. Samtidigt som en inloggning krävs 

för åtkomst så behöver du inte vara fysiskt knuten till bibliotekets lokaler för att 

komma åt materialet. Användaren kan vara var som helst i världen och komma åt 

bibliotekets digitala resurser eller lägga reservationer på de fysiska, så länge de har 

internet och konto. En sådan omedelbar tillgänglighet är omöjligt för en fysisk plats. 

Man kan alltså sammanfattat säga att tillgängligheten erbjuds men av annan variant 

på den digitala plattformen: bunden till användarkonto men med direkt åtkomst, 

fysiskt obunden men begränsad i antal inom viss tidsrymd.  

Under arbetets gång kom jag att göra en intressant upptäckt rörande mångspråk. 

Biblioteksuppdraget betonar att mångspråkighet ska genomsyra 

biblioteksverksamheten och att minoriteters behov ska mötas på denna språkliga 

punkt. En fråga man kan ställa sig är om webbsidans resurser av mångspråkighet är 

tillräckliga för att en individ som ännu inte är flytande i det svenska språket ska 

kunna ha samma möjligheter av delaktighet och få tillgång till vad biblioteket har att 

erbjuda. Ja, det finns litteratur på andra språk än svenska, men webbsidan i sig 

erbjuder enbart en kort informationsdel på andra språk och inte en hel översättning. 

Webbsidan finns inte heller med en engelsk motsvarighet och då är engelska ett av 

jordens mest globalt spridda språk. Samtidigt går informationssidorna på de 16 
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utvalda språken igenom allt individen behöver veta för att kunna ta del av 

biblioteket resurser. Frågan är däremot hur lätt det är att söka efter litteratur om man 

inte förstår filterorden. Detta blir en begränsning, men inte utestängning då 

sökningar fortfarande går att utföra med inskriven text i sökrutan. Att söka efter 

öppettider, platser, resurser, aktiviteter, hjälp eller event blir likaså svårt om 

individen har svårt med svenskan. De mer interaktiva kommunikationerna blir också 

svåra att delta i när de enbart utförs på svenska. En argumentation för att det är bra 

att de interaktiva kommunikationerna enbart är på svenska är att detta underlättar för 

individer att lära sig språket då detta krävs för interaktionen. Interaktionen blir då 

alltså även en lärande plattform språkmässigt vilket höjer deras möjligheter till 

delaktighet, inkludering och samhällspåverkan. På så sätt kan kommunikation på 

svenska ses som ett hjälpmedel för att hjälpa individer in i samhället, delaktighet 

och möjlighet att påverka, vilket är ett av biblioteksuppdragets mål. 

Mångspråkighetens språkbehov bemöts alltså informationsmässigt och i litteratur, 

men med svårigheter i att kunna ta del av information som fysiskt deltagande 

rörande händelser och aktiviteter, ta del av platsinformation och resurser, samt att 

utföra katalogsökningar med filter. Samtidigt kan fokuset på svenska i de interaktiva 

kommunikationerna ses som ett hjälpmedel till att utveckla språket och därmed öka 

sina möjligheter av delaktighet och påverkan.  

Detta arbete har använt sig av metoden fallstudie. Att djupdyka i en bibliotekswebbsida 

som tillhör ett av landets största bibliotek har varit mycket intressant. Med sina rika 

resurser kan man göra antagandet att de kunnat utforma sin digitala service utefter en 

metod de själva anser väl fungerande. Hur detta ser ut har varit mycket intressant att 

undersöka. Det som kan kritiseras är att denna studie saknar generaliserbarhet då en 

fallstudie inte är kapabel att undersöka helheten. Jag har däremot undersökt hur ett 

bibliotek med stor kapaciteter utformar sitt digitala bibliotek. Vad jag skulle velat göra 

annorlunda om jag haft mer tid vore att istället för att utföra en fallstudie undersöka ett 

mycket större antal bibliotekswebbsidor, kanske runt 50 eller 100 stycken. Den 

undersökningen skulle då ha inkluderat bibliotek som både var stora och små, de med 

mycket resurser och det med få. En sådan typ av studie hade gett mer generaliserbara 

resultat över hur de svenska digitala biblioteken utför sin service. Det hade då gett en 

mer realistisk bild över Sveriges nuvarande läge rörande digitala biblioteks kapaciteter.  

 Slutsatser 
De funktionerna som fanns på Stockholms stadsbiblioteks webbsida var riktade 

både gentemot individens personliga förkovring samt interaktiv kommunikation i 

grupp. Resurser gavs både för att stödja individens egen läslust, samt att ge verktyg 

och material för vidare utveckling. Stöd gavs genom information, instruktioner och 

guider rörande hantering och förståelse av sökteknik, informationsverktyg, källkritik 

och nätsäkerhet. Anpassning fanns gentemot barn, funktionshindrade och andra 

språk, men med begränsningar. De interaktiva aktiviteterna fanns, men var i 

huvudsak länkade till andra siter eller hänvisade till fysiska bibliotek. 

Det digitala utbudet överensstämmer med biblioteksuppdraget på många sätt. Det är 

en tillgänglig plats som både uppmuntrar läsning, stöder demokratisk 

samhällsutveckling och ger utrymme för samtal och debatter. Utbudet är brett, med 

böcker, filmer, databaser, guider, instruktioner, samlingar; både med utrymme för 
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skönläsning som självutbildning. Användarnas behov möts med olika typer av 

hjälpande resurser. Det finns även anpassning gentemot barn, funktionshindrade och 

de som inte talar svenska.  Vad som kan kritiseras är att webbsidan på flera sätt är 

mer informativ än interaktiv. Detta får en direkt påverkan över användarens 

delaktighet i verksamheten, vilket i sin tur påverkar bibliotekets förmåga att se och 

bemöta användarnas faktiska behov. Det är vidare intressant att all interaktion utförs 

genom externa webbsidor eller hänvisas till de fysiska biblioteken. Det går också att 

ifrågasätta om de anpassningar som finns gentemot andra språk är tillräckliga för att 

någon som inte behärskar svenska ska kunna använda webbsidan tillfredsställande.  

Så, kan biblioteksuppdraget utföras på en bibliotekswebbsida? Här kan det komma 

att röra sig om en tolkningsfråga. Jag vill argumentera att denna studie visar på att 

det finns kapaciteten att utföra biblioteksuppdraget. Det studerade biblioteket hade 

ett bemötande för varje punkt av biblioteksuppdraget. Bristerna som dock fanns av 

interaktion och deltagande gjorde att en digital användare inte får samma fullvärdiga 

tjänst som en som besöker de fysiska lokalerna. Detta är dock något som lätt kan 

lösas genom att inkludera interaktiva tjänster, så som streaming, chatt, forum, och ta 

exempel från universitetens digitala tjänsthantering. Att dessa brister ändå går att 

lösa och verkställs på andra webbplatser gör att jag vill säga att biblioteksuppdraget 

kan utföras, men att den studerade webbsidan inte fullt ut lyckats med detta.    

Det finns ett starkt intresse för internet hos det svenska folket. Vi kan se det på hur 

de redan rör sig nätet och brukar digitala resurser. Frågan är inte om människor vill 

ha digitala redskap. Vi kan redan se att individen vill det. Frågan blir, vad gör 

biblioteket åt detta? Mitt förslag är att se det digitala biblioteket som helt jämställd 

det fysiska. Digitala bibliotek är en extra möjlighet, extra resurser, inte en ersättning 

eller konkurrens. Detta innebär att interaktionen måste höjas på de digitala 

plattformarna. Event och händelser ska ha en digital motsvarighet eller spegling, 

som till exempel genom streaming av föreläsningar. Digitala grupprum och forum 

borde likaså erbjudas. Min åsikt är att vi behöver tänka på hur vi ser det digitala 

biblioteket och erbjuda mer för att verkligen fånga upp den digitala användaren. Det 

behövs även tas mer hänsyn till grupper som inte är flytande i svenska. 

 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns en hel del forskning runt bibliotekswebbsidor, men vinklingen är nästan 

alltid utifrån ett akademiskt bibliotek. Väldigt lite fokuserar på folkbiblioteken. I 

Sverige överlag är det dessutom svårt att hitta studier på våra egna bibliotek. Vad 

som borde forskas vidare på är svenska bibliotekswebbsidor, folkbiblioteks 

webbsidor, och hur det fysiska biblioteket påverkas av allt mer digitalt bruk. Att se 

om andra studier får fram samma resultat som denna vore vidare av intresse, 

speciellt då jag använt metoden fallstudie. Vad som vidare skulle vara intressant 

vore att undersöka huruvida det finns ett intresse för att ta de digitala tjänsterna 

steget längre på folkbibliotekens webbsidor. Tekniken finns för att på en digital 

plattform inkludera grupprum, föreläsningar, seminarium, forum, chattrum och mer. 

Finns intresset och behovet för att nyttja en sådan teknik hos 

folkbiblioteksanvändarna? Om inte, varför vill användare inte ha dem på 

bibliotekswebbsidan när de är eftertraktade och använda på andra siter? 
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Sammanfattning 

I vårt samhälle finns det ett stort engagemang för internet. Användningen av internet 

är likaså väldigt hög i vårt land. Det väcker frågan hur biblioteket bemöter dessa 

intressen som finns och brukas hos det svenska folket. Syftet med denna uppsats har 

varit att försöka svara på huruvida biblioteksuppdraget kan utföras på ett biblioteks 

webbsida. För att komma fram till detta svar har funktionerna på en specifikt utvald 

bibliotekswebbsida undersökts. Dessa funktioner, bibliotekswebbsidans digitala 

utbud, har sedan ställts gentemot biblioteksuppdraget för att se hur dessa 

överensstämmer. Svaret som framkommer i denna uppsats bidrar till den större 

kontexten av att undersöka vad som sker på de digitala biblioteken och hur dessa 

kan utvecklas för att bemöta användarna. Genom att fastställa var vi är kan vi se vart 

vi ska föra nästa steg.  

Två analytiska redskap och en teoretisk modell har används för detta arbete. De 

analytiska redskapen är en bearbetning av Mierzecka och Suminas funktionsmodell 

över bibliotekswebbsidor, en egen utarbetning av biblioteksuppdragets 

beståndsdelar Den teoretiska modellen som brukas är De fyra rymmen.  

Detta arbetes metod har varit en fallstudie då denna form möjliggör djupdykning. 

Tio nedslagspunkter har använts som urvalsgrund, i syfte att ta fram ett av Sveriges 

större bibliotek. Den förutfattade meningen var att ett stort bibliotek med rika 

resurser skulle kunna utforma sin webbsideverksamhet efter eget tycke. Biblioteket 

som blev gällande för studien var Stockholms stadsbibliotek. Det som har synats har 

varit deras webbsidas funktioner. De bearbetade materialet har ställts upp i ett 

observationsschema som ställts gentemot biblioteksuppdraget. Den teoretiska 

modellen De fyra rummen har används för ytterligare analytiska perspektiv.  

I analysen framgick det att bibliotekets webbsidefunktioner motsvarade 

beståndsdelarna i biblioteksuppdraget. Den teoretiska modellen pekade även på att 

webbsidan särskilt styrker att ge individen egenkraft och tillhandahålla deltagande.  

Arbetets diskussionsavsnitt argumenterade att biblioteksuppdraget kan utföras på en 

digital plattform. Det finns dock svårigheter med vissa typer av delaktighet som gör 

webbsida mer informativ än interaktiv. Händelser och event har i huvudsak skett på 

en fysisk plats som det digitala biblioteket upplyst om och hänvisat till. Sociala 

media har gett visst utrymme för dialoger, men dessa är inte utan sina egna 

komplikationer och begränsningar. Likaså finns det ett bemötande av 

mångspråkighet på webbsidan, men huruvida den är tillräcklig för ett gott 

deltagande hos de som inte ännu är flytande i svenska språket kan ifrågasättas. 

Samtidigt kan de svenska interaktiva kommunikationerna vara hjälpsamma för 

språkutveckling och som konsekvens skapa deltagande och påverkningskraft.  

Slutsatser arbetet kommit fram till är att se det digitala biblioteket som jämställt det 

fysiska. Detta innebär att det som erbjuds på fysiskt plats också ska finnas på den 

digitala, som till exempel genom att streama föreläsningar och att tillhandahålla 

digitala aktiviteter och grupprum. Det behövs även finnas större anpassning efter 

behoven hos människor som inte är flytande i svenska.  
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Bilaga 1 Urvalsstatistik 
Denna bilaga innehåller urvalsstatistiken detta arbete nyttjat för att välja ut vilket 

bibliotek som skulle synas. Statistiken är tagen från Bibliotek 2018, tabeller, som 

publicerats av Kungliga Biblioteket, 2019. 

 

 

 Kostnad fysiska medier 

1 Stockholms stadsbibliotek 24 272 017 kronor 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 23 882 219 kronor 

3 Malmö Stadsbibliotek 8 820 000 kronor 

4 Umeå stadsbibliotek 6 854 900 kronor 

5 Lunds stadsbibliotek 5 494 500 kronor 

6 Eskilstuna stadsbibliotek 5 079 437 kronor 

7 Borås stadsbibliotek 4 967 635 kronor 

8 Norrköpings stadsbibliotek 4 958 587 kronor 

9 Västerås stadsbibliotek 4 864 980 kronor 

10 Gävle Stadsbibliotek 4 754 000 kronor 

 Kostnad e-medier 

1 Stockholms Stadsbibliotek 9 398 968 kronor 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 4 586 412 kronor 

3 Malmö stadsbibliotek 3 727 000 kronor 

4 Örebro stadsbibliotek 1 409 727 kronor 

5 Lunds stadsbibliotek 1 152 200 kronor 

6 Umeå stadsbibliotek 1 015 500 kronor 

7 Linköpings stadsbibliotek 950 901 kronor 

8 Huddinge bibliotek 927 000 kronor 

9 Kungsbacka bibliotek 855 135 kronor 

10 Jönköpings stadsbibliotek 796 700 kronor 

 Totalt antal driftskostnader under kronor 

1 Stockholms Stadsbibliotek 391 594 315 kronor 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 256 307 315 kronor 

3 Malmö Stadsbibliotek 165 487 000 kronor 

4 Bibliotek Uppsala 99 298 507 kronor 

5 Umeå Stadsbibliotek 90 553 253 kronor 

6 Lunds Stadsbibliotek 70 859 000 kronor 

7 Linköpings Stadsbibliotek 69 884 690 kronor 

8 Helsingborgs Stadsbibliotek 68 559 000 kronor 

9 Västerås Stadsbibliotek 55 145 074 kronor 

10 Halmstads Stadsbibliotek 53 974 550 kronor 
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 Totalt fysiska bestånd 

1 Stockholms stadsbibliotek 1 736 521 i bestånd 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 1 064 299 i bestånd 

3 Malmö stadsbibliotek 657 268 i bestånd 

4 Linköpings stadsbibliotek 587 819 i bestånd 

5 Bibliotek Uppsala 527 099 i bestånd 

6 Umeå stadsbibliotek 488 942 i bestånd 

7 Borås stadsbibliotek 456 165 i bestånd 

8 Västerås stadsbibliotek 441 619 i bestånd 

9 Lunds stadsbibliotek 413 472 i bestånd 

10 Jönköpings stadsbibliotek 401 639 i bestånd 

 Antal fysiska besök på bemannade serviceställen 

1 Stockholms Stadsbibliotek 5 402 941 besök 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 4 221 033 besök 

3 Malmö stadsbibliotek 1 923 500 besök 

4 Norrköpings stadsbibliotek 1 323 733 besök 

5 Bibliotek Uppsala 1 303 642 besök 

6 Umeå stadsbibliotek 1 258 716 besök 

7 Lunds stadsbibliotek 1 242 950 besök 

8 Bibliotek Nacka Forum 1 160 346 besök 

9 Helsingborgs stadsbibliotek 994 217 besök 

10 Jönköpings stadsbibliotek 856 693 besök 

 Totalt antal aktiva låntagare 

1 Stockholms Stadsbibliotek 285 066 låntagare 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 181 042 låntagare 

3 Malmö stadsbibliotek 92 068 låntagare 

4 Linköpings stadsbibliotek 66 381 låntagare 

5 Bibliotek Uppsala 60 731 låntagare 

6 Lunds stadsbibliotek 40 229 låntagare 

7 Umeå stadsbibliotek 39 276 låntagare 

8 Västerås stadsbibliotek 36 782 låntagare 

9 Norrköpings stadsbibliotek 33 937 låntagare 

10 Örebro stadsbibliotek 31 412 låntagare 
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 Totalt antal fysiska lån 

1 Stockholms Stadsbibliotek 3 963 166 lån 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 3 460 762 lån 

3 Bibliotek Uppsala 1 641 683 lån 

4 Malmö Stadsbibliotek 1 515 772 lån 

5 Umeå Stadsbibliotek 1 448 043 lån 

6 Lunds Stadsbibliotek 1 020 100 lån 

7 Linköpings Stadsbibliotek 829 628 lån 

8 Borås Stadsbibliotek 829 618 lån 

9 Halmstads Stadsbibliotek 782 806 lån 

10 Norrköpings Stadsbibliotek 766 715 lån 

 Totalt antal publika datorer 

1 Stockholms Stadsbibliotek 371 datorer 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 329 datorer 

3 Malmö Stadsbibliotek 185 datorer 

4 Norrköpings Stadsbibliotek 113 datorer 

5 Umeå Stadsbibliotek 110 datorer 

6 Bibliotek Uppsala 87 datorer 

7 Lunds Stadsbibliotek 75 datorer 

8 Västerås Stadsbibliotek 65 datorer 

9 Huddinge Bibliotek 63 datorer 

10 Helsingborgs Stadsbibliotek 61 datorer 

 Totalt antal anställda personer 

1 Stockholms Stadsbibliotek 473 personer 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 302 personer 

3 Malmö Stadsbibliotek 179 personer 

4 Umeå Stadsbibliotek 103 personer 

5 Lunds Stadsbibliotek 94 personer 

6 Bibliotek Uppsala 93 personer 

7 Helsingborgs Stadsbibliotek 89 personer 

8 Halmstads Stadsbibliotek 78 personer 

9 Linköpings Stadsbibliotek 76 personer 

10 Örebro Stadsbibliotek 76 personer 



 

4(4) 

 

 

Då Stockholms stadsbibliotek kom först i samtliga punkter blev det biblioteket jag 

synade.  

 

 

 Totalt antal aktivitetstillfällen 

1 Stockholms Stadsbibliotek 9 337 tillfällen 

2 Stadsbiblioteket Göteborg 7 866 tillfällen 

3 Malmö Stadsbibliotek 3 920 tillfällen 

4 Katrineholms Bibliotek 2 738 tillfällen 

5 Bibliotek Uppsala 2 442 tillfällen 

6 Sundsvalls Stadsbibliotek 2 092 tillfällen 

7 Lunds Stadsbibliotek 2 061 tillfällen 

8 Linköpings Stadsbibliotek 2 022 tillfällen 

9 Umeå Stadsbibliotek 2 007 tillfällen 

10 Norrköpings Stadsbibliotek 1 869 tillfällen 


