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target group is immigrant users. This is done through 
literature studies completed with an examination of two link 
collections containing multi-cultural and multi- lingual 
material and qualitative interviews with the two librarians 
who are in charge of the collections. The major questions 
raised in this study are: What function do the link collections 
have for the public libraries? What is the difference in 
working with traditional, printed material compared to the 
work with Internet resources? And how are the selection of 
Internet resources and the structure of the link collections 
affected when the collection is intended for immigrant users? 
The main results are that link collections in public libraries 
can give a concrete form to political guidelines. By 
constructing link collections, public libraries can offer high 
quality material presented in a user friendly environment. 
Many of the quality filters that affect publishing and 
distribution of printed material don’t exist for Internet 
resources, which stress the importance of source analysis. 
This is also more complicated when the material is multi-
lingual. It is clear that Internet can be of great help in the 
mediation of multi-cultural material, but to make the link 
collection user friendly, knowledge of the target group is 
highly important. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att ta upp bakgrunden till uppsatsen med utgångspunkt i 
utvecklingen av nya mediatyper och hur denna utveckling påverkar folkbibliotekens 
verksamhet. Jag kommer även att diskutera användningen av material från Internet inom 
folkbibliotekens verksamhet och motivera varför länksamlingar kan fylla en funktion 
när det gäller att förmedla denna typ av resurser. Efter detta kommer jag att fokusera på 
uppsatsens problemområde och formulera syfte och frågeställningar. Detta följs av en 
redogörelse för den metod och det material som kommer att användas, samt 
avgränsningar av ämnet. Slutligen följer ett förtydligande av de begrepp som kommer 
att användas i uppsatsen samt en översikt av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Folkbiblioteken har länge arbetat med att skapa system för att organisera en samling 
fysiska dokument på ett sätt som gör det möjligt att återfinna den information som 
eftersöks. Till en början bestod denna samling av böcker och andra tryckta dokument 
men den tekniska utvecklingen har lett till att nya mediatyper tillkommit, som 
exempelvis videoband och CD-skivor. Att integrera dessa nya mediatyper i samlingen 
har inte varit oproblematiskt och nya krav har ställts på de traditionella 
klassifikationssystemen. Debatten har inte bara rört hur de nya mediatyperna ska 
samverka med den ursprungliga samlingen, utan även om de bör göra det. Åtskilliga 
gånger har frågan väckts om vad som egentligen är folkbibliotekens uppgift. Vilket 
material kan användare förvänta sig att finna på ett folkbibliotek? Är det 
folkbibliotekens uppgift att förmedla filmer och CD-skivor med musik? Och om så är 
fallet - vilken typ av filmer och vilken typ av musik? Ska folkbiblioteken verkligen 
köpa in de senaste amerikanska actionfilmerna eller musik som ligger på topplistorna? 
De nya mediatyperna hamnar alltså i samma debatt om kvalitet och efterfrågan hos 
användarna som alltid varit aktuell när det gäller böcker och tidskrifter. 

Under de senaste åren har folkbiblioteken ställts inför en ny utmaning: att finna och 
organisera information från Internet och www och förmedla denna till sina användare. 
När det gäller informationsmängden på Internet och det nya informationsmediets plats i 
samhället har utvecklingen varit snabb och svår att förutse. Från början valde vissa att 
avfärda denna nya mediatyp som en tillfällig trend som snabbt skulle fö rsvinna medan 
andra utmålade en vision av en informationsrevolution som skulle förändra världen. Nu 
när den första entusiasmen har lagt sig och Internet och www börjar bli en del av vår 
vardag har kanske de mer drastiska förväntningarna tonats ner, men fortfarande kvarstår 
det faktum att informationsmängden på Internet stadigt ökar, medan rutinerna för hur 
återvinning av denna information ska gå till befinner sig i ständig förändring.  

Synen på den information som finns på Internet har också förändrats de senaste åren. 
Numera är de flesta överens om att denna nya mediatyp tillgängliggör intressant och 
viktigt material med stor betydelse för användarna. Problemet är bara att sålla ut denna 
typ av information från den övriga mängden av mindre seriöst material. Folkbiblioteken 
har i sin roll som informationsförmedlare försökt utarbeta riktlinjer för hur Internet ska 
användas i folkbiblioteksverksamheten. Ganska snart stod det klart att de nya 
mediatyperna skulle komma att spela en roll, men fortfarande råder viss förvirring och 
oenighet om hur denna roll ska komma att se ut. Internetresurser i form av 
vetenskapliga uppsatser, tidskriftsartiklar och skrivelser från myndigheter är exempel på 
information som inte väckt så mycket uppmärksamhet, då de flesta bibliotekarier och 
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användare är överens om att dessa typer av dokument faller inom ramen för 
folkbibliotekens förmedlande verksamhet, oberoende av den medieform de 
tillgängliggörs via. Däremot har andra typer av material på Internet diskuteras mer, som 
chat-tjänster, e-mail och sidor med rasistiskt eller sexistiskt innehåll.  Denna debatt 
påminner ibland om den debatt om kvalitet som förs när det gäller andra mediatyper, 
men rör även folkbibliotekens roll och frågan om ett enskilt bibliotek har rätt att 
begränsa användarnas tillgång till information. Debatten har även en rent teknisk aspekt, 
då program som utarbetats för att förhindra tillgång till en viss typ av material ibland 
även förhindrar åtkomst av material som faller inom riktlinjerna för material som 
folkbiblioteken bör förmedla. Ett exempel på detta är att program skapade för att filtrera 
bort rasistiskt material baserat på förekomsten av vissa termer i dokument i somliga fall 
även har filtrerat bort anti-rasistiskt material. Frågan om hur Internet ska användas inom 
folkbibliotekens verksamhet kompliceras även av att den tekniska utvecklingen är snabb 
och att investeringar i datorer och program är osäkra då nya tekniska krav snabbt gör 
tekniken föråldrad. 

Ett annat problem rör hur folkbibliotekarierna ska förmedla information från Internet till 
användarna. Att ge dessa tillgång till Internetanslutna datorer är ingen garanti för att 
användarna ska finna det material de letar efter och ett problem har varit att 
bibliotekarierna själva i vissa fall saknat kunskap om informationssökning med hjälp av 
denna nya mediatyp. Gunilla Fors, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek, menar att det 
finns problem med att somliga bibliotekarier förlitar sig på sökmaskiner som Google, 
Alltheweb och Alta Vista (2002, s. 5). Generella sökmaskiner har fördelar, som att de är 
enkla att använda och snabbt levererar information, men då dessa sökmaskiner är 
konstruerade för att kunna finna material av något intresse för alla typer av användare 
blir det material som återvinns ofta alltför generellt (Sherman & Price 2002, s. 92).  

Ett annat problem ligger i att en stor del av materialet på Internet inte går att nå genom 
sökmaskiner. Denna del av Internet brukar på svenska kallas ”den osynliga webben” 
och på engelska ”the invisible web” eller ”the hidden web” (Fors 2002, s. 5). 
Sökmaskinerna använder sig av speciella program, så kallade spindlar eller robotar, 
som söker igenom Internet genom att hoppa via länkar från webbsida till webbsida och 
spara texten på de avsökta sidorna i register eller index. Vid en sökning i Google, 
Alltheweb eller Alta Vista hämtas resultaten från dessa sparade index och presenteras i 
varje sökmaskins respektive gränssnitt. Detta tillvägagångssätt gör att en stor del av 
materialet på Internet inte blir indexerat. Detta gäller de sidor som ingen länkar till och 
nya webbsidor, eftersom det kan ta tid för sökmaskinerna att hitta dem. Ekonomiska 
skäl gör att många sökmaskiner väljer att inte indexera alla sidor på en webbplats och 
webbsidekonstruktörerna har möjlighet att lägga in så kallade robothinder för att stoppa 
sökrobotarna. Ett annat problem är den information som finns lagrad i olika typer av 
databaser. Fors menar att det finns mycket högkvalitativt material på det osynliga nätet 
som är tillgängligt utan kostnad, bara användarna hittar dit (2002, s. 5ff). 

En metod för att förmedla kvalitetskontrollerad information som kanske inte kan nås 
genom generella sökmaskiner, är att folkbiblioteken skapar egna länksamlingar. Detta 
sker i hög grad på olika folkbibliotek runt om i landet, ofta på initiativ av bibliotekarier 
med stort intresse för Internets potential. Genom att materialet i länksamlingen 
organiseras efter olika principer ges användarna en större möjlighet att finna just det 
material som hon eller han vill ha. I somliga fall grundar sig dessa principer på samma 
typer av system som sedan länge har använts för att skapa strukturer bland traditionellt 
material i bibliotekssamlingar. Klassifikationssystem som från en början skapades för 
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att möjliggöra informationsåtervinning bland fysiska dokument direktöverförs till 
länksamlingar på Internet eller omarbetas för att anpassas till det nya mediet. Men i 
andra fall bortser man helt från de traditionella systemen och skapar nya 
organisationsstrukturer för materialet i länksamlingarna. Den nya elektroniska miljön 
ställer andra krav än traditionella informationsmiljöer och arbetet för att utveckla nya 
lösningar för förbättrad informationsåtervinning fortsätter.  

Användarnas tillgång till Internet genom folkbiblioteken behöver inte endast ses som ett 
medel för att finna en viss typ av information, utan kan även ha en demokratisk aspekt 
där folkbiblioteken bidrar till att minska klyftan mellan resursstarka och resurssvaga 
medborgare, där den senare gruppen genom folkbiblioteken får tillgång till en 
informationskälla som de själva inte har råd med. Länksamlingar kan också vara till stor 
hjälp när det gäller att samla Internetresurser av en viss typ, eller material som är riktat 
till en viss målgrupp. På flera folkbibliotek i landet har länksamlingar byggts upp som 
innehåller mångkulturellt material eller material som är riktat i första hand till 
invandrare. Tanken är att dessa länksamlingar ska tillgängliggöra material av intresse 
för människor som tillhör denna breda målgrupp och fungera som komplement till 
folkbibliotekens fysiska samlingar. Genom Internet kan även mindre folkbibliotek med 
begränsade resurser förmedla en större mängd resurser till sina användare. 

1.2 Problemområde 
Jag är intresserad av att studera folkbibliotekens förmedling av Internetresurser genom 
länksamlingar ur ett kontextuellt perspektiv, det vill säga att principerna för urvalet av 
Internetresurser och hur dessa organiseras i samlingen ska sättas i relation till de 
funktioner i folkbibliotekens verksamhet som de är ämnade att fylla. Uppsatsens 
tyngdpunkt kommer att ligga på de kunskapsorganisatoriska aspekterna av ämnet, men 
även frågor som beståndsutveckling, användarperspektiv, kvalitetsbedömning och vissa 
demokratiska aspekter kommer att beröras, detta för att visa att en länksamlings 
utformning inte är oberoende av det sammanhang den befinner sig i. Då det nu blir allt 
vanligare att folkbibliotek väljer att rikta delar av sina länksamlingar mot invandrare, 
eller i vissa fall väljer att bygga upp fristående länksamlingar för denna målgrupp, vill 
jag inrikta mig på denna typ av material och undersöka hur denna inriktning påverkar 
urvalet av material och avspeglas i länksamlingarnas organisationsstruktur. 

Min utgångspunkt för denna undersökning kommer att vara antagandet om att det finns 
många faktorer som påverkar folkbibliotekens arbete med förmedling av 
Internetresurser till sina användare och att detta bland annat har att göra med att arbetet 
med Internetresurser på vissa sätt skiljer sig från arbetet med traditionellt, tryckt 
material. Jag kommer också att utgå ifrån att invandrares informationsbehov delvis kan 
se annorlunda ut än informationsbehovet hos infödda svenskar och att detta kan påverka 
länksamlingarnas innehåll och utformning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka länksamlingarnas roll i de svenska 
folkbibliotekens förmedling av material från Internet till sina användare. Jag vill först 
och främst undersöka hur länksamlingarnas innehåll och uppbyggnad påverkas när 
innehållet helt eller delvis är riktat till invandrare.  
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De frågeställningar jag vill belysa är: 

• Vilken funktion fyller länksamlingarna i folkbibliotekens verksamhet? 

• Vad särskiljer arbetet med Internetresurser från arbetet med traditionellt, tryckt 
material? 

• Hur påverkas urvalet av Internetresurser och länksamlingens utformning när 
materialet är riktat till invandrare? 

1.4 Metod och material 
Jag har valt att skriva en uppsats som sträcker sig över många olika ämnen och mitt 
intresse ligger främst i att undersöka sammanhangen mellan länksamlingen och de 
omkringliggande faktorer som påverkar samlingens innehåll och utformning. Detta 
breda anslag används då undersökningens syfte är att studera urvalet av material till 
länksamlingar och organisationen av detta material ur ett kontextuellt perspektiv där 
målet är en helhetssyn på ämnet. Samtidigt är jag medveten om att det finns en risk för 
att uppsatsens bredd kan leda till att behandlingen av de olika ämnena blir ytlig. Målet 
med uppsatsen är inte att komma fram till några slutgiltiga, tydliga resultat utan dessa 
resultat kommer snarare att peka på olika möjliga och sannolika mönster och 
sammanhang. Just detta att undersöka samband och mönster är typiskt för den 
kvalitativa forskningen (Trost 1993, s. 13) och då folkbibliotekens användning av 
webbresurser ännu befinner sig på ett utvecklingsstadium och med stor sannolikhet 
kommer att genomgå stora förändringar under de närmaste åren, anser jag att det är av 
större intresse att undersöka vilka faktorer som kan påverka utvecklingen än att enbart 
fokusera på hur dagsläget ser ut. 

Denna uppsats bygger huvudsakligen på litteraturstudier. Denscombe identifierar tre 
stora fördelar med att använda material baserat på skriftliga källor. Den första är 
tillträde till data, vilket innebär att stora mängder information kan nås relativt enkelt av 
forskaren. Den andra fördelen är kostnadseffektivitet och den tredje är beständigheten i 
data. Skriftliga källor förändras i regel inte och är vanligtvis tillgängliga för granskning 
av andra (Denscombe 2000, s. 201). Mitt val när det gäller att använda mig av en stor 
del litteratur baseras först och främst på fördelen av att relativt enkelt få tillgång till 
stora informationsmängder. Då mitt uppsatsämne sträcker sig över många olika ämnen 
har det varit nödvändigt att gå igenom stora mängder litteratur för att finna den 
information som rör mitt ämne. Nackdelar med denna typ av forskningsmaterial är 
bland annat källans trovärdighet, vilket kräver att forskaren alltid gör en kritisk 
bedömning av materialet. När det gäller denna typ av material handlar det också om 
sekundärt material, vilket innebär att det vanligtvis bygger på något som producerats 
för andra ändamål än undersökningens specifika syfte. Skriftliga källor är också sociala 
konstruktioner, och kan bygga mer på upphovsmannens tolkningar än på en objektiv 
bild av verkligheten (Denscombe 2000, s. 201). Jag anser att den största nackdelen med 
att använda denna typ av material är att det rör sig om sekundärt material och att det 
ibland måste anpassas och tolkas för att användas för mitt ämne. Detta medför en risk 
för feltolkning och missförstånd av författarens syften och slutsatser.  

När det gäller den typ av litteratur som jag har valt att använda mig av för denna uppsats 
så varierar källorna beroende på vilken del av uppsatsämnet som behandlas. Vissa delar 
av materialet bör vara relativt nyproducerat, då informationen i annat fall inte längre 



5 

speglar aktuella förhållanden i samhället. Till denna typ av material hör bland annat 
statistiska uppgifter. Jag har även strävat efter att den litteratur som behandlar 
informationshantering i olika typer av datasystem ska vara så aktuell som möjligt, då 
den tekniska utvecklingen inom datorområdet går snabbt framåt. När det gäller andra 
delar av uppsatsens ämne, som exempelvis klassifikationsteori, behöver materialet inte 
vara nyproducerat då detta är ett ämne som utvecklats under längre tid och inte 
genomgår lika hastiga förändringar. I fallet med klassifikationsteoretisk litteratur 
föredrar jag istället att använda mig av etablerade författares material och verk som det 
inom biblioteksforskningen ofta refereras till.  

I frågor som rör de svenska folkbiblioteken har jag först och främst valt att använda mig 
av svenskt material, då folkbibliotekens roll och utveckling skiljer sig åt mellan olika 
länder. När det däremot gäller andra områden, som exempelvis länksamlingars 
utformning, är materialet för det mesta internationellt gångbart. I frågor som gäller 
folkbibliotekens övergripande uppgifter och mål har jag använt material från 
myndigheter och statliga organ, bland annat Bibliotekslagen och Statens offentliga 
utredningar.  

Mitt användande av magisteruppsatser från det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga programmet inom kapitlet ”Litteratur och tidigare 
forskning”, motiverar jag på flera sätt: De biblioteks- och informationsvetenskapliga 
programmen bildar centra för biblioteksforskningen i Sverige och uppsatsförfattarna får 
genom sin utbildning kontakt med forskare som arbetat länge inom olika områden av 
biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna behand lar till en stor del svenska 
förhållanden, vilket delvis kan vara en fördel för denna uppsats. Då ett relativt stort 
antal uppsatser publiceras varje år ökar möjligheterna att hitta aktuellt material. Jag är 
dock fullt medveten om att detta inte garanterar uppsatsernas kvalitet ur 
forskningssynpunkt men anser att mycket av den information som tillgängliggörs på 
detta sätt förtjänar att belysas. 

Litteraturstudierna kommer även att kompletteras med kvalitativa intervjuer med två 
folkbibliotekarier som arbetar med att förmedla mångkulturella Internetresurser genom 
länksamlingar. Denscombe menar att intervjun som ett informationssamlande redskap 
är lämplig att använda för att komplettera andra metoders data, genom att tillföra 
detaljer och djup (2000, s. 134). Syftet med dessa intervjuer har varit att fördjupa 
förståelsen för ämnet och att ge undersökningen en förankring i det praktiska arbete 
med förmedling av mångkulturella Internetresurser som pågår på folkbibliotek runt om i 
landet. Denscombe menar att ett av de tillfällen då insamling av information genom 
intervjuer är särskilt lämpligt är när man söker data baserade på privilegierad 
information: ”Motiveringen för intervjuer baseras här på värdet av att ha kontakt med 
nyckelpersoner på fältet som kan ge privilegierad information. Det informationsdjup 
som intervjuer erbjuder ger bäst ‘valuta för pengarna’ om informanterna är beredda och 
kapabla att ge information som andra saknar - information som grundar sig på att de är 
människor i en speciell position” (Denscombe 2000, s. 133).  

För att finna lämpliga personer för intervjuerna har jag undersökt hemsidorna för 
folkbiblioteken i Göteborg och kommunerna närmast omkring. I de fall biblioteken haft 
länksamlingar, har jag undersökt om dessa delvis eller helt är riktade till invandrare. I de 
två fall då det var så, Stadsbiblioteket i Göteborg och stadsdelsbiblioteket i Kortedala 
och Gamlestaden, har jag kontaktat de bibliotekarier som varit ansvariga för 
länksamlingarna, Sixten Ahlstrand (som är ansvarig för de mångkulturella länkarna i 
Stadsbibliotekets länksamling) och Eva Bäckman-Fölsch, och de har samtyckt till att 



6 

medverka. Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form. I denna typ av intervju är 
frågorna specificerade men intervjuaren har en större frihet att fördjupa svaren. 
Intervjuarens uppgift blir att försöka förtydliga och utveckla respondentens svar (May 
2001, s. 150). En invändning som kan riktas mot denna typ av intervju är metodens 
bristande objektivitet. Det finns en tydlig risk att den som leder intervjun påverkar 
respondentens svar. Jag ansåg dock inte att detta var ett allvarligt problem i detta fall, 
eftersom de flesta av intervjufrågorna var av ”faktakaraktär,” och främst behandlade hur 
uppbyggnaden av länksamlingen gått till och vilka principer som används för urvalet 
och presentationen av materialet. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut i 
sammanfattande form. De två intervjupersonerna fick sedan kommentera och godkänna 
dessa utskrifter, för att minska risken för missförstånd från min sida.  

För att sätta in intervjuerna i ett sammanhang gjorde jag även en beskrivning av de två 
berörda länksamlingarna där jag utgick från ett antal punkter som rörde samlingens 
uppbyggnad. Dessa punkter tog bland annat upp samlingens storlek, 
indelningsstrukturen, om strukturen baserades på något traditionellt 
klassifikationssystem, vilken del av länksamlingen som huvudsakligen riktade sig till 
invandrare och om det förekom någon form av resursbeskrivning (se bilaga 2). Mitt 
syfte med att komplettera intervjuerna med undersökningen av länksamlingarna var att 
förtydliga respondenternas svar och tydliggöra strukturen och innehållet i de berörda 
länksamlingarna. En skillnad mellan de två länksamlingarna var att hela 
Kortedala/Gamlestadens länksamling är uppbyggd med invandrare som en av 
målgrupperna medan endast en avdelning i Stadsbibliotekets länksamling innehåller 
mångkulturellt material. Detta gjorde att jag valde att behandla den förstnämnda 
länksamlingen som en helhet medan jag i Stadsbibliotekets fall först gjorde en 
översiktlig undersökning av hela samlingen för att sedan fokusera på avdelningen 
”Mångkulturella länkar”. 

I analysdelen har jag utgått ifrån uppsatsens frågeställningar och analyserat och 
diskuterat det material som framkommit genom litteraturstudierna samt undersökningen 
av länksamlingarna och intervjumaterialet utifrån dessa. När det gäller tolkning av 
material från kvalitativa intervjuer finns inga fastställda regler (Trost 1993, s. 74) och 
jag har valt att föra en diskussion kring vilken funktion länksamlingarna fyller i 
folkbibliotekens verksamhet, vad som särskiljer arbetet med Internetresurser från arbetet 
med traditionellt, tryckt material och hur urvalet av Internetresurser och länksamlingens 
utformning påverkas när materialet är riktat till invandrare. Mitt intresse har främst varit 
att undersöka sammanhangen mellan länksamlingen och de omkringliggande faktorer 
som påverkar samlingens innehåll och utformning.  

Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ forskningsmetod (Trost 1993, s. 
67), och därför kan de inte direkt användas på kvalitativa undersökningar utan måste 
först förtydligas. Denscombe gör detta genom frågeställningen: ”Om någon annan 
genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat och drar han 
eller hon samma slutsatser?” (2000, s. 250). Denna fråga är svår att svara på när det 
gäller denna uppsats, men jag är dock medveten om att de subjektiva inslagen finns där. 
När det gäller validiteten är det viktigt att betona att uppsatsen endast behandlar en 
mindre del av ett större område och att många av de faktorer som utgör den praktiska 
verklighet som biblioteken verkar i, som antalet datorer per bibliotek och 
personalstyrkans storlek, inte berörs i denna uppsats. 



7 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att behandla hur svenska folkbibliotek arbetar med Internet- och 
webbresurser. Liknande arbete pågår i många länder, bland annat Finland och Danmark, 
men på grund av uppsatsens begränsade omfång kommer inte utvecklingen i dessa 
länder diskuteras. Andra delar av materialet, som klassifikationssystem och 
länkkataloger på webben, kommer däremot att behandla internationella förhållanden.   

När faktorer som påverkar länksamlingarnas struktur diskuteras, åsyftas sådana faktorer 
som har inverkan på ämnet ur ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv. Praktiska faktorer, 
som det enskilda bibliotekets ekonomi och datorvana hos bibliotekspersonalen, kommer 
inte att diskuteras. 

I de stycken som behandlar kvalitetsbedömning av Internetbaserat material, kommer jag 
att bortse från de mer tekniska aspekterna av ämnet och koncentrera mig på de 
innehållsmässiga. Jag kommer inte heller ta upp frågan om upphovsrätt. 

1.6 Begrepp och definitioner 
Länksamling: Används här som övergripande term för en sammanställning av 

länkar som leder till Internetresurser. Länksamlingar kan variera i 
storlek och resurserna kan vara mer eller mindre utförligt 
beskrivna och kvalitetsbedömda. Närbesläktade begrepp som 
”länkkataloger”, ”subject gateways”, ”ämnesportaler”, och 
”subject trees” kommer i denna uppsats för enkelhetens skull 
även de att kallas länksamlingar. 

Invandrare:  Personer som är utländska medborgare, utrikes födda eller 
medlemmar av andra generationens inflyttade (personer som är 
födda i Sverige men med minst en utrikes född förälder). När 
begreppet används i denna uppsats åsyftas egentligen inte 
samtliga personer som kan falla under definitionen ”invandrare,” 
utan endast de människor som på grund av sin härkomst är i 
behov av en speciell typ av information och material från 
folkbibliotekens sida.  

Mångkulturellt: Beskrivning av någonting som innefattar många olika kulturer 
och kulturyttringar. Begreppet är egentligen för vagt för att vara 
riktigt bra, men används på grund av avsaknad av bättre uttryck i 
denna uppsats för att beteckna material som behandlar ämnen 
med anknytning till andra kulturer än den svenska, ofta skrivna 
på andra språk än de som på folkbiblioteken betecknas som 
”skolspråken”, det vill säga svenska, engelska, tyska och franska.  

Integration: I Nationalencyklopedin beskrivs integration som lika rättigheter 
och möjligheter för alla, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund 
och de sociala processer genom vilka minoriteter, exempelvis 
invandrade etniska grupper, slussas in och blir delaktiga i det nya 
samhälle de flyttat till (Nationalencyklopedin 2004). Detta 
överensstämmer med hur begreppet används i denna uppsats, som 
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möjligheten för en person från något annat land att leva i Sverige 
under samma villkor som personer födda i Sverige.  

Internet: Internet är det internationella datornät som har den största 
utbredningen och som bygger  på TCP/IP, vilket är en standard 
för datakommunikation (Svenska Datatermgruppen 2004). 

Webben/www: Webben eller www är en funktion på Internet som gör att man 
enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild 
och ljud (Svenska Datatermgruppen 2004). 

Resurs: Ordet ”resurs” förklaras i Nationalencyklopedin som ett ”medel 
för att underlätta uppnående av ett visst mål” (2004). Ordet 
kommer i denna uppsats att användas som en synonym till 
informationskällor. Resurser kan vara av varierande storlek, allt 
från hela databaser till enskilda dokument. 

Dokument: Innebär i denna uppsats informationsbärande objekt i olika 
former, exempelvis tryckta böcker och tidningar men även 
elektroniskt material som olika typer av Internetresurser. Syftar 
vanligtvis på avgränsade, textbaserade informationsobjekt. 

Medier: Betyder i denna uppsats bärare av information. Exempel på 
medier är böcker, tidskrifter, talböcker och Internetresurser 
(Höglund och Klingberg 2001, s. 53). 

1.7 Disposition 
Kapitel 1: Inledning. I det inledande kapitlet redogör jag för ämnets bakgrund och berör 
några av de aspekter av informationsåtervinning och Internetanvändande på 
folkbibliotek som påverkar uppsatsens ämnesområde. Detta följs av en formulering av 
problemområdet samt syfte och frågeställningar. Efter en genomgång av metod, 
material och av de avgränsningar som kommer att göras följer ett stycke där termer och 
begrepp som kommer att användas definieras och förtydligas. Kapitlet avslutas med att 
uppsatsens disposition belyses. 

Kapitel 2: Litteratur och tidigare forskning. Detta kapitel utgör undersökningens 
litteraturstudie samt innehåller en redogörelse för den tidigare forskning som knyter an 
till ämnet. I 2.1 Organisation av Internetresurser kommer ett urval av de grundläggande 
klassificerande principer som utarbetats för organisera en fysisk samling dokument att 
diskuteras och sättas i samband med informationsstrukturen i länksamlingar på Internet. 
Jag kommer också att ta upp hur länksamlingarnas struktur påverkar användarnas 
informationssökning. Detta följs av ett avsnitt med rubriken 2.2 Folkbibliotekens 
förmedling av Internetresurser. För att ge en bakgrund till kapitlet beskrivs kortfattat 
IT-utvecklingen under nittiotalet och framåt. Folkbibliotekens roll i sammanhanget 
diskuteras bland annat genom hänvisningar till IT-kommissionens publikationer och 
Bibliotekslagen. Även diskussionen kring Internet som ett demokratiskt medel kommer 
att beröras. Sedan följer ett stycke som behandlar kvalitetsbedömningen av 
Internetresurser. Hur folkbiblioteken kan införliva olika mediatyper i beståndet 
diskuteras med utgångspunkt i begreppet ”hybridbiblioteket” och olika möjligheter 
kommer att tas upp, bland annat fristående länksamlingar. I detta avsnitt diskuteras även 
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Internetresursernas utmärkande egenskaper i förhållande till traditionellt, tryckt 
biblioteksmaterial. I följande avsnitt, 2.3 Folkbibliotekens förmedling av mångkulturellt 
material, uppmärksammas folkbibliotekens arbete med mångkulturellt material och 
integration. Detta följs av en redogörelse för Bäck och Soininens tre behovsgrunder och 
vilka informationsbehov dessa tre behovsgrunder leder till. 

Kapitel 3: Intervjuer och undersökning av länksamlingar. I detta kapitel beskrivs de två 
undersökta länksamlingarna och jag kommer att redogöra för sammanfattningarna av 
intervjuerna med de två bibliotekarierna som ansvarar för länksamlingarnas 
uppbyggnad. 

Kapitel 4: Analys och diskussion. Det material som har framkommit i undersökningen 
analyseras och diskuteras utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Kapitel 5: Sammanfattning. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
Detta kapitel utgör undersökningens litteraturstudie och innehåller det material som 
senare kommer att diskuteras i samband med den empiriska undersökningen. I detta 
kapitel redogörs även för den tidigare forskning som har betydelse för ämnet. 

2.1 Organisation av Internetresurser 
I detta avsnitt kommer ett urval av de grundläggande klassificerande principer som 
utarbetats för organisera en fysisk samling dokument att diskuteras och sättas i samband 
med informationsstrukturen i länksamlingar på Internet. Jag kommer också att ta upp 
hur länksamlingarnas struktur påverkar användarnas informationssökning. 

2.1.1 Traditionella klassificerande principer 

Att indela objekt i grupper baserade på liknande egenskaper är en vitt utbredd mänsklig 
aktivitet som förmodligen härstammar från mänsklighetens tidigaste år. Indelning av 
olika typer av objekt efter fastställda principer kan observeras i många olika typer av 
sammanhang, exempelvis i matvaruaffärer, där varorna hålls samman efter vissa 
egenskaper för att göra det möjligt för kunderna att finna de varor de söker (Large, Tedd 
& Hartley 1999, s. 88). Att indela information i olika grupper, och bestämma dessa 
gruppers inbördes relationer, är också en grundläggande verksamhet inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Ett sätt att göra detta är att skapa klassifikationssystem. 
Dessa system kan vara uppdelade på olika sätt, uttryckas genom olika typer av notation 
eller till och med utgå ifrån skilda världsuppfattningar, men vissa principer delas av 
samtliga system. Klassifikationssystemen bygger på att man indelar objekt efter en eller 
flera principer, så att man samlar de objekt som delar vissa egenskaper och särskiljer 
dem från objekt som besitter andra egenskaper (Rowley 1992, s. 177). De grupper av 
objekt som skapas får sedan olika inbördes relationer.  

När det gäller klassifikation skiljer man på bibliografisk- och vetenskaplig 
klassifikation. Vetenskaplig klassifikation kan sägas sträva efter att skapa ett 
kunskapsuniversum, där relationerna mellan i verkligheten förekommande ting och 
företeelser kartläggs. När man talar om bibliografisk klassifikation talar man inte om att 
beskriva de verkliga föremålen eller företeelserna, utan kunskapen om dem. Den 
bibliografiska klassifikationen grundar sig på det praktiska arbetet med att organisera 
olika typer av information och dokument i ett system som gör det möjligt att vid behov 
återfinna den information som eftersöks (Rowley 1992, s. xviii).1 Uppbyggnaden av 
bibliografiska klassifikationssystem har alltså sin grund i det praktiska arbetet med att 
skapa ordning i en befintlig samling dokument och bygger på en lång tradition med 
rötter i skapandet av de första biblioteken. 

Att den bibliografiska klassifikationen har en stark koppling till en praktisk verksamhet 
återspeglas på många sätt i klassifikationssystemens uppbyggnad. Ett viktigt begrepp 
inom bibliografisk klassifikation är litterary warrant, vilket introducerades av 

                                                 

1 Denna uppsats kommer fortsättningsvis endast behandla den bibliografiska klassifikationen. 
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Wyndham Hulme i nittonhundratalets början. Begreppet innebär att utformningen av 
klassifikationssystem bör utgå från de dokument som faktiskt finns, och att systemet ska 
byggas ut i takt med att mängden dokument som ska klassificeras ökar. Om 
klassifikationssystemen ska användas på olika typer av bibliotek och liknande 
verksamheter blir det svårare att arbeta med system som allt för ingående behandlar 
ämnen som inte finns representerade i den fysiska samlingen. Olika typer av system är 
också lämpliga för olika typer av dokumentsamlingar och ofta görs en indelning i 
universalsystem och specialsystem (Berntsson 1997, s. 8). Specialsystemet behandlar ett 
avgränsat område och används för samlingar som är inriktade på en speciell typ av 
material eller ett särskilt ämnesområde. Ett specialsystem är utformat för att kunna 
beskriva en sådan samling mer detaljerat och korrekt än vad ett universalsystem skulle 
kunna göra. Universalsystem behandlar varje tänkbart ämnesområde och är ofta 
anpassade för samlingar utan specifik inriktning. 

Det finns två huvudtyper av klassifikationssystem, enumerativa system eller facetterade 
system. De enumerativa systemen är uppräknande eller hierarkiska system där varje 
ämne har en bestämd plats i schemat. Enumerativa system strävar efter att lista alla 
ämnen som finns representerade i litteraturen. Man kan också säga att de försöker 
organisera hela kunskapsuniversum i en ämneshierarki (Large et al. 1999, s. 88). Varje 
ämne ska ha en bestämd plats och endast finnas representerat en gång. Ett antal 
huvudklasser förgrenar sig i underklasser på flera nivåer. Många av de etablerade 
klassifikationssystemen var från början enumerativa men har nu fått mer 
syntesmöjligheter för att inte bli föråldrade. En nackdel med enumerativa 
klassifikationssystem är att de kan ha svårt att ta in nya ämnesområden och vara tröga 
när det gäller att anpassa sig till förändringar i samhället (Koch & Day 1997). Många 
universella klassifikationssystem är enumerativa medan de facetterade systemen i första 
hand används för specifika ämneskategorier. Utifrån dessa analyseras ett antal facetter, 
vilket är en typ av begreppskategorier, fram. Dessa utgörs av termer som valts ut från 
det material som ska klassificeras. Facetterade system tar hänsyn till att många ämnen är 
komplexa och behandlar flera koncept samtidigt (Rowley 1992, s. 180ff). 

Klassifikationens tre centrala delar kan sägas vara ämnen, klasser och relationer inom 
och mellan klasser. Jack Mills och Vanda Broughton beskriver bibliografisk 
klassifikation som en sekvens av klasser i systematisk ordning (1977, s. 35). Med 
systematisk menas att närbesläktade klasser hålls ihop så mycket som möjligt. Det finns 
två möjligheter för att skapa en sådan sekvens. En är att individuella klasser grupperas 
efter likhet och att dessa grupper i sin tur bildar större grupper tills man till slut får ett 
antal huvudklasser. En annan möjlighet är att arbeta deduktivt, det vill säga att man går 
från det generella till det specifika. Ett antal huvudklasser skapas som utgångspunkt och 
delas därefter successivt in i mindre och mindre klasser. Mills och Broughton menar att 
vilket sätt som än används så kommer slutresultatet ändå bli i stort sett detsamma, och 
att man i praktiken använder sig av båda metoderna samtidigt (1977, s. 35). En klass 
skapas genom användandet av indelningsprinciper. En fundamental sådan är att endast 
en indelningsprincip får användas åt gången. Först när indelningen efter denna princip 
är helt genomförd och alla möjliga indelningar i underklasser har gjorts, kan indelning 
efter en ny princip börja. Varje klass ska vara uttömmande och uteslutande. Det är 
viktigt att ha en förutbestämd ordning för hur indelningen ska göras, detta för att skapa 
en hög grad av förutsägbarhet bland klasserna. Det är även viktigt att relationerna 
mellan klasser och termer är tydligt uttryckta. Relationerna kan bland annat beskriva 
hierarkiska strukturer och om termerna inom en klass är ekvivalenta/synonyma eller 
närliggande (Mills & Broughton 1977, s. 35f). 
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En metod för att skapa en relation mellan klasser är att använda sig av alfabetisk 
ordning. Denna metod har vissa fördelar, som att den alfabetiska ordningen vanligtvis är 
välkänd för användarna från sammanhang även utanför biblioteksvärlden och att den är 
enkel att använda. I vissa fall kan alfabetisk ordning vara särskilt lämplig, speciellt när 
objekten som ska inordnas är starkt identifierade med ett specifikt namn. Detta gäller 
bland annat för indelning på underliggande nivåer i ett klassifikationssystem, som 
vidareindelning av skönlitteratur efter författarens efternamn. Alfabetisk ordning kan 
även vara lämplig för ordnandet av biografier. En kritik som kan riktas mot användandet 
av alfabetisk ordning är dock att det ofta leder till att närbesläktade klasser sprids i 
systemet. Den alfabetiska ordningen skapar en relation mellan klasserna baserad på 
bokstavsföljd, medan det i många fall finns andra, mer framträdande och logiska 
relationer att framhålla. 

En viktig faktor när det gäller utformningen av klassifikationssystem och beslut om 
vilka indelande principer som ska gälla är det sammanhang i vilket systemet ska verka 
och de tilltänkta användarnas förväntningar på systemet. Ett klassifikationssystem som 
inte motsvarar användarnas förväntningar riskerar att bli utbytt mot ett system som 
bättre svarar mot användarnas behov. Olika användare under olika tidsperioder kommer 
också att förvänta sig olika saker av vad ett system ska innehålla och vilka relationer 
som ska komma till uttryck. Man kan därför inte förvänta sig att ett 
klassifikationssystem ska vara oföränderligt, utan systemet måste vara tillräckligt 
flexibelt för att kunna anpassas till nytt material och användare med nya förväntningar 
(Rowley 1992, s. 177). 

2.1.2 Länksamlingar på Internet och www 

Dagens Internet har sina rötter i ett projekt för informationsutbyte, ARPANET, som 
utvecklades av U.S. Defense Advanced Research Agency i slutet av 1960-talet. Till en 
början användes det mest inom försvarsväsendet och inom universitetsvärlden. Först 
runt 1990, när en arbetsgrupp vid Cern (Centre Européen pour Recherche Nucléaire) i 
Schweiz skapade funktionen World Wide Web inleddes den riktiga 
informationsexpansionen (Sherman & Price 2001, s. 2-12). World Wide Web, www 
eller webben som funktionen även kom att kallas, möjliggjorde att användarna enkelt 
kunde hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud. Nya tekniska 
lösningar som bland annat underlättade webbpublicering och en ökad utbredning av 
persondatorer ledde på några år till oanade informationsmängder. Det är idag svårt att 
uppskatta hur mycket material som finns på Internet och dessa informationsmängder har 
lett till vissa problem. Då det finns så mycket information tillgänglig är problemet för 
användarna alltmer sällan att det material man söker efter inte finns där, utan snarare att 
det är svårt att hitta bland allt annat tillgängligt material. Numera finns en mängd 
sökmaskiner och länksamlingar med syfte att tillgängliggöra relevanta Internetresurser, 
men fortfarande kännetecknas informationssökning på Internet och webben av en viss 
förvirring och svårigheter att finna just det material användaren eftersöker. 

Chris Sherman, ämnesspecialist inom området informationssökning på Internet och 
verksam inom sökverktygsguiden SearchEngineWatch, har tillsammans med Gary 
Price, referensbibliotekarie vid George Washington University i Washington D.C., 
utforskat olika sökstrategier för informationsåtervinning från Internet. I boken The 
invisible web: uncovering information sources search engines can´t se (Sherman & 
Price 2001) diskuterar författarna de olika möjligheter för informationssökning som 
möjliggörs via Internet och vilken typ av sökverktyg som lämpar sig beroende på vilken 
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typ av material som eftersöks. Genom att analysera de generella sökmaskinernas 
uppbyggnad och metoder för informationsåtervinning drar författarna slutsatsen att en 
stor del av det högkvalitativa materialet som finns på Internet är oåtkomligt för 
sökmaskiner som Alta Vista och Google. Denna typ av material som inte kan nås 
genom generella sökmaskiner går under beteckningen ”the invisible web” och 
författarna hävdar att så mycket som åttio procent av det högkvalitativa materialet på 
Internet faller inom denna kategori. Till detta material hör bland annat vissa databaser 
knutna till universitet, bibliotek, institutioner, myndigheter och företag (Sherman & 
Price 2001, s. 55ff). Författarna kommer fram till slutsatsen att för att finna 
högkvalitativ information måste användarna vara medvetna om vilken typ av 
information som kan återvinnas med hjälp av olika typer av sökverktyg. De förespråkar 
också uppbyggnaden av personligt referensmaterial, där användaren samlar ett 
personligt urval av källor inom vilka hon eller han kan söka efter information. Sherman 
och Price visar svårigheterna när det gäller att finna vissa typer av information på 
Internet genom att använda sökmaskiner och diskuterar vad som egentligen är lämpliga 
källor för olika typer av informationsbehov. De visar också nödvändigheten av att inte 
förlita sig enbart till sökmaskiner utan komplettera dessa med exempelvis 
länksamlingar. Genom att diskutera vilken typ av material som de generella 
sökmaskinerna är bra på att återvinna, vilket Sherman och Price huvudsakligen anser är 
generellt och kommersiellt material (2001, s. 92f), påvisar de även vilken typ av 
material som länksamlingarna bör innehålla om målet är att dessa två 
informationssökningsmetoder ska komplettera varandra. 

Bibliotekarierna Colm Doyle och Sara Kjellberg skriver i en artikel i Tidskrift för 
dokumentation att Internetbaserade resurssamlingar blivit allt vanligare de senaste åren 
och menar att arbetet med att samla in, kvalitetsbedöma och beskriva information som 
finns tillgänglig via Internet långsamt är på väg att bli en del av bibliotekens dagliga 
uppgifter. De har också sett en ökning i Sverige av tjänster som bedömer, beskriver och 
ger tillgång till Internetresurser (Doyle & Kjellberg 2002, s. 11). Då det är ett område 
under ständig utveckling finns det många variationer när det gäller organisation, 
metoder, terminologi och målsättning. Det är också stor skillnad i ambitionsnivå och 
användaren kan välja mellan små länksamlingar på privata hemsidor till enorma 
ämnesportaler skapade av institutioner och organisationer. De senaste åren har det blivit 
allt vanligare med samarbeten mellan olika samlingar och utveckling av olika projekt 
där användare kan söka i flera samlingar på samma gång (Doyle & Kjellberg 2002, s. 
11ff). 

Länksamlingar på Internet kan delas in i generella och ämnesspecifika länksamlingar 
(Sauers 2001, s. 83). De generella länksamlingarna påminner om de generella 
sökmaskinerna då de försöker täcka de flesta tänkbara ämnen. Stora generella 
länksamlingar på Internet och webben är inte speciellt vanliga men av dessa är Yahoo! 
en av de mest kända. Fördelen med de generella länksamlingarna är att strukturen 
tillåter användarna att browsa igenom materialet och att de därför inte behöver lära sig 
någon speciell söksyntax. En stor nackdel är att generella länksamlingar i regel 
innehåller en mycket begränsad mängd material i jämförelse med generella 
sökmaskiner. Stora ämnesspecifika länksamlingar är mycket vanliga på Internet men ett 
problem med många av dessa är att de inte uppdateras tillräckligt ofta (Sauers 2001, s. 
83). Sherman och Price anser att det i regel finns två tillvägagångssätt när det gäller 
uppbyggnaden av en länksamling: den öppna och den stängda modellen. När det gäller 
den förstnämnda görs sammanställningen av länkar av frivilliga och detta kan leda till 
att kvalitetsbedömningen av de resurser som länkarna leder till kan bli bristfällig. Dessa 
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länksamlingar är dock billiga att driva och brukar vara fritt tillgängliga för alla som 
önskar ta del av dem. I den stängda modellen görs sammanställningen av en grupp 
anställda redaktörer, vilka väljer ut de länkar som ska ingå i samlingen. Detta urval 
föregås vanligtvis av någon form av kvalitetskontroll (Sherman & Price 2001, s. 22f).  

Sherman och Price diskuterar följderna av att länksamlingar i regel innehåller en mycket 
begränsad mängd material jämfört med sökmaskiner (2001, s. 24ff). Det tar tid för en 
redaktör att finna resurser för samlingen och skapa ett meningsfullt sammanhang för 
dessa. Eftersom detta arbete görs manuellt blir länksamlingar i regel tämligen små. 
Detta medför både positiva och negativa effekter för användarna. Det positiva är att 
länksamlingarna har ett smalt fokus med färre valmöjligheter, vilket underlättar 
användarnas sökprocess. Resurserna som länkarna leder till har ofta genomgått någon 
slags kvalitetskontrollerande process innan de inkluderas i samlingen och beskrivs i 
regel mer utförligt än resurser i sökmaskiner, vilkas beskrivningar oftast består av ett 
utdrag ur texten där söktermerna förekommer. Negativa aspekter på länksamlingar är att 
dessa kan vara godtyckligt begränsade av brister som begränsad tid när det gäller urval 
och beskrivning av resurser och bristande kunskap hos redaktörer. Det kan också finnas 
urvalspolicies som inte framgår för användarna. Att kontrollera att länkarna verkligen 
leder till de resurser de sägs leda till är en viktig förutsättning för de flesta 
länksamlingar, men inte alla länksamlingar gör dessa kontroller tillräckligt ofta. 
Innehållet på sidorna som länkarna leder till kan också ha förändrats sedan de 
kontrollerades och inkluderades i samlingen. Därför kan en sida som enligt redaktörerna 
för en länksamling ska ha ett visst innehåll, plötsligt innehålla någonting helt annat. I 
generella länksamlingar kan problem också uppstå om vissa delar innehåller mycket 
mer material än andra och på så sätt kan ge en skev bild av vilken typ av material som 
finns tillgängligt på Internet. Samma problem kan uppstå om vissa delar innehåller 
alldeles för lite material eller inget material. Slutligen kan det även uppstå problem om 
vissa länksamlingar kräver betalt för att länka till resurser. De sidor vars ansvariga inte 
vill betala en avgift kommer då exkluderas och därför bli osynliga för länksamlingens 
användare, oberoende av om sidornas innehåll är bra eller inte (Sherman & Price 2001, 
s. 24ff). 

Bland de magisteruppsatser på BHS som behandlar länksamlingar på Internet finns 
bland annat Fredrika Ficks och Anna Öjeheims uppsats Materialurval på Internet: En 
undersökning av hur länkkataloger på Internet utför sitt materialurval från 2002. I 
denna uppsats undersöks hur ett antal länkkataloger på Internet väljer ut sitt material 
och detta jämförs med materialurvalsprocessen hos traditionella bibliotek. När det gäller 
insamlingen av material urskiljer Fick och Öjeheim två metoder, en passiv och en aktiv. 
I den förstnämnda är det webbplatsernas upphovsmän som anmäler sina webbplatser till 
länkkatalogerna, i den sistnämnda letar länkkatalogernas redaktörer med hjälp av olika 
källor upp nytt material. Författarna ser en tydlig koppling mellan val av 
insamlingsmetod och länksamlingens bakgrund. Kommersiella länkkataloger använder 
sig i högre utsträckning av den passiva metoden och har en mer kvantitativ målsättning 
än de länkkataloger som har en mer akademisk förankring. Dessa är mer benägna att 
betona vikten av objektiv kvalitetsbedömning och föredrar i regel ett färre antal resurser 
som funnits genom aktiv insamling. Länkkatalogerna använder sig av tre typer av 
källor. Den första är auktoritetskällor, där materialet redan genomgått en granskning. 
Exempel på denna typ är tryckta och elektroniska tidskrifter och webbplatser som tillhör 
bibliotek och institutioner. Den andra typen är icke-auktoritetskällor. Här anmäler 
användarna själva sitt material och materialet har inte tidigare passerat någon manuell 
granskning. Användandet av fritextindexerande sökmotorer räknas också till denna 
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kategori. Den tredje typen är informella källor. Dessa består av redaktörens kontaktnät, 
det vill säga kollegor, vänner och deltagare i debattforum och på olika e-postlistor. 
Gallring sker i samtliga undersökta länkkataloger genom användandet av speciella 
program som finner döda länkar. Fick och Öjeheim sammanfattar sina slutsatser i tre 
punkter. Den första är att momentet urval blir mer komplext i den elektroniska miljön, 
den andra att förvärvsmomentet faller bort på grund av att distributionslistan är 
förkortad på Internet och den tredje att momentet gallring vidgas och benämns som 
underhåll, eftersom gallringsarbetet blir mer komplext på Internet. Då uppsatsförfattarna 
har yrkeserfarenhet av att arbeta med länksamlingar på Internet ger uppsatsen en tydlig 
bild av ämnets praktiska aspekter. 

2.1.3 Klassifikation i länksamlingar 

I den traditionella biblioteksmiljön, där verksamheten kretsar kring en samling tryckta 
dokument, fyller klassifikationen ett antal viktiga funktioner. En av de mest 
framträdande är att skapa ett hyllplaceringssystem där varje bok har en speciell plats i 
en viss sektion på en bestämd hylla. Att de tryckta dokumenten har bestämda platser är 
en nödvändighet för att de vid behov ska kunna återvinnas. En annan av 
klassifikationens funktioner är att organisera dokumentsurrogaten i den tryckta 
bibliotekskatalogen. Katalogen är ett av de informationssystem där själva dokumenten 
inte finns tillgängliga i fulltext, utan ersätts av dokumentsurrogat. Surrogatet ersätter 
dokumentet eller informationen, eller representerar det i sammanhang där det 
ursprungliga dokumentet är för utrymmeskrävande för att finnas med i sin helhet. 
Genom att använda sig av dokumentsurrogatet kan användaren finna den fullständiga 
informationskälla hon eller han söker (Rowley 1992, s. 6). När man på biblioteken 
övergår till att använda sig av elektroniska bibliotekskataloger överförs 
klassifikationssystemen till detta nya medium. Både i den fysiska samlingen och i 
katalogen ger klassifikationsstrukturen möjlighet till browsing. 

På samma sätt som materialet i en traditionell bibliotekssamling bestående av tryckta 
dokument måste organiseras, är det viktigt att skapa indelningssystem även för 
materialet i en länksamling på Internet. Bland länksamlingar på Internet kan man 
huvudsakligen urskilja tre typer av ämnesindelande system: 

• Traditionella system, som hämtats direkt från en traditionell biblioteksmiljö för 
att användas i en länksamling. 

• Anpassade traditionella system, där traditionella klassifikationssystem omarbetats 
för att användas i länksamlingar på Internet och där man tagit hänsyn till 
skillnaden mellan klassifikationens objekt- tryckta dokument och elektroniska 
dokument. 

• Nya system, som skapats direkt för att organisera elektroniskt materia l på 
Internet. 

En av de personer som fördjupat sig i forskningen kring organisationen av 
Internetresurser och användandet av klassifikationssystem för att systematisera 
länksamlingar är Traugott Koch. Koch är verksam som förste bibliotekarie vid Lunds 
universitetsbibliotek och har tillsammans med Michael Day från University of Bath i 
Storbritannien bland annat skrivit om olika typer av klassifikationsscheman och hur 
dessa kan användas för att organisera webbmaterial. Både Koch och Day är knutna till 
DESIRE-projektet (Development of a European Service for Information on Research 
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and Education) vilket är ett samarbetsprojekt mellan institutioner i Sverige, 
Nederländerna, Norge och Storbritannien. I Sverige är det först och främst NetLab vid 
Lunds universitet som varit inblandade. Inom projektet har man arbetat med att utveckla 
informationsnätverk inom det europeiska forskningsområdet och framför allt med 
information kring uppbyggnaden av ämnesbaserade informationsportaler (DESIRE 
2000). Koch är även verksam inom områden som digitala bibliotek, 
informationsåtervinning på Internet, indexering av Internetresurser, söktjänster, 
automatisk klassificering, metadata och Dublin Core.  

Koch och Day skriver i publikationen The role of classification schemes in Internet 
resource description and discovery att man genom användning av klassifikationssystem 
i länksamlingar kan skapa en struktur där det är möjligt för användaren att få tillgång till 
utvalda Internetresurser (1997). Användandet av klassifikationssystem kan medföra 
vissa fördelar, som att underlätta användarens informationssökning genom att skapa 
möjligheter till browsing, vilket är speciellt användbart för oerfarna användare eller 
användare som saknar kunskap om ett ämnes struktur och terminologi. Det kan också 
användas för att bredda en sökning och på så sätt ge användaren tillgång till fler 
dokument eller till att avgränsa en sökning. Klassifikationssystem hjälper också till att 
sätta in söktermerna i en kontext, vilket bland annat kan lösa problemet med 
homonymer, det vill säga ord med samma stavning men olika betydelse. I vissa fall kan 
användandet av klassifikationssystem möjliggöra informationssökning i flerspråkiga 
samlingar, då notationen ofta är självständig i förhållande till specifika språk. 
Användaren kan då, genom att ta reda på rätt klassifikationskod för det ämne hon eller 
han är intresserad av, finna relevanta dokument på olika språk. Arbetet med stora 
databaser underlättas då långa listor vid behov kan delas in i mindre enheter. Om man 
väljer att använda ett redan existerande klassifikationssystem minskar riskerna för att 
systemet snabbt ska bli föråldrat, då organisationerna bakom systemen kontinuerligt 
arbetar med att hålla dem uppdaterade och de förändringar som görs ofta är väl 
genomtänkta. Det finns dessutom en möjlighet att användarna från sina biblioteksbesök 
åtminstone delvis redan känner till systemet (Koch & Day, 1997). 

Nackdelar med att använda redan existerande klassifikationssystem i en länksamling 
kan vara att dessa ofta separerar material som logiskt sett borde hänga samman. Detta 
problem är dock mindre på Internet, där man inte har behov av att ge ett tryckt 
dokument en viss placering. Hänvisningar till ett dokument kan i en elektronisk miljö 
finnas på flera ställen i systemet. Vissa av klassifikationssystemen indelas på sätt som 
inte känns naturligt för en modern användare. Vid användande av ett redan existerande 
klassifikationssystem följer detta systems brister med över i den nya miljön. Det kan 
också vara problem att integrera nya ämnesområden i systemet. Klassifikationssystem 
uppdateras ofta genom formella processer av ansvariga för systemet, och införlivandet 
av nya klasser och ämnesområden kan ta tid (Koch & Day, 1997). 

Koch och Day anser att man grovt kan dela in klassifikationssystem i fyra kategorier: 

• Universalsystem, som behandlar varje tänkbart ämnesområde. Exempel på sådana 
är Dewey Decimal Classification (DDC), Universal Decimal Classification 
(UDC) and the Library of Congress Classification (LCC). Några fördelar med att 
använda denna typ av system i en länksamling på Internet är att de täcker in alla 
ämnesområden och kan samordna material från olika samlingar. De stöttas ofta 
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av stora organisationer och är väletablerade. De uppdateras och underhålls av 
människor som är väl insatta i sin uppgift. Några nackdelar är att de är 
enumerativa 2 och förmedlar en ibland föråldrad världsbild. De kan också ha svårt 
att ta in nya ämnesområden och vara tröga när det gäller att anpassa sig till 
förändringar i samhället. 

• Nationella generella system, vilka är universalsystem när det gäller de ämnen 
som täcks men som är anpassade för att användas i ett enskilt land. Exempel på 
sådana är Nederlandse Basisclassificatie (BC) och Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB)3. Många av de fördelar och nackdelar som diskuterats 
när det gäller universalsystem gäller även för de nationella generella systemen, 
men dessa har dessutom vissa egenskaper som kan göra det svårt att nå ut till en 
bredare grupp användare än befolkningen i ett visst land, vilket kan göra dem 
olämpliga att använda för en länksamling på Internet. De är exempelvis sällan 
kända utanför det land de härstammar ifrån. Systemet kan få starkt stöd inom 
hemlandet men knappast internationellt. Riktar sig systemet endast till användare 
inom ett visst land kan systemet däremot vara mycket effektivt. Då systemen har 
stark nationell inriktning finns en risk för att en felaktig världsbild förmedlas. 

• Specialsystem, som behandlar ett avgränsat ämnesområde. Exempel på dessa är 
bland annat Iconclass, som klassificerar konst, och National Library of Medicine 
(NLM)4 för medicin. De flesta specialsystem har utvecklats med en speciell 
målgrupp i åtanke. De har i regel starkare anknytning till ett ämnesområdes 
struktur och terminologi än övriga system. Nackdela r med denna typ av system är 
att uppbyggnaden försvårar samarbete mellan samlingar som innehåller material 
från olika ämnesområden. Om användargruppen är liten kan det vara svårt för 
användare från andra ämnesområden att förstå strukturen och ta del av materialet. 

• “Hemmagjorda” system, som skapats för att användas i en speciell tjänst. 
Exempel på sådana är indelningssystemet som används i Yahoo! på Internet. 
Denna typ av system kan ofta ha stora likheter med etablerade, universella 
system. De är dock ofta mer flexibla och kan snabbare och enklare anpassas efter 
förändringar i samhället. Nya ämnesområden kan omgående integreras i systemet 
och samlingen har därför möjlighet att innehålla mer aktuellt material. Nackdelar 
är att de ofta saknar en teoretisk grund och att indelningen därför kan bli 
inkonsekvent. De är dessutom med största sannolikhet okända utanför den 
samling i vilken de används. Systemen lämpar sig inte för samlingar med 
akademisk inriktning (Koch & Day, 1997). 

2.1.4 Informationssökning i länksamlingar 

Det fundamentala syftet med informationsåtervinning är att matcha ett 
informationsbehov med en samling dokument i någon form och därigenom finna de 
dokument som är relevanta för informationsbehovet (Large et al. 1999, s. 73). 
Dokument i tryckt form kan bara arrangeras i en ordning i taget, exempelvis efter 
författarens namn, dokumentets titel eller ämnet som behandlas. I en samling där alla 

                                                 

2 DDC och UDC är i grunden enumerativa, men har numera syntesmöjligheter. 
3 Klassifikationssystem för svenska bibliotek  
4 Mesh 
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tryckta dokument har ordnats efter ämne, måste en användare som söker samtliga 
dokument av en viss författare söka igenom hela samlingen för att hitta dessa dokument. 
Varje dokument kan bara ha en fysisk placering och om ett dokument behandlar många 
ämnen blir det svårt att placera detta, såvida man inte har tillgång till flera tryckta 
kopior (Rowley 1992, s. 18). En fördel med elektroniska dokument är att de inte 
behöver ha någon fast placering och därför skapar mer flexibilitet i systemet. 

En förutsättning för lyckad informationsåtervinning i ett informationssystem, som 
exempelvis en länksamling, är att informationen presenteras i en form lämplig för den 
målgrupp som den riktar sig till. Large et al. anser att varje lyckat gränssnitt måste vara 
användaranpassat (1999, s. 199). Faktorer som kan variera mellan olika användare är 
exempelvis ålder, etnisk och språklig bakgrund och framför allt användarnas 
kunskapsnivå. Large et al. urskiljer här två typer av kunskap: syntaktisk och semantisk 
kunskap. Syntaktisk kunskap kan sägas vara den praktiska kunskapen om hur ett system 
fungerar och denna kunskap skiljer sig åt mellan olika typer av system. Användarna 
måste skaffa sig syntaktisk kunskap om ett informationssystem för att kunna använda 
systemet i fråga. Semantisk kunskap, å andra sidan, är förståelsen för de principer efter 
vilka systemet fungerar. Båda typerna av kunskap är nödvändiga för att användaren 
effektivt ska kunna utnyttja ett informationssystem (Large et al.2001, s. 199f). 

När en användare inte är helt säker på vilken information som hon eller han eftersöker 
kan ämnenas relation till varandra hjälpa till. Detta gä ller både då användaren saknar 
kunskap om själva ämnet eller då hon eller han inte vet hur ämnet vanligtvis behandlas i 
informationssökningssammanhang. Genom tydliga hierarkier och ett system som visar 
hur klasserna förhåller sig till varandra kan användaren lättare få en överblick över 
ämnet och på så sätt avgöra vilken information hon eller han letar efter (Rowley 1992, s. 
163). Dagobert Soergel presenterar i Organizing Information ett enkelt test för att 
avgöra den hierarkiska relationen mellan två termer, A och B. Testet har en pragmatisk 
utgångspunkt och handlar om hierarkier i samband med dokumentåtervinning:  

Should a search for documents dealing with A find all (or most) documents dealing with B? If 
yes, A is broader than B (and conversely, B is narrower than A). (This formulation can easily be 
generalized to other types of entities and relationships used in retrieval). (Soergel 1985, s. 252)
  

Om det tillgängliga materialet presenteras i en hierarkisk struktur är ofta browsing en 
lämplig informationssökningsstrategi. Browsing utförs när användaren inte har en helt 
tydlig bild av vilken information eller vilka dokument som finns tillgängliga och inte 
vet exakt hur hans eller hennes informationsbehov kan bli uppfyllt. Browsing kan vara 
av allmän natur, där all information användaren hittar som väcker intresse är positivt 
men kan också ha ett specifikt syfte. I dessa fall har användaren klara förväntningar på 
vilken typ av material som han eller hon önskar finna (Rowley 1992, s. 6). För att 
använda sig av de sökmaskiner som finns på Internet krävs att användaren kan beskriva 
sitt informationsbehov och översätta detta till en eller flera söktermer som i sin tur ska 
matcha de indexeringstermer som hämtats från dokumenten som sökningen görs bland. 
Denna typ av informationssökande brukar kallas analytisk sökstrategi. Denna strategi 
skiljer sig från browsing, som snarare kan beskrivas som en interaktiv process där 
användaren skummar igenom information och når det material som eftersöks genom att 
under vägens gång göra aktiva val. Browsing lämpar sig speciellt bra för 
svårdefinierade informationsbehov eller vid tillfällen då målet är att få en övergripande 
bild av ett ämne. Large et al. påpekar att man i bibliotekssammanhang ofta använder sig 
av en kombination av analytiska sökstrategier och browsing. Användaren kan ha titeln 
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på ett intressant dokument och genom att finna detta kan hon eller han få tillgång till 
fler dokument med liknande innehåll (1999, s. 180). 

Även om människor använder sig av browsing när det gäller informationssökning i 
många olika mediatyper, som exempelvis tryckta böcker och tidskrifter, påpekar Large 
et al. att de datoriserade söksystemen från början inte lämpade sig speciellt bra för 
denna sökform (1999, s. 180). Den booleska metoden för informationsåtervinning där 
en sökfråga bestående av utvalda termer matchas med termerna i en databas inverterade 
fil, utgår ifrån att användarna vet vad de letar efter och kan översätta sitt 
informationsbehov till en effektiv sökstrategi. För att browsing som sökmetod ska ge 
bästa möjliga resultat är det användaren själv som utför sökningen, och inte en 
informationsexpert som exempelvis en bibliotekarie. En användare kan ibland endast 
uttrycka sitt informationsbehov i mycket generella termer och browsing blir då en 
möjlighet för att specificera informationsbehovet. Browsing anses kräva mindre 
kognitiv ansträngning än formulerandet av analytiska sökstrategier, då människor är 
bättre på att känna igen någonting när de ser det än att framställa en beskrivning av det 
(Large et al. 1999, s. 181). 

Marchionini identifierar tre typer av browsing som skiljer sig åt när det gäller den 
eftersökta informationen och taktiken för att finna denna: 

• Direct eller specific browsing är både systematisk och fokuserad. Ett exempel på 
denna typ av browsing skulle kunna vara en konferensdeltagare som browsar 
igenom en deltagarlista för att avgöra hur många deltagare som kommer från ett 
visst land. 

• Semi-directed och predictive browsing har ett mindre definitivt mål och 
genomförs mindre systematiskt. Ett exempel skulle kunna vara en genomgång av 
dokument (eller dokumentsurrogat) som återvunnits under en tidigare sökning. 

• Undirected eller general browsing har inget uttalat mål eller fokus. Denna typ av 
sökning kan jämföras med att skumma igenom ett uppslagsverk eller att slumpvis 
växla mellan olika TV-kanaler. (Marchionini, se Large et. al. 1999, s. 181f) 

Nackdelar med att använda browsing som sökstrategi är att det är en tidskrävande 
metod, speciellt då informationsmängden är stor. Om användaren har ett väldefinierat 
informationsbehov kan det vara enklare att använda sig av en mer strukturerad 
sökmetod. Då användaren genom browsing under en längre tid ställs inför en stor 
mängd material ökar riskerna för att denna ska bli distraherad eller trött, och på grund 
av detta missa den information som hon eller han från början sökte. Själva miljön för 
browsing kan även leda till desorientering, speciellt då materialet förekommer i 
hypertext. Användare kan ha svårt att skaffa sig en överblick över dokumentstrukturen 
och har svårt att veta var någonstans i systemet de befinner sig (Large et al. 1999, s. 
192ff).  

2.2 Folkbibliotekens förmedling av Internetresurser 
I detta avsnitt kommer jag kortfattat att beskriva IT-utvecklingen under nittiotalet och 
framåt. Jag kommer även att diskutera folkbibliotekens roll i sammanhanget, bland 
annat genom hänvisningar till IT-kommissionens publikationer och Bibliotekslagen. 
Även diskussionen kring Internet som ett demokratiskt medel kommer att beröras. 
Sedan följer ett avsnitt som behandlar kvalitetsbedömningen av Internetresurser. 
Slutligen kommer jag att diskutera hur folkbiblioteken kan införliva olika mediatyper i 
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beståndet och olika möjligheter kommer att tas upp, bland annat fristående 
länksamlingar. I detta avsnitt diskuteras även Internetresursernas utmärkande 
egenskaper i förhållande till traditionellt, tryckt biblioteksmaterial. 

2.2.1 Folkbiblioteken och Internetutvecklingen 

Under nittiotalet fick Internet en alltmer framträdande roll när det gällde 
informationsutbyte och kommunikation i Sverige. Olika grupper som politiker, 
informationsexperter, näringslivet och allmänheten diskuterade de elektroniska, 
datorbaserade nätverkens möjligheter under begreppet IT (informationsteknik). I mars 
1994 bildades Sveriges första IT-kommission med uppgift att verka för en bred IT-
användning inom alla samhällssektorer (SOU 1994:18, s. 5). I publikationen 
Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga beskrivs de mål och riktlinjer 
som låg till grund för kommissionens arbete. Områden som hölls fram som speciellt 
viktiga var utbildning och forskning, rättsväsendet, offentlig förvaltning, hälso- och 
sjukvård, infrastruktur för IT, näringsliv samt IT-forskning. Biblioteken hade ännu inte 
fått någon framträdande roll i frågan utan nämndes endast i förbigående. Man ansåg att 
man genom inrättandet av ett informationsnätverk som knöt skolor, universitet och 
högskolor till varandra skulle kunna underlätta kontakter med bibliotek och olika 
kulturinstitutioner (SOU 1994:18, s. 10). I utredningen står även att: ”De offentliga 
biblioteken skall utnyttjas för att information om samhällsfrågor, men också om t. ex. 
litteratur, konst och musik, elektroniskt skall kunna nå alla. Översättningstjänster för 
offentlig information ska finnas på de stora invandrarspråken” (SOU 1994:18, s. 14). 

När den andra IT-kommissionen bildades i januari 1995 märktes en tydlig skillnad i 
inställningen till bibliotekens roll i IT-utvecklingen. Kommissionen delades in i fyra 
arbetsgrupper, varav en med utbildning, kunskap, kultur och media som ansvarsområde 
(SOU 1995:68, s. 8). Regeringen gav denna grupp direktiv om att särskilt belysa IT-
utvecklingen inom kultur- och mediasektorn: ”En ökad tillgänglighet till databaser och 
datanät är väsentligt inom folkbiblioteken. Kommissionen bör föreslå återgärder som 
främjar en sådan tillgänglighet.” (Dir. 1995:1) I IT-kommissionens arbetsprogram 1995-
96 underströks bibliotekens erfarenhet av att utnyttja IT och unika kunnande när det 
gäller att söka, värdera och sovra information. Samtidigt påpekades vikten av att kunna 
utveckla nya arbetssätt och ny kunskap, då man till skillnad från tidigare skulle kunna 
hantera information som inte längre behövde vara platsbunden, utan kunde vara 
universellt tillgänglig. I arbetsprogrammet sades också att biblioteken inte bara skulle 
tillhandahålla de stora datanätverken utan även bistå användarna med att orientera sig i 
det snabbt växande utbudet av information (SOU 1995:68, s. 23). Folkbiblioteken blev 
alltmer involverade i IT-utvecklingen. När den nya bibliotekslagen trädde i kraft 1997, 
nämndes även det nya informationsmediet: 

2§ till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 
Varje kommun skall ha ett folkbibliotek. (Bibliotekslagen 1997) 

Ett av de främsta argumenten för att folkbiblioteken bör spela en viktig roll i Internet-
utvecklingen är demokratiaspekten. Kulturminister Marita Ulvskog skriver i förordet till 
UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest från 2000 att biblioteken har en central roll 
i en demokrati och ska verka för yttrandefrihet och jämlikhet. Genom folkbiblioteken 
finns möjligheten att nå ut till alla människor och att överbrygga kunskapsmässiga, 
sociala och kulturella klasskillnader (Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet 
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2000, s. 3). I folkbiblioteksmanifestet understryks vikten av att folkbiblioteken ska ge 
medborgarna tillgång till kunskap och information: 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De 
kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna 
deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. (Folkbiblioteksmanifestet, 
skolbiblioteksmanifestet 2000, s. 9) 

Tankarna runt IT-utveckling och demokrati sträcker sig flera decennier bakåt, alltså 
långt innan Internet på allvar började debatteras i Sverige. Lars Ilshammar, som forskar 
i historia vid Örebro universitet och som har arbetat med Demokratiutredningen (SOU 
1999:117), urskiljer två synsätt när det gäller IT-utvecklingen och demokrati: ett 
konventionellt och ett radikalt. Enligt det konventionella synsättet kan IT leda till ett 
närmare förhållande mellan politiker och allmänhet inom den traditionella 
representativa demokratins ramar. IT ska minska klyftan mellan medborgare och 
makthavare och Internet ska användas för att söka information i databaser och hålla 
direktkontakt med de valda ombuden, utan att få informationen filtrerad genom 
tidningar och TV. Politikerna ska använda IT för mer tillförlitliga 
opinionsundersökningar. Ilshammar påpekar dock att även TV på sin tid väckte 
förhoppningar om ett mer demokratiskt samhälle: ”Redan i TV:s ungdom på 1960-talet 
fanns konkreta tankar om att en kombination av olika elektroniska medier och 
telekommunikation skulle kunna användas för att effektivisera den representativa 
demokratin och stärka partiväsendets legitimitet” (SOU 1999:117, s. 49). Han tar upp 
statsvetaren Lewins tankar om en interaktiv demokrati (i motsats till den direkta 
demokratin) som förekom i boken Folket och eliterna från 1970. Lewin skisserade en 
framtid där telefon och TV vuxit ihop och blivit instrument för att genomföra enkäter 
och rådgivande omröstningar inom partierna. Detta skulle leda till att partiledningen 
fick en försvagad ställning och att partimedlemmarna skulle öka sina möjligheter till 
medbestämmande. (Lewin, se SOU 1999:117, s. 49f).  Att knyta förhoppningar om en 
ökad demokratisk utveckling till nya informationsbärande medier är med andra ord inte 
någonting nytt utan har förekommit tidigare i historien.  

Enligt det radikala synsättet är det onödigt att gå omvägen över politiker, parlament och 
andra representativa maktstrukturer när tekniken gör det möjligt att utveckla en 
direktdemokrati. Den representativa demokratin med sina institutioner behövs inte 
längre utan kan ersättas av beslutande folkomröstningar via datornäten. En av 
svårigheterna med denna typ av beslutsfattande är problemet med hur riktig och 
objektiv information skulle kunna sammanställas och göras tillgänglig för medborgarna, 
vilket Ilshammar väljer att illustrera genom att citera Yoneij Masuda, författare till 
boken Informationssamhället från 1980: 

Viktigare än något annat för att medborgarna ska kunna fatta väl underbyggda politiska beslut i 
en direkt, deltagande demokrati är att de får tillgång till en riktig och objektiv information. Om 
framställningen och presentationen av information skulle monopoliseras av en liten 
privilegierad grupp och stå till förfogande för dess intressen, eller om specialister och tekniker 
som arbetade med informationen skulle behandla den så att den avpassades till deras egna 
speciella värderingar eller deras ideologi, så skulle medborgarna fatta beslut som var byggda på 
en förvrängd eller felaktig information. (Masuda, se SOU 1999:117, s. 51) 

Ilshammar påpekar att detta är två renodlade perspektiv och att det i verkligheten finns 
många mellanformer mellan dessa olika sätt att se på IT och demokrati (SOU 1999:117, 
s. 57).  
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Folkbibliotekens framväxt under påverkan av folkbildningstanken om människors rätt 
till information och utbildning, gör det viktigt för bibliotekarierna att undersöka och 
utnyttja möjligheterna som ny informationsteknik kan ge. I folkbiblioteksmanifestet 
anges att en av folkbibliotekets uppgifter är att underlätta utnyttjandet av 
informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning 
(Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet 2000, s. 11). Enligt Statistiska 
centralbyrån hade allmänheten 2002 genom folkbiblioteken tillgång till 3290 
Internetanslutna datorer (Statistiska centralbyrån 2004).    

2.2.2 Kvalitetsbedömning av Internetresurser 

Att göra ett urval när det gäller vilket material som ska förmedlas till användarna är en 
av folkbibliotekariens traditionella uppgifter. För att avgöra vilket material som ska 
ställas till användarnas förfogande görs en kvalitetsbedömning. Kvalitet är dock inte ett 
entydigt begrepp och det är viktigt att förtydliga vad man menar när man talar om 
kvalitet och kvalitetsbedömning av informationsbärande material. Bibliotekarierna 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg beskriver i Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek kvalitet på följande sätt: 

Kvalitet för ett bibliotek är inte endast att kunden för ögonblicket skall känna sig nöjd med 
betjäningen och fått den information eller bok eller artikel, som hon eller han ar ute efter. 
Kvalitet är mer än så. Kvalitet hör samman med målgruppsuppfyllelse och behov, som inte 
endast speglas i efterfrågan på biblioteket. Om bibliotekets målgrupper är alla medborgare, är 
kvalitet att nå ut och göra sin service tillgänglig för alla dem i kommunen som har ett behov av 
dem. (Höglund & Klingberg 2001, s. 15) 

För Höglund och Klingberg representerar kvalitetsbegreppet alltså inte bara kvaliteten 
på de enskilda resurser som biblioteket förmedlar, utan får en utvidgad innebörd till att 
gälla hela verksamheten. När det gäller kvalitetsbedömning ska inte bara de resurser 
som erbjuds användarna granskas, utan även det som inte erbjuds men som borde 
erbjudas, och begreppet inbegriper även aspekten om huruvida biblioteket når ut till sina 
användare med resurser som dessa är i behov av. Denna tolkning är dock så bred att den 
blir svårhanterlig och när det gäller folkbibliotekens kvalitetsgranskning gör man 
vanligtvis en snävare tolkning av begreppet, som handlar om bedömningen av 
kvaliteten hos det material som biblioteket införskaffar och förvaltar, det vill säga 
kvaliteten hos mediebeståndet. Här kan man urskilja två centrala delar, nämligen 
kvaliteten hos enskilda objekt och den sammanlagda kvaliteten för mediebeståndet. Vid 
bedömningen av kvaliteten hos enskilda objekt kan omdömen från recensenter, 
ämnesspecialister och bibliotekarierna själva, vara till hjälp för att bedöma vad som är 
intressant att köpas in. När det gäller det sammanlagda biblioteksbeståndet, har varje 
enskilt bibliotek ansvar att för att göra en inköpsplan och kontrollera att alla områden 
som bör finnas representerade i samlingen verkligen är det och i lämplig omfattning 
(Höglund & Klingberg 2001, s. 31ff). 

Folkbibliotekens kvalitetsbedömning av Internetresurser skiljer sig i viss mån från den 
övriga beståndshanteringen. En anledning till detta är att folkbiblioteken bara befinner 
sig i inledningsfasen av arbetet med att införliva denna typ av resurser i verksamheten 
och att fasta rutiner ännu inte har utarbetats. En annan anledning är att Internetresurser 
som medietyp har andra förutsättningar än traditionella tryckta dokument. Alison 
Cooke, författare till boken A guide to finding quality information on the Internet: 
Selection and evaluation strategies, definierar kvalitet som förmågan hos en produkt 
eller tjänst att tillgodose en användares eller en grupp av användares behov. Om man 
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väljer att bedöma kvalitet utifrån denna utgångspunkt innebär det att det inte finns något 
absolut kvalitetsmått eftersom tyngdpunkten läggs på användarnas behov. Dock finns 
det vissa egenskaper hos en tjänst eller produkt som kommer att påverka deras 
möjlighet att tillfredställa dessa behov. När det gäller Internetbaserade källor så kan 
dessa utvärderas utifrån i vilken grad de uppfyller användarens behov, och kan därför 
anses ha högre eller lägre kvalitet i en speciell kontext (Cooke 1999, s. 14). 

En person som har fördjupat sig i ämnet kvalitetsbedömning av Internetresurser är Mats 
Dahlström, verksam vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap i 
Borås. I Webbdokument i blixtbelysning: Om kvalitetsgranskning av e-texter (1997) 
diskuterar han hur kvalitet kan mätas utifrån dokumentens innehåll och form och 
ifrågasätter vad det egentligen är man menar när man talar om kvalitetsbedömning av 
webbdokument: ”Gäller det utvärderande analyser av texter? I så fall: utvärdering av 
det intellektuella innehållet i texten? Av den digitala versionen (i förhållande till ett 
’original´ i pappersform)? Av digital text (som bara existerar digitalt)? Eller av 
utformningen av den digitala texten?” (Dahlström 1997). Han fortsätter med att påpeka 
att vissa kvalitetsfilter som vi är vana vid från pappersvärlden, som bokförläggare, 
tidskriftsredaktioner, akademiska institutioner och bibliotekens inköpspolitik, inte 
fungerar på samma sätt när det gäller webbdokument och att detta leder till att vi genom 
webben får tillgång till en oöverskådlig mängd dokument av varierande kvalitet. För att 
göra en kvalitetsbedömning av denna typ av material föreslår Dahlström att man 
använder sig av några allmänna bedömningskriterier: 

• Omfattning (bredd, djup, tid)  - Hur pass mycket omfattar materialet? Vilken nivå 
ligger det på? Hur pass väl täcker dokumentet ämnesområdet? 

• Auktoritet  - Vem är det som uttalar sig och med vilken auktoritet? 

• Tillförlitlighet  - Hur pass tillförlitligt är innehållet? 

• Omständigheter - Varför skapades dokumentet, i vilket syfte? I vilket 
sammanhang? 

• Målgrupp  - Till vem riktar sig dokumentet? 

• Aktualitet - När skapades dokumentets innehåll? När uppdaterades det senast? 

• Livslängd - Är innehållet av tillfällighetskaraktär eller mera ”beständigt”? 
(Dahlström 1997) 

Alison Cooke analyserar i sin bok A guide to finding quality information on the 
Internet: Selection and evaluation strategies (1999) hur man vid informationssökning 
på Internet kan avgöra om det materialet man funnit har något värde. Cooke diskuterar 
för - och nackdelarna med de olika typer av sökverktyg som finns tillgängliga och 
boken innehåller många praktiska exempel. För varje typ av sökverktyg presenterar 
författaren en lista med utvärderingspunkter som källan kan bedömas utifrån. Cooke 
utvärderar sedan ett antal informationskällor, allt ifrån företags webbsidor till 
elektroniska tidskrifter och diskussionsforum, för att visa hur en sådan bedömning kan 
gå till. Cooke beskriver också tio områden som kan bli utgångspunkt för en 
kvalitetsbedömning av Internetresurser: 

• Identifying the purpose of a source - Genom att klargöra syftet med en resurs blir 
det tydligare vilka ämnesområden man strävar efter att täcka, eventuella 
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avgränsningar och resursens målgrupp. Att avgöra vilken målgrupp resursen 
riktar sig till är viktigt då materialet ska vara anpassat för denna. 

• Assessing coverage - Den viktigaste faktorn för att avgöra om en resurs är 
användbar är att identifiera de ämnesområden som behandlas i denna. I detta 
ingår en bedömning av ämnesområdets bredd, det vill säga hur mycket material 
som finns och djup, graden av detaljrikedom. Man måste även ta hänsyn till den 
retrospektiva aspekten, som avgör hur långt tillbaka i tiden som materialet 
sträcker sig.  Det är också viktigt att väga in om det finns länkar till andra 
resurser som behandlar samma eller liknande ämnen. 

• Assessing authority and reputation - Kunskapen hos dem som är ansvariga för att 
producera innehållet är viktiga för resursens kvalitet. En resurs får auktoritet om 
den är skriven av en ämnesexpert eller är producerad av en institution som har 
goda kunskaper i ämnet. Auktoritet hänger samman med resursens och dess 
producenters rykte: ett gott rykte skapas genom att källan tidigare använts 
framgångsrikt eller för att upphovsmannan är känd för sin kunskap och expertis. 
En källas auktoritet och rykte avgör vilken tillit användaren kommer att ha till 
informationen.  

• Assessing accuracy - Vid kvalitetsbedömning av en resurs är det naturligtvis 
viktigt att avgöra om den innehåller felaktig information. När det gäller vissa 
typer av information kan man påvisa faktafel, medan man andra gånger måste 
bedöma materialet mer subjektivt, som när producenternas religiösa eller 
teoretiska bakgrund kan påverka materialet. Det är också viktigt att fråga sig på 
vilket sätt materialet har granskats och bedömts och om informationen har 
påverkats av motiven hos författaren, producenten eller sponsorerna. Stavning 
och grammatiska eller typografiska fel ska också vägas in i den slutgiltiga 
bedömningen. Det är viktigt att undersöka om informationen är baserad på 
research eller om det har det gjorts andra ansträngningar för att bevisa att 
materialet är sant och om materialet har genomgått kvalitetskontrollerande 
processer. 

• Assessing the currency and maintenance of a source - För vissa typer av resurser 
är det viktigt att materialet är nyproducerat och regelbundet uppdaterat. Detta bör 
uttryckligen finnas angivet i materialet, samt om originalmaterialet publicerades 
på Internet eller i tryckt form. Producenter kan ha olika policies för hur ofta 
materialet ska uppdateras. Om det finns länkar som leder till annat material ska 
dessa fungera. Det är också viktigt att veta om det finns en person eller grupp 
som är ansvarig för underhåll av källan.  

• Considering the accessibility of a source - För att resursen över huvud taget ska 
kunna användas måste den vara tekniskt tillgänglig. Om den innehåller mycket 
otymplig grafik kan uppkopplingen bli långsam och för att komma åt vissa 
resurser kan det vara nödvändigt att ha specialprogram. I vissa fall kan man 
behöva registrera sig eller ha ett lösenord eller medlemskap för att se 
informationen. Andra faktorer som vägs in under denna punkt är på vilket språk 
resursen är skriven, om den är kostnadsfri och om materialet alltid är tillgängligt 
eller om åtkomst ibland nekas. Vissa resurser flyttar runt mellan olika adresser 
och det är i så fall viktigt att det finns en hänvisning till den nya adressen. 
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• Evaluating the presentation and arrangement of information - Det är inte bara 
viktigt att resursen innehåller relevant information, denna information måste 
också presenteras i en logisk, tydlig och konsekvent struktur som gör det lätt för 
användaren att hitta det eftersökta materialet. Andra faktorer är inte lika viktiga 
men har ändå betydelse, som att presentationen är estetiskt tilltalande, texten 
välskriven och att länkar och hypertextstrukturen är tydligt markerade. Man bör 
även undersöka om resursen innehåller reklam. 

• Assessing how easy a source is to use - En allmän bedömning kan göras om 
huruvida resursen är användarvänlig. Vissa resurser är lämpade för nybörjare, 
medan andra kräver erfarenhet för effektiv användning. Om användaren inte 
hittar den eftersökta informationen bör det finnas hjälp eller ett supportsystem 
och de ansvariga för resursen bör också kunna nås. 

• Making a comparison with other sources - Resursen bör också jämföras med 
andra tillgängliga resurser. Det är viktigt att avgöra om resursen är unik till 
innehåll eller format eller om det finns andra likvärdiga resurser. 

• Assessing the overall quality of a source - Slutligen bör det allmänna intrycket av 
källan bestämmas, om alla punkter ovan tas i beaktande. Man kan även undersöka 
om resursen fått goda omdömen i guider eller om den finns representerad i 
högkvalitativa databaser. (Cooke 1999, s 52ff) 

Vid en jämförelse mellan Cookes och Dahlströms punkter ser man att många av 
punkterna som tas upp är likartade. Cookes evalueringssteg är mer utförligt beskrivna, 
vilket kan vara till en fördel när det gäller vissa punkter. Det är till exempel svårt att 
avgöra på vilken grund bedömningen av Dahlströms punkt ”tillförlitlighet” ska göras. 
Dahlström har med punkten ”livslängd”, alltså om materialet är av tillfällighetskaraktär 
eller mer beständigt, vilket inte har någon motsvarighet hos Cooke. Cooke har med den 
tekniska bedömningen av en resurs i utvärderingsprocessen, medan Dahlström 
diskuterar detta på en annan plats i samma dokument som hans punkter är hämtade 
ifrån. Cookes utvärderingssteg är överlag mer inriktade på en jämförelse mellan många 
olika resurser. 

En viktig distinktion som måste göras är skillnaden mellan kvalitetsbedömning och 
källkritik. Torsten Thurén och Göran Leth, verksamma vid Institutionen för Journalistik, 
Medier och Kommunikation vid Stockholms universitet, beskriver i publikationen 
Källkritik för Internet  (2000) källkritik som en metod som utvecklats inom 
historievetenskapen för att sålla bort källor som inte ger välgrundad kunskap från källor 
som ger välgrundad kunskap (Leth & Thurén 1997, s. 18ff). Denna metod utgår ifrån att 
alla källor inte är likvärdiga och att vissa källor därför kan sorteras bort. När metoden 
används inom journalistiken ligger tyngdpunkten på att skilja belagda fakta från 
spekulationer. Samma principer kan användas för att hantera källor på Internet. Leth och 
Thurén utgår ifrån att det finns en objektiv värld utanför Internet och att denna värld kan 
beskrivas mer eller mindre sanningsenligt. Eftersom de utgår ifrån att sanningar alltid är 
provisoriska och kan komma att ersättas av nya sanningar påpekar de att 
sanningsenlighet i detta fall betyder sanning ”så långt det för närvarande går att veta” 
(Leth & Thurén 1997, s. 20). Författarna utgår ifrån de klassiska källkritiska kriterierna 
äkthet, tid, beroende och tendens, vilka sätts i samband med det nya mediet och utökas 
med tre nya punkter, världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet och källans 
förutsättningar och egenskaper. Utifrån dessa kriterier diskuterar man sedan olika 
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strategier för informationssökning, såsom användandet av länksamlingar, ämnesportaler 
och sökmotorer. Leth och Thurén anser att det bland journalister finns en tilltro till 
auktoriteter och etablerade informationskällor vilket kan leda till att andra typer av 
källor åsidosätts. Källkritik kan alltså ses som en del av kvalitetsbedömningen av en 
Internetresurs. Med utgångspunkt i Dahlströms och Cookes utvärderingskriterier kan 
källkritiken sägas motsvara Dahlströms tillförlitlighet och Cookes assessing accuracy. I 
folkbibliotekens kvalitetsbedömning av Internetresurser är naturligtvis källkritik en 
väsentlig del, då förmedlandet av felaktig information måste undvikas, men även andra 
aspekter av Internetresursens egenskaper vägs in i kvalitetsbedömningen, bland annat 
om materialet är anpassat för den målgrupp det ska förmedlas till. 

I magisteruppsatsen Folkbibliotek och källkritik på Internet: En deskriptiv studie av 
folkbibliotekens granskning av webbplatser från 2003 undersöker Anna Nilsson och 
Maria Nilsson hur 87 svenska folkbibliotek gör källkritiska bedömningar av 
webbplatser under urvalet av länkar till egna länksamlingar. Författarna undersöker 
även om biblioteken anser att det är deras uppgift att presentera källkritiskt granskade 
webbplatser i länksamlingen och om de influeras av andra aktörer när de väljer ut 
länkar. Frågan om bibliotekens inställning till källkritik diskuteras också utifrån 
storleken på berörda länksamlingar. Studien visar att syftet med de flesta länksamlingar 
som folkbiblioteken ansvarar för är att tillgängliggöra källkritiskt granskat material till 
användarna. Nilsson och Nilsson pekar på vissa svårigheter i utförandet av detta i 
praktiken, där de mest framträdande är brist på tid och personal för uppgifterna. De 
främsta faktorerna i den källkritiska bedömningen rör webbplatsens upphovsman, den 
språkliga kvalitén, uppdatering av materialet och att sidan inte innehåller brutna länkar. 
Nilsson och Nilsson uppger att respondenterna ser ett starkt samband mellan 
toppdomänen och webbplatsens tillförlitlighet, och att det finns en stark tilltro till 
myndigheters och institutioners webbplatser. När det gäller skillnaden mellan mindre 
och större länksamlingar menar författarna att de ansvariga för de större 
länksamlingarna är mer aktiva i sökandet efter nya länkar och att de oftare håller sig 
med nedskrivna källkritiska kriterier. Resultaten är intressanta för denna uppsats då de 
bygger på en kvantitativ undersökning av ett stort antal länksamlingar knutna till 
svenska folkbibliotek. Då undersökningen är relativt nygjord ger den en övergripande 
bild av hur ett antal bibliotekarier ser på verksamheten med förmedling av 
Internetresurser som kan vara intressant att sätta i samband med intervjuerna i denna 
uppsats. 

2.2.3 Internetresurser som en del av mediebeståndet 

En utmaning för folkbiblioteken när det gäller att förmedla Internetresurser är inte bara 
att avgöra vilket material som ska förmedlas utan även hur det utvalda materialet ska 
samverka med det övriga beståndet. I diskussionen kring olika mediatypers plats i 
bibliotekssamlingen används ibland begreppet hybridbibliotek. I denna typ av bibliotek 
blandas tryckta medier med elektroniska och tyngdpunkten läggs på resursernas 
innehåll snarare än form. Stephen Pinfield beskriver hybridbiblioteket som 
sammanslagningen av det konventionella och det digitala biblioteket, där elektroniska 
och pappersbaserade källor används sida vid sida. Möjligheten att se hybridbiblioteket 
som en övergångsform från det konventionella till det digitala biblioteket avvisar 
Pinfield och ser hybridbiblioteket som en helt egen modell (Pinfield 1998). 

En av svårigheterna när det gäller att använda sig av Internetresurser inom 
folkbibliotekens verksamhet är att de till formen skiljer sig från de traditionella, tryckta 
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dokument som biblioteken har utarbetat rutiner för att handskas med. 
Internetresursernas särskiljande egenskaper har både för- och nackdelar, men gör dem 
framför allt delvis annorlunda att hantera jämfört med bibliotekens traditionella 
material. Den brittiske forskaren Philip Barker menar att det finns två typer av 
dokument: statiska och dynamiska. Statiska dokument förändras inte, vare sig till form 
eller till innehåll, och kan endast placeras på en plats i taget. Pappersbundna dokument 
hör till denna grupp. Dynamiska dokument är föränderliga till form och innehåll och har 
ingen bestämd fysisk placering. Detta stämmer in på Internetresurser och andra 
elektroniska dokument (Barker 1996, s. 491-501). 

Ett utmärkande drag hos webbresurser är den textstruktur de befinner sig i, nämligen 
hypertextstrukturen. Själva ordet ”hypertext” påvisar en texttyp som innehåller en extra 
dimension (Chowdhury 1999, s. 299) och myntades av Ted Nelson på 1960-talet 
(Shneiderman 1998, s. 553). Hypertexten är till sin natur icke- linjär, vilket innebär att 
den till skillnad från de flesta traditionella texter inte behöver läsas från början till slut. 
En tryckt skönlitterär text, som en roman, har vanligtvis en ingång: romanens början. En 
facklitterär bok kan ha flera ingångar till texten, till exempel i form av 
innehållsförteckning, index och kapitelrubriker. Ett dokument med hypertextstruktur 
kan ha en mängd ingångar och utgångar och det är läsarens val som bestämmer vad som 
ska läsas och i vilken ordning (Nielsen 1995, s. 1f; Dahlström 1997; Large 2001 s. 132). 
Shneiderman beskriver hypertext som ett nätverk av noder (vilka exempelvis kan bestå 
av dokument, artiklar, filer) som innehåller någon form av information och binds 
samman genom länkar. Han påpekar också att ordet ”hypertext” brukar användas när 
informationen är textbaserad, medan ”hypermedia” ofta används för att beskriva 
information som är ljud- eller videobaserad (Shneiderman 1998, s. 553). För att 
hypertext ska vara ett lämpligt val av struktur att presentera informationen i bör tre 
kriterier uppfyllas: 

• en stor mängt information är organiserad i många delar. 

• delarna i informationssamlingen relaterar till varandra. 

• användaren behöver endast tillgång till mindre delar i taget. (Schneiderman 1998, 
s. 553) 

På webben länkas obehindrat från ett dokument, eller en del av ett dokument, till ett 
annat. Detta förekommer även i tryckta dokument, exempelvis i fotnoter, men i 
elektroniska sammanhang är det möjligt att använda sig av automatiserad länkning och 
på så sätt minimera användarens ansträngning när det gäller att förflytta sig till en ny 
sekvens. Detta leder till en tilltagande fragmentisering, där varje textsekvens är en egen 
enhet. Medan den ursprungliga kontexten kan ha försvunnit kan delar av den ha 
kopierats och spridits, och därmed ryckts lös från och överlevt det sammanhang i vilket 
den från början förekom (Dahlström 1997). 

När Internetresurser ska göras till en del av det övriga mediabeståndet måste ett beslut 
fattas om hur denna mediatyp ska integreras med den övriga samlingen och genom detta 
göras tillgänglig för användarna. Jan Hagerlid ser två huvudalternativ när det gäller 
forskningsbibliotek, och jag anser att hans resonemang är gångbart även när det gäller 
folkbibliotek. Det första alternativet är att utvidga den nuvarande katalogen med 
elektroniska dokument, men endast i de fall då de elektroniska dokumenten redan finns 
i tryckt form. De elektroniska dokumenten skulle då bli ett alternativ till samma text 
som tryckta publikationer: ”Man tar med statiska men inte dynamiska elektroniska 
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dokument” (Hagerlid 1999).5 En faktor att ta hänsyn till när det gäller detta resonemang 
är den problematik som kan förekomma kring skillnaden mellan elektroniska och 
tryckta texter. Dahlström urskiljer två olika publiceringsformer på webben: 
”återpublicering - inmatning av material som tidigare publicerats i pappersmiljö (eller 
eventuellt någon annan miljö) - samt nypublicering / direktpublicering på WWW” 
(Dahlström 1997). När det gäller den förstnämnda formen kan problem uppstå, då det 
inte alltid är enkelt att avgöra materialets källa. Vid en elektronisk publicering av en 
från början pappersbunden text är det riskabelt att ta en exakt återgivande av 
ursprungsversionen för givet. Delar av ursprungstexten kan ha utelämnats utan att detta 
anges i den elektroniska versionen. I en del av de dokument som hanteras inom 
folkbibliotekens verksamhet är det mycket viktigt med ett exakt återgivande av 
originaltexten. Till denna typ av material hör bland annat lyrik, där en felaktig grafisk 
återgivning kan förändra textens innebörd och där ej logiska ord och felstavningar 
ibland kan vara medvetna stilistiska drag från författarens sida.  

Hagerlid anser alltså att ett alternativ för att integrera Internetresurserna med 
bibliotekets övriga samling är att utvidga bibliotekskatalogen med mer statiska 
elektroniska dokument, det vill säga dokument som inte är benägna att genomgå stora 
förändringar. Men när det gäller vissa typer av elektroniska verk, som exempelvis 
uppslagsverk, är det just de dynamiska egenskaper som är deras styrka och Hagerlid 
påpekar att även denna typ av resurser bör finnas i katalogen. Men det finns även 
informationstyper som inte har någon motsvarighet i tryckt form och som användarna 
därför inte förväntar sig att finna i en bibliotekskatalog, som bland annat e-postarkiv 
och news-groups. En skillnad mellan huvudkategorierna ”dokument” och ”service” kan 
göras och på så sätt fungera som indikation till om informationen bör finnas i katalogen 
eller behandlas separat, där dokumenten bör behandlas på samma sätt som tryckta 
dokument och följaktligen finnas med i katalogen, medan de Internetresurser som faller 
in i kategorin ”service” bör tillgängliggöras på annat vis. Hagerlid sammanfattar för- 
och nackdelar med sitt första alternativ: 

Vi omdefinierar då katalogens uppgift till att ge tillgång till våra bestånd och dessutom ett urval 
av elektroniska, nätburna dokument som har högt intresse för våra användare. Fördelen är att vi 
behåller en viss kontinuitet för  våra användare och undviker att katalogen marginaliseras. 
Huvudproblemet är risken för minskad kontroll. Klarar vi att bevaka att länkarna verkligen går 
till dokumentet i fråga, att dokumentet inte förändrats till oigenkännlighet etc.? (Hagerlid 1999) 

Hagerlids andra huvudalternativ är att bibliotekskatalogen begränsas till fysiska objekt i 
bibliotekets samling och att andra tjänster tar hand om de elektroniska objekten. I så fall 
är det upp till det lokala biblioteket att skapa någon slags metakatalog till de 
informationsresurser man kan ge tillgång till och göra samsökning möjlig. Problemen 
med detta är att den traditionella katalogen blir alltmer ointressant, det krävs fortfarande 
mycket arbete för att beskriva informationsresurserna och samma innehåll kommer att 
beskrivas i olika format. Även vissa tekniska lösningar kan bli komplicerade. Fördelen 
är att det blir enkelt att se vad som finns och inte finns i den traditionella katalogen. 
Problemet med att bevaka länkar kvarstår men ligger utanför den traditionella 
katalogen. Nödvändigheten med att se till att det elektroniska materialet verkligen finns 
tillgängligt för användarna är någonting som även Dahlström diskuterar:  

                                                 

5 Hagerlid ger alltså termerna ”statiska” och ”dynamiska” en annan innebörd än Barker (se 3.3) och 
menar att även elektroniska dokument kan vara statiska. 
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En URL är också att likställa med en hyllangivelse i ett ’tryckt´ bibliotek. Precis som man 
flyttar om böcker från en hylla till en annan, flyttar man ofta en fil från en katalog till en annan 
(eller till en helt annan server), och då stämmer ju inte längre hyllangivelsen, dvs URL:en! 
(1997) 

Internetresursernas dynamiska natur gör det nödvändigt att skapa rutiner för att hålla en 
länksamling uppdaterad. Om samlingen inte underhålls kommer man snart få problem 
med ett stort antal ”döda länkar” som hindrar användaren från att nå den information 
hon eller han söker. En hög andel icke-fungerande länkar kan leda till att användaren 
förlorar tålamodet och tappar förtroendet för samlingen som helhet. Samtidigt är 
underhållet av en länksamling en mycket tidskrävande uppgift om den görs manuellt, 
det vill säga att någon går igenom alla länkarna genom att klicka på dem och kontrollera 
att de fungerar. Speciella program har utvecklats som automatiskt söker igenom 
länksamlingen på jakt efter döda länkar, men dessa program kan å andra sidan vara 
ekonomiskt krävande. 

Jenny Westlin Green behandlar i magisteruppsatsen Den gränslösa samlingen: De fria 
webbresursernas plats i beståndsutvecklingen på några svenska forskningsbibliotek från 
2003 hur bibliotek kan integrera Internetresurser i det övriga mediebeståndet. Trots att 
Westlin Green inriktar sig på forskningsbibliotek finns ändå många likheter med 
liknande arbete i ett folkbibliotek och en del av innehållet är relevant även för denna 
uppsats. Med utgångspunkt i dessa resursers ökande mängd och betydelse undersöker 
Westlin Green hur och i vilken mån fritt tillgängliga webbresurser integreras i det 
dagliga beståndsarbetet och samlingarna på tre svenska forskningsbibliotek. Genom 
intervjuer med ansvariga på biblioteken drar Westlin Green slutsatsen att arbetet med 
denna typ av resurser fortfarande inte kommit speciellt långt. Flertalet av biblioteken 
saknar en utarbetad förvärvspolicy för denna typ av resurser och arbetet med dessa blir 
också eftersatt på grund av bristande tid och avsaknad av rutiner. De Internetresurser 
som förvärvas placeras oftast i någon typ av länksamling. Biblioteken har i olika 
utsträckning fria webbresurser i katalogen och då handlar det uteslutande om resurser 
som i hög grad påminner om tryckta dokument, exempelvis rapportserier från offentliga 
myndigheter och vetenskapliga publikationer. Westlin Green hävdar att det som främst 
präglar hanteringen av fritt tillgängliga webbresurser på de undersökta biblioteken är en 
osäkerhet inför den nya mediatypen där man intar en avvaktande hållning och inväntar 
utvecklingen inom området. Westlin Green ser också en markant skillnad mellan 
respondenternas inställning till hur de fria webbresurserna borde behandlas jämfört med 
hur det faktiskt går till i praktiken. Hennes slutsats av detta är att det finns en mental 
beredskap för att integrera fria webbresurser i samlingarna och en medvetenhet om 
dessas ökade betydelse, men att integrationen i verkligheten kompliceras av tekniska, 
juridiska, ekonomiska, organisatoriska och kulturella aspekter. 

2.2.4 Länksamlingar i folkbiblioteksmiljö 

Lars Klasén skriver redan 1998 att ett av problemen med de många icke-kommersiella 
projekt som syftar till att ordna resurser på Internet och tillhandahålla resultatet vid 
speciella sökplatser är att det helt enkelt finns så många av dem. Olika typer av 
sökplatser som består av länkar till utvalda webbresurser byggs upp av bland annat 
högskolor, forskningsorgan och myndigheter. Klasén menar att satsningarna är 
ambitiösa och sökplatserna i stort sett bra, men ifrågasätter om det är värt att lägga ner 
så mycket tid och pengar på olika sökplatser, då de ofta innehåller länkar till samma 
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resurser. Han anser också att den bristande samordningen mellan olika projekt leder till 
ett sämre helhetsresultat (Klasén 1998, s. 14ff).  

Under de sex år som gått sedan Klaséns ifrågasättande av det höga antalet 
länksamlingar med likartat innehåll, har informationsmängden på Internet och webben 
stadigt ökat och utbudet av länksamlingar är fortfarande stort. Folkbiblioteken använder 
numera Internet som en del av den dagliga verksamheten och allt fler folkbibliotek 
väljer att skapa egna länksamlingar för att förmedla Internetresurser till sina användare. 
Detta gör än en gång Klaséns resonemang intressant, då det leder till frågan om varje 
folkbibliotek bör skapa sina egna länksamlingar för att förmedla material från Internet? 
Folkbiblioteken runt om i Sverige har olika förutsättningar för att arbeta med och 
förmedla Internetresurser, men många av dem har få anställda som ska hinna med ett 
stort antal arbetsuppgifter. Att sammanställa och underhålla en större länksamling tar 
mycket tid, och då många av folkbibliotekens länksamlingar ändå innehåller i stort sett 
samma material väcker Klaséns resonemang frågan om det verkligen är nödvändigt att 
ett likartat arbete bedrivs på flera olika folkbibliotek. 

Miriam Björkhem och Jessica Lindholm diskuterar i en artikel i Tidskrift för 
dokumentation olika möjligheter för bibliotek att tillgängliggöra elektroniskt material 
och urskiljer två huvudalternativ. Det första alternativet innebär att biblioteket aktivt 
förvärvar elektroniska resurser och gör dem tillgängliga för användarna genom att skapa 
digitala samlingar (Björkhem & Lindholm 2001, s. 12). Detta alternativ innebär en 
fortsättning på samma arbete som enskilda folkbibliotek runt om i landet nu bedriver, 
där biblioteken själva bygger upp och ansvarar för sina länksamlingar. Konsekvenserna 
av detta blir att biblioteket har full kontroll över sin samling och personalen får själva ta 
ställning till hur bland annat gränssnitt, urvalskriterier, samlingsunderhåll, uppdatering 
och bevarande ska fungera. Detta alternativ gör det möjligt att i hög grad 
målgruppsanpassa innehållet men är krävande. Ett annat alternativ är att biblioteket 
erbjuder åtkomst till andra samlingar av elektroniska resurser. Dessa samlingar ligger 
utanför de enskilda bibliotekens verksamhet och biblioteken slipper därmed ansvaret för 
uppbyggnaden och underhållet för dem, men följden av detta blir även att biblioteket 
inte har någon kontroll över resurserna och beskrivningen av dessa (Björkhem & 
Lindholm 2001, s. 12).  

Förespråkare för det andra alternativet är bland annat Gunilla Fors och Michael Sauers. 
De menar att många bibliotek ännu inte har etablerat tillräckligt bra sökmetoder för att 
kunna använda Internet som en lämplig källa i referensarbetet. Sauers ser användningen 
av sökmaskiner som en del av detta problem, då sökningar i dessa ofta inte leder till det 
högkvalitativa material som bibliotekarierna och användarna önskar finna. Sauers menar 
att man istället för att göra sin sökning direkt i en sökmaskin, genom att skriva in den 
sökfråga som förväntas leda till relevant information, bör ta lärdom av de metoder man 
använder sig av när det gäller traditionellt material. Där blir det första steget att söka 
efter en lämplig källa och först när en sådan funnits börjar man söka efter svaret på 
referensfrågan (Sauers 2001, s. 49ff). Genom att bygga upp en samling länkar till 
referenskällor på Internet så förenklar och förbättrar bibliotekarierna sina sökningar 
efter information. Genom att göra dessa länksamlingar med referenskällor tillgängliga 
för användarna ges dessa möjligheten att själva finna information av hög kvalitet 
(Sauers 2001, s. 60). 
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Fors anser att lösningen på bibliotekariernas problem med att finna rätt information på 
Internet skulle kunna vara att bygga upp ett gemensamt virtuellt referensbibliotek för 
svenska folkbibliotek och framhåller det amerikanska Librarians´ Index to the Internet6 
som en förebild (2002, s. 11). Genom ett utvecklat referensbibliotek blir det möjligt för 
bibliotekarierna att förmedla eftersökt information till biblioteksanvändarna: ”Precis 
som bibliotekarien alltid kunnat gå till hyllan, plocka fram den rätta boken och visa hur 
man i den letar upp det rätta svaret, måste vi nu lära oss att leta fram den rätta 
Internetkällan och visa hur man i denna källa söker fram det rätta svaret” (Fors 2002, s. 
10). Även Sherman och Price anser att det bästa sättet att finna högkvalitativ 
information på Internet är att skaffa sig kännedom om vilka källor som finns tillgängliga 
innan man börjar söka. Genom att bygga upp en samling av de referenskällor som 
passar just den egna målgruppen kan man både spara tid och dessutom finna bättre 
information (Sherman & Price 2001, s. 11ff). 

Annakim Eltén och Sara Kjellberg skriver i en artikel i Ikoner att problemet inte är att 
det inte finns användbart material på webben, utan att verktygen som biblioteken 
använder för att finna det inte är tillräckligt bra (Eltén & Kjellberg 2002, s. 41ff). De 
påpekar att de flesta bibliotekarier är medvetna om att sökmaskiner på webben inte 
motsvarar de sökverktyg som de använder sig av för att söka upp andra typer av 
material, men att många ändå huvudsakligen använder sig av dessa för att finna 
webbresurser. Deras förslag till alternativ till sökmaskinerna är målgruppsanpassade 
ämnesportaler som biblioteken gemensamt ska bygga upp. Det finns redan nu många 
databaser på Internet som innehåller material som är användbart för bibliotekens 
målgrupp, men Eltén och Kjellberg hävdar att trots att dessa databaser används, upplevs 
tjänsterna sällan som integrerade delar av bibliotekens verksamhet och att man i 
dagsläget är långt ifrån det samarbete och utbyte som skulle kunna bedrivas kring 
Internetresurserna (2002, s. 41). Eltén och Kjellberg menar att det viktigaste för en 
ämnesportals användande är dess målgruppsinrikting snarare än det ämne materialet 
behandlar. De anser att denna målgruppsanpassning också är någonting som utmärker 
bibliotekens verksamhet:  

Att tillgängliggöra ett urval resurser för en särskild publik är ju också vad biblioteken gör. 
Skolbiblioteken tillgängliggör sina resurser för sin målgrupp, elever och lärare, folkbiblioteken 
likadant för allmänheten och forskningsbiblioteken för studenter och forskare. (Eltén & 
Kjellberg 2002, s. 44) 

Eltén och Kjellberg ifrågasätter om ämnesportalerna byggs efter samma principer och 
efterlyser ett större samarbete mellan dem. De påpekar också att de utländska 
ämnesportalerna kan vara till stor hjälp när det gäller vissa typer av material, men att det 
inom många områden behövs svenska motsvarigheter då informationsbehovet skiljer sig 
åt i olika kulturella kontexter (2002, s. 44). Eltén och Kjellberg menar att det är viktigt 
att tillgängliggöra informationen på ett målgruppsanpassat sätt och att ämnesstrukturen 
är till exempel mest användbar om den bygger på samma uppdelning av världen som 
användaren är van vid från andra sammanhang och att beskrivningarna av resurserna 
görs med en särskild målgrupp i åtanke (2002, s. 44).  

                                                 

6 Librarians´ Index to the Internet (http://lii.org) är en sökbar, ämnesindelad länksamling som innehåller 
resurser  utvalda och bedömda av bibliotekarier för att passa användare på amerikanska folkbibliotek. 
Samlingen är skapad för att användas både av bibliotekarier och av biblioteksanvändare (Sherman & 
Price 2002, s. 161).  
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2.3 Folkbibliotekens förmedling av mångkulturellt material 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera folkbibliotekens arbete med mångkulturellt 
material och integration. Detta följs av en redogörelse för Bäck och Soininens tre 
behovsgrunder och vilka informationsbehov dessa tre behovsgrunder leder till. 

2.3.1 Folkbibliotekens arbete med mångkulturellt material och integration 

I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest från 1994 förklaras att folkbiblioteket är till för 
alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Om 
vissa medborgare av olika anledningar inte kan ta del av det material som finns 
tillgängligt, exempelvis på grund av språkliga fö rhinder, ska biblioteket hjälpa dem att 
finna speciellt anpassat material (Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet 
2000, s. 9). Det betyder att invandrare i ett land genom biblioteken ska få möjlighet att 
läsa litteratur och ta del av samhällsinformation på sitt eget språk. Det är också 
folkbibliotekens uppgift att främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en 
kulturell mångfald (Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet 2000, s. 11). 
Folkbiblioteken ska alltså fungera som en mötesplats mellan många kulturer och ge en 
möjlighet till utbyte mellan olika kulturer. Tankar om alla människors rätt till 
information och litteratur på sitt eget språk tar sig uttryck även i den svenska 
bibliotekslagen: 

§ 8. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och 
i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. (Bibliotekslagen 1997) 

Under senare delen av nittonhundratalet har olika initiativ tagits för att göra 
folkbiblioteken till en informationsresurs för alla medborgare, inte bara för personer 
födda i Sverige. 1965 infördes exempelvis en ny typ av statsbidrag till folkbiblioteken. 
Bidraget skulle användas för inköp av litteratur på minoritetsspråk, statliga bidrag till 
invandrarorganisationer och stöd för litteraturproduktion på invandrarnas modersmål. 
1991 inrättades Invandrarlånecentralen med uppgift att verka för att invandrarnas 
medieförsörjning på deras egna språk. Det finns en målsättning om att alla medborgare 
ska ha rätt till information och litteratur och att folkbiblioteken ska spela en roll i att 
förverkliga detta mål. Höglund och Klingberg skriver: 

I ett demokratiskt och civiliserat samhälle ska det finnas bibliotek med fri tillgång för alla 
medborgare. Där ska man kunna finna stoff för sin bildning, för att utvecklas som människa och 
som samhällsmedborgare. Man skall kunna finna litteratur och information för sin utbildning 
och fortbildning. Folkbiblioteket spelar en viktig roll för folkbildningen. (Höglund & Klingberg 
2001, s. 36) 

Folkbildningstanken, som på många sätt genomsyrar de svenska folkbibliotekens 
verksamhet, kommer alltså även att innefatta de grupper som på grund av att de har 
invandrat till Sverige kan ha ett annorlunda informationsbehov än infödda medborgare 
och som i många fall behöver information som är språkligt anpassad. Samtliga 
medborgare, oavsett bakgrund, ska ha tillgång till information och litteratur. 
Folkbiblioteken har alltså möjlighet att få en unik ställning när det gäller att hjälpa nya 
medborgare att bli en del av det svenska samhället och skapa möten och förståelse 
mellan människor med olika kulturell bakgrund.  

Bibliotekstjänst har gett ut en del publikationer som diskuterar folkbibliotekens roll när 
det gäller det mångkulturella samhället och demokratifrågor. Biblioteket mitt i världen: 
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flerspråkig biblioteksverksamhet (1998) är en idé- och metodbok som belyser olika 
sidor av de svenska folkbibliotekens flerspråkiga verksamhet. Det är SAB:s kommitté 
för mångkulturell biblioteksverksamhet som har tagit initiativ till boken och försöker ge 
en bild av vad som görs och kan göras på biblioteken idag och visar folkbibliotekens  
betydelse i integrationsarbetet. Boken behandlar ämnen som äldre invandrare, 
invandrare från Finland, samer, databaser och internationella nätverk, från historik till 
samtid och framtid. Den mångkulturella verksamheten på biblioteken i Rinkeby och 
Tensta beskrivs också och man diskuterar de institutioner och arbetsformer som skapats 
för att möta behoven från låntagare med andra modersmål än svenska. Bibliotek – 
mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati (2000) är utgiven i samarbete med 
SAB:s demokratigrupp. Denna publikation består av ett antal texter av mer eller mindre 
kända skribenter, som bland annat diskuterar hur kunskap hänger samman med makt 
och demokrati,  folkbiblioteken som en mötesplats för människor från olika kulturer och 
hur framtidens folkbibliotek kommer att se ut. Amanda Peralta, forskare inom Idé- och 
lärdomshistoria, beskriver folkbiblioteken i Sverige som ”den inbjudande ingångsporten 
till samhället eller åtminstone en tillflyktsort där toleransen rår.” (Bibliotek  – 
mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati 2000, s. 118) Hon anser att 
folkbiblioteken för många nykomna i landet är en plats där utanförskap kan kännas 
mindre tungt och de själva mindre främmande (Bibliotek  – mötesplats i tid och rum: En 
bok om demokrati 2000, s. 118). Tillgången på flerspråkigt material gör att hon ser 
folkbiblioteken som veritabla medborgarskolor för många som kommer inflyttande från 
andra delar av världen och menar att varje försök att lägga ner ett folkbibliotek innebär 
ett hot mot demokratin och den pågående integrationspolitiken, då: 

Folkbiblioteket kan bidra till att vidga möjligheterna till en äkta integrationsprocess, en som tar 
till vara de direkta kontakterna mellan människor av olika ursprung och samspelet dem emellan. 
Folkbiblioteket kan uppmuntra och främja det interkulturella samtalet genom att förvandla sig 
till en mångkulturell mötesplats för debatt och dialog. (Bibliotek - mötesplats i tid och rum 2000, 
s. 135) 

I Biblioteket mitt i världen diskuterar bibliotekarier från Rinkeby bibliotek hur de fått 
användning för Internet i sitt arbete med integration och mångkulturellt material. Ett 
område som de speciellt vill belysa är möjligheten att läsa tidningar och tidskrifter på 
Internet. Det har tidigare varit ett problem att tryckt periodika från andra länder och 
världsdelar kommer med lång fördröjning och ofta uteblivit helt. En annan nackdel har 
också varit att prenumerationspriserna de senaste åren stigit, i synnerhet för de 
utländska tidnings- och tidskriftsabonnemangen (Biblioteket mitt i världen 1998, s. 53 
ff). Att låta användarna läsa tidningar och tidskrifter på Internet har fungerat så väl att 
man på Rinkeby bibliotek börjat fundera vilken funktion de pappersbaserade 
versionerna egentligen fyller: ”Kan de elektroniska webbtidningarna på ett 
servicemässigt godtagbart sätt helt eller delvis ersätta pappersversionerna? Internet kan 
knappast ersätta boken på biblioteken- men tidningar och tidskrifter...?” (1998, s. 56) I 
samma bok beskrivs även vikten av att använda sig av Internet inom bibliotekens 
mångkulturella verksamhet: 

Språk- och kommunikationsförmåga är oerhört viktiga kunskaper i dagens och framtidens 
samhälle, inte minst med tanke på globaliseringen inom många samhällsområden. Eftersom IT 
numera är en så central del i bibliotekens verksamhet är det viktigt att ta vara på de möjligheter 
som tekniken öppnar också för det flerspråkiga biblioteksarbetet och för internationell 
förståelse. Det är säkert så att flerspråkigt biblioteksarbete i framtiden kommer att vara omö jligt 
utan hjälp av IT. (Biblioteket mitt i världen 1998, s. 137) 
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Ett av de projekt där man haft som mål att genom Internet förmedla material till en 
mångkulturell målgrupp är International Children´s Digital Library. Projektet syftar till 
att ge barn och vuxna tillgång till mångkulturell barn- och ungdomslitteratur och 
beskrivs av de inblandade som ett projekt som riktar sig till ”a multi- lingual, multi-
cultural, multi-generational audience” (Browne Hutchinson, Rose, Bederson, Carlson 
Weeks & Druin 2002). ICDL-projektet startades 2002 av forskare knutna till University 
of Maryland och Internet Archive och målet var att skapa en samling av tiotusen 
barnböcker skrivna på hundra språk som skulle vara tillgänglig kostnadsfritt via 
Internet. Det digitala bibliotekets målgrupp är främst barn mellan tre och tretton år och 
vuxna som antingen arbetar med barn eller studerar barnlitteratur.  

Då samlingen riktar sig till en målgrupp med blandade åldersgrupper som tillhör olika 
kulturer och dessutom talar olika språk, poängterar Browne Hutchinson et al. i 
rapporten The international children´s digital library: a case study in designing for a 
multi-lingual, multi-cultural, multi generational audience (2002) vikten av att utveckla 
sökfunktioner och gränssnitt i samarbete med personer som tillhör dessa grupper. 
Därför har man arbetat tillsammans med barn i åldrarna sju till elva år som har bidragit 
till uppbyggnaden av samlingen och utvärderat funktionerna. Man har även strävat efter 
att gruppen som utformat samlingen ska bestå av personer från olika kulturer och ha en 
variation av modersmål. Browne Hutchinson et al. pekar på några av de problem som 
uppstått under uppbyggnadsarbetet, däribland olika tekniska svårigheter som har att 
göra med användarnas och materialets blandade skriftspråk.  

Andra problem har haft sitt ursprung i kulturella skillnader mellan användare i olika 
länder. Eftersom samlingen bland annat riktar sig till barn som inte lärt sig läsa och 
användare som inte förstår engelska, har man utvecklat olika symboler för att underlätta 
för användarna. Utvecklandet av dessa symboler har dock inneburit en del svårigheter, 
då vissa bilder inte är tydliga för användare från alla kulturer eller i värsta fall kan 
uppfattas som stötande i vissa kulturer. Browne Hutchinson et al. beskriver bland annat 
en bild av en pojke som räcker ut tungan, vilken man var tvungen att byta ut efter att ha 
fått synpunkter från en kinesisk medarbetare om att detta var en opassande bild inom 
kinesisk kultur. Även systemet med att ge stjärnor till populära böcker har genomgått en 
förändring. Efter påpekanden om att de femuddiga stjärnor som användes kunde tolkas 
ha en religiös innebörd byttes dessa ut mot mer neutrala sju- eller åttauddiga stjärnor. 
Andra symboler som orsakade problem var de som skulle representera kategorier som 
”Mytologi” eller ”Superhjältar” då dessa symboler skiljer sig mycket åt mellan olika 
länder och kulturer. En symbol som inom en kultur uppfattas som rolig, exempelvis en 
clown, kan bli obegriplig inom en annan kultur. I vissa fall har man varit tvungen att 
skapa alternativa symboler beroende på användarens bakgrund. Browne Hutchinson et 
al anser att de viktigaste slutsatser som man har dragit av uppbyggnaden av ICDL-
samlingen har varit hur betydelsefullt det är att samlingen utvecklas i samarbete med 
representanter från den tilltänkta målgruppen. Man har också insett att de kulturella 
aspekterna genomsyrar varje del av arbetet, både inom urvalsprocessen och när det 
gäller utformningen av användargränssnittet. 

Det har gjorts ett antal undersökningar som behandlar invandrares förhållande till 
folkbiblioteken inom biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet. I sin 
magisteruppsats Folkbiblioteken - en väg till integration från 2003 undersöker Hawar 
Hamarashid hur svenska folkbibliotek genom att fungera som informationscentrum och 
mötesplats kan leda till ökad integration i samhället. Genom att diskutera termen 
invandrare, invandringens historia, invandrarpolitiken fram till dagens 
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integrationspolitik och dess inverkan på folkbiblioteken drar Hamarashid slutsatsen att 
folkbiblioteken genom medieförsörjningen kan ha en betydande roll för invandrarnas 
informationsbehov. Författaren tar också upp den kulturella aspekten och redogör för de 
riktlinjer som styr folkbibliotekens arbete med mångkulturellt material och invandrare. 
Även folkbildnings tankens inverkan på detta arbete diskuteras. Genom intervjuer och 
observationer kommer Hamarashid fram till att folkbibliotek kan och bör spela en viktig 
roll som informationscentrum och mötesplats för minoriteter, bidra till att bevara och 
utveckla deras språk, kultur och identitet samt ge invandrare möjlighet att söka 
information om levnadsvillkoren i det nya landet.  

2.3.2 Tre typer av informationsbehov bland invandrare  

Henry Bäck är professor vid förvaltningshögskolan i Göteborg och Maritta Soininen är 
universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 
Tillsammans har de med stöd från Socialvetenskapliga forskningsrådet, Svenska 
kommunförbundet och Arbetsmarknadsdepartementet sedan 1990 drivit ett projekt för 
att undersöka vilka demokratiska villkor invandrare i Sverige lever under. Detta projekt 
har resulterat i en rad publikationer som behandlar maktfördelningen mellan olika 
grupper i samhället och skillnaden mellan den politiska idealbilden av ett rättvist 
samhälle och verkligheten. Bäck och Soininen menar i Den kommunala 
invandrarpolitiken: arenor, aktörer och barriärer (1998) att invandrarna är en 
samhällskategori med små politiska resurser och att en del av dem till och med saknar 
den mest grundläggande politiska resurser- rösträtten. De fastslår att invandrarna är och 
kommer att fortsätta vara en minoritetsgrupp i samhället och diskuterar denna grupps 
möjligheter att påverka. Författarna fokuserar på beslutsprocesser i kommunerna i 
invandrarpolitiska frågor och diskuterar de behov som utmärker invandrarnas 
samhällsposition. Bäcks och Soininens undersökningar har ingen direkt koppling till 
folkbibliotekens verksamhet, men tydliggör samhällsstrukturer där även folkbiblioteken 
kan komma att spela en roll.  

Bäck och Soininen urskiljer tre behovsgrunder hos invandrare. Dessa behovsgrunder 
utgår från de roller som uppstår när en människa lämnar sitt hemland för att bosätta sig i 
ett samhälle som på vissa plan skiljer sig från det samhälle som personen i fråga har 
lämnat. Skillnaden kan ligga på det officiella planet, där styrelseskick, förvaltning och 
regler och lagar kan skilja sig åt. Men skillnaden kan också ligga på det sociala planet, 
där kulturella olikheter kan leda till skillnader i sättet att umgås och andra värderingar. 
Bäcks och Soininens tre behovsgrunder är: 

• Invandraren är medlem i en speciell etnisk grupp. I denna roll har man behov av 
att kunna umgås med sina landsmän, behov av att bevara och använda det egna 
språket. De ska dessutom ta del av information och kulturutbud från det gamla 
hemlandet samt delta i den egna gruppens kulturella och religiösa aktiviteter osv. 

• Invandraren är åtminstone till en början en nykomling eller främling i det nya 
samhället. I denna roll behöver han eller hon lära sig det nya landets språk, hitta i 
samhället och förstå byråkratin. 

• Invandraren kan vara medlem i någon annan samhällskategori som dominerar 
eller är överrepresenterad i den egna invandrargruppen. Exempelvis bland de 
tidiga grupperna av arbetskraftsinvandrare dominerade arbetarklassen starkt. 
Detta medförde att arbetarklassens behov blev särskilt markanta bland 
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invandrare. Hit hör t. ex. behov av högre löner, bättre arbetsmiljöer och behovet 
av att kunna påverka företagens beslutsprocesser (Bäck & Soininen, 1998 s. 12). 

Bäcks och Soininens tre behovsgrunder kan även översättas till informationsbehov. 
Samtliga tre behovsgrunder leder till ett behov efter en viss typ av information som 
hjälper till att hantera en ny livssituation. Den första behovsgrunden, där etnicitet och 
grupptillhörighet poängteras, ger ett behov av information som stärker identitetskänslan 
hos den invandrade. Den håller också den invandrade informerad om 
händelseutvecklingen i det land personen i fråga har lämnat och hjälper den invandrade 
att bibehålla kulturella aktiviteter och uttrycksmedel som kan ha en ringa eller obefintlig 
roll i det nya landet. Den andra behovsgrunden leder till en form av informationsbehov 
som är av mer praktisk natur. Den typ av information som är knuten till denna 
behovsgrund leder till en praktisk integrering i samhället, och beskriver de regler och 
förutsättningar som den nya livssituationen ger. Den sistnämnda behovsgrunden leder 
till ett informationsbehov som är svårt att ringa in, då detta informationsbehov är 
mycket individuellt och styrs både av den invandrades bakgrund och nuvarande 
livssituation. Då begreppet ”invandrare” bara koncentrerar sig på en aspekt av 
personerna det handlar om (förenklat bara den fysiska förflyttningen från en nation till 
en annan) och skillnaderna mellan individerna inom denna grupp är betydligt större än 
likheterna, blir det därför svårt att förutse det informationsbehov som är knutet till Bäck 
och Soininens tredje punkt. 



37 

 

3 Intervjuer och undersökning av länksamlingar 
I detta kapitel beskrivs de två undersökta länksamlingarna och jag kommer att redogöra 
för sammanfattningarna av intervjuerna med de två bibliotekarierna som ansvarar för 
länksamlingarnas uppbyggnad. 

3.1 Sammanfattning av intervju med den ansvariga bibliotekarien för 
Kortedala/Gamlestadens länksamling  

Kortedala/Gamlestadens länksamling växte fram ur projektet “Ord som länkar” som var 
ett treårigt projekt som pågick mellan 1999 - 2001 med stöd från 
Arbetsmarknadsdepartementet. Målet var att man skulle nå så många resurssvaga 
medborgare som möjligt, och tonvikten lades på vuxna invandrare. Syftet med projektet 
var att ge denna målgrupp tillgång till och vana vid informationsteknik, både på det 
egna språket och på svenska. I samband med detta påbörjades olika åtgärder för att 
förmedla informationsteknik på olika sätt. Ett sätt var att bygga ut det publika nätverket 
som fanns med fler datorer och program, bland annat programmet Global Writer, ett 
program med vilket man kan skriva på över hundra olika skriftspråk. Kännedomen om 
programmet spreds och ledde till ett ökat intresse från allmänheten för projektet. Även 
satsningar på CD-Rom på olika språk gjordes. En stor kursverksamhet riktad mot 
människor utan datavana sattes igång. Verksamheten riktade sig både till svenskar och 
invandrare och lärare anställdes som kunde tala olika språk, bland annat persiska, 
arabiska, finska, somali och de jugoslaviska språken. Intresset för kurserna var stort och 
många invandrare ville även delta i de svenskspråkiga kurserna. I samband med 
datorutbildningskurserna fanns ett behov av material att hänvisa till för att visa vilken 
typ av kvalitativt material man kan få tillgång till med hjälp av Internet. Bibliotekarien 
som numera ansvarar för samlingen tog då initiativet till att skapa en ny länksamling 
som skulle kunna användas bland annat för detta ändamål. Under kursernas gång 
samlades bra länkar från olika språkområden in och kom att utgöra en del av den nya 
länksamlingen.  

Länksamlingen är numera en central del av stadsdelen Kortedalas webbplats och länkar 
till samlingen finns på flera platser, både på stadsdelens och på bibliotekets webbplats. 
Den ansvariga bibliotekarien och arbetar tillsammans med chefen för 
Kortedala/Gamlestadens bibliotek, med att välja ut vilket material som ska finnas 
representerat. Länksamlingen har numera utökats med fler länkar än de mångkulturella. 
Stadsdelen Kortedalas informatör hade tidigare en egen samling länkar till 
Internetresurser som behandlar samhällsfrågor, men dessa har nu införlivats i 
länksamlingen. Den ansvariga bibliotekarien har strukturerat upp samtliga länkar och 
anser att bibliotekariers vana att handskas med informationssystem är en bra grund för 
den typen av uppgifter. Man har haft Stadsbibliotekets länksamling som förebild, men 
strävar efter att ha ett mindre antal länkar och skapa en koncentrerad länksamling. Hon 
beskriver samlingen som anspråkslös, men tillägger också att den fungerar bra. 

Det material som den ansvariga bibliotekarien först och främst vill se representerat i 
samlingen är material kopplat till massmedia: dagstidningar, tidskrifter och webbplatser 
för radiokanaler från olika delar av världen. Numera tillkommer en del nya länkar och 
man arbetar för att utöka vissa delar av länksamlingen, exempelvis delen med afrikanskt 
material. Man har även tagit bort en del material från länder som man anser har varit 
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överrepresenterade, som Iran, och försöker få en balans i materialet. Samlingen har 
skapats med hjälp av kursdeltagarna och den ansvariga bibliotekarien tar även hjälp av 
biblioteksbesökarna genom att gå runt och tala med datoranvändarna och be dem 
rekommendera länkar. Tips på användbara länkar kan även komma från branchkollegor, 
exempelvis bibliotekarier på Internationella Biblioteket. Den ansvariga bibliotekariens 
önskan har varit att utveckla länksamlingen i dialog med samlingens användare och 
poängterar att hon alltid vill ha synpunkter på länksamlingens innehåll. 

Kvalitetsbedömningen av materialet är problematisk, då bibliotekarierna själva inte 
alltid behärskar språken materialet är skrivet på. En hjälp i 
kvalitetsbedömningsprocessen har man då genom de flerspråkiga lärare som är anställda 
för kursverksamheten. Dessa har bedömt en del av materialet men det finns inga 
formella kriterier uppsatta för vilken typ av material som ska finnas representerat i 
samlingen. En del länkar har tagits bort därför att man varit osäker på om det är lämpligt 
material för biblioteket att förmedla. Urvalet av iranska länkar har skett i samråd med en 
medarbetare med iransk bakgrund och den ansvariga bibliotekarien anser att det är 
mycket viktigt att man kan resonera kring materialet och diskutera varför det bör finnas 
med i länksamlingen. Länkarna kontrolleras ungefär en gång varannan månad, men 
detta varierar. De länkar som finns i samlingen är av tämligen stabil natur och förändras 
sällan. Den ansvariga bibliotekarien säger att länkarna inte är statiska, men ganska 
stabila. Materialet som finns med är av den typ som står sig rätt så bra. 

Länksamlingen riktar sig till alla medborgare och man har i åtanke att en del av 
målgruppen är invandrare när man väljer hur länkarna ska presenteras, dock har man 
inte arbetat speciellt mycket med uppmärkning av länkarna. Den ansvariga 
bibliotekarien skulle vilja utveckla samlingen genom att tillföra förklarande texter till 
samtliga länkar, men detta är svårt att hinna med. Då antalet länkar hålls relativt litet 
blir det lättare för användarna att få en överblick över samlingens innehåll. Vissa länkar 
är märkta med exempelvis omdömet ”skrivet på lätt svenska”. De länkar som man har 
velat ha med har sorterats in under lämpliga rubriker. Olika delar riktar sig till olika 
målgrupper. ”Bibliotek och kataloger” riktar sig i första hand till bibliotekarierna själva, 
men man vill även göra dem tillgängliga för användare som kan ha nytta av dem, 
exempelvis studenter som är vana vid Libris och som förstår Universitetsbibliotekets 
system. Samlingens struktur ska vara så intuitiv som möjligt.  

Användarna förväntas inte ha speciellt mycket förkunskaper och bibliotekarierna i 
informationsdisken hänvisar ofta till material som finns i länksamlingen. Den ansvariga 
bibliotekarien ser arbetet i informationsdisken som en pedagogisk möjlighet att visa 
användarna nya sätt att ta fram information. Kurser i grundläggande datorhantering 
finns fortfarande kvar som en del av projektet ”Ordbron”, som har kommit att ersätta 
”Ord som länkar”. Medborgare i hela kommunen har möjlighet att anmäla sig till dessa 
kurser och undervisningen pågår under fyra kurstillfällen. 

Den ansvariga bibliotekarien säger att man inte har några planer på att bygga ut 
länksamlingen, utan anser att den har ett bra omfång som det är. Man strävar efter att 
komplettera vissa delar av samlingen och ser även möjligheter till en designmässig 
utveckling av sidan. Det finns också en önskan om att få mer kunskap om vilka länkar 
som används mest och i vilken utsträckning, för att på så sätt kunna göra samlingen 
ännu mer användaranpassad. 
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3.2 Beskrivning av Kortedala/Gamlestadens länksamling 
Samlingen inleds med en påminnelse om vikten av källkritik när man hämtar 
information från material på Internet och länkar till två Internetresurser som behandlar 
ämnet ” Kolla källan” och ”Källkritik på nätet”. En av dessa länkar återfinns även under 
huvudavdelningen ”Att hitta på Internet”. Länksamlingen består sedan av tio 
huvudavdelningar, av vilka två är indelade i underavdelningar. Ingen ytterligare 
indelning sker. Samlingen består sammanlagt av 195 länkar till Internetresurser. 
Länkarna är inom samtliga underavdelningar uppställda efter alfabetisk ordning. 

Tabell 1. Indelningsstrukturen i Kortedala/Gamlestadens länksamling 

Huvudavdelningar  Underavdelningar Ytterligare 
underavdelningar 

Samhällsfrågor Sverige  
 Göteborg  
 Arbetsmarknad och utbildning  
 Bostadsmarknad  
 Konsumentfrågor  
 Hälsa och miljö  
 Statistik  
Världen på nätet Allmän information om länder  
 Afrika  
 Asien Mellanöstern  
 Latinamerika   
 Europa  
Mångkultur, språk, lexikon (inga underavdelningar)  
Bibliotek och kataloger (inga underavdelningar)  
Litteratur och författare (inga underavdelningar)  
Massmedia (inga underavdelningar)  
Att hitta på Internet (inga underavdelningar)  
Sökverktyg (inga underavdelningar)  
Uppslagsverk (inga underavdelningar)  
Länkar för barn och unga (inga underavdelningar)  

Indelningsstrukturen i samlingen är grund och endast 2 av de 10 huvudavdelningarna 
har några underavdelningar. Denna grunda struktur gör att det inte framträder någon 
tydlig hierarkisk struktur. Materialet i samlingen presenteras snarare i alfabetiskt 
arrangerade länklistor under beskrivande rubriker än i någon form av utarbetat 
klassificerande system. Strukturen i Kortedala/Gamlestadens länksamling grundar sig 
inte på något traditionellt klassifikationssystem, vilket bland annat syns när det gäller 
relationerna mellan huvudklasserna. Dessa ger inte intryck av att vara uppställda efter 
någon särskild princip, möjligen kan man säga att de större huvudavdelningarna med 
flest underavdelningar står först. Systemet bygger inte enbart på ämnesindelning, vissa 
avdelningar är istället sammanställda efter målgrupp, som ”Länkar för barn och unga”.  

Kortedala/Gamlestadens länksamling riktar sig till alla medborgare men man har 
uttryckligen i åtanke att en del av målgruppen är invandrare. Material för denna 
målgrupp är utspritt över samtliga avdelningar, men är speciellt koncentrerat i 
avdelningarna ”Världen på nätet” och ”Mångkultur, språk och lexikon” som innehåller 
länkar till ett flertal icke-svenskspråkiga Internetresurser. 

Vissa av länkarna till Internetresurser beskrivs kortfattat, med kommentarer som 
”officiell Sverigeinfo (även på lätt svenska)” och ”info för etniska minoriteter i DK”. 
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Man använder sig inte av symboler eller illustrationer. I vissa fall framgår vilket språk 
som Internetresurserna är skrivna på, men detta gäller inte samtliga länkar. 
Internetresurserna är inte betygsatta. 

3.3 Sammanfattning av intervju med den ansvarige bibliotekarien för 
Stadsbibliotekets mångkulturella länksamling 

Arbetet med Göteborgs stadsbiblioteks mångkulturella länksamling startade 1997 men 
blev inte klart förrän 1998. Bibliotekarien som byggde upp den mångkulturella 
länksamlingen ansvarar fortfarande för denna del av samlingen. Länksamlingen har 
genom åren genomgått stora förändringar. Från början var de mångkulturella länkarna 
en fristående enhet med namnet Det Flerspråkiga Biblioteket och den ansvarige 
bibliotekarien ansvarade då själv för utformningen. Med den danska länksamlingen 
FINFO7 som förebild byggde han upp en länksamling med tydligt användarperspektiv, 
där symboler som exempelvis flaggor användes för att förtyd liga samlingens innehåll. 
När det så småningom fattades beslut om att stadsbibliotekets länksamling skulle få ett 
enhetligt utseende anpassades de mångkulturella länkarna till resten av samlingen. Detta 
innebar bland annat att symbolerna försvann. Numera är de mångkulturella länkarna en 
del av Stadsbibliotekets länksamling och personal från varje avdelning ansvarar för den 
delen av samlingen som är knuten till respektive avdelning.  

När det gäller det material som finns representerat i länksamlingen så är målet att täcka 
in så många språkgrupper som möjligt och man arbetar för att olika ämnesområden och 
inriktningar ska finnas med. Den ansvarige bibliotekarien tar som exempel en länk till 
en bokhandel som säljer politisk litteratur på persiska, och menar att det kan vara en 
mycket bra resurs. Men för att samlingen ska bli komplett måste den förutom denna 
länk även innehålla länkar till bokhandlar som inriktar sig på andra typer av persisk 
litteratur, som exempelvis religiös litteratur och skönlitteratur. Detta gäller även övriga 
språkgrupper. Den ansvarige bibliotekarien säger att han strävar efter en bra blandning 
av länkar och efter att göra länksamlingen så övergripande som möjligt. Detta innebär 
att han i viss mån undviker att ta med Internetresurser som endast riktar sig till enskilda 
nationaliteter. Undantagen är länkar till Internetresurser som riktar sig till romer och 
kurder, eftersom dessa folkgrupper är spridda i världen och därför kan ha svårare att 
finna relevant material. 

När länksamlingen startades upp sökte den ansvarige bibliotekarien mycket aktivt efter 
material men numera sker inte detta i samma utsträckning som tidigare. I stället 
använder han sig mycket av de tips han får från kollegor. Underhållet av länksamlingen 
sköts regelbundet, genom att han själv går igenom länkarna och ser att de fungerar. 
Under detta arbete bedömer han också om samtliga länkar fortfarande är aktuella att ha 
kvar, då vissa länkar kanske inte längre svarar upp mot hans krav och kan ersättas med 
andra länkar. 

När det gäller kvalitetsbedömning av Internetresurser säger den ansvarige bibliotekarien 
att många av de Internetresurser som han länkar till även finns i en engelsk version, och 
tar den iranska webbplatsen Goya som exempel. I dessa fall litar han på att den engelska 
versionen överensstämmer med versionerna på andra språk och gör 

                                                 

7 FINFO är en Internettjänst som tillhandahålls av den danska staten och Universitetsbiblioteket/Det 
danska centralbiblioteket för invandrarlitteratur. Syftet med tjänsten är att erbjuda etniska och språkliga 
minoriteter i Danmark information om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. 
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kvalitetsbedömningen själv. Finns ingen engelsk version tar han hjälp av kollegor som 
talar det aktuella språket. Han säger att det dock är ganska vanligt med engelskspråkiga 
versioner av webbplatser och att bedömning av Internetresurser ofta är enklare än 
bedömning av tryckta böcker. Många av de Internetresurser som saknar engelsk 
översättning har han blivit tipsad om av kollegor och i dessa fall litar han på deras 
omdömen. Den ansvarige bib liotekarien påpekar också att det finns en tydlig hierarki på 
Internet, där vissa källor värderas högre än andra. Vissa webbplatser anses i regel hålla 
hög kvalitet och material därifrån kan därför få förtur framför material från okända 
webbplatser. Han understryker att detta resonemang naturligtvis medför vissa risker, 
men att det i praktiken nästan alltid fungerar. 

Då den mångkulturella delen i stadsbibliotekets länksamling är begränsad finns det inte 
något behov av ett alltför detaljerat indelningssystem. Materialet sorteras in under tre 
rubriker och förutom detta finns det vissa fristående länkar som bland annat leder till en 
alfabetisk förteckning över alla invandrarföreningar i Göteborg. Denna länk används 
mest av låntagarna. Den ansvarige bibliotekarien försökte med länksamlingens äldre 
utformning beskriva strukturen så enkelt och tydligt som möjligt. Nu arbetar han med 
att bibliotekets webbplats ska översättas till ett flertal språk, inte bara engelska. Den 
ansvarige bibliotekarien anser att många folkbibliotek överhuvudtaget inte är tillräckligt 
anpassade för invandrare och tar som exempel att skyltningen i biblioteksbyggnader 
sällan är flerspråkig. Ett annat problem är bibliotekens webbplatser, där information om 
öppettider och tjänster i många fall endast finns på svenska. Han påpekar också att en 
länksamling med mångkulturellt innehåll blir svår att använda om användarna inte kan 
hitta länksamlingen på webbplatsen eftersom all information är på svenska. 

Den ursprungliga mångkulturella länksamlingen, Det Flerspråkiga biblioteket, användes 
ofta som undervisningsmaterial ute i stadsdelarna, då den var enkel att använda och 
hade tydliga symboler. Så småningom började stadsdelsbiblioteken göra egna 
länksamlingar och efter att Stadsbibliotekets mångkulturella länksamling ändrades för 
att få samma utseende som den övriga länksamlingen används den inte i samma 
utsträckning som undervisningsmaterial. Stadsbiblioteket har för närvarande ingen 
användarundervisning riktad till invandrare. Dessa användare hänvisas till kurserna på 
stadsdelsbibliotek i bland annat Bergsjön, Kortedala och Hjällbo. Den ansvarige 
bibliotekarien hoppas på att även stadsbiblioteket så småningom kan börja med 
användarundervisning för invandrare, på samma sätt som man nu bedriver ”Seniorsurf”, 
användarundervisning för äldre. Numera riktar sig samlingen delvis främst till eller 
används av kollegor. Invandrare använder till viss mån samlingen men inte i samma 
utsträckning som tidigare. Det vanligaste är att användare hittar vissa länkar via 
samlingen, men att de sedan i fortsättningen går direkt till de sidor de är intresserade av 
och inte återkommer till samlingen. Att samlingen numera delvis riktar sig till kollegor 
påverkar urvalet av länkar och för tillfället leder en stor del av länkarna till utländska 
bokhandlar. Den ansvarige bibliotekarien säger att han fått mycket bra respons på 
länksamlingen från kollegor runt om i landet. 

Den ansvarige bibliotekarien tror att de enskilda folkbibliotekens arbete med 
mångkulturella länkar kan förändras när Internationella Bibliotekets portal ”Virtuella 
biblioteket” blir klar. Från att ha arbetet med många mindre länksamlingar får 
bibliotekarierna runt om i landet tillgång till en stor samling Internetresurser och kan 
även själva bidra med förslag på länkar. Mycket pekar på att den nya portalen kommer 
att innehålla en blandning av länkar som riktar sig dels till invandrare och dels till 
bibliotekarier runt om i landet. Detta kan leda till att man väljer att göra den 
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mångkulturella samlingen på Göteborgs stadsbibliotek mindre och eventuellt fokusera 
på mer lokalt material, det vill säga Internetresurser som invandrare bosatta i 
Göteborgsområdet kan ha nytta av. Den ansvarige bibliotekarien ser stora möjligheter 
till ett samarbete mellan bibliotekarier runt om i landet för att göra den nya portalen så 
bra som möjligt. 

3.4 Beskrivning av Göteborgs stadsbiblioteks länksamling 
Länkarna beskrivs vara sorterade som böckerna i biblioteket, vilket tydliggör för 
användarna att man gjort indelningen av länkar med SAB-systemet som grund. Det 
finns tjugosex huvudavdelningar, av vilka 17 är indelade i underavdelningar. Av dessa 
17 är sedan 4 ytterligare vidareindelade med en nivå. De tjugotre första 
huvudavdelningarna har förutom rubriker även notation baserad på SAB-systemets 
bokstäver. De tre sista huvudavdelningarna är placerade under rubriken ”Övrigt” 
nedanför de andra huvudavdelningarna. Dessa tre har heller ingen bokstavsnotation. 
Samlingen består sammanlagt av närmare 1000 länkar till Internetresurser. Länkarna är 
inom samtliga underavdelningar uppställda efter alfabetisk ordning. 

Personal från varje avdelning ansvarar för den delen av samlingen som är knuten till 
respektive avdelning. Länkantalet för olika avdelningar skiljer sig kraftigt åt. 
Indelningsstrukturen i samlingen varierar och går från en huvudavdelning som åtföljs av 
som mest två underindelningar till som minst en huvudavdelning som innehåller en 
länklista utan rubrik. Inom de avdelningar som är indelade i flest steg är den hierarkiska 
strukturen tydlig och logisk, som exempelvis att ”I Konst, teater, musik och film” vidare 
indelas ibland annat underavdelningen ”Musik” som i sin tur vidareindelas i 
underavdelningar som ”Opera” och ”Hip hop & rap”. Inom underavdelningarna 
presenteras länkarna oftast i alfabetisk ordning. 

Under ”Övriga” ligger tre länkar: ”EU- Europeiska Unionen”, ”Göteborg och 
Bohuslän” och ”Mångkulturella länkar”. ”Göteborg och Bohuslän” undantas från dessa 
tabeller då detta är en specialsamling som fungerar som kombinerad länksamling och 
ämnesguide.  
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Tabell 2. Indelningsstrukturen i Stadsbibliotekets länksamling. 
Huvudavdelningar Underavdelningar Ytterligare 

underavdelningar 
A Böcker, bibliotek, arkiv Sverige  
 Norden  
 Nationalbibliografier på engelska, tyska franska  
 Internationella bibliotek och kataloger  
 Internationella förlag/bokhandel  
 Arkiv  
B Uppslagsböcker, massmedia, 
museer 

Uppslagsböcker  

 Massmedia  
 Museer, mm  
C Religion Allmän, ej namngiven avdelning  
 Bibeln  
 Kristna samfund  
D Filosofi, psykologi Filosofi Etik 
 Psykologi  
E Utbildning, pedagogik (inga underavdelningar)  
F Språk Allmän, ej namngiven avdelning  
 Namn  
G Litteraturhistoria/H 
Skönlitteratur 

Litteraturhistoria och skönlitteratur  

 Recensioner  
 Litterära priser  
 Poesi  
 Dramatik  
I Konst, musik, teater, film Film Filmrecensioner 
 Teater  
 Balett/dans  
 Cirkus  
 Musik Klassisk musik 
  Opera 
  Musikaler 
  Folkmusik 
  Jazz 
  Blues 
  Hip Hop & rap 
  Pop & Rock 
  Skivaffärer i Göteborg 
 Konst  
 Design och dräkthistoria  
 Arkitektur  
J Arkeologi (Inga underavdelningar)  
K Historia (Inga underavdelningar)  
L Biografi, släktforskning (Inga underavdelningar)  
M Folkkultur, ursprungsfolk (Inga underavdelningar)  
N Geografi Landinformation Världen 
  Afrika 
  Asien 
  Europa 
  Latinamerika 
 Kartor  
 Reseguider  
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O Samhälle, rättsvetenskap Internationella frågor  
 Politik och statsskick  
 Sverige – myndigheter och statliga verk  
 Sverige – samhällsfrågor  
 Sociala frågor  
 Genusfrågor  
 Juridik  
 Arbete och arbetsliv  
 Statistik  
P Teknik, industri, 
kommunikationer 

Ej namngiven teknikavdelning  

 Ej namngiven dataavdelning  
Q Ekonomi, hus och hem Ekonomi  
 Hus & hem  
 Husdjur  
 Mat & dryck  
R Sport och fritid (Inga underavdelningar)  
S Militärväsen Försvarsmyndigheter  
T Matematik (Inga underavdelningar)  
U Naturvetenskap, miljö Astronomi  
 Biologi  
 Botanik  
 Fysik & kemi  
 Geofysik, geologi & meteorologi  
 Miljö  
 Naturvetenskap: allmänt  
 Zoologi  
V Medicin Databaser  
 Hälsa & friskvård  
 Läkemedel  
 Medicinsk terminologi  
 Psykiatri  
 Samhällsmedicin  
 Sjukdomar & egenvård  
u För barn och ungdom En introduktion till Internet  
 Djur och natur  
 Dina rättigheter  
 Geografi, historia, religion m.m.  
 Ung i världen  
 Tidningar för unga på nätet  
 Om böcker, författare och lite annat roligt  
 För dig som skriver själv  
 Föräldrar  
 Serier  
 Dyslexi/funktionshinder  
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Tabell 3. Indelningsstrukturen i Stadsbibliotekets länksamling under rubriken 
”Övrigt” 

Huvudavdelningar Underavdelning ar Ytterligare 
underavdelningar 

EU- Europeiska Unionen Nyhetslänkar  
 EU-information i Sverige  
 EU: institutioner  
 EU:s utvidgning  
 Lagstiftning  
 Ekonomi/EMU  
 Fonder och program  
 Praktik och arbete  
 Statistik  
Mångkulturella länkar  Allmän, ej namngiven avdelning  
 Uppslagsverk  
 Program  

 

”Mångkulturella länkar” består av en lista med trettiosju länkar presenterade i alfabetisk 
ordning. Av dessa har tre länkar brutits ut och presenteras sist i listan. Dessa tre är 
länkar är: ”Integrationsverket”, ”Migrationsverket” och ”Utlänningsnämnden”. De tre 
länkarna har alltså det gemensamt att de leder till myndigheter. Sedan följer två grupper 
med länkar som leder till speciella typer av Internetresurser. Den första gruppen är 
”Uppslagsverk”, vilken innehåller fyra länkar. Den andra gruppen är ”Program”, vilken 
innehåller femton länkar. Även länkarna inom dessa två grupper presenteras i alfabetisk 
ordning. 

Inom Stadsbibliotekets länksamling är det främst ”Mångkulturella länkar” som riktar 
sig till invandrare, även om denna målgrupp även kan hitta intressant information inom 
andra avdelningar. De flesta av Internetresurserna som man länkar till från denna 
avdelning beskrivs kortfattat men man använder sig inte av symboler eller illustrationer. 
I den äldre utformningen av länksamlingen, Det Flerspråkiga biblioteket, fanns 
symboler men dessa försvann när Stadsbibliotekets länksamling skulle få ett enhetligt 
utseende. I de flesta fall framgår inte vilket språk som Internetresurserna som det länkas 
till är skrivna på. Internetresurserna är inte betygsatta. 

”Mångkulturella länkar” finns inom länksamlingen, men det finns fler länkar med 
mångkulturell anknytning som man kan nå på annat sätt. Genom att på Stadsbibliotekets 
startsida klicka på ”Stadsbiblioteket” och sedan gå in på ”Mångkulturellt” kommer man 
till en sida som innehåller information om media på andra språk och 
invandraravdelningen. Där finns även vissa länkar som exempelvis leder till 
förteckningar över utländska dagstidningar och låneregler på andra språk. Längs ner på 
sidan förekommer en mycket liten länksamling, under rubriken ”Länktips”. Denna 
innehåller fem länkar: ”Invandrar- och minoritetstidskrifter”, ”Invandrarföreningar i 
Göteborg”, ”Bokhandlare med utländsk litteratur”, ”Mångkulturella bibliotek” samt 
”Mångkulturella länkar”. De två första länkarna leder till varsin Internetresurs men de 
tre sistnämnda leder till mindre länksamlingar, varav ”Bokhandlare med utländsk 
litteratur” innehåller 30 länkar och ”Mångkulturella bibliotek” innehåller 14 länkar. 
”Mångkulturella länkar” leder till samma länkar som finns i Stadsbibliotekets stora 
länksamling. 
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4 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera det material som framkommit 
genom litteraturstudien, intervjuerna och undersökningen av de två länksamlingarnas 
uppbyggnad utifrån de i inledningskapitlet nämnda frågeställningarna. De 
frågeställningar som jag har velat belysa är följande: 

• Vilken funktion fyller länksamlingarna i folkbibliotekens verksamhet? 

• Vad särskiljer arbetet med Internetresurser från arbetet med traditionellt, tryckt 
material? 

• Hur påverkas urvalet av Internetresurser och länksamlingens utformning när 
materialet är riktat till invandrare? 

Kapitlet avslutas genom att de slutsatser som jag kommit fram till sammanfattas i 
punktform och med några allmänna reflektioner inför framtiden. 

4.1 Vilken funktion fyller länksamlingarna i folkbibliotekens 
verksamhet? 

När det gäller den förstnämnda frågeställningen som behandlar länksamlingarnas 
funktion i folkbibliotekens verksamhet, har jag genom att ta del av rapporter som 
behandlar IT- utvecklingen i Sverige kommit fram till att folkbibliotekens förmedlande 
verksamhet inte uteslutande utformas av de enskilda biblioteken, utan även styrs av 
politiska beslut och den övriga samhällsutvecklingen. Detta märks bland annat genom 
att när Internet och webben under nittiotalet fick en mer framträdande plats i samhället 
förändrades även folkbibliotekens verksamhet. Det politiska målet att uppmuntra och 
utveckla ett användande av den nya informationstekniken kom även att innefatta 
folkbibliotekens informationsförmedling till sina användare. Detta syns bland annat i 
IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96 där man understryker bibliotekens 
möjligheter när det gäller det nya informationsmediets utveckling. Folkbiblioteken fick i 
och med IT- utvecklingen en förändrad verksamhet med nya områden som skulle 
utvecklas. Detta uttrycks även i Bibliotekslagen, där det står att biblioteken ska verka 
för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 

Men folkbibliotekens uppgift i IT-utvecklingen innebär inte bara att ge användarna 
tillgång till Internetanslutna datorer, utan även att orientera sina användare i det snabbt 
växande informationsutbudet. I debatten om Internet och folkbiblioteken kan man spåra 
de traditionella folkbildningstankarna, vilka understryker vikten av att lära användarna 
hur de ska finna den information de är i behov av. Jag anser att förmedlingen av 
Internetresurser på folkbibliotek alltså har en demokratisk aspekt, då folkbiblioteken 
kan hjälpa till att minska informationsklyftan mellan resursstarka och resurssvaga 
medborgare. Exempel på hur denna önskan kan ta sig uttryck är projekten ”Ord som 
länkar” och senare ”Ordbron” på Kortedala och Gamlestadens bibliotek. Dessa projekt 
hade och har som mål att nå så många resurssvaga medborgare som möjligt med 
tonvikten på vuxna invandrare. Syftet med projekten var och är att ge denna målgrupp 
tillgång till och vana vid informationsteknik. Genom dessa kurser i informationssökning 
på Internet växte så småningom Kortedala/Gamlestadens mångkulturella länksamling 
fram. Samlingen fungerade till en början som undervisningsmaterial men kom sedan att 
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utökas med fler typer av länkar och riktar sig numera till många olika typer av 
medborgare. Jag ser en tydlig koppling mellan IT-utvecklingen i samhället och de 
politiska visionerna som leder fram till uppkomsten av denna typ av projekt.  

Min undersökning har även visat att när det gäller folkbibliotekens förmedling av 
Internetresurser är inte bara att handlar om vilken typ av material som ska förmedlas 
utan även hur det utvalda materialet ska samverka med det övriga beståndet. I 
diskussionen kring olika mediatypers plats i bibliotekssamlingen används ibland 
begreppet hybridbibliotek. I denna typ av bibliotek blandas tryckta medier med 
elektroniska och tyngdpunkten läggs på resursernas innehåll snarare än form. Att 
folkbiblioteken förmedlar information genom olika mediatyper är ingen ny företeelse 
och man har redan en längre tid kunnat få tillgång till exempelvis musikmedia, som LP- 
och CD- skivor, och även videokassetter på svenska folkbibliotek. Men genom 
utvecklingen av datorer och Internet kan man säga att ämnet blivit mer aktuellt, då dessa 
informationsmedia på kort tid fått en framträdande roll när det gäller kommunikation i 
samhället. Då mediatypen är relativt ny för folkbiblioteken måste nya metoder och 
system utarbetas för att göra det möjligt att tillhandahålla denna typ av information. 

Ett av de områden där användarna verkar lägga mindre vikt vid mediatypen än vid 
innehållet som förmedlas, är nyhetsmaterial och dagstidningar. På många bibliotek finns 
denna typ av information tillgänglig både i form av tryckta dagstidningar och via 
Internet. Både i intervjuerna med bibliotekarierna och i den studerade litteraturen 
framkom att denna typ av information har fått stor genomslagskraft i den nya 
medieformen. Att ge användarna tillgång till dagstidningar och nyheter genom Internet 
har visat sig ha många uppenbara fördelar, som exempelvis möjlighet att erbjuda mer 
aktuellt material. När användarna tydligt ser fördelarna med att tillgodogöra sig den 
eftersökta informationen genom den nya mediatypen, verkar intresset öka och man 
motiveras att lära sig nya metoder för att inhämta information. När användandet av 
Internet för många människor blir ett alltmer naturligt sätt att utbyta information, blir 
det tydligare att arbetet med denna typ av resurser kan ses som en fortsättning av 
folkbibliotekens förmedling av traditionellt, tryckt material.  

Tanken på hybridbiblioteket, där materialets innehåll blir viktigare än den form den 
tillgängliggörs i, aktualiseras alltså genom Internet. Ändå framstår vissa fysiska 
förutsättningar som gör det nödvändigt att åtminstone delvis särskilja 
biblioteksmaterialet efter form. Såvida Internetresurserna inte skrivs ut på papper så kan 
de inte förvaras i bibliotekshyllorna vid sidan av böcker i samma ämne. Det blir alltså 
nödvändigt att finna alternativ till att integrera mediatyperna rent fysiskt. Då en av 
folkbibliotekens grundläggande uppgifter länge har varit att skapa system för att 
organisera en samling fysiska dokument på ett sätt som gör det möjligt att återfinna 
eftersökt information, blir det möjligt att se länksamlingarna som en metod för att skapa 
en motsvarighet för elektroniska dokument.  

Min undersökning har även visat att liksom när det gäller traditionellt material gör 
bibliotekarierna allt som oftast en kvalitetsbedömning av det förmedlade materialet som 
de väljer att presentera i bibliotekens länksamlingar. Länksamlingarna kan då ses som 
ett sätt för bibliotekarier och användare att inte behöva förlita sig på sökmaskiner, vilka 
ofta förmedlar material av generell natur och inte ger tillgång till alla typer av material. 
Sökmaskiner kan inte he ller göra någon kvalitetsbedömning av det presenterade 
materialet. Denna kvalitetsbedömning kan dock ses som särskilt viktigt när det gäller 
material från Internet, eftersom detta material inte gått igenom samma kvalitetsfilter 
som de flesta former av tryckt material. Genom att samla länkar till Internetresurser i 
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länksamlingar erbjuder alltså folkbiblioteken sina användare kvalitetskontrollerat 
material som kan vara svårt att finna för den enskilde användaren. 

Länksamlingarna kan dessutom vara en möjlighet för bibliotekarierna att underlätta 
användarnas informationssökning. När en användare inte är helt säker på vilken 
information hon eller han letar efter kan ämnenas relation till varandra vara till hjälp. 
Genom att skapa ett hierarkiskt system i materialet som visar hur ämnets olika delar 
förhåller sig till varandra kan användaren få en överblick i ämnet. Det blir också möjligt 
att använda browsing som informationssökningsstrategi. Browsing är vanligtvis en 
lämplig metod då användarens informationsbehov är svårdefinierat eller då målet är att 
få en övergripande bild av ett ämne. Det är ofta enklare för användaren att känna igen 
det eftersökta materialet när hon eller han ser det än att formulera informationsbehovet i 
söktermer. Motsvarigheten till browsing bland traditionellt, tryckt material kan vara att 
gå igenom titlarna och avdelningarna i hyllorna och på så sätt leta sig fram till det 
eftersökta materialet. Länksamlingarna kan alltså vara ett sätt att presentera 
Internetresurser i en miljö som underlättar användarnas informationssökningsprocess. 

Genom länksamlingarna kan folkbiblioteken också förmedla resurstyper som skiljer sig 
från det traditionella materialet. Vissa typer av Internetresurser har ingen direkt 
motsvarighet i tryckt form och länksamlingarna kan därför ge användarna tillgång till 
material som de annars inte skulle återfinna. Exempel på denna typ av material är bland 
annat länkarna till bokhandlare med utländsk litteratur som Stadsbiblioteket förmedlar. 
Den tryckta motsvarigheten skulle vara en lista med namn och telefonnummer, men 
genom länksamlingen kan användarna direkt komma i kontakt med de bokhandlare som 
intresserar dem. Ett annat exempel är webbplatser för radiokanaler från olika delar av 
världen. 

4.2 Vad särskiljer arbetet med Internetresurser från arbetet med 
traditionellt, tryckt material? 

När det gäller de faktorer som särskiljer folkbibliotekens arbete med Internetresurser 
från arbetet med traditionellt, tryckt material har det i min undersökning bland annat 
framkommit att folkbiblioteken har lång erfarenhet av att förvalta och förmedla 
information i traditionell form, huvudsakligen böcker och andra tryckta dokument, men 
att den tekniska utvecklingen har lett till att nya mediatyper tillkommit. Reglerna för 
hanteringen av traditionellt, tryckt material har alltså utarbetats under en längre tid, 
medan systemen som organiserar Internetresurser fortfarande befinner sig i en 
utvecklingsfas. Det kommer att ta tid för biblioteken att utarbeta rutiner för att hantera 
denna nya mediatyp, och denna utveckling förstärks av att Internet fortfarande befinner 
sig i en fas av expansion och förändring. Vissa Internetresurser har heller ingen 
motsvarighet bland det traditionella biblioteksmaterialet.  

Internetresurserna har särskiljande egenskaper som gör att hanteringen av dessa på vissa 
punkter skiljer sig från det traditionella biblioteksmaterialet. Tryckta dokument kan 
beskrivas som statiska, vilket innebär att de inte förändras, vare sig till form eller till 
innehåll, och endast kan placeras på en plats i taget. Internetresurser kan beskrivas som 
dynamiska dokument, vilket innebär att de är föränderliga till form och innehåll och inte 
har någon bestämd fysisk placering. I länksamlingar kan samma dokument återfinnas i 
flera avdelningar och behovet av att skapa en hyllplacering försvinner. 
Internetresursernas föränderlighet gör det viktigare att kontrollera deras innehåll med 
jämna mellanrum. Ett tryckt dokument kan innehålla information som är felaktig eller 
som blir föråldrad, men informationen förändras inte hur länge ett dokument än står i en 
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bibliotekshylla. Innehållet i en länksamling däremot kan snabbt genomgå stora 
förändringar som kan leda till att resurserna blir olämpliga att ha med i en länksamling. 
Internetresursen kan även tas bort eller förflyttas, vilket gör att länken bryts och man 
genom länksamlingen då inte längre har tillgång till den beskrivna resursen.  
Internetresursernas dynamiska natur gör det nödvändigt att skapa rutiner för att hålla en 
länksamling uppdaterad. Om samlingen inte underhålls kommer man snart få problem 
med ett stort antal icke-fungerande länkar som hindrar användaren från att nå den 
information hon eller han söker. Båda de ansvariga för de undersökta länksamlingarna 
bekräftar att de regelbundet kontrollerar länkarna i respektive länksamling. Detta arbete 
är tämligen tidskrävande, även i en mindre länksamling. Om länkarna i samlingen är av 
mer stabil typ, det vill säga den typen av länkar som inte ofta genomgår stora 
förändringar, underlättas arbetet med att hålla länksamlingen uppdaterad. 

Ett annat utmärkande drag bland  webbresurser som gör att de skiljer sig från det 
traditionella, tryckta biblioteksmaterialet, är att de befinner sig i en hypertextstruktur. 
Hypertexten innebär att materialet presenteras i en icke- linjär struktur och texten 
behöver, till skillnad från de flesta traditionella texter, inte behöver läsas från början till 
slut. Läsaren får större valmöjligheter när det gäller i vilken ordningsföljd texterna ska 
läsas, men detta leder även till en tilltagande fragmentisering eftersom varje textsekvens 
är en egen enhet. Delar av texten kan därför lätt kopieras och spridas, medan dess 
ursprungliga sammanhang kan ha försvunnit. Hypertextformatet gör att det blir svårare 
att göra en helhetsbedömning av Internetresurser och sätta in informationen i ett 
sammanhang. 

Min undersökning visar att kvalitetsbedömningen av Internetresurser på många punkter 
skiljer sig från kvalitetsbedömningen av exempelvis böcker och tidskrifter. Många av de 
kvalitetsfilter som förekommer när det gäller tryckt material, som bokförläggare, 
tidskriftsredaktioner, akademiska institutioner och bibliotekens inköpspolitik, fungerar 
inte på samma sätt när det gäller Internetresurser. Att det är enkelt att publicera sig på 
Internet gör också att man får tillgång till en oöverskådlig mängd dokument av 
varierande kvalitet. Därför blir källkritiken viktigare när det gäller Internetresurser än 
när det gäller de flesta typer av tryckta dokument. Detta är också någonting som 
bibliotekarierna är medvetna om och även arbetar med att förmedla till användarna. 
Kortedala/Gamlestadens länksamling inleds exempelvis med en påminnelse om detta 
och två länkar till Internetresurser som behandlar ämnet:” Kolla källan” och ”Källkritik 
på nätet”. 

Arbetet med Internetresurser särskiljer sig också genom att folkbiblioteken än så länge 
förmedlar mycket färre Internetresurser än tryckt material, vilket ställer mindre krav på 
organisationsstrukturen. Både i Stadsbibliotekets och i Kortedala/Gamlestadens samling 
behöver inte några fullt utvecklade klassifikationssystem användas för att strukturera 
upp länkarna, då dessa fortfarande är så få att användarna lätt får överblick över dem. 
Om länksamlingen skulle utökas kraftigt skulle systemen för att organisera dem kräva 
mer eftertanke. 
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4.3 Hur påverkas urvalet av Internetresurser och länksamlingens 
utformning när materialet är riktat till invandrare? 

När det gäller hur urvalet av Internetresurser och länksamlingens utformning påverkas 
när materialet är riktat till invandrare, har jag i min undersökning funnit flera faktorer 
som har inverkan. Liksom när det gäller folkbibliotekens förmedling av Internetresurser 
så finns det politiska beslut och övergripande riktlinjer som påverkar vilken typ av 
material som folkbiblioteken ska förmedla. I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest från 
1994 förklaras att folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, 
nationalitet, språk eller samhällsklass. Om vissa medborgare av olika anledningar inte 
kan ta del av det material som finns tillgängligt, exempelvis på grund av språkliga 
förhinder, ska biblioteket hjälpa dem att finna speciellt anpassat material. Det betyder 
att invandrare i ett land genom biblioteken ska få möjlighet att läsa litteratur och ta del 
av samhällsinformation på sitt eget språk. Även i Bibliotekslagen står uttryckligen att 
folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare genom att erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska.  

De demokratiska aspekterna av Internet och folkbiblioteken blir speciellt tydliga när det 
gäller mångkulturellt material och informationsförmedling till invandrare. Människor 
som har invandrat till Sverige hamnar lätt i ett underläge i förhållande till människor 
som är födda i Sverige. Det tar tid att bygga upp ett nytt liv och lära sig ett nytt språk. 
Det är vanligt att man i Sverige inte kan tillgodoräkna sig utbildningar och 
arbetserfarenheter från andra länder. Det är också krävande att sätta sig in i 
samhällsstrukturen i ett nytt land och lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har 
där. Det är dessutom viktigt att människor ges möjlighet att behålla och utveckla  sin 
egen kulturella identitet. För att överbygga dessa svårigheter är det viktigt att få tillgång 
till information och möjlighet att inhämta kunskap. Stadsbib liotekets och 
Kortedala/Gamlestadens förmedling av mångkulturella Internetresurser är en del av 
folkbibliotekens arbete med att ge invandrare i Sverige tillgång till den information de 
har rätt att få. Det är också viktigt att användarna förutom tillgång till datorer med 
Internetanslutning även får hjälp och undervisning i att hitta den information de söker. 
Internet kan vara till stor hjälp vid förmedlingen av mångkulturellt material, då många 
Internetresurser är kostnadsfria och materialet inte är platsbundet utan kan delas av 
människor runt om i världen. 

Min undersökning har visat att det kan innebära problem att ha invandrare som 
målgrupp för materialet i en länksamling då skillnaderna mellan användarna inom 
denna grupp ofta är större än likheterna. För att tala om invandrare som målgrupp krävs 
alltså avsevärda generaliseringar. Genom att använda Bäcks och Soininens tre 
behovsgrunder hos invandrare kan man dock urskilja tre typer av informationsbehov 
bland medlemmarna i denna grupp. Hon eller han är medlem i en speciell etnisk grupp 
och har i denna roll behov av att få information om sitt gamla hemland och om detta 
lands eller sin folkgrupps kultur. Invandraren är åtminstone till en början nykomling i 
det nya samhället och behöver information som hjälper henne eller honom att lära sig 
det nya landets språk och orientera sig i samhället. Invandraren kan också vara medlem 
i någon annan samhällskategori som är överrepresenterad i den egna invandrargruppen. 
Då kan hon eller han ha behov av information som rör denna roll i samhället. De tre 
informationstyperna kan alltså beskrivas som: 

• Information för invandraren som medlem i speciell etnisk grupp. 
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• Information för invandraren som nykomling i det svenska samhället. 

• Information för invandraren som medlem i en annan samhällskategori. 

I Stadsbibliotekets länksamling återfinns den förstnämnda informationstypen främst 
inom huvudavdelningen ”Mångkulturella länkar”. Här kan man finna länkar till 
exempelvis den iranska Internetresursen Goya och Aramusic som förmedlar arabisk 
musik. Den ansvarige bibliotekarien kommenterar dock att han strävar efter att göra 
länksamlingen så övergripande som möjligt vilket innebär att han i viss mån undviker 
att ta med Internetresurser som enbart riktar sig till enskilda nationaliteter. När det gäller 
den andra informationstypen som speglar invandrarens situation som nykomling i det 
svenska samhället, återfinns denna typ av information bland annat inom ”O Samhälle, 
rättsvetenskap” och inom ”Mångkulturella länkar”. Länkarna inom den förstnämnda 
avdelningen riktar sig inte uteslutande till invandrare, utan till samtliga 
biblioteksanvändare med behov av information inom områden som arbetsmarknad, 
politik och sociala frågor. Länkarna till denna informationstyp inom ”Mångkulturella 
länkar” är riktade till invandrare och leder till Internetresurser som ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering, Sverige direkt och Sverige mot rasism. Till denna 
informationstyp hör även information som möjliggör ett lärande och en utveckling av 
det nya landets språk. Länkar till Internetresurser av denna typ återfinns även under 
”Mångkulturella länkar”, exempelvis Languagecourse.net som innehåller språkskolor, 
språkkurser, ordböcker och översättningshjälp. När det gäller den tredje 
informationstypen finns ingen information av denna typ inom ”Mångkulturella länkar”. 

I Kortedala/Gamlestadens länksamling återfinns den förstnämnda informationstypen 
främst inom huvudavdelningarna ”Världen på nätet” och ”Mångkultur, språk och 
lexikon”. Inom ”Världen på nätet” återfinns bland anna t länkar till olika 
Internetresurssamlingar som samlar material från exempelvis ett land eller en kultur. 
Inom avdelningen ”Mångkultur, språk och lexikon” finns länkar till bland andra 
mångkulturella bibliotek. Även flera andra avdelningar innehåller länkar till resurser 
som först och främst riktar sig till invandrare, däribland huvudavdelningen 
”Massmedia” där man återfinner en länk till ”Kiosken”, som tillgängliggör tidningar 
och tidskrifter från ett flertal länder. När det gäller den andra informationstypen som 
speglar invandrarens situation som nykomling i det svenska samhället, återfinns denna 
typ av information främst inom huvudavdelningen ”Samhällsfrågor”. Länkarna inom 
denna avdelning riktar sig inte uteslutande till invandrare, utan till samtliga 
biblioteksanvändare med behov av information inom områden som arbetsmarknad, 
pensionssystem, försäkringskassa och boende. Till denna informationstyp hör även 
information som möjliggör ett lärande och en utveckling av det nya landets språk. 
Länkar till Internetresurser av denna typ återfinns bland annat under ”Mångkultur, språk 
och lexikon”, där man kan finna resurser som behandlar svensk grammatik och Svenska 
Akademiens ordbok. När det gäller den tredje informationstypen är den svår att 
undersöka då invandrare kan tillhöra många typer av grupper. Ett exempel på en 
betydande grupp bland invandrare är barn. Dessa kan vara uppvuxna i ett land med 
annat språk eller ha föräldrar som ännu inte behärskar svenskan och därför vara i behov 
av särskilt anpassad information. Under ”Länkar för barn och unga” kan man bland 
annat hitta en länk till ”Sagor och berättelser på invandrarspråk”. 

När man talar om mångkulturellt material, och material riktat till invandrare, är det ofta 
den förstnämnda informationstypen man diskuterar. När det gäller den andra typen av 
information kan ofta samma material användas för svenskar och invandrare, eftersom 
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även infödda svenska medborgare behöver söka jobb och lära sig om hur exempelvis 
sjukförsäkring och pensionssystem fungerar. Information på andra språk kan oftast fås 
direkt från berörda myndigheter och liknande. Den tredje informationstypen är svår att 
förmedla utan kontakt med den berörda målgruppen. En möjlighet för att få fram denna 
typ av information är att låta användare från denna målgrupp beskriva sitt 
informationsbehov. 

När det gäller urvalet av de mångkulturella Internetresurser som ska ingå i 
länksamlingen så kompliceras arbetet med att sammanställa dessa genom att materialet 
är flerspråkigt. Det är troligt att bibliotekarierna själva inte behärskar alla de språk som 
resurserna är skrivna på och det blir därför svårare att göra en kvalitetsbedömning. När 
det gäller Kortedala/Gamlestadens länksamling har man löst detta genom att ta hjälp av 
de flerspråkiga lärare som är anställda för kursverksamheten. Den ansvarige för 
Stadsbibliotekets mångkulturella länkar säger att många av de Internetresurser som han 
länkar till även finns i engelsk version, och i dessa fall litar han på att den 
överensstämmer med versionerna på andra språk. Finns ingen engelsk version tar han 
hjälp av kollegor som talar det aktuella språket. Att de bibliotekarier som arbetar med 
mångkulturella Internetresurser tar hjälp av varandra och tipsar om bra resurser verkar 
vara en utbredd företeelse. Båda de ansvariga bibliotekarierna nämner tips från 
branschkollegor som en källa till att finna nya Internetresurser. I 
Kortedala/Gamlestadens fall har även användarna varit i hög grad inblandade i 
urvalsprocessen. Det påpekas också att det finns en tydlig hierarki på Internet, där vissa 
källor värderas högre än andra. Vissa webbplatser anses i regel hålla hög kvalitet och 
material därifrån kan därför få förtur framför material från okända webbplatser. Detta 
tillvägagångssätt överensstämmer med både Cookes och Dahlströms 
utvärderingskriterier där källor med hög auktoritet och gott rykte bör värderas högre än 
okända källor. 

Urvalet påverkas också av tillgången på material. Om tillgången på bra Internetresurser 
är ojämn kan det vara svårt att skapa balans i samlingen när det gä ller resurser som 
behandlar olika språkgrupper, etniska grupper och olika ämnesområden. I 
Stadsbibliotekets fall har detta lett till att man strävar efter att göra länksamlingen så 
övergripande som möjligt och undviker att ta med Internetresurser som endast riktar sig 
till enskilda nationaliteter. Kortedala/Gamlestadens länksamling byggdes upp då det i 
samband med datautbildningskurserna fanns ett behov av material att hänvisa till för att 
visa vilken typ av kvalitativt material man kan få tillgång till med hjälp av Internet. 
Urvalet skulle med andra ord fungera som exempel, inte vara heltäckande. Den 
ansvariga bibliotekarien för denna länksamling berättar också att man har tagit bort en 
del material från länder som varit överrepresenterade samt arbetar för att utöka vissa 
andra delar av länksamlingen. 

När urvalet av Internetresurser som ska finnas representerade i länksamlingen har gjorts, 
behövs en organisationsstruktur av länkarna som överensstämmer med materialet. En 
förutsättning för lyckad informationsåtervinning i en länksamling är också att 
informationen presenteras i en form lämplig för den målgrupp som den riktar sig till. 
Faktorer som kan variera mellan olika användare är exempelvis ålder, etnisk och 
språklig bakgrund och framför allt användarnas kunskapsnivå. Både Stadsbibliotekets 
och Kortedala/Gamlestadens länksamlingar har invandrare som en uttalad målgrupp, 
men olika delar av samlingen riktar sig till olika typer av användare. För att göra en 
samling användaranpassad krävs kunskap om användarna och deras informationsbehov.  
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Jag har genom min undersökning funnit att faktorer som påverkar länksamlingarnas 
organisationsstruktur är, förutom samlingens målgrupp, även samlingens storlek och om 
den grundas på något traditionellt klassifikationssystem. En mindre samling kräver 
mindre utförlig indelning, då användarna ändå får överblick över resurserna, medan en 
större samling ställer högre krav på konsekvens och följdriktighet. Stadsbibliotekets 
länksamling är större än Kortedala/Gamlestadens länksamling, men är fortfarande av 
relativt litet omfång om man jämför den med många länksamlingar på Internet. Det är i 
nuläget svårt att jämföra folkbibliotekens förmedling av Internetresurser med 
förmedlingen av traditionellt, tryckt material på grund av skillnaden i omfattning. 

Ett exempel på skillnaden i utbud mellan länksamlingarnas innehåll och det övriga 
mediabeståndet i biblioteket är Kortedala/Gamlestadens länksamling som innehåller 
länkar till färre än 200 Internetresurser. Den ansvariga bibliotekarien berättar att man 
strävar efter att ha ett mindre antal länkar och skapa en koncentrerad länksamling. 
Samlingens grunda struktur gör att det inte framträder någon tydlig hierarkisk struktur. 
Materialet i samlingen presenteras snarare i alfabetiskt arrangerade länklistor under 
beskrivande rubriker än i någon form av utarbetat klassificerande system. Då samlingen 
innehåller så få länkar blir dock denna struktur överskådlig och ytterligare djup i 
länksamlingens struktur skulle inte nödvändigtvis leda till att underlätta användarnas 
informationssökning.  

Indelningssystemet i Kortedala/Gamlestadens länksamling skulle enligt Koch och Day 
falla under kategorin hemmagjorda system, vilket innebär att det skapats för att 
användas i en speciell tjänst. Denna typ av system kan ha likheter med traditionella, 
universella system men är ofta mer flexibla och kan snabbare och enklare anpassas efter 
förändringar i samhället. Nya ämnesområden kan omgående integreras i systemet och 
samlingen har därför möjlighet att innehålla mer aktuellt material. I 
Kortedala/Gamlestadens fall är likheten med etablerade system inte påfallande tydlig. 
Samlingens storlek gör den lätthanterlig och då endast två personer är ansvariga för 
länksamlingens innehåll ökar flexibiliteten i systemet, speciellt som det inte är bundet 
till något traditionellt system. Möjligheten att snabbt integrera aktuellt material i 
samlingen är dock någonting som inte utnyttjas till fullo och den ansvariga 
bibliotekarien karaktäriserar samlingens länkar som stabila och förklarar att man strävar 
efter att samlingen ska innehålla material av den typ som står sig rätt så bra. Koch och 
Day anger att en av nackdelarna med ett hemmagjort system är att de ofta saknar en 
teoretisk grund och att indelningen därför kan bli inkonsekvent. En annan nackdel är att 
de ofta är okända utanför den samling där de används och Koch och Day anser inte att 
de lämpar sig för samlingar med akademisk inriktning. Dessa problem blir dock inte 
tydliga i en länksamling som Kortedala/Gamlestadens, då samlingens  storlek 
omedelbart gör innehållet överskådligt. Samlingen är inte heller av akademisk natur. 

Indelningssystemet i Stadsbibliotekets länksamling är baserat på SAB-systemet och 
skulle därför enligt Koch och Day falla under kategorin nationella generella system, 
vilka är universalsystem när det gäller de ämnen som täcks men som är anpassade för 
att användas i ett enskilt land. Några fördelar med att använda denna typ av system i en 
länksamling på Internet är att de täcker in alla ämnesområden och kan samordna  
material från olika samlingar. Några nackdelar är att de är enumerativa och förmedlar en 
ibland föråldrad världsbild. De kan också ha svårt att ta in nya ämnesområden och vara 
tröga när det gäller att anpassa sig till förändringar i samhället. Att systemet endast 
riktar sig till användare inom ett visst land kan vara effektivt, men då systemen har en 
stark nationell inriktning finns en risk för att en felaktig världsbild förmedlas. 
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Stadsbibliotekets länksamling är indelat efter ett traditionellt klassifikationssystem som 
genomgått vissa anpassningar för Internet. Man har bland annat kraftigt förenklat SAB-
systemet och koncentrerat sig på huvudavdelningarna. Systemet i länksamlingen bygger 
dessutom inte enbart på ämnesindelning, vissa avdelningar är istället sammanställda 
efter målgrupp, som ”u För barn och unga”.  

En metod för att göra länksamlingarna mer tillgängliga för användarna, som 
framkommit i min undersökning är att beskriva resurserna, exempelvis genom 
förklarande kommentarer. Symboler och illustrationer kan också användas i de fall där 
språket kan vara ett problem. Vissa större länksamlingar betygsätter också resurserna, 
men detta är knappast nödvändigt i en mindre samling, då resursens närvaro i samlingen 
brukar betyda att den bedömts vara kvalitativ och intressant för användarna. Både i 
Stadsbibliotekets och i Kortedala/Gamlestadens länksamlingar har en viss beskrivning 
av resurserna förekommit. I den förstnämnda förekom symboler, som exempelvis 
flaggor, men dessa försvann när länksamlingen genomgick en övergripande förändring. 
I den sistnämnda finns vissa förklarande kommentarer. 

4.4 Slutsatser 

• Min undersökning har visat att länksamlingarna, genom att förmedla av en viss 
typ av material till en viss målgrupp, kan vara en konkretisering av politiska 
visioner och beslut.  

• En av folkbibliotekens grundläggande uppgifter har länge varit att skapa system 
för att organisera en samling fysiska dokument. Länksamlingarna skapar struktur 
bland material från Internet och kan därför sägas vara en metod för att skapa 
motsvarande system för elektroniska dokument.  

• Genom att samla länkar till Internetresurser i länksamlingar erbjuder 
folkbiblioteken sina användare kvalitetskontrollerat material som kan vara svårt 
att finna för den enskilde användaren, presenterat i en miljö som underlättar 
användarnas informationssökningsprocess. 

• Genom länksamlingarna kan folkbiblioteken också förmedla resurstyper som inte 
har någon motsvarighet bland det traditionella, tryckta materialet. 

• Folkbibliotekens hantering av och förmedling av Internetresurser påverkas att 
arbetet fortfarande befinner sig i en inledningsfas. Reglerna för hanteringen av 
traditionellt, tryckt material har utarbetats under en längre tid, medan systemen 
som organiserar Internetresurser fortfarande befinner sig i utveckling. 

• Vissa skillnader mellan traditionellt, tryckt biblioteksmaterial och Internetresurser 
gör att de måste hanteras på olika sätt. Tryckta dokument är statiska, vilket 
innebär att de inte förändras, vare sig till form eller till innehåll, och kan endast 
placeras på en plats i taget. Internetresurser är föränderliga till form och innehåll 
och har ingen bestämd fysisk placering.  I länksamlingar kan exempelvis samma 
dokument återfinnas i flera avdelningar och behovet av att skapa en hyllplacering 
försvinner. 

• Vid förmedling av webbresurser är det viktigt att komma ihåg att dessa befinner 
sig i en hypertextstruktur. Denna miljö innebär en tilltagande fragmentisering, där 
varje textsekvens är en egen enhet. Delar av texten kan därför lätt kopieras och 
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spridas, medan dess ursprungliga sammanhang kan ha försvunnit. Detta är en av 
anledningarna till att Internetresurser kan vara svårare att sätta in i ett 
sammanhang än traditionellt, tryckt material. 

• Internetresursernas dynamiska natur gör det nödvändigt att skapa rutiner för att 
hålla en länksamling uppdaterad för att förhindra uppkomsten av icke-fungerande 
länkar. Om länkarna i samlingen är mer stabil typ underlättas arbetet med att 
hålla länksamlingen uppdaterad. 

• Många av de kvalitetsfilter som förekommer när det gäller tryckt material 
fungerar inte på samma sätt när det gäller Internetresurser. Att det är enkelt att 
publicera sig på Internet gör också att man får tillgång till en oöverskådlig mängd 
dokument av varierande kvalitet, därför blir källkritiken viktigare när det gäller 
Internetresurser än när det gäller de flesta typer av tryckta dokument. 

• Folkbiblioteken förmedlar i regel mycket färre Internetresurser än tryckt material, 
vilket ställer mindre krav på organisationsstrukturen i länksamlingarna. 

• I folkbibliotekens förmedling av Internetresurser framgår vikten av att 
användarna förutom tillgång till datorer med Internetanslutning även får hjälp 
med och undervisning i att hitta den information de söker. De demokratiska 
aspekterna av folkbibliotekens förmedling av Internetresurser blir speciellt 
tydliga när det gäller mångkulturellt material och informationsförmedling till 
invandrare, då dessa kan ha behov av en speciell typ av material skrivet på deras 
modersmål. 

• Urvalet av mångkulturella Internetresurser till en länksamling kompliceras av att 
materialet är flerspråkigt och detta kan leda till att alternativa 
kvalitetsbedömningsprocesser måste utvecklas.  

• Urvalet påverkas även av tillgången på material. Om tillgången på bra 
Internetresurser är ojämn kan det vara svårt att skapa balans i samlingen när det 
gäller resurser som behandlar olika språkgrupper, etniska grupper och olika 
ämnesområden. 

• För att göra en samling användaranpassad krävs kunskap om användarna och 
deras informationsbehov.  

• Faktorer som påverkar länksamlingarnas organisationsstruktur är bland annat 
samlingens storlek och om den grundas på något traditionellt 
klassifikationssystem 

• En metod för att göra länksamlingarna mer tillgängliga för användarna är att 
beskriva resurserna, exempelvis genom förklarande kommentarer, symboler eller 
illustrationer. Symboler och illustrationer kan dock ha olika innebörd i olika 
kulturer och det är av stor vikt att överväga användarnas tolkningsmöjligheter. 

Vilken funktion länksamlingarna i framtiden kommer att fylla i folkbibliotekens 
verksamhet är för närvarande oklart. Många folkbibliotek har redan egna länksamlingar 
av varierande storlek och ambitionsnivå men det finns även nationella projekt med mål 
att samla Internetresurser och göra dem tillgängliga för folkbibliotek runt om i landet. 
Ett sådant exempel är Internationella Bibliotekets portal. Då det är tidskrävande att 
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skapa och underhålla stora länksamlingar kan de enskilda biblioteken spara mycket 
arbete genom att få tillgång till nationella, samordnande projekt. En förutsättning är 
dock att bibliotekarier runt om i landet engageras i dessa projekt, för att de i sin tur ska 
kunna förmedla kunskap om dem. Men även mindre länksamlingar knutna till enskilda 
bibliotek kan ha fördelar. Då det gäller länkar till av användarna ofta efterfrågade 
resurser, som exempelvis utländska dagstidningar, blir de mindre länksamlingarna 
tidsbesparande, eftersom användarna inte behöver lära sig ett mer komplicerat system 
för att finna den information de söker. 
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5 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka länksamlingarnas roll i de svenska 
folkbibliotekens förmedling av material från Internet till sina användare. Då det under 
de senaste åren har blivit allt vanligare att folkbibliotek väljer att rikta delar av sina 
länksamlingar mot invandrare, eller i vissa fall väljer att bygga upp fristående 
länksamlingar för denna målgrupp, har jag valt att inrikta mig på denna typ av 
samlingar och undersöka hur denna inriktning påverkar urvalet av material och 
avspeglas i länksamlingarnas organisationsstruktur. Detta har jag gjort genom att 
använda mig av följande tre frågeställningar: 

• Vilken funktion fyller länksamlingarna i folkbibliotekens verksamhet? 

• Vad särskiljer arbetet med Internetresurser från arbetet med traditionellt, tryckt 
material? 

• Hur påverkas urvalet av Internetresurser och länksamlingens utformning när 
materialet är riktat till invandrare? 

Dessa frågeställningar som jag har försökt besvara genom litteraturstudier som 
fördjupats genom kvalitativa intervjuer med två folkbibliotekarier som genom 
länksamlingar arbetar med att förmedla Internetresurser med invandrare som målgrupp 
och genom att studera innehållet i och uppbyggnaden av dessa länksamlingar. Min 
utgångspunkt för denna uppsats har varit antagandet om att det finns många faktorer 
som påverkar folkbibliotekens arbete med förmedling av Internetresurser till sina 
användare och att detta bland annat har att göra med att arbetet med Internetresurser på 
vissa sätt skiljer sig från arbetet med traditionellt, tryckt material. Jag har också utgått 
ifrån att invandrares informationsbehov delvis kan se annorlunda ut än 
informationsbehovet hos infödda svenskar och att detta kan påverka länksamlingarnas 
innehåll och utformning. 

I undersökningen har jag diskuterat ett urval av de grundläggande klassificerande 
principer som utarbetats för organisera en fysisk samling dokument och försökt sätta 
dessa i samband med informationsstrukturen i länksamlingar på Internet. Jag har även 
undersökt hur länksamlingarnas struktur påverkar användarnas informationssökning.  
För att ge en bakgrund till folkbibliotekens arbete med förmedling av Internetresurser 
idag har jag kortfattat beskrivit IT-utvecklingen under nittiotalet och framåt och berört 
diskussionen kring Internet som ett demokratiskt medel. Jag har sedan fokuserat på 
Internetresursernas utmärkande egenskaper i förhållande till traditionellt, tryckt 
biblioteksmaterial och hur dessa särskiljande egenskaper påverkar 
kvalitetsbedömningen av och införlivandet av denna typ av material i det övriga 
biblioteksbeståndet. Jag har även uppmärksammat folkbibliotekens arbete med 
mångkulturellt material och integration för att sätta in förmedlingen av mångkulturella 
Internetresurser i ett sammanhang. Jag har även redogjort för Bäck och Soininens tre 
behovsgrunder och vilka informationsbehov dessa tre behovsgrunder leder till. I den 
empiriska delen av undersökningen har jag genomfört kvalitativa intervjuer med två 
folkbibliotekarier som arbetar med att förmedla mångkulturella Internetresurser genom 
länksamlingar. Dessa intervjuer har jag sedan redogjort för i sammanfattad form och 
kompletterat med beskrivningar av de berörda länksamlingarna. 



58 

De slutsatser som jag har kommit fram till genom undersökningen är att 
länksamlingarna kan fylla olika funktioner i folkbibliotekens verksamhet. De kan vara 
en konkretisering av politiska visioner och beslut, då dessa beslut påverkar de enskilda 
bibliotekens verksamhet och styr vilka verksamhetsområden som ska utvecklas. 
Länksamlingarna kan också vara en metod för folkbiblioteken att organisera en samling 
elektroniska dokument på liknande sätt som man organiserar fysiska dokument. Genom 
att samla länkar till Internetresurser i länksamlingar erbjuder folkbiblioteken sina 
användare kvalitetskontrollerat material som kan vara svårt att finna för den enskilde 
användaren, presenterat i en miljö som underlättar användarnas 
informationssökningsprocess. Genom länksamlingarna kan folkbiblioteken också 
förmedla resurstyper som skiljer sig från det traditionella materialet. 

Bland de faktorer som särskiljer hanteringen av Internetresurser från arbetet med 
traditionellt, tryckt material finns bland annat det faktum att reglerna för hanteringen av 
traditionellt, tryckt material har utarbetats under en längre tid, medan systemen som 
organiserar Internetresurser fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. Vissa typer av 
Internetresurser har inte heller någon motsvarighet bland det traditionella, tryckta 
biblioteksmaterialet. Tryckta dokument är dessutom statiska, vilket innebär att de inte 
förändras, vare sig till form eller till innehåll, och kan endast placeras på en plats i taget. 
Internetresurser är föränderliga till form och innehåll och har ingen bestämd fysisk 
placering. I länksamlingar kan samma dokument återfinnas i flera avdelningar och 
behovet av att skapa en hyllplacering försvinner. Internetresurserna kan befinna sig i en 
hypertextstruktur, vilket leder till en tilltagande fragmentisering där varje textsekvens är 
en egen enhet. Delar av texten kan därför lätt kopieras och spridas, medan dess 
ursprungliga sammanhang kan ha försvunnit. Internetresursernas dynamiska natur gör 
det nödvändigt att skapa rutiner för att hålla en länksamling uppdaterad för att förhindra 
uppkomsten av icke-fungerande länkar. Om länkarna i samlingen är mer stabil typ 
underlättas arbetet med att hålla länksamlingen uppdaterad. Många av de kvalitetsfilter 
som förekommer när det gäller tryckt material fungerar inte på samma sätt när det gäller 
Internetresurser. Att det är enkelt att publicera sig på Internet gör också att man får 
tillgång till en oöverskådlig mängd dokument av varierande kvalitet, därför blir 
källkritiken viktigare när det gäller Internetresurser än när det gäller de flesta typer av 
tryckta dokument. Folkbiblioteken förmedlar i regel mycket färre Internetresurser än 
tryckt material, vilket ställer mindre krav på organisationsstrukturen i länksamlingarna. 

De demokratiska aspekterna av Internet och folkbibliotekens verksamhet blir speciellt 
tydliga när det gäller mångkulturellt material och informationsförmedling till 
invandrare. Politiska beslut och övergripande riktlinjer påverkar vilken typ av material 
som folkbiblioteken ska förmedla och det är viktigt att användarna förutom tillgång till 
datorer med Internetanslutning även får hjälp med och undervisning i att hitta den 
information de söker. Internet kan vara till stor hjälp vid förmedlingen av 
mångkulturellt material, då många Internetresurser är kostnadsfria och materialet inte är 
platsbundet utan kan delas av människor runt om i vä rlden. En slutsats när det gäller 
länksamlingar med invandrare som målgrupp är att själva begreppet ”invandrare” kan 
leda till problem, då skillnaderna mellan användarna inom denna grupp ofta är större än 
likheterna. Urvalet av mångkulturella Internetresur ser till en länksamling kompliceras 
av att materialet är flerspråkigt och detta kan leda till att alternativa 
kvalitetsbedömningsprocesser måste utvecklas. Urvalet påverkas av tillgången på 
material. Om tillgången på bra Internetresurser är ojämn kan det vara svårt att skapa 
balans i samlingen när det gäller resurser som behandlar olika språkgrupper, etniska 
grupper och olika ämnesområden. Det finns dessutom en tydlig hierarki på Internet där 
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vissa källor värderas högre än andra. Det blir tydligt att man för att göra en samling 
användaranpassad behöver kunskap om användarna och deras informationsbehov. 
Faktorer som påverkar länksamlingarnas organisationsstruktur är bland annat 
samlingens storlek och om den grundas på något traditionellt klassifikationssystem. En 
metod för att göra länksamlingarna mer tillgängliga för användarna är att beskriva 
resurserna, exempelvis genom förklarande kommentarer, symboler eller illustrationer. 
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Bilaga 1. Intervjufrågorna 
1. Hur ser bakgrunden till länksamlingen ut? 

2. Vilken typ av material vill ni ska finnas representerat i samlingen? 

3. Hur ser urvalsprocessen ut? Söker ni aktivt efter material?  

4. Hur gör ni er kvalitetsbedömning av materialet? Hur går bedömningen till i de fall 
då länkarna leder till resurser på olika språk? 

5. Efter vilka principer görs indelningen av länkarna i olika ämneskategorier? 

6. Hur fungerar underhållet av länksamlingen? Kontrollerar ni regelbundet om 
länkarna fortfarande är aktiva? 

7. Vilka förkunskaper förväntas användarna av länksamlingen ha? Förekommer 
användarundervisning? 

8. Skiljer sig arbetet med de mångkulturella länkarna från arbetet med den övriga 
länksamlingen? Påverkas presentationen av länkarna av att de delvis har invandrare 
som målgrupp? 

9. Vilka är era framtidsplaner för länksamlingen? 
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Bilaga 2. Beskrivning av länksamlingarna 
Beskrivningarna av länksamlingarna görs utifrån dessa punkter: 

• Hur stor är samlingen? 

• Är indelningstrukturen djup eller grund? 

• Finns det tydliga hierarkiska strukturer? 

• Hur ser huvudavdelningarna ut? 

• Finns det underavdelningar? 

• Görs ytterligare indelning? 

• Efter vilka principer sorteras länkarna inom avdelningarna? 

• Baseras systemet på ett traditionellt klassifikationssystem? 

• Vilken del av länksamlingen har invandrare som målgrupp? 

• Beskrivs och kommenteras Internetresurserna? 

• Finns det symboler eller illustrationer? 

• Framgår det vilket språk som Internetresurserna är skrivna på? 

• Är Internetresurserna betygsatta? 


