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Abstract: The aim of this study was about how librarians in Sweden 

work with their web page to reach young people between the 
ages of fifteen and nineteen. Most of the youths in Sweden 
today use Internet every day for several reasons, and the 
library should have an obvious place there as well. It should 
be obvious because almost all youths uses Internet every day 
and therefore the library needs to be seen there as well to 
reach out to them.  Earlier research has shown that librarians 
and youths think differently in this question. Youths think 
that the library web page is more important for the library 
than the librarians do. 
How do the librarians work with marketing for youths on the 
web page? Do their policy documents help them in their 
work?   
 
To study this area we have interviewed librarians from six 
quite large public libraries from different parts of the 
country. We also collected their policy documents for the 
library activities and goals which we analyzed through 
content analysis. By using a marketing theory on how to 
make an effective web page, to get the users to revisit and 
use the page, we have analyzed our results from the 
interviews and the content analysis. 
 
The conclusions of this study are that all the libraries work 
with Internet to reach out to youths, even though they work 
in different ways and have different opportunities to work 
with Internet. Not all of them work with the web page to 
reach out to the youths. Instead they work a lot with blogs 
which is an easy and free tool to use. 
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1 Bakgrund, inledning och problembeskrivning 
 
I dagens samhälle utvecklas tekniken hela tiden och ständig lanseras det nya versioner 
och uppdateringar av tekniken som användarna tar del av.  Utvecklingen har också nått 
biblioteksvärlden och idag 2011 finns datorer på biblioteken och tillgång till olika 
sociala och digitala medier. Hur mycket biblioteken väljer att använda dem beror till 
exempel på hur stort det är och vilka resurser man har. 
 
Enligt en undersökning av Nordicom har ungefär 90 % av Sveriges befolkning i åldern 
9-79 år tillgång till Internet i sitt hem. I åldern 15-19 år är det nästan 99 % som har det 
(Internetbarometern 2009, s. 3). Internet har alltså blivit en vardag i de flesta ungdomars 
liv och biblioteken bör utnyttja detta på bästa sätt. De flesta bibliotek har idag en 
webbplats där man kan gå in och använda katalogen. En del bibliotek har lite mer 
avancerade webbplatser med exempelvis artiklar och speciella flikar för barn och 
ungdomar att använda. Där kan det finnas intressanta artiklar för den utvalda 
åldersgruppen eller program om vad som händer på bibliotekets barn- och 
ungdomsavdelningar. Bibliotekens webbsida kan antingen finnas under kommunens 
hemsida eller så kan de ha en separat webbplats. 
 
Med alla möjligheter tillgängliga idag är det intressant att se hur olika bibliotek arbetar 
med sin webbplats för att locka och nå en specifik användargrupp och marknadsföra sin 
verksamhet på Internet. Det är också intressant att fundera kring hur bibliotekarierna ser 
på den delen av verksamheten och vilka möjligheter de anser att den medför till 
verksamheten på och marknadsföringen av biblioteket. 
 
Vårt intresse att fokusera på detta ämne växte fram efter att ha undersökt Norrköpings 
stadsbibliotek och deras arbete med sin webbplats. Vi kom i kontakt med detta bibliotek 
genom fallstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap.  Deras arbetssätt var 
inspirerande för oss att undersöka då kommunikationen med användarna på detta 
bibliotek sker genom många olika former, bland annat genom sociala medier, 
mobiltelefon eller genom webbplatsen. De har fokus på denna del av verksamheten och 
bibliotekarierna som arbetar där är användarinriktade. De vill utvecklas och finnas 
tillgängliga för användarna på många olika forum och Internet är en stor del av dessa 
forum. 
 
Något som också är intressant är att vi studenter på utbildningen upplever att 
biblioteken idag blir mer serviceinriktade och att det är större fokus på användarna. Att 
de har större fokus på användarna resulterar i att de marknadsför sin verksamhet mer. 
Även det var något vi märkte av i Norrköping. Vi tror att denna uppmärksamhet och 
marknadsföring kan synas i hur bibliotekarierna arbetar med sin webbplats och vilken 
målsättning de har med den. Tidigare forskning har visat att ungdomar tycker att 
webbplatsen är viktigt för biblioteken. Forskarna Kay Bishop och Pat Bauer arbetade på 
the University of South Florida 2002. De har kommit fram till att på en lista av vad som 
är viktigt på biblioteket rankar ungdomarna webbplatsen som nummer fem medan 
samma punkt är nummer elva på bibliotekariernas lista (Bishop & Bauer 2002, s. 42). 
På bibliotekarierna lista kommer Internet i allmänhet först och efter det frivilligt 
deltagande på biblioteket och sedan forskning. Det finns alltså en skillnad i tanken om 
vad som är viktigt på biblioteken hos bibliotekarier jämfört med ungdomar. Detta 
problem är något som man som bibliotekarie måste ta hänsyn till för att kunna vara mer 
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användarinriktad. Problemet inom detta ämne är att ungdomarna uppfattar webbplatsen 
som ett mycket viktigare forum än bibliotekarierna. Hur arbetar egentligen 
bibliotekarierna för att nå denna målgrupp på det viktiga forum de använder dagligen? 
Funderingar kring det här handlar om vilka strategier bibliotekarierna kan tänkas 
använda för att marknadsföra biblioteket på Internet och om de arbetar mot ungdomar 
för detta ändamål.  Många intressanta frågor väcks i samband med detta; kanske är 
målen uppsatta på grund av det intresse som finns bland personalen? De kan vara för att 
följa med i utvecklingen, och få fler möjligheter att marknadsföra sig. Det kan också 
vara att en önskan att ha en så bra webbplats som möjligt har gjort att det läggs pengar 
på att lyckas med detta. Är det personligt intresse som gör att vissa bibliotek har en mer 
välutvecklad webbplats? Personligt intresse kan göra att fler möjligheter tas till vara. 
Kan det möjligtvis bero på bibliotekets resurser eller ekonomi och är det då ett hinder 
för utvecklingen? 
I bibliotekslagen1 står det att folkbiblioteken speciellt ska fokusera på barn och 
ungdomar genom att bland annat använda sig av informationsteknik för att främja 
språkutvecklingen och läsandet hos denna målgrupp (SFS 1996:1596 § 9). Att ha en bra 
och tillgänglig webbplats är något vi anser kan räknas in som att erbjuda 
informationsteknik, för att främja både språkutvecklingen och läsandet. Det finns 
problem med detta vaga eller breda sätt att se på en formulering som 
informationsteknik, då den kan tolkas olika. Det finns inga direkta riktlinjer i 
bibliotekslagen för hur man ska arbeta med Internet på folkbiblioteken. Därför undrar vi 
om detta kan vara något som nämns i bibliotekens biblioteksplan. Med hjälp av vår 
teori, angående hur man kan arbeta för att ha en effektiv webbplats som är välbesökt 
och som besökarna kommer tillbaka till, kommer vi att dela in arbetet i olika kategorier 
och se hur bibliotekarierna tar hänsyn till dessa under sitt arbete.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bibliotekarier arbetar med sin webbplats 
som ett redskap att nå ut till ungdomar i åldern 15-19 år. Syftet är att även vi skall 
kunna ta del av de strategier kring marknadsföring som används. Detta för att senare i 
yrkeslivet få ett bredare perspektiv på hur man kan arbeta med Internet och ungdomar. 
Vi vill också ge en större förståelse kring arbetet med webbplatser och ungdomar för 
andra studenter och bibliotekarier.  
 
På vilket sätt arbetar bibliotekarier med marknadsföring av biblioteket på Internet för att 
locka dit ungdomar och använder de sig av några strategier för detta ändamål? 

- Hur påverkar dessa strategier i så fall marknadsföringen? 
 
Vilka mål finns för webbplatsen och nämns dessa i så fall i biblioteksplanen?  
 
1.2 Avgränsningar  
 

                                                            
1 Bibliotekslag; 9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
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Vi har avgränsat oss till att undersöka hur bibliotekarierna arbetar inom det utvalda 
området. Detta utifrån ett bibliotekarieperspektiv. Avgränsningen görs för att vi ska 
kunna dra nytta av detta i vårt kommande arbetsliv och för att undersöka hur 
bibliotekarierna ser på verksamheten och hur de arbetar med den. Ytterligare en 
avgränsning vi har gjort är att vi fokuserar på folkbibliotek i Sverige. Anledningen till 
att vi fokuserar på folkbibliotek är för att vi är intresserade av ungdomar och deras 
fritidsanvändning av Internet. Det som är intressant att undersöka här är hur innehållet 
på bibliotekens webbplats skapas. Tid har också varit en faktor som har avgränsat vår 
studie, då vi har haft en utsatt tid att arbeta under. Det som också är avgränsat är att 
intervjuerna har genomförts på våren 2011. 
 
Avgränsningen 15-19 år har gjorts då det finns forskning som visar att ungdomar 
använder sig mer av Internet och på flera olika sätt än barn i lägre åldrar än 15 år. 
Denna åldersgrupp är vald utifrån Nordicoms undersökning som visade att 99 % av 
svenska ungdomar i åldern 15-19 år har tillgång till Internet (Internetbarometern 2009, 
s. 3). 
 
1. 3 Definitioner av centrala begrepp 
 
Webbplats: är bibliotekets officiella sida på Internet och detta ord använder vi 
synonymt med ordet webbsida. 
 
Hemsida: är det ord som beskriver startsidan, men vi använder det i vår intervjuguide 
som synonymt med webbplats eller webbsida då det i dagligt tal används så. 
 
Ungdomar: har vi avgränsat till åldern 15-19, detta gäller om ingen annan åldersgrupp 
nämns i sammanhanget. 
 
Biblioteksplan: är den plan biblioteket har upprättat som mål för sin verksamhet. Till 
denna räknar vi även in övriga mål som biblioteket har uppsatt för samma ändamål. 
Exempel på dessa övriga mål är de som finns utanför biblioteksplanen som fortfarande 
är styrande för verksamheten. 
 
Sociala Medier: är de medier som används i ett socialt syfte på Internet. Till dessa 
räknar vi bland annat bloggar, Facebook, Twitter och YouTube. 
 
1.4 Disposition 
I kapitel 1 har vi redogjort för bakgrunden samt problembeskrivningen för denna studie. 
Vi har även beskrivit syftet och frågeställningar. I detta kapitel finns även de 
avgränsningar som vi gjort i studien och ett definitionsavsnitt.  
 
I kapitel 2 finns en litteraturgenomgång där vi presenterar relevant litteratur och projekt. 
Vi kommer även avsluta detta kapitel med en sammanfattning av litteraturgenomgången 
och en relevansbedömning av litteraturen.  
 
Kapitel 3 kommer att redogöra för vår teoretiska utgångspunkt kring marknadsföring 
och en förklaring till hur vi använder oss av den.  
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I kapitel 4 finns den metod vi har använt oss av. Denna del kommer att bestå av en kort 
text om de metoder vi har valt att använda oss av och vilka styrkor och svagheter som 
finns med dessa. Vi har även ett resonemang om urval av informanter och en kort 
presentation av vilka vi är och vår bakgrund. Vi presenterar också våra informanter kort. 
I detta kapitel kommer även vår analysmodell finnas med och hur vi kommer att 
använda oss av denna modell. Det kommer även att finnas en förklaring till hur vi 
kommer att tolka de kategorier som ingår i vår teoretiska utgångspunkt.    
 
I kapitel 5 kommer vi att presentera vårt empiriska material uppdelat i de åtta olika 
kategorierna som utgår från vår teori samt ha en analys av varje kategori. I analysen har 
vi det empiriska materialet, den tidigare litteraturen och teorin sammanvävd. I detta 
kapitel kommer vi även att föra en diskussion kring varje kategori från teorin. Dessa 
kategorier är kontext, innehåll, social mötesplats, användaranpassning, kommunikation, 
koppling, försäljning och konstant förändring.  
 
I kapitel 6 kommer vi att presentera våra slutsatser baserat på den diskussion som vi fört 
i tidigare kapitel. Vi kommer även att ha förslag till vidare forskning inom detta ämne.  
 
Kapitel 7 består av en sammanfattning av vår undersökning. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Här kommer vi att presentera den litteratur och de projekt vi har tagit del av inför denna 
studie. Denna litteraturgenomgång har vi med för att ge en större förståelse för ämnet vi 
undersöker. Vi kommer att redogöra för litteraturen utan att själva diskutera forskningen 
och projekten då vi kommer att presentera det i ett senare avsnitt.2  
 
2.1 Ungdomar och Internet 
 
Erin Helmrich, som är ungdomsbibliotekarie på Ann Arbors regionbibliotek diskuterar 
ett intressant ämne i sin artikel What teens want, What libraries can learn from MTV. 
Helmrich refererar Brian Graden som är underhållningschef på MTV och VH1. Några 
av hans ståndpunkter är att den digitala klyftan ökar alltmer och då med tanke på den 
klyftan mellan den nya generationen och den gamla. Graden menar att det genom denna 
klyfta blir allt svårare för äldre personer att passa in bland ungdomarna. Det blir också 
allt svårare för äldre människor att förstå sig på och lära sig mer om hur ungdomarna 
använder ny teknik (Helmrich 2004, s. 11). Graden anser också att tonåringarna idag har 
lätt för att anpassa sig till nytt och att ”klippa och klistra” tillhör deras vardag, och 
utmanar de som arbetar med ungdomar alltmer. Internet är en faktor som gör att det blir 
svårare att skilja på rätt och fel enligt Helmrich och ger de unga vuxna möjligheten att 
prova båda sidor utan att avslöja sin riktiga identitet och de lär sig därför att prova på 
alla olika sorters identiteter (”play all sides”) (Ibid, s. 11). Den nya teknologin är en del 
av ungdomarnas liv och en tankeställare som Helmrich tar upp är till exempel att man 
behöver nå ut till ungdomarna via mail, chat eller sms istället för att sätta upp affischer? 
För når affischerna verkligen ut till den målgrupp de är ämnade för? (Ibid, s. 12). 
Teknologin är en så pass stor del av tonåringarnas sociala liv och då bör man väl nå dem 
genom den? Helmrich anser också att biblioteken inte längre är en given plats att gå till 
idag. Därför måste man tänka på saker som att: aldrig sluta vara nyfiken då 
ungdomskulturen förändras hela tiden och ofta präglas av vad som är populärt. 
Biblioteket är något som ska locka unga – man ska tänka på det när man marknadsför 
biblioteket och slutligen bör man själv vara i aktiv och sända sms eller använda sig av 
de sociala medierna så att man vet hur de fungerar (Ibid 2004, s. 13). 
 
Vi har tagit del av två statistiska undersökningar som handlar om hur ungdomar 
använder Internet. Dessa undersökningar är från 2009 och 2010 och är gjorda av två 
olika parter. Internetbarometern från 2009 gjordes på uppdrag av Nordicom-Sverige 
och Undersökningen Svenskarna och Internet från 2010 som gjordes av Olle Findahl. 
Enligt Internetbarometern från 2009 har 99 % av ungdomar i åldrarna 15-19 tillgång till 
Internet i hemmet (Internetbarometern 2009, s. 3). Findahls undersökning från 2010 
visar att 92 % av ungdomar i åldrarna 16-25 använder sig av Internet varje dag och att 
81 % av ungdomar i åldrarna 12-15 har tillgång till Internet varje dag (Findahl 2010, s. 
10). I dessa undersökningar har även fokus funnits på vad ungdomar gör på Internet. I 
både gruppen pojkar och i gruppen flickor i åldern 15-19 år finns informationssökning 
med bland de åtta första aktiviteter man utför en genomsnittlig vanlig dag med hjälp av 

                                                            
2 Carin Carlzén gjorde 2004 en undersökning som inspirerade oss och som handlar om 
hur bibliotek marknadsför sig på bibliotek, som resulterade i en magisteruppsats som 
heter Kan en lockande och informativ webbplats marknadsföra ett bibliotek? Tankar om 
webbplatsens roll i stadsbiblioteks marknadsföring. 
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Internet. Pojkar utför informationssökning 9 % av Internetanvändningen på en dag och 
flickor 13 % (Internetbarometern 2009, s. 42). I undersökningen framkommer också att 
det är först i åldersgruppen 15-18 år som i princip alla använder sig av eller är kapabla 
att använda sig utav mail och chatt som kommunikationsmedel (Findahl 2010, s. 21). I 
åldern 16-25 år är det vanligast att ha en bärbar dator, det är nämligen 77 % av 
befolkningen i Sverige som har det (ibid, s. 37). Att många av ungdomarna har en egen 
bärbar dator gör att de kan komma åt Internet på många fler platser än just bara i 
hemmet som på skolan eller biblioteket. 
 
2.2 Hur ungdomar använder Internet 
 
De som idag är ungdomar har växt upp med att använda sig av datorer, till både 
underhållning, att söka information och som kommunikationsmedel och är därför vana 
vid att alltid kunna använda sig av datorer och Internet till de flesta ändamål (Lupa 
2009, prefix). Bara under de senaste åren har Internet utvecklats enormt mycket, 
speciellt med tanke på de så kallade sociala medierna, som används aktivt av ungdomar 
(ibid, s. 1-3). 
 
Ungdomar använder Internet och annan teknik, i Sverige och i många andra länder, 
dagligen för att hitta information eller för att underhålla sig. Heather A Horst, Becky 
Herr-Stephenson och Laura Robinson har forskat om ungdomar och deras Internetvanor 
i samband med nya medier (2010, s. 35-37). De har kommit fram till tre olika kategorier 
att dela in dem i och dessa är hanging out, messing around och geeking out. De olika 
kategorierna omfattar den förståelse ungdomarna har för tekniska, sociala och kulturella 
mönster, och den kategori man tillhör har olika grad av förståelse för dessa mönster 
(Horst & Herr-Stephenson & Robinson 2010, s. 36). Kategorin hanging out 
kännetecknas av att man mest vill umgås med sina vänner eller bara vara på Internet 
eller umgås med hjälp av Internet. På grund av att det kan vara svårt att hitta tid för att 
umgås så arrangeras en tid för att kunna umgås. Man kan också behöva bestämma en tid 
och plats då man kan umgås med personer på Internet som man inte har träffat fysiskt 
tidigare (Horst et al. 2010, s. 37-38). Exempel på var de ofta umgås tillsammans är 
MySpace eller ITunes (ibid, s. 41-42). Kategorin messing around fokuserar mer på att ta 
vara på de medier som man umgås genom. Här handlar det mer om att utforska Internet 
och de möjligheter som finns där. Det handlar också om att använda sig av sökmotorer 
eller andra sätt att hitta information. Ytterligare en del i detta är att de experimenterar 
och leker på Internet. Även här är plats och tid något som behöver arrangeras (ibid, s. 
53-54). Detta beror på att de medier, den teknik och de resurser som de kan behöva, inte 
alltid är tillgängliga för ungdomarna. De kan därför inte vara på enbart ett ställe (Ibid, s. 
62-63). Den sista kategorin geeking out omfattar de som är väldigt intresserade och 
engagerade inom någon specifik medie- eller teknikform. De som är i denna kategori är 
väldigt kompetenta inom den aktivitet som de ser som sin favorit. Att man är med i en 
community är också ett kännetecken för denna kategori (ibid, s. 65-66). 
 
2.3 Unga och identitetsskapande 
 
Idag kan ungdomar skapa en alternativ identitet när de är ute på Internet.  De 
möjligheter som finns på Internet och olika forum gör att det finns möjligheter att vara 
vem man vill, ändra det man är missnöjda med och det finns även möjlighet att göra vad 
man vill (Hernwall 2010, s. 161-162). Med de webbsidor och sociala communties som 
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är tillgängliga finns stora möjligheter att ändra sin identitet så att användaren presenterar 
sig som de själva anser att de är eller vill vara eller bli. De sätt de väljer att beskriva sig 
själva på för andra på sidan kan vara antingen medvetet eller omedvetet. Hur de väljer 
att presentera sig varierar från person till person. Bland flickor är utseendet, vänskap 
och hur de ser på sig själva något av de viktigaste i hur de beskriver sig själva och bland 
pojkarna är det utseende, sport och aktiviteter som de beskriver mest (ibid, s. 161-162). 
Självklart spelar även kontexten i sammanhanget en roll för hur man väljer att 
presentera sig själv. Att man umgås via sociala medier blir också en sorts frigörelse då 
man kan umgås helt utanför det fysiska rummet och inte är beroende av någon speciell 
plats (ibid, s. 161). Att skapa sin identitet på Internet är enligt Patrik Hernwall en 
process. Den är beroende av hur omgivningen reagerar på hur personen beskriver sig 
själv. Processen är också beroende av hur andra personer reagerar angående personens 
åsikter eller utseende. Detta anser Hernwall vara utvecklande för personen. Man blir 
mer medveten om sin fysiska kropp när man beskriver sig själv ett flertal gånger (ibid, 
s. 165). 
 
Elsa Dunkels undersöker unga på nätet och hon tar upp en hel del relevanta funderingar 
kring deras vanor och kring värderingar som samhället har. Dunkels nämner att det 
verkar gälla andra regler kring hur man ska vara på Internet till skillnad från hur man är 
”på riktigt” (Dunkels 2010, s. 37-38; s. 46). Detta är något som kan förvirra barn och 
unga, och hon nämner också att då unga blir allt mer kunniga och kompetenta att följa 
med i utvecklingen kan de vuxna känna att deras maktposition blir hotad (ibid, s. 43). 
Dunkels anser att vuxna är dåliga att se på unga och Internet på ett sätt utan värderingar 
och att de skapar skilda regler för vad som är tillåtet på denna plattform till skillnad från 
verkligheten (ibid, s. 46). Hon menar att vuxna bör fundera över hur det har blivit såhär 
och hur det egentligen ser ut istället för att direkt ha fördomar om unga och Internet. 
 
2.4 Folkbiblioteket på Internet 
 
2006 genomfördes LIMIT-projektet, som var en användarundersökning av biblioteks 
webbplatser. Undersökningen gjordes av Else Nygren vid Uppsala universitet. Inom 
projektet var det nio stycken län som samarbetade och användare fick göra olika tester 
för att man skulle kunna se hur väl de lyckades och på så sätt få fram slutsatser om vad 
som behövde förändras, förbättras eller förnyas på webbplatsen. Resultat av denna 
undersökning visade till exempel att alla användare har sitt eget sätt att hitta till 
bibliotekets hemsida och att användarna upplevde det som svårt att hitta på både 
webbplatsen och katalogen då det fanns mycket fakta och information att ta hänsyn till. 
Det blev på så sätt svårare att navigera när man inte var van vid hur bibliotekarier tänker 
eller vet hur bibliotekssystem är uppbyggda (Nygren 2006, s. 35-37). 
 
2007 ställde Peter Giger frågan om inte biblioteken borde värna om webbplatsen så som 
man alltid gjort med det fysiska biblioteket, då den digitala informationsförsörjningen är 
så betydande. Han säger också att alla bibliotek borde sträva efter att minst ha en lika 
bra webbplats som Stockholms stadsbibliotek. Han förespråkar att man bör samarbeta 
med andra bibliotek om man inte själv har resurserna att ha ambitionen på denna nivå 
(Giger 2007). 
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2.5 Ungdomar och folkbiblioteket på Internet 
 
Under 2003 och 2004 genomfördes ett projekt som heter Hissa segel och bygga 
vindskydd, och som handlar om barn och ungas villkor på biblioteket. Lena Lundgren 
med flera har skrivit en rapport om detta projekt som innefattar både hur processen har 
sett ut och tankar samt reflektioner kring projektet. Under projektet kom funderingar 
och mål fram för hur verksamheten för barn och unga bör se ut 2010. Angående 
webbplatsen är målen att man vill förbättra dem så att de blir mer lättillgängliga och 
lättlästa. Huvudsynpunkten är att man ska arbeta mer med webbsidorna och att 
folkbiblioteken ska synas mer på Internet (Lundgren et al 2005, s. 78). Dessa mål är 
mestadels fokuserade på barn och unga med något funktionshinder, men reflektionerna 
kring dem är viktiga för hur man arbetar med att nå ut till målgruppen via sin webbplats. 
I rapporten uppkommer också tankar kring boktips på Internet, och hur detta fungerar 
med inriktning på barn. Som förslag sägs det att man ska skapa interaktivitet på Internet 
med barnen för att både få och ge boktips eller svara på frågor (ibid, s. 88). Man tog 
också fram ett antal punkter som man ansåg att folkbiblioteken bör sträva efter som är 
inriktade på barn- och ungdomsverksamheten. Dessa har skapats utifrån FN:s 
konvention om barns rättigheter och kallas På barn och ungdomars villkor. Den första 
punkten handlar om att barns och ungdomars behov skall vara vägledande för 
verksamheten och möjligheten att påverka och uttrycka sig ska finnas och man ska 
kunna ha biblioteket som en mötesplats (ibid, s. 154-155)3. Man ska kunna använda 
både det fysiska och virtuella biblioteket. Enligt punkterna som arbetades fram borde 
biblioteket också erbjuda ungdomarna och barnen ”redskap för att orientera sig i en 
svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld” (ibid, s. 154-155). I en av de andra 
punktera står det att biblioteket ska vara ”aktivt och uppsökande” (ibid, s. 154-155). 
Barnen och ungdomarna ska inte heller behöva begränsas av deras ekonomi. Den sista 
punkten säger att ”biblioteket ska vara angeläget för alla barn och ungdomar” (ibid, s. 
154-155). 
 
Folkbiblioteken i Lund hade under 2009 ett samarbete med Vilnius för både 
bibliotekarier och fritidsledare, det så kallade YLVA-projektet (Youth in Lund and 
Vilnius Agora in the libraries). Projektet gick ut på att arbeta kring hur man lockar unga 
människor till biblioteket och att ta hjälp av varandras kunskap för att bättre nå denna 
målgrupp. Projektet fokuserade på frågor som handlade både om 
biblioteksverksamheten på Internet och på det fysiska biblioteket (Nilsson 2009, s. 6). 
De tar upp några punkter som de fått fram genom projektet som man kan arbeta med för 
att nå ut till unga. Punkterna är samarbete, förändrade attityder, evenemang och 
program, att skapa utrymme och den sista punkten är att presentera informationen på 
andra sätt (ibid, s.7-12). Förutom att man bör arbeta med hjälp av dessa punkter 
utformades det även tips på hur man ska använda sig av webbplatsen för att nå ut till 
unga. Tips på hur man kan göra webbplatsen attraktiv är att man kan ha flera olika 
utseende för webbplatsen då man på allt fler ställen har detta som möjlighet kan det vara 
ett sätt att locka olika sorters målgrupper inom användargruppen ungdomar. Något som 
alla dessa målgrupper har gemensamt är dock att de helst inte vill ha för mycket text på 
webbplatsen däremot vill de gärna ha mer bilder (ibid, s. 12-13). Det är också viktigt att 
vara medveten om att ungdomar vill vara delaktiga och bör kunna erbjudas detta. 
                                                            
3 Se även 
http://ssbepi4.episerverhotell.net/upload/L%C3%A4nsavd/Dokument/Hissa%20segel%
20projektet%20som%20blev%20en%20process.pdf 
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Biblioteket bör också finnas där ungdomarna finns på Internet, som exempelvis 
Facebook, MSN eller YouTube. Det har också skapats punkter för hemsidan och dessa 
är; Information, Bokhyllan, Blogg, chatt & forum, program & tävlingar samt galleri 
(ibid, s. 13-15). Dessa punkter kan hjälpa biblioteket att utforma webbsidan utefter de 
krav och bestämmelser som finns kring det men ger dem också utrymme för att utforma 
webbplatsen utefter ungdomarnas behov och föreställning kring vad som gör en 
bibliotekswebbplats bra. 
 
Bishop och Bauer har forskat om hur man ska locka unga vuxna till folkbiblioteken. 
Deras forskning har genomförts i Florida med hjälp av enkäter. De forskningsfrågor 
som de har i fokus är: ”Vilka strategier är mest effektiva för att få unga vuxna att besöka 
biblioteket? Vilka program och aktiviteter har lyckats att locka unga vuxna till 
folkbiblioteken?”4 (Bishop & Bauer 2002, s. 36). 
I undersökningen har både bibliotekarier och unga vuxna deltagit, för att få fram ett så 
bra resultat som möjligt och för att kunna jämföra ut olika synvinklar. Några punkter 
som anses viktiga för att lyckas arbeta med ungdomar är att man ska kunna lyssna, prata 
och skriva effektivt. Man ska kunna använda sig av modern teknologi för att hitta 
information och man ska önskan att de unga vuxna ska utveckla livslångt lärande 
genom biblioteket, men ska som bibliotekarie ha respekt för alla människor och ha en 
tro att ungdomarna kan utveckla en bättre värld (ibid, s. 36). Bishop och Bauers (2002, 
s. 41) resultat visar också att unga vuxna behöver bibliotekets hjälp att få tillgång till 
information. I undersökningen framkommer det att många ungdomar använder Internet 
på biblioteken men att det inte är särskilt populärt att deltaga i aktiviteter med datorer 
utan ungdomarna vill hellre använda dem oplanerat. Inom undersökningen fick både 
bibliotekarierna och ungdomarna ranka olika sätt att nå ut till ungdomarna och där fann 
man att de inte kom överens när det gäller bibliotekens webbplatser (ibid, s. 42). 
Ungdomarna menar att webbplatsen är viktig och rankar den som nummer fem på listan 
över hur man lockas till biblioteken medan webbplatsen hamnar på plats elva på 
bibliotekarierna lista. Detta visar att ungdomarna förväntar sig mer och bättre 
information via bibliotekets webbplats än vad bibliotekarierna tror. Bibliotekarierna 
måste börja använda webbplatsen som ett viktigt kommunikationsmedel för att nå ut till 
de unga vuxna med program, aktiviteter samt länkar till relevant ny information eller 
underhållning (ibid, s. 42). Viktigt att påpeka är också att de unga vuxna ser sin egen 
forskning som viktigast på biblioteken när bibliotekarierna ser Internet som viktigast. 
 
Laura Peowski Horn arbetar som ungdomsbibliotekarie på Farmingtons folkbibliotek i 
Connecticut. Hon arbetar med ungdomar och försöker arbeta med sociala medier och 
webbplatsen för att nå ut till ungdomar och har skrivit artikeln Online marketing 
strategies for reaching today´s teens, där hon pratar om hur man kan använda sig av 
olika sociala medier för detta ändamål. Peowski har gjort upp en lista på saker som man 
ska tänka på när man arbetar med marknadsföring för ungdomar. Punkterna som finns 
på hennes lista kommer att tas upp i detta stycke. Enligt Peowski Horn ska man inte 
vara rädd för att prova på ny teknologi och man ska inte bli avskräckt om det inte 
fungerar. Man måste känna sin målgrupp för att kunna välja vilka kanaler man ska 
använda för att nå ut till dem. Man måste veta var de letar efter information och vilka 
sociala medier som används för detta. Till sist så måste man ha en bra grund att stå på – 
det hjälper inte att ha allt det nya och häftiga om ingen sen använder sig av webbplatsen 
eller läser bloggen (Peowski Horn 2011, s. 25). Det är väldigt viktigt att man har en bra 
                                                            
4 Vår egen översättning av frågeställningen 
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grund att stå på och att man visar var man finns på Internet så att ungdomarna hittar dit. 
När man har kommit så pass långt måste man tänka på att ungdomarna kräver att man 
uppdaterar sin sida ofta och att det är relevant information som tillkommer (ibid, s. 25). 
Tips på vad man kan göra för att få en bra webbplats för ungdomar är att man länkar 
direkt till katalogen vid tillfälle, att man använder sig av bilder på det fysiska biblioteket 
som ska locka dit målgruppen, man ska länka vidare till andra webbaserade resurser 
eller sociala medier och att man ska ge föräldrarna till tonåringarna möjlighet att se vad 
biblioteket har att erbjuda ungdomarna (ibid, s. 26-27). Peowski Horn (2011, s. 26) 
skriver också att bloggar är ett bra alternativ till en webbplats då de är gratis, enkla att 
uppdatera och man behöver som bibliotekarie ingen tidigare kunskap om HTML 
kodning.  
 
2.6 Strategier för marknadsföring på Internet (främst med webbplatsen) 
 
För att övergå till marknadsföring och bibliotek är det intressant att läsa Zuzana 
Helinskys bok En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek. Helinsky 
påpekar tidigt att många bibliotekarier tycker att marknadsföring är överskattat och tar 
alldeles för lång tid och kostar för mycket. Då menar däremot Helinsky (2006, s. 10-11) 
att samhället idag håller på att förändras och biblioteket är inte längre en lika självklar 
del idag som förut och man måste anstränga sig för att visa vad biblioteket är till för och 
vad det står för i samhället. Med tanke på att allt fler företag och institutioner 
marknadsför sig på ett eller annat sätt är det inte konstigt att även biblioteket måste göra 
detta för att synas och följa med i utvecklingen. Helinsky för diskussionen att vi alla 
alltid aktivt måste arbeta med att marknadsföra biblioteket och de händelserna kring 
biblioteket, för att visa och hävda sin status så att inte bibliotekariernas kompetens 
glöms bort (Helinsky 2006, s. 11-13). Hon anser också att biblioteken borde ha en 
speciell marknadsplan för att lyckas på bästa sätt. Helinsky anser att en marknadsplan 
kan jämföras med den biblioteksplan som varje bibliotek numera (sedan 2004) ska 
använda sig av för att planerna biblioteksverksamheterna (ibid, s. 16-17). 
 
Att marknadsföra handlar till en viss del att möta konkurrens.  Då biblioteken inte är 
vinstdrivande är det en del som anser att de inte heller är konkurrenskraftiga. Dock ser 
inte användarna på detta på samma sätt då de inte är lika insatta i olika bibliotekssystem 
eller liknande och använder numera Internet väldigt mycket för att hitta den information 
de söker. Främst använder de Google som sökverktyg. Detta säger Helinsky (2006, s. 
14-15) att bibliotekarierna måste ha i åtanke när de tänker kring konkurrens. För även 
om många bibliotekarier inte anser att system eller sökverktyg som inte är tillverkade 
enbart för bibliotek är konkurrenter så är det de verktygen som låntagarna använder sig 
av utanför eller istället för biblioteket. 
 
Att inte marknadsföra sig kan innebära att det inte talas särskilt mycket om 
verksamheten man bedriver och att det är tyst om biblioteken är något Helinsky ser som 
negativt. Helinsky tar upp att det kan vara bra att syns även när man får negativ kritik 
för då glömmer människor inte bort att man finns. Även om man självklart ska sträva 
mot att framhäva och marknadsföra sina positiva verksamheter och egenskaper (ibid, s. 
22-23). 
 
Helinsky menar att man har många möjligheter när det gäller marknadsföring och att 
säga nej på grund av att man upplever det som obehagligt om man skulle misslyckas är 
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att missa en bra möjlighet att faktiskt lyckas. Det skulle vara värre att inte få tillräckligt 
med anslag och behöva dra ner på verksamheten som en jämförelse (ibid, s. 25). Idag är 
det viktigt att hela tiden berätta för omvärlden och inte minst för politiker och chefer att 
biblioteket är en tillgång och inte bara en kostnad (ibid, s. 50-51). För att man ska kunna 
göra detta på ett bra sätt är det viktigt att man har en marknadsplan att följa och att man 
har tänkt på vad man kan ge tillbaka i utbyte (ibid, s. 51). 
 
Marknadsföring som inriktar sig till specifika målgrupper kallar Helinsky för extern 
marknadsföring. Inom extern marknadsföring är det fokus på målgruppen och det man 
ska tänka på är att man alltid ska anpassa budskapet utefter sin målgrupp och också 
tänka på att förändras utefter målgruppens önskemål. För att utöka den externa 
marknadsföringen är det viktigt att hitta nya målgrupper att marknadsför sig mot (ibid, 
s. 58). Att man ska använda sig av en webbplats anser Helinsky vara en självklarhet och 
något som man bör utnyttja så mycket man bara kan, men man måste uppdatera 
webbplatsen ofta för att den ska vara användbar och aktuellt (2006, s. 64). Ett tips som 
Helinsky ger är också att man ska samordna sin webbplats med andra kulturinstitutioner 
för att få ett fördjupat samarbete och ta vara på de resurser man har (2006, s. 66). 
 
Eileen Elliott de Sáez undersöker marknadsföring i samband med bibliotek. Hon tar upp 
generella tankar kring vad som är marknadsföring på bibliotek där hon bland annat tar 
upp vad som kan marknadsföras på biblioteket. Som exempel att nämna är 
sökmöjligheter, lån av medier eller bibliotekets samlingar (2002, s. 7-8). De Sáez tar 
även upp marknadsföring på biblioteket i samband med den digitala teknik som finns, 
och talar om att alla bibliotek har ett så kallat ”digital mission” vilket innebär att man 
ska använda sig av den nya tekniken som ständigt utvecklas och också använda Internet 
i sina arbetsmetoder (2002, s. 141-143). De Sáez (2002, s. 148) skriver också om 
webbplatser och att biblioteken måste prioritera att ha en bra, användbar och uppdaterad 
webbplats för att fullständigt hänga med i den digitala utvecklingen.  
 
2.7 Sammanfattning av litteratur 
 
Det vi tycker är viktigt i vår litteraturgenomgång är att belysa utvalda delar av 
Internetverksamheten på biblioteken och hur ungdomar använder sig av Internet rent 
allmänt. Viktigt att ha med sig är att det finns många olika sätt att arbeta med Internet 
och ungdomar och att hur man gör det beror ofta på vad man har för mål med arbetet. 
Det finns en skillnad mellan vad bibliotekarierna och ungdomarna anser är viktigt att ha 
tillgängligt på Internet, och utifrån den aspekten är det intressant att fokusera på 
bibliotekarierna och se hur arbetet ser ut på fältet just nu. Forskningen om 
marknadsföring visar att biblioteken visst har möjligheter att marknadsföra sig även om 
de är en icke vinstdrivande organisation. Något som framkommer i flera undersökningar 
är att ungdomarnas användning av Internet är stor och ökar hela tiden. Därför är det 
viktigt för biblioteken att ta hänsyn till denna målgrupps behov och utefter dem utveckla 
ett forum på Internet som passar dessa behov.   
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Philip Kotler arbetar på Northwesten University och är professor i internationell 
marknadsföring. Kotler och hans medförfattare, alla verksamma 2008 på olika 
universitet i USA, tar upp det mesta inom ämnet från det att man börjar planera hur man 
ska arbeta, till hur man gör för att lyckas uppnå olika mål utifrån olika strategier, 
analysmodeller eller teorier. Vissa utvalda delar av Kotlers forskning används i denna 
undersökning för att analysera vad bibliotekarierna anser är viktigt att arbeta med på 
webbplatsen, och hur de arbetar med dessa kategorier för att marknadsföra samt 
tillgängliggöra biblioteket på Internet för ungdomar (Kotler et al 2008, s. 839). 

Det finns en utvecklad begreppsapparat som kallas de sju C:na5, som kan användas för 
att få en effektiv webbplats (ibid, s.851). De sju C:na kan användas som metod att utgå 
från när man planerar och designar sin webbplats för att man ska kunna locka till sig 
användare och för att få dem att besöka sin webbplats. Litteraturen tar upp att användare 
enkelt kan bedöma om en webbplats är värd att återkomma till och därför måste man 
skapa en sida som är värdefull och skapar förtjusning hos användaren för att de ska 
komma tillbaka (ibid, s.851). Viktigt för att uppnå en webbplats med denna effekt är 
också att den är uppdaterad och att användaren faktiskt har nytta av den. Kotler et al 
påpekar att en av de stora utmaningarna är att kunna designa en webbplats som är 
attraktiv vid första ögonkastet men som samtidigt kan locka användaren så pass mycket 
att hon återvänder eller känner sig uppmanad att vilja återvända flera gånger efteråt 
(ibid, s. 851). 
 
Vi vill undersöka hur bibliotekarierna arbetar med dessa kategorier utefter målgruppen 
ungdomar i fokus för marknadsföringen. Kategorierna har vi själva översatt till svenska 
och vi kommer att använda dem som anpassade utefter att biblioteket inte är en 
vinstdrivande organisation. Därför är de kategorier som innefattar kunder istället 
betraktade som användare för oss. 
 
Vi kommer i vår analys att fokusera på de sju C:na6 för att se hur dessa olika kategorier 
används för att effektivisera webbplatsen. Det vill säga hur bibliotekarierna arbetar för 
att göra den attraktiv och nå ut till målgruppen. Kotler et al lägger också till ett C för att 
få användarna att komma tillbaka, vilket är Constant Change (ibid, s.851). Vi kommer 
att ha även Constant Change som ett av våra C, och därmed har vi åtta stycken 
kategorier att använda i vår analys. Det fokus vi har är att studera hur vi kan placera in 
arbetet med webbplatsen för ungdomar inom de olika kategorierna, de nu åtta C:na. 
Kotler et al påpekar också att det viktigaste med en webbplats är att den är användbar, 
en tanke som kommer att genomsyra vår analys av arbetet med webbplatsen (ibid, 
s.851). 
  

                                                            
5 Det refereras till att de sju C:na är skapade av en expert men det är oklart vem den 
experten är, se Kotler et al s.851 (2008). 
6 Här följer de engelska termer vi översatt till svenska för att underlätta arbetet; Context, 
Content, Community, Customisation, Communication, Connection, Commerce och 
Constant Change. 
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4 Metod och tillvägagångssätt 
 
I vår undersökning har vi samlat in och analyserat empiriskt material genom att använda 
oss av två olika metoder. Dessa metoder är kvalitativ intervju och innehållsanalys. 
Dokumentinsamlingen vi har gjort består av de undersökta bibliotekens biblioteksplan 
och mål som vi senare har gjort en innehållsanalys av. 
 
4.1 Kvalitativa Semistrukturerade intervjuer 
 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform som är flexibel för forskaren. Det finns 
en intervjuguide som forskaren använder sig av men det är möjligt att ändra i vilken 
ordning frågorna ställs. Det är också möjligt att låta bli att ställa vissa frågor som 
forskaren bedömer att informanten redan svarat på. Kanske har informanten inte tillgång 
till viss information och då kan man ta bort den frågan. Ytterligare en fördel som finns 
med denna form av intervju är att forskaren kan välja att omformulera frågor om 
informanterna inte förstår dem. Det är även möjligt att förklara frågorna för 
informanterna om det skulle behövas.  Det finns även möjligheter att följa upp 
informantens svar med fler frågor (Luo & Wildemuth 2009, s. 233). 
 
Vi har tagit kontakt med sex olika kommuner och intervjuat nio bibliotekarier som 
arbetar på huvudbiblioteken där. Tanken var att i den mån det var möjligt genomföra 
direkta intervjuer med våra informanter. Vi ansåg att det skulle ge oss bättre förståelse 
för bibliotekariernas arbete och ge oss möjlighet att undra och ifrågasätta eller få 
förklaringar om hur verksamheten fungerar, något som är svårare att göra om man utför 
en mailintervju. De bibliotekarier som vi inte har intervjuat direkt intervjuade vi via 
telefon. Att prata med personerna istället för att de svarar på våra frågor i ett mail gav 
oss möjligheten även här att fråga mer och be dem utveckla. Intervjuerna genomfördes 
på respektive bibliotek och tog mellan tjugo minuter och 1,5 timme. I vissa fall har två 
informanter deltagit från samma bibliotek då de samarbetar. Gemensamt för alla våra 
informanter är att de arbetar med ungdomar och webbplatsen, något som var ett av våra 
kriterier. 
 
I den mån det var möjligt har vi spelat in våra intervjuer så att det ska vara enklare att 
minnas och ha tillgång till det empiriska material vi har. Av de två telefonintervjuer vi 
gjorde var det inte möjligt att spela in den ena då den funktionen inte finns tillgänglig på 
telefonen. En av informanterna blev tillfrågad om hon ville utföra intervjun via Skype 
eller telefon och då föredrogs telefon. Därför gjordes intervjuerna via telefon istället för 
Skype. 
 
En av informanterna, som vi hade en telefonintervju med, vill ha frågorna i förväg och 
fick tillgång till dessa innan intervjun. Detta kan ha medfört både för- och nackdelar 
men då informanten kan ha varit bättre påläst än de andra och ge oss mer genomtänkta 
svar ser vi positivt på detta och det visar också att informanten var intresserad av att 
hjälpa oss.  
 
Vi har valt att transkribera fem av våra sex intervjuer. Vi har transkriberat intervjuerna 
ordagrant. Den sjätte sammanfattade vi med hjälp av de anteckningar som fördes under 
intervjun. Detta har vi gjort för att gå igenom materialet ordentligt ytterligare en gång 
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och då ge oss själva en större översikt. Två av intervjuerna blev bara delvis inspelade på 
grund av problem med tekniken. Den inspelade delen är transkriberad och resten av 
intervjuerna är därför sammanfattade med hjälp av de anteckningar som fördes under 
intervjuerna. En del av intervjuerna har vi genomfört själva. De som var möjligt har vi 
gjort gemensamt, vilket blev två stycken. De intervjuer vi inte gjorde gemensamt var de 
två som genomfördes via telefon och två andra. Transkriberingen har vi delat upp så att 
vi transkriberat de intervjuer vi själva genomfört och delat på de andra. 
 
4.2 Urval av informanter 
 

Vi har valt ut våra informanter med kriterierna att de ska arbeta vid ett stadsbibliotek 
som vi inte har någon direkt relation till. Detta för att inte vår förförståelse skulle 
påverka tolkningen av det empiriska materialet. En del av biblioteken är sådana som vi 
kunde kunna ta oss till för direkta intervjuer. För övrigt är biblioteken slumpmässigt 
utvalda. Vi har valt att våra informanter ska behandlas med konfidentialitet för att ingen 
ska känna sig utpekad och för att vi inte undersöker deras specifika webbplats utan 
arbetet med den och tanken bakom dem. Det vill säga hur de har valt att utforma den 
och arbeta och utveckla webbplatsen. 
 
Vi har inte tagit någon större hänsyn till var geografiskt biblioteken vi har undersökt 
ligger utan detta urval har gjorts slumpvis. Vi har helt enkelt valt ut några medelstora 
städer i Sverige och kontaktat dem. Den enda avgränsning som vi har gjort rent 
geografiskt är att de bibliotek vi har tagit kontakt med ligger i Sverige. 
 
Informant 1 
 

Informant 1 ingår i en grupp som arbetar mycket med webbplatsen för de bibliotek som 
ingår i samarbetet, och har varit med nästan från start. Informant 1 började arbetet med 
webben på ett filialbibliotek och övergick sedan till att arbeta med detta vid 
huvudbiblioteket. De bibliotek som deltar i samarbetet har delansvar för webben och det 
finns ett rullande schema som säger vem som har ansvar vilken vecka för innehållet på 
webben utöver den specifika del som tillhör det egna biblioteket. Dock arbetar gruppen 
som Informant 1 ingår i mest med webben då det där är en av huvudsysslorna dagligen 
(heltid) och inte endast en av de många arbetsuppgifter man utför varje vecka (det är 
endast några timmar per vecka som ägnas åt detta om man arbetar vid en filial). 
 
Informant 2a och Informant 2b 
 

Vid denna intervju var två informanter deltagande och de kommer att kallas för 
Informant 2a och Informant 2b. Båda informanterna arbetar i en grupp som i sin tur 
arbetar med frågor kring unga i åldern 15-20 år på biblioteket, både det fysiska och det 
virtuella. Båda är bibliotekarier och arbetar utöver gruppen med antingen unga eller 
barn. Gruppen för unga startades 2005. 
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Informant 3a och Informant 3b 
 

Informant 3a arbetar med sociala medier som Facebook, bloggar och Twitter och 
arbetar inte direkt med den officiella webbsidan. Informant 3a ingår i gruppen för det 
digitala biblioteket. Informant 3a är inblandad i ett nytt projekt som rör förändringar av 
biblioteket på Internet, där arbetet med den officiella webbsidan ingår. Informant 3a har 
arbetat med detta sedan förra året men har även haft kontakt med detta i sitt tidigare 
arbete. Informant 3b är ungdomsbibliotekarie och har ansvar för ungdomsverksamheten 
på biblioteket. Informant 3b arbetar även i flera olika grupper bland annat med sociala 
medier och en programgrupp, då med unga. Gruppen unga är de som är i åldern 13-25 
år gamla och den är uppsatt utifrån de politiska målen i kommunen. 
 
Informant 4 
 

Denna informant har arbetat med webbsidan sedan år 2003. Detta har varit kombinerat 
med att arbeta med information riktad mot vuxna. En arbetsuppgift är även att vara 
samordnare tillsammans med en kollega över arbetslaget.   
 
Informant 5 
 

Denna informant har arbetat på detta bibliotek sedan 2007. Under denna tid har arbetet 
med verksamheten varit det som riktar sig mot ungdomar. Sedan två och ett halvt år har 
informanten arbetat med en blogg som ger boktips. Utöver detta är Informant 5 även 
delaktig i arbetet med bibliotekets Facebook, Twitter samt webbsidan. 
 
Informant 6a och Informant 6b 
 

Informant 6a har arbetat på detta bibliotek sedan 1998 som biblioteksassistent och 
arbetar på IT-avdelningen. Informant 6a arbetar speciellt med barn och unga och de 
projekt som biblioteket har riktat till denna målgrupp. 
Informant 6b arbetar dels som barn- och ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket och 
som skolbibliotekarie. Utöver dessa arbetsuppgifter driver denne en blogg riktad mot 
ungdomar som producerar boktips. Informant 6b arbetar också med en publik blogg 
riktad mot allmänheten. Den publika bloggen innefattar information om bibliotekets 
arbete, bokrecensioner, filmrecensioner och knyter inläggen till lokalsamhället och det 
som är aktuellt där. 
 
4.3 Innehållsanalys 
 

Denna metod gör att det är möjligt att analysera olika teman i en text. Dessa kan vara 
exempelvis hur ofta ett ord eller ett ämne förekommer i ett dokument. Vad forskaren 
väljer att studera beror på vilket syfte som finns med studien. Denna typ av metod är en 
metod som kan användas tillsammans med andra metoder (Spurgin & Wildemuth 2009, 
s. 297-298). 
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Syftet med att samla in biblioteksplanerna7 är för att se om det finns några mål för hur 
bibliotekarierna ska arbeta med sin webbplats för att nå ut till användarna. Genom att 
studera deras styrdokument borde vi få en bredare inblick i hur arbete kan se ut och 
vilka mål de har att sträva mot. Därefter kommer intervjuerna komplettera med hur man 
arbetar rent praktiskt och hur bibliotekarierna tolkar dessa styrdokument. 
 
När vi studerar dessa dokument kommer vi att leta efter olika teman och nyckelord för 
att enklare kunna ta fram det som är intressant för denna studie. Utifrån de åtta C:na 
kommer vi att dela in det empiriska materialet för att sedan diskutera det. De nyckelord 
vi kommer att utgå från i vår innehållsanalys är alltså kontext, innehåll, social 
mötesplats, användaranpassning, kommunikation, länka, försäljning och konstant 
förändring. 
 
De styrkor som finns med att undersöka biblioteksplanerna är att vi då kommer att ha 
tillgång till vad det är man strävar mot, om det nämns något om detta arbete i dessa 
planer. Det kommer att ge oss möjlighet att se vad bibliotekarierna anser är viktigt i sitt 
arbete och vilka mål som det läggs ner mest beskrivningar kring. En svaghet blir om det 
inte finns så mycket skrivet om detta i planen, då de olika bibliotekarierna kan ha olika 
uppfattning kring hur de ska arbeta med webbplatsen eller vad som är viktigt när man 
arbetar med detta. 
 
4.4 Vilka vi är som tolkar 
 

Vi kommer att tolka vårt resultat utifrån oss som studenter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vi tillhör den yngre generationen som har växt upp med den 
digitala tekniken i vardagen. Vi är intresserade av ungdomar och då de digitala 
medierna och Internet är så centrala i vårt eget liv är det intressant för oss att undersöka 
dem. Att vi har valt att undersöka folkbibliotek grundar sig i att vi för närvarande vill 
verka där i vårt kommande yrkesliv och det gör oss mer motiverade att undersöka detta. 
Det är med vår förförståelse från studierna inom detta ämne som vi kommer att tolka 
resultatet. 
 
4.5 Analysverktyg 

 

Vi kommer att ha åtta olika tabeller, en för varje kategori (C) som finns i vår teori. I 
dessa tabeller kommer vi ha vårt empiriska material organiserat så att det blir mer 
lättöverskådligt. I dessa tabeller kommer en del vara det material vi fått från våra 
informanter och en del kommer bestå av information från de biblioteksplaner eller mål 
som de respektive biblioteken har. Dessa delar kommer att vara tydligt uppdelade i 
vardera tabell så att det är möjligt att se var det empiriska materialet kommer från. Detta 
är även det enda sätt vi väljer att presentera vårt empiriska material på. 
                                                            
7 Sedan 2004 finns en lag som säger att alla kommuner och landsting i Sverige ska ha en 
plan för hur de ska driva sin biblioteksverksamhet. Se bibliotekslag § 7. 
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Efter tabellen kommer vi att skriva en analys och diskussion kring den presenterade 
kategorin. Denna analys kommer att sammanväva det empiriska materialet och den 
tidigare presenterade litteraturen. Slutligen kommer vi att ha en mer generell diskussion 
om alla kategorier, men denna kommer att vara placerad i samband med våra slutsatser. 
    
Denna analysmodell är utvecklad av oss för att göra analysen av vårt material så smidig 
som möjligt och lätt att förstå.  
 
4.6 Tillämpning av teori 
 

Vi har tolkat teorin så att vi ska kunna använda den inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, då den inte är skapad för att användas inom vårt område från 
början. Här följer en beskrivning av hur vi har tolkat de åtta C:na och hur vi kommer att 
använda kategorierna i vår uppsats; Kontext är den kategori som innefattar hur 
webbplatsens design och layout ser ut. Innehåll består av den information eller det 
innehåll som webbplatsen omfattar som till exempel text, ljud, bild eller film. Social 
mötesplats handlar om hur interaktion fungerar på webbplatsen och vilka möjligheter 
det finns för användarna att interagera med varandra. Användaranpassning handlar om 
webbplatsens möjlighet att anpassas efter olika målgrupper eller användare för att vara 
mer personlig. Kommunikation innefattar hur man som användare kan kommunicera 
med administratören av sidan, tvärtom eller hur tvåvägskommunikation kan se ut. 
Länkar ser hur webbplatsen är sammankopplad med andra hemsidor, webbplatser eller 
Internetsajter men också hur webbplatsen är kopplad till det fysiska biblioteket. 
Försäljning handlar om vilka möjligheter webbplatsen ger att genomföra transaktioner, 
det vill säga köp eller affär. Vi har valt att räkna lån (inklusive omlån eller förlängning 
av lån) och reservationer som en transaktion, då dessa möjligheter brukar finnas 
tillgängliga på bibliotekens webbplatser. Hur biblioteken väljer att marknadsföra sitt 
bestånd kan påverka omsättning av de olika medierna. Konstant förändring skildrar att 
man hela tiden måste ha förändring i åtanke för att få användarna att återvända till 
webbplatsen. (Kotler et al 2008, s. 851) . 

Så här ser våra tabeller ut: 
 

Intervjuer Kategori, Exempel Konstant förändring 

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt Informanten 

Sammanfattade svar  
från informanten 

Exempel Exempel på svar 

Vilka bibliotek 
innefattas? Vilket bibliotek, exempelvis 1 

 

 



18 
 

 

 

 

 

Biblioteksplaner 
Kategori, Exempel Konstant 
förändring 

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Sammanfattning av 
information från 
biblioteksplanen 

Vilka biblioteks- 
planer 

innefattas? 
Vilken biblioteksplan 

exempelvis 2 
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5 Analys och diskussion av empiriskt material 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vårt empiriska material uppdelat i tabeller efter 
våra kategorier. Vi kommer att göra korta sammanfattande texter om var och en av våra 
kategorier och sedan knyta ihop detta med relevant litteratur samt föra en diskussion om 
varje punkt.  
 
5.1 Kontext 
 
Här kommer vi att redovisa hur webbplatsens layout och design påverkas i sin helhet av 
olika faktorer utifrån som till exempel kommunens påverkan eller de styrdokument som 
finns. Det ingår även hur man använder sin webbsida i samband med andra 
Internetsajter, om det är relevant för webbplatsen. Alltså är det kontexten, det vill säga 
sammanhanget på webbplatsen vi är ute efter att fånga. 

Intervjuer Kontext         

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt Informanten 

Alla webbsidor ska 
enligt kommunen 
ha samma layout 

Sidan  
Tillgänglighets-

anpassad 

Varje kommun
Egen del 

av webbplatsen
OCH en 

gemensam 

Specifika mål 
för 

webbplatsen 
Fler forum 

Exempel 

Ramar för hur 
man skriver, 
mall styr för 
mycket, ha 

kommunens 
färger 

      

Fristående Webbplats
 

Blogg 
 

Twitter 
 

Katalog 

Vilka bibliotek 
innefattas? 2, 3, 4, 5, 6 2, 3 1 1 1, 3, 5, 6 
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De bibliotek som vi har tittat närmare på har alla arbetat mer eller mindre med 
kontexten för webbsidan, en del har haft möjlighet att arbeta med fler möjligheter än 
andra. Grundläggande för de flesta av dessa, fem av sex bibliotek, är att de behöver ha 
samma layout på sidan som resten av deras respektive kommuner. Kontexten påverkas 
av de mål som biblioteket har uppsatta och några av informanterna nämner att sidan 
måste vara tillgänglighetsanpassad, det vill säga anpassad för de som har någon sorts 
handikapp. Utseendet av webbplatsen är i de flesta fall påverkat av vad kommunen har 
för riktlinjer med det arbetet och några tankar kring detta är;  

...“till exempel utseendet på hemsidan styrs väldig strikt. Och den grafiska profilen som 
staden har, typsnitt, färger allt sånt är styrt.”  

 
säger Informant 4 och Informant 2a uttrycker att de har en;  
 

...“tråkig fast tillgänglig sida”  
 

och att 
 

…“Men trots att det är så tråkigt jämfört med många sidor som unga besöker så har vi 
mycket besök”. 

 
Helmrich anser att biblioteken idag inte är en given plats att gå till, och föreslår att man 
aktivt arbetar med de medier som man kan nå ungdomar genom, där webbplatsen är en 
av dessa (2004, s. 13). Detta är något som framkommit i våra intervjuer att de flesta 
bibliotekarier har i åtanke och att utveckla marknadsföringen på Internet görs väldigt 
medvetet. Marknadsföringen på Internet sträcker ut en hand till ungdomarna och får 
dem att komma till de fysiska biblioteken. Men det är inte framförallt marknadsföringen 
på webbplatsen som lockar ungdomar att komma till biblioteket utan snarare bloggar 
eller Facebook, som man mer aktivt kan arbeta med. Ett exempel på hur man mer aktivt 
kan nå ut till ungdomar genom Facebook är att man kan välja till vilken ålderskategori 
som inbjudan på ett evenemang ska gå ut till. Därmed vet man att inbjudan når ur till 
rätt åldersgrupp. Även om evenemangen lockar ungdomarna till biblioteket så vill 
bibliotekarierna ha evenemang för att visa vad biblioteket kan erbjuda dem. Informant 2 
nämner att de har en tråkig sida men också att de har många besök, detta tycker vi tyder 
på att de har intressant information på webbplatsen. Hur man använder information och 
vilken information som finns tillgängligt på webbplatsen spelar stor roll. På bibliotek 2 
har bibliotekarierna stort fokus på unga och de har en egen samarbetande grupp som 
leder till att informationen på webbplatsen uppdateras kontinuerligt och anpassas väl 
efter den grupp den är utsedd för. Detta kan man jämföra med bibliotek 4 som inte har 

Biblioteksplaner Kontext     

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Specifika mål 
för 
webbplatsen 

Alla 
webbsidor 
Kommunen 
samma layout 

Sidan ska 
Tillgänglighets- 
anpassad 

Vilka biblioteks- 
planer innefattas? 1 4 4 
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samma resurser och där hamnar gruppen ungdomar i skymundan och det inte är möjligt 
att arbeta lika mycket med webbsidan som de skulle vilja. På bibliotek 1 däremot har 
man samarbetat mer med kommunen och har utvecklat speciella mål med webbplatsen. 
Detta har gjort att reglerna inte är lika strikta. De är styrda men samtidigt har de viktiga 
mål som att de ska ge biblioteksservice till barn och ungdomar så att de fyller deras 
behov. Detta syns då de har en hel avdelning för ungdomar. Där har de som mål att 
uppdatera minst en gång i veckan. Att arbeta med minst ett medium på Internet som 
riktar sig mot ungdomar anser vi är rimligt. Kunskaperna kan vara bristande men då 
flera medier är enkla att använda och väldigt populära borde detta vara något man på 
biblioteken skulle kunna erbjudas en kortare introduktionskurs i.  
 
Peter Giger beskriver värdet av att samarbeta och också detta är något som 
informanterna talar om som positivt och alla biblioteken har någon form av samarbete 
när det gäller arbetet med Internet (2007). Även Helinsky (2006, s. 66) nämner att 
samarbete med exempelvis olika kulturinstitutioner underlättar arbetet och gör att man 
enklare kan ta vara på alla resurser som finns. Detta samarbete är något som det arbetas 
med på några bibliotek och det kommer att vara nästa steg i utvecklingen med 
webbplatsen för ungdomar. 
 
De Sáez (2002, s. 141-143) menar att biblioteken har ett så kallat ”digital mission”, 
vilket innebär att biblioteken ska använda sig av Internet i sitt arbete och ständigt 
utveckla något som stämmer överens med alla våra informanter som både använder sig 
av Internet i sitt arbete samt är under utveckling och verkar för att följa med i tidens 
gång och vara samtida. Informant 3a säger att  
 
...“det är ju det som är vårat problem med hemsidan att vi inte kan ha alla våra resurser 

samlade där eftersom vi är styrda av stadens kommun.”  
 
och att  
 

...“alla kommunala institutioner ska ligga under samma plats så att det blir lättare för 
användarna. och så tror ju inte vi är fallet…för att det är jättesvårt att hitta på stadens 

hemsida“.  
 
Denna problematik gör det svårare för biblioteket att vara samtida även om det är deras 
mål att vara det. Att vara samtida är något informanterna talar om som ett närliggande 
mål. Istället för att de ska arbeta mot framtiden så vill de kunna erbjuda bra tjänster 
redan nu. Att vara samtida menar dem då är att man följer med i utvecklingen nu och 
erbjuder det användarna efterfrågar istället för att sträva efter att erbjuda dem det. Att 
vara samtida är något vi anser är viktigt med tanke på att Internet och dess plattformer 
används av ungdomar dagligen. För att nå ut till dem är det rimligt att också använda sig 
av samma kanaler. 
 
Av de bibliotek vi har intervjuat har fem av sex stycken en färdig biblioteksplan att följa 
då de utformar sitt arbete, något som Helinsky anser att de borde ha för att lyckas på 
bästa sätt (2006, s. 16-17). 
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5.2 Innehåll 
 
Inom denna kategori kommer vi att ta upp de resonemang som informanterna anser är 
viktigt att ha tillgängligt på webbplatsen och också hur de ser på detta arbete. Även det 
som står i biblioteksplanerna om innehåll. Med innehåll menar vi vilken sorts 
information som ska finnas på webbplatsen och varför det anses att det ska finnas. 
 

Intervjuer Innehåll         

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt Informanten 

Information 
om de fysiska  

biblioteken 

Ungdomar 
delaktiga med
eget material 

Barn & unga 
prioriteras 

Material för 
ungdomar 
produceras 
specifikt 

Nå ut med 
verksamhet  
& bestånd 

Exempel 

Tipsartiklar 
 

Katalog 
 

Program 
 

Händelser 
 

Resurser 
 

Kontaktuppgifter 

Fotografi 
 

Poesi 
 

Texter 
 

Är detta 
interaktivitet?

Synas & 
själva finnas med

 
Inspirationsplats

 
Möjlighet att 
gå till blogg 

för ungdomar 

Boktips 
 

Filmtips 
 

Intervjuer 
 

Tema  
 

Reportage 
 

Tipsartiklar 
  

Vilka bibliotek 
innefattas? Alla 1, 2 1, 2, 5, 6 1, 2 Alla 

 

 
De informanter vi har intervjuat har haft en del gemensamma uppgifter som de anser 
ska finnas på webbplatsen som öppettider, tillgång till katalogen och kontaktuppgifter. 
Att det finns information om det fysiska biblioteket på webbsidan anser de alla är 
viktigt. Utöver detta är det individuellt vad som finns tillgängligt på webbsidan och hur 
mycket biblioteket arbetar med det. De bibliotek som arbetar mer med webbplatsen har 
riktat en del av webbsidan mot ungdomar och de har exempelvis artiklar, bloggar, bok- 
och filmtips som riktar sig mot ungdomar, samt ger ungdomarna en möjlighet att 
påverka innehållet som finns på webbplatsen. För en del ungdomar går det också att få 
ha egenproducerat material på webbplatsen som poesi eller noveller. De som arbetar 
mindre med webbsidan har mer grundläggande information tillgängligt. Alla 

Biblioteksplaner Innehåll             

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Biblioteket  
tillgängligt 

dygnet  
runt via 
webben 

Virtuell 
mötesplats

Arbeta framåt 
– 

verksamhet 
som 

lockar unga 

Barn & 
ungas 

behov nämns

Fråga 
barnbibliotekarien 

Katalogen är
tillgänglig 

via 
webben 

Egen 
webbplats
för barn 

Vilka biblioteks- 
planer innefattas? 4, 5 1 2 1, 3 1 1, 4 1 
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informanterna talar om webbplatsen som bibliotekets ansikte på Internet, och värnar om 
webbplatsen. Flera av dem anser att webbplatsen skall vara som en filial till det fysiska 
biblioteket. Peter Gigers tanke från 2007 att man borde värdera bibliotekets webbplats 
som man alltid har värderat det fysiska biblioteket verkar vara en tanke som de flesta 
informanterna idag 2011 absolut håller med om. Trots att alla verkar hålla med om att 
Internet är ett viktigt forum verkar inte alla arbeta aktivt med att marknadsföra sig där. 
Informant 1b säger att  
 

...“Det är ju liksom ett förlängt ansikte utåt”  
 
 och detta är något som de flesta informanter håller med om. 
 
I projektet Hissa segel och bygga vindskydd togs det upp att biblioteken ska synas mer 
på Internet och att bibliotekarier borde arbeta med sina webbplatser så att de är mer 
lättillgängliga och lättlästa, till förmån för barn och ungdomar (Lundgren et al 2005, s. 
78). Detta arbete är något som alla informanter vi intervjuat tänker på i sitt arbete. De 
arbetar med olika strategier och på olika plattformar för att nå dessa mål.  
 
...“När hemsidan skapades så var det med ambitionen att skapa ytterligare ett bibliotek 

liksom en filial på webben jämförbar med någon av de andra filialerna”  
 
säger Informant 1, vilket visar att de är villiga att lägga ner mer resurser på webbplatsen 
som ska vara som en ytterligare filial. Det syns också på deras webbplats som har mer 
riktad information, och en egen bibliotekarie som arbetar just för barn och unga. De 
flesta vi intervjuat använder sig dock mer av bloggar för detta ändamål och inte alla 
anammar att arbeta med sin webbplats mot ungdomar då där finns mer strikta regler för 
hur arbetet får se ut. Även Peowski Horn (2011, s. 26) anser att bloggar är ett bra 
alternativ till en webbplats då de är gratis och enkla att använda. Lundgren (2005, s. 88) 
med flera tar också upp att boktips för barn kan vara ett sätt att skapa interaktivitet på 
webbplatsen. Att det skapar interaktivitet kan vi inte i dagens läge säga att denna 
aktivitet gör. Däremot är de flesta bibliotekens webbsidor interaktiva på så sätt att 
ungdomarna själva får skapa och ha med egenproducerat material på webbsidan. Även 
detta att ungdomarna själva får vara med och påverka och ha egna åsikter håller 
Lundgren med om att de ska kunna göra (Lundgren et al 2003, s. 154-155). 
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5.3 Social mötesplats 
 
Detta är den punkt där interaktionen på webbplatsen visas. Det vill säga hur 
interaktionen ser ut, användare till användare. Denna interaktion sker exempelvis via 
Facebook, webbplatsens chattforum eller inläggssidor. 
 

Intervjuer 
Social 
mötesplats          

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt Informanten 

Chatt 

Delaktig 
med  
egen 

information

Kommunikation
endast genom 

mail 

Bjuda in de 
unga att vara 

aktiva på 
webben 

Använder  
sociala medier 

istället 

Exempel 

        

För 
kommunikation

 
Facebook 

 
Twitter 

 
Blogg 

Vilka bibliotek 
innefattas? Nr 1 1, 2 2, 3, 4, 5, 6 2 3, 5, 6 

 

 
På de utvalda bibliotekens webbsida har det funnits möjlighet att kommunicera på olika 
sätt. En del bibliotek har enbart haft grundläggande möjlighet till kommunikation med 
biblioteken som att mailadressen eller telefonnummer har funnits tillgängligt. Utöver 
detta finns möjlighet till en tvåvägskommunikation på några av webbplatserna och då 
som till exempel chatt. De flesta biblioteken finns även tillgängliga för kommunikation 
via Facebook, Twitter eller bloggar. Informant 2a upplever detta som ett problem att de 
inte erbjuder en interaktiv webbplats och säger;  
 
...“dom ville ju ha, alltså det ska ju vara häftigare och det ska vara interaktivitet och det 

är sånt som vi inte kan erbjuda dem. Tyvärr”. 
 

Biblioteksplaner 
Social 
mötesplats           

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Arbetar mot 
merskapande   

& interaktivitet 

Besökandet 
på 

webbplatsen
ökar 

Virtuell 
mötesplats 

Tjänsten fråga 
barnbibliotekarien

är tillgänglig 

Inte göra 
skillnad 

på det fysiska 
och det 
virtuella 

biblioteket 

Interaktivitet
skall finnas 

Vilka biblioteks- 
planer innefattas? 1 1 1 1 2 3 
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Däremot arbetar bibliotek 2 med en ny katalog som kommer att erbjuda mer 
interaktivitet för användarna och att de har dessa tankar tyder på att de vill utveckla och 
att de tänker positivt och ser de möjligheter de faktiskt har i nuläget. De är vad vi kallar 
samtida. 
 
Bibliotekets webbplats som social mötesplats verkar inte fungera särskilt bra på något 
av biblioteken. Främst för att det inte finns möjligheter på de flesta webbplatser att vara 
interaktiv. 
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5.4 Användaranpassning 
 
Kategorin användaranpassning fokuserar på hur webbplatsen är användaranpassad. Till 
denna kategori räknas om webbplatsen är specifikt anpassad till målgruppen ungdomar, 
och i så fall hur den är det. I denna kategori diskuterar vi också vad man tänker kring 
hur webbplatsen är utformad. I denna kategori är också uppdateringar inräknade. Det 
vill säga hur ofta sidan uppdateras och vad som är viktigt att uppdatera, med tanke på att 
användaranpassa webbplatsen. Här följer även resonemang om när och hur 
uppdateringar sker. 
 

Intervjuer Användaranpassning               

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Informanten 

Finns mot 
ungdomar 

Endast 
generell  
användar-
anpassning

Väldigt 
olika 

ålders-
kategorier

Tillgängligheten
ökar via 
webben 

Uppdatering 

Ser att 
sidorna 
fyller 

en 
funktion, 

av 
statistik  
syns att 

de  
används 

Ungdomar 
är en 

prioriterad
grupp, har 

dock 
ingen 
egen 

sajt på 
Internet 

Svårt 
att 

anpassa
då 

strikta 
regler
sätter 
stopp 

Exempel 

Egen flik 
 

Underavdelning 
 

Inte blanda 
samman med 

barnsidan 

Använder
sociala 
medier 
istället 

13-19 
 

15-20 
 

13-25 
 

13-20 

Öppet 
dygnet runt 

Webbsidan 
uppdateras 
”När det 
behövs”; 

Vilket 
innebär 
allt från 

mest 
en gång 
per dag 

till minst en  
gång i 

månaden 
 

Andra sidor 
uppdateras 

mer 
kontinuerligt 
då de anses 

viktigare       
Vilka 

bibliotek 
innefattas? 

1, 2 3, 5, 6 Alla Alla Alla 2 3 2, 3, 4, 
5, 6 
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Biblioteksplaner Användaranpassning             

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Medskapande, 
mer interaktion 

rent allmänt 

Bibliotekets
roll är 
viktig 

utifrån barn 
& 

ungdomars
perspektiv 

Ska 
uppnå 
600 

besök/
dag år 
2014 

Utveckla 
verksamhet 
som lockar  

unga  

Inte göra 
skillnad 

på det fysiska 
och det 
virtuella 

biblioteket 

Biblioteket
ska vara 

interaktivt 
så att  

användarna
kan bidra 

med 
information 

Biblioteket
är 

tillgängligt
hela 

dygnet 

Vilka biblioteks- 
planer 

innefattas? 
1 1 2 2 2 3 4, 5 

 
Det finns olika grader av användaranpassning för bibliotekens webbplatser riktade mot 
ungdomar. En del webbplatser har ingen anpassning överhuvudtaget utan har en 
standardwebbsida med de mest grundläggande funktionerna. De bibliotek som arbetar 
mer med webbsidan har olika målgrupper som har en egen flik eller del av webbplatsen. 
Där har de artiklar, boktips eller recensioner av filmer och böcker riktade mot ungdomar 
som tilltänkt målgrupp i det här fallet.  
 
En del av det som vi med hjälp av teorin anser omfattas av användaranpassningen är hur 
regelbundet webbsidan uppdateras och även detta kan variera beroende på hur mycket 
biblioteken arbetar med sina respektive webbsidor och vilken syn de har på dem. 
Baserat på biblioteksplanerna är det möjligt att se hur biblioteken vill fortsätta arbeta 
med sina webbplatser och vilka mål de vill uppnå med den eventuella anpassningen av 
webbsidan.  
 
Av de bibliotek vi har varit i kontakt med så har åldersindelningen för ungdomar 
varierat en del. Dessa kan vara allt från 13 och upp till 25. En av våra informanter ansåg 
att det inte fanns någon övre åldersgräns.  
 
Informant 2a säger att;  
 

...“det känns mer naturligt att räkna efter 15-20”  
 
då det är;  
 

...”inte naturligt för en som är 25 att gå in liksom bland plyschdrakarna“.  
 
 
Att åldersindelningarna har varierat har varit en intressant faktor i denna studie, dels att 
det finns så olika indelningar och åsikter om hur de har delat in åldersgrupperna. Vi ser 
generellt att ju snävare åldersgrupper som finns desto enklare blir det att planera 
verksamheten. Ur en marknadsföringsvinkel är även detta en anledning till att det kan 
vara bra att ha snävare åldersgrupper, det finns större möjligheter att nå så många som 
möjligt i målgruppen om arbetet med att nå den är specifik mot just den åldersgruppen. 
 
Detta är något som självklart gäller både för det fysiska och det virtuella biblioteket. 
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Denna tanke delas också av Informant 1 som talar om att man inte kan blanda ihop barn 
och unga. Att webbplatsen används är viktigt, men det är svårt att veta vilka det är som 
använder sig av den. Informant 2b säger under intervjun att det är viktigt;  
 

...“att dom unga känner att dom [är] liksom finns med och kan synas där”  
 
och 
 

...“Nån går ju uppenbarligen in där. Dom fyller ju nån funktion” angående 
webbplatsen.” 

 
Att inte ha mycket text utan att mer ha fokus på bilder är något som flera av våra 
informanter talar om och också något som man kom fram till inom YLVA-projektet i 
Lund (Nilsson 2009, s. 12). Även Peowski Horn (2011, s. 26-27) anser att bilder på 
webbsidan är något som tilltalar ungdomar. Peowski Horn (2011, s. 25) tar också upp 
ämnet uppdatering i sin artikel om hur man når ut till ungdomar och att det är viktigt att 
hålla sig uppdaterad för att locka till sig denna målgrupp. Våra informanter anser alla att 
det är viktigt att ha relevant och uppdaterad information på webbplatsen men flera av 
dem nämner också att det finns problem med detta. Dels finns inte alltid tid att arbeta 
med denna del av verksamheten och Informant 2a tar upp tid som ett problem;  
 

...“Ja, det är tid, det är den värsta faktorn. Det är svårt att hinna med.” 
 
Detta problem gör att de inte kan arbeta lika mycket med webbplatsen som de skulle 
önska eller behöva. En del av biblioteken uppdaterar de andra Internetsajterna de arbetar 
med (som Facebook och bloggen), men använder inte webbsidan för att koppla ihop 
med dessa dagliga uppdateringar. Det är något som vi anser att de borde göra för då 
känns informationen mer relevant.  Däremot är denna problematik kluven och minst ett 
av biblioteken uppdaterar sin webbplats varje dag. En av informanterna byter till 
exempel ut rubrikerna på webbsidan varje dag. De byts inte alltid ut mot nya utan 
cirkulerar med information som tidigare varit tillgänglig på undersidor, men det gör att 
användare upplever att webbplatsen uppdateras kontinuerligt och att den är relevant. 
Också Helinsky (2006, s. 64) berör att man ska hålla sin webbplats uppdaterad och 
aktuell för att den ska vara användbar, något som även de Sáez (2002, s. 148) håller 
med om. Informant 4 uttrycker att de har;  
 
...“Ingen Facebook eller Twitter på grund av lite bristande resurser. Ska man göra det så 

ska man ha tid att hålla det uppdaterat. Lite inlägg och lägga ut lite bilder och sådär”  
 
Detta svar visar att de väljer att fokusera på en resurs åt gången och utveckla den till en 
tillgång för biblioteket istället för att använda sig av flera olika sociala medier som inte 
uppdateras och blir en belastning för biblioteket. Därför arbetar nu informant 4 med att 
utveckla webbplatsen för att bättre kunna nå ut till användarna. 
 
Helinsky (2006, s. 58) talar om extern marknadsföring vilket innebär att man inriktar sig 
på en speciell målgrupp som man ska anpassa och förändra sig utefter. Alla bibliotek vi 
har undersökt har en uppdelning mellan barn och vuxna men det är inte alla som har en 
uppdelning mellan barn och ungdomar. Att ha ungdomar inom en arbetsgrupp för extern 
marknadsföring är dock något som flera av de bibliotek vi undersökt arbetar mycket för. 
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Några har en egen arbetsgrupp endast för detta ändamål, och de som arbetar aktivt med 
målgruppen ungdomar har också större fokus på den på webbplatsen. Angående att 
arbeta specifik mot unga som en extern målgrupp säger Informant 2a att;  
 

...“Ja det var därför vi började med den här unga gruppen, det var ju för att locka hit 
dem och att visa att det fanns någonting här. Och sen så var det ju när vi satt och 

spånade [att] vad kan vi göra så tänkte vi att vi börjar med programverksamhet och så 
ser vi. Så att det har ju blivit en ganska så stor del av det hela. Programverksamheten 

och när dem ändå är här så kan man förhoppningsvis få dem att upptäcka något annat.” 
 

5.5 Kommunikation 
 
Hit räknas de olika sätt användarna kan ta kontakt med biblioteket på via deras 
webbplats. Även möjligheter att ta kontakt med dem via andra sociala medier finns med 
under denna punkt. Denna kommunikation rör den som cirkulerar mellan användare och 
biblioteket. 
 

Intervjuer Kommunikation       

Vad säger 
Materialet? 
 
Enligt 
Informanten 

Chatt Mail 
Vidarebefordrar

till sociala  
medier 

Möjlighet att 
boka in tid 

för möte med 
bibliotekarie 

Exempel 
    

Chatt via  
Facebook 
eller blogg 

  

Vilka bibliotek 
innefattas? 1, 4 Alla 3, 6 5 

 
 
 
 

Biblioteksplaner Kommunikation   

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen

Tjänsten fråga 
barnbibliotekarien

tillgänglig 

Ska finnas 
möjlighet 
att chatta 
och maila 

Vilka biblioteks-
planer 

innefattas? 
1 3 
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På de olika bibliotekens webbsidor finns olika former av kommunikation. Det finns de 
mer grundläggande varianterna genom mail eller telefon. Utöver dessa har en del 
bibliotek valt att ha en chatt via webbsidan där användarna kan ställa frågor till 
bibliotekarierna. Chattar är även tillgängliga via de sociala medierna på vissa bibliotek. 
Att kommunicera via webbsidan är något som finns tillgängligt via alla webbsidor och 
som i vissa fall är med i biblioteksplanerna som något de ska arbeta med att utveckla 
eller enbart att det ska finnas tillgängligt.   
 
Att de i åldern 15-18 år i princip alltid använder sig av mail och chatt som 
kommunikationsmedel (Findahl 2010, s. 21) bör biblioteken uppmärksamma och alla 
våra informanter använder mail som ett självklart kommunikationsmedel. Chatt är det 
dock endast några få som använder och då är det mest genom sociala medier och inte 
genom webbplatsen. Informant 3a säger;  
 

...“sen använder vi oss av sociala medier för att möjliggöra mer kommunikation”. 
 
Anledningen till att de använder sig av sociala medier är för att de är lättare att 
kommunicera direkt genom. Där kan de erbjuda en chatt, som alltid är bemannad av en 
bibliotekarie under bibliotekets öppettider. Personalen på bibliotek 3 och dess filialer 
samarbetar med detta. Främst handlar samarbetet om bloggen där de har chatten 
tillgänglig.  
 

5.6 Länkar 
 
Här har vi med den information kring hur biblioteken väljer att koppla sin webbplats till 
den fysiska verksamheten eller sina andra sociala medier. För att förklara det enklare så 
är det hur biblioteken länkar vidare till olika webbsidor. Exempel på sociala medier de 
länkar till är Facebook, Twitter eller bloggar. 

Intervjuer Länkar         

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Informanten 

Använder 
sociala medier 

Blogg mot 
ungdomar 

Webbplatsen 
ses som 

ytterligare  
filial 

Kan länka 
sig vidare 
till andra 

biblioteks- 
sajter på 
Internet 

Arbete med 
gemensam 

ungdomssida 

Exempel 

Blogg 
 

Facebook 
 

Twitter 
 

RSS-flöde 
 

You-Tube       

I kommunen 
 

Samlad 
information 

inriktad 
på ungdomar 

Vilka bibliotek 
innefattas? 1, 2, 3, 5, 6 5, 6 1 1, 3, 5, 6 2, 5, 6 
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Biblioteksplaner Länkar   

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen

Talar för  
Vikten av 

att biblioteket 
finns där 

människorna 
finns 

Samverkan 
är viktigt 

Vilka biblioteks-
planer 

innefattas? 
2 3 

 
Det finns olika sätt att koppla webbplatsen till den fysiska verksamheten på biblioteken. 
De bibliotek som använder sig av olika typer av sociala medier som Facebook eller 
Twitter kan koppla till dem från webbsidan.  
 

...“Huvudsakligen är det ju ett sätt att göra folk nyfiken på vår hemsida” 
 
säger Informant 1 om deras Facebooksida. På en del bibliotek har det inte varit en lika 
tydlig koppling mellan webbsidan och den fysiska verksamheten eller sociala medier 
men det har funnits ett intresse att utveckla webbsidan och ha möjlighet att göra den 
kopplingen på de bibliotek som inte arbetar lika mycket med detta. En anledning till att 
man inte kopplar mellan webbplatsen och de sociala medierna är för att den 
informationen redan finns tillgänglig på webbplatsen. Fast på webbplatsen finns den 
oftast i ett annat format. Att biblioteken inte är aktiva och visar var de finns gör att deras 
webbplats blir ännu mindre intressant. Vi anser att biblioteken borde göra användarna 
medvetna om vilka plattformer som biblioteket finns på genom webbplatsen. Därmed 
inte sagt att det måste vara samma information som används genom de olika sociala 
medierna. Att göra en koppling mellan webbplatsen och sociala medier faller sig 
naturligt för att nå åldersgruppen ungdomar då sociala medier används aktivt av dem 
(Lupa 2009, s. 1-3). Att mål för biblioteken bör vara att de är “aktivt uppsökande” enligt 
deltagarna i projektet Hissa segel och bygga vindskydd är något vi kopplar till denna 
kategori (Lundgren 2003, s. 154-155).    
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5.7 Försäljning 

 
Inom denna kategori diskuterar vi tillgång till katalogen och andra tjänster som är 
möjliga att göra via bibliotekens webbplats. 
 

Intervjuer Försäljning   

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Informanten 

Tillgång till 
Katalogen 

Utvecklar 
katalogen 

 Exempel 
Vissa har 
integrerad 
katalog, 

andra inte 
  

Vilka bibliotek 
innefattas? Alla 2 

 
Alla bibliotek som vi har tagit kontakt med har haft sin katalog tillgänglig via 
webbsidan där användarna exempelvis kan göra reservationer eller omlån av litteratur. 
En del av dessa bibliotek har haft en integrerad katalog medan andra har dem som en 
egen webbplats som de länkat till från hemsidan. På ett av biblioteken håller de även på 
att utveckla en ny katalog. Informant 1 säger;  
 

...“hela poängen med våran hemsida är ju att lyfta och visa vad som finns på 
biblioteken, så det är ju det är ju så vi arbetar”  

 
Detta i samband med hur man marknadsför sitt bestånd, och på vilket sätt det kan 
påverka omsättningen av medier eller besök på det fysiska biblioteket. Detta är något 
som alla biblioteken har som utgångspunkt, att de ska visa vad som finns på det fysiska 
biblioteket. Att alla biblioteken vill marknadsföra sitt bestånd är det vi kommit fram till 
genom denna punkt, och det är inte mer inom den som vi anser är relevant för vår studie 
att diskutera.   

Biblioteksplaner Försäljning 

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Arbete med 
ny katalog 
är på gång 

Vilka biblioteks- 
planer 

innefattas? 
2 
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5.8 Konstant förändring 
 
Inom denna kategori har vi valt att belysa förändringar i arbetet med webbsidan eller 
hur webbsidan kommer att utvecklas. Vi tar också upp något hur de olika 
bibliotekarierna tänker kring utveckling av webbplatsen och vilka intentioner som finns 
bakom arbetet med webbplatsen. 
 

Intervjuer 
Konstant 
förändring       

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Informanten 

Arbetet med
webbplatsen

är under 
förändring 

Använder
statistik för

att 
utvecklas 

Har helt
fristående
katalog 

Ombyggnad 
av biblioteket 

påverkar  
ungdoms- 

verksamheten, 
skall ändras i 
samband med 

flytt 

Exempel 

Bilder 
 

Text 
 

Rubriker 

Jämföra 
besökare

 
Se vilka 

sidor som
är mest 
besökta     

Vilka bibliotek 
innefattas? 2, 3 1, 2, 6 3 6 

 

Biblioteksplaner 
Konstant 
förändring           

Vad säger 
Materialet? 

 
Enligt 

Biblioteksplanen 

Barn & unga är en  
viktig 

målgrupp 

Vara ett 
samtida 
bibliotek 

Tillgängligt
för 

användarna

Använda  
verktyg för 

att mäta 
besök på 

nätet 

Vara under 
konstant 

förändring 
(aktivt följa 
utvecklingen 
av tekniken) 

Ska finnas 
nya 

plattformer 
för 

användarna 

Vilka biblioteks- 
planer 

innefattas? 
1 2 3 4 5 5 

 
Alla våra informanter arbetar med att utveckla sin webbplats på olika sätt. De kan ha 
sett en brist med webbplatsen och försöker åtgärda den eller för att göra den mer 
personlig för användaren. En annan del av denna punkt är att fortsätta utveckla 
webbsidan och följa med i teknikens utveckling, det vill säga att vara ett samtida 
bibliotek. Att vara ett samtida bibliotek är något flera av våra informanter värdesätter. 
Vi ser problematiken som finns då några bibliotek endast uttrycker otydligt att de ser en 
förändring komma eller att de endast tänker framåt och glömmer vad de kan 
åstadkomma i dagsläget. 
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Att 92 % av alla ungdomar i Sverige dagligen använder sig av Internet bör vara en säker 
grund till varför biblioteken bör arbeta med sin webbplats för att nå ut till just den 
målgruppen (Findahl 2010, s. 10). Peowski Horn anser att man bör ha en bra grund att 
stå på och då relaterar vi detta till att om man har en bra webbplats att utgå ifrån kan 
ungdomarna också lättare hitta och intressera sig för de andra plattformar som 
biblioteket har på Internet (Peowski Horn 2011, s. 25). En av punkterna som utformades 
under projektet Hissa segel och bygga vindskydd var att ”biblioteket ska vara angeläget 
för alla barn och ungdomar”, något som vi kopplar till punkten konstant förändring med 
en tanke om att webbplatsen ständigt behöver utvecklas och förändras för att vara 
angelägen för alla barn och ungdomar (Lundgren 2003, s. 154-155). 
 
Barn och unga följer lättare med i den tekniska utvecklingen än vad vuxna gör och detta 
innebär att maktpositionen som vuxna har hotas och de upplever att den förändras. 
(Dunkels 2010, s. 43) Med tanke på detta så anser vi att det är bra att följa med i den 
tekniska utvecklingen och kunna vara en tillgång för användarna. Av de bibliotek som 
vi har varit i kontakt med så har det funnits mål att biblioteken ska fylla barn och ungas 
behov och detta anser vi också ska gälla i anknytning till webbsidan.   
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6 Slutsatser och vidare forskning 
 

6.1 Slutsatser 
 
Då webbplatserna behöver vara tillgänglighetsanpassade och följa strikta regler kan vi 
dra olika slutsatser kring hur bibliotekarierna arbetar med detta. Dessa regler behöver 
inte försvåra arbetet med webbplatsen, men det beror också på vad kommunen har satt 
upp för regler. Dessa restriktioner kan vara att de behöver ha samma layout som resten 
av kommunen eller att webbsidan ska vara kopplad till kommunen i stället för att vara 
en fristående webbplats. 
 
De mål som finns i biblioteksplanerna är otydligt formulerade och ger ingen tydlig bild 
av hur man ska arbeta med detta, något som kan tolkas både positivt eller negativt. Ett 
av biblioteken har valt att utforma självständiga mål, uppsatta endast för webbplatsen, 
för att lösa detta problem. 
 
Även om intresset finns att arbeta med webbplatsen och göra den till en plattform för 
biblioteken att nå ut till sina användare så har det i vissa fall inte arbetats aktivt med 
detta. Det som kan vara problem för bibliotekarierna är att det finns regler att följa som i 
vissa fall varit hindrande i arbetet med webbsidan. Det upplevs ibland som att det inte 
går att göra så mycket med den. Ett av dessa problem är att det anses svårt att erbjuda 
tillräckligt mycket interaktivitet som leder till en coolhetsfaktor, då det finns så styrda 
regler för hur utformningen får se ut. På grund av detta har webbsidan i vissa fall blivit 
lidande och fokus har lagts på andra sociala medier. Biblioteken väljer att använda de 
sociala medierna till att göra det som de önskar vore möjligt via den officiella 
webbplatsen. Flera väljer att enbart ha webbsidan till statisk information. De bibliotek 
som har enbart grundläggande information på sina webbsidor har i de flesta fall valt att 
ha en annan plattform att nå ut till ungdomar på. Där kan det vara möjligt att presentera 
en annan typ av layout. De flesta av våra informanter har valt att arbeta med en blogg, 
vilket är ett medium som är gratis och enkelt att använda och som också används flitigt 
av just ungdomar, som både läser och skriver bloggar. 
 
Av de bibliotek som arbetar mycket med webbplatsen kan det finnas en syn på 
webbsidan som en förlängning av biblioteket och ytterligare en filial för användarna. 
Sedan finns ett mellanting där biblioteken arbetar en del med webbsidan och ser det 
som en viktig resurs men där det inte finns möjlighet just nu att arbeta mer med den. Ett 
annat problem som vi kan urskilja och som påverkar alla informanter är tid. De flesta 
arbetar inte endast med webbplatsen och denna faktor gör att man inte kan fokusera 
endast på arbetet med webbplatsen. Arbetet påverkas också av vilka resurser som finns 
på biblioteket, personligt intresse och hur viktigt biblioteket anser att webbplatsen är. 
 
De bibliotekarier vi har intervjuat har möjliggjort för oss att se att oavsett vilken syn 
som finns på webbplatsen så finns funderingar eller planer på att utveckla den. Detta för 
att nå ut till användarna, speciellt då ungdomar, för att förbättra webbsidan så den blir 
en större tillgång. Alla anser dock att webbplatsen är värdefull och de vill alla arbeta 
med att utveckla den, även om möjligheterna att göra detta är större på några bibliotek 
än andra och även om de samtidigt måste hålla sig inom de ramar som finns från 
kommunerna. 
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En slutsats som går att dra är att det inte finns någon övergripande bestämd åldersgrupp 
av ungdomar för bibliotekarier att arbeta mot. Alla är inriktade på olika åldrar som de 
arbetar mot och dessa är valda utifrån olika definitioner på vilka som är ungdomar eller 
som flera kallar det unga. Även hur länge någon ses som en ungdom kan variera väldigt 
mycket, från 13 och upp till 25 år eller från 15 till 20 år. Detta ser vi som en svårighet 
för biblioteken. Rent marknadsföringsmässigt är det svårt att nå ut till för stora 
åldersgrupper. Det är då svårt att veta hur man ska arbeta med sitt material och välja 
vem man ska rikta sig till. Det blir svårt att producera material som lockar alla 
användare om det finns ett åldersspann på exempelvis 10 år. Risken är väldigt stor att en 
del användare väljer bort bibliotekens webbsida för det inte finns någon relevant 
information för dem. Det kan även bli problem att ha en bra verksamhet om det inte 
finns vissa indelningar utan man försöker se till varje individs behov eller om fokus 
finns på för stora grupper. Vår slutsats är att biblioteken borde ha en bestämd 
åldersgrupp att arbeta mot och veta hur man ska arbeta för att nå den.      
 
Av de åtta kategorier från vår teoretiska utgångspunkt är det möjligt att se att 
biblioteken arbetar med alla kategorier till en viss del, men hur mycket varierar från 
bibliotek till bibliotek. Vad de anser är viktigt skiljer sig också åt. Webbplatsen ses som 
en resurs på ett eller annat sätt för biblioteken. Det är ett sätt att marknadsföra 
biblioteken och de resurser som finns i den fysiska verksamheten. Hur biblioteken väljer 
att ta vara på denna resurs kan variera en hel del. I de fall där webbsidan anses som 
något som inte är möjligt att arbeta med alltför mycket använder bibliotekarierna sig av 
andra webbsidor där de inte är bundna till samma regler och kan göra mer än vad som är 
möjligt på webbplatsen. Arbetet med webbplatsen eller ett forum på Internet 
genomsyras av att barn och unga prioriteras och de har en plats på Internet vare sig det 
är på webbplatsen eller inte. Alla biblioteken har webbplatsen för att visa upp det 
fysiska biblioteket, även om en del också vill att webbplatsen ska räknas som en sorts 
filial.  
 
En slutsats som är möjlig att dra är att ungdomar är väldigt kompetenta med att använda 
Internet och modern teknik, i många fall kan de vara bättre än vuxna. Detta gör att vi 
anser att det är nödvändigt att vara där ungdomar är. Av de bibliotek vi har varit i 
kontakt med har fem av sex valt att använda sig av sociala medier som komplement till 
sin webbsida. Dessa medier kan vara blogg, Facebook och Twitter.  Av de informanter 
vi har intervjuat under våren 2011 har en av de saker som de upplever begränsar arbetet 
med webbsidan varit att den ska se ut på ett visst sätt. Den måste oftast ha samma layout 
som resten av kommunens webbplats. Detta har varit en anledning till att sociala medier 
används mer och mer.  
 
Gemensamt för alla är att de arbetar i någon form av grupp eller samarbete för att kunna 
arbeta på bästa sätt med Internet. De som är mest framåt arbetar i grupp som riktar sig 
speciellt mot ungdomar, de har en så kallat extern marknadsföringsgrupp. De som 
arbetar med en sådan här grupp anser vi har bäst resurser till att producera material och 
nå rätt målgrupp genom webbplatsen. I dessa grupper kan man fokusera helt på sin 
målgrupp och man får också hjälp av de andra som ingår i den. Det gör arbete enklare, 
inriktat och man tar också vara på alla sina resurser inom området på bästa sätt. 
 
Att biblioteken ska vara samtida i samhället är något som påpekas av våra informanter. 
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De kanske inte måste vara i framkant med att använda den nya tekniken, men de kan 
följa med tiden, utvecklingen och utnyttja samma teknik som användarna.   

 
6.2 Vidare forskning 
 

Förslag på vidare forskning är exempelvis att undersöka hur bibliotekarier arbetar med 
specifikt bloggar för att nå ut till ungdomar, vilka definitioner och föreställningar det 
finns av ungdomar och hur detta påverkar bibliotekariernas arbete eller om det utifrån 
ett ungdomsperspektiv skulle vara användbart att ha en samlad kommunsida med 
information från olika delar av kommunen för ungdomar då detta är något som flera 
bibliotekarier talar om att utveckla. 
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7 Sammanfattning 
 
I denna studie har vi undersökt hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för 
att nå ut till ungdomar som är mellan 15-19 år gamla. Idag är Internet lättillgängligt och 
de flesta ungdomar använder sig av Internet regelbundet. De flesta bibliotek har en 
webbplats på Internet. Utseende, funktion och information kan variera från bibliotek till 
bibliotek. 
 
I denna studie har vi använt oss av en teori som handlar om marknadsföring av 
webbplatser på Internet. Denna teori kretsar kring åtta olika kategorier, nämligen de åtta 
C:na som vi har utgått från när vi formulerat frågor till vår intervjuguide. Dessa 
kategorier är kontext, innehåll, social mötesplats, användaranpassning, kommunikation, 
länka, försäljning och konstant förändring. 
 
Metoden vi använt är att samla in empiriskt material genom att kombinera kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. Vi har valt att intervjua bibliotekarier 
på sex olika bibliotek och även ta del av deras biblioteksplaner. Den litteratur vi har 
använt oss av har handlat om ungdomar och Internet, även kombinerat med 
folkbibliotek och Internet samt en del om marknadsföring. 
                   
Vår slutsats i denna studie är att de bibliotek vi har undersökt arbetar med webbplatsen 
men hur mycket och vilka mål de har att följa skiljer sig åt. Det som gör att några 
bibliotek arbetar mer med webbsidan än andra kan bero på faktorer som exempelvis att 
det inte finns resurser som tid, personal eller kunskap. Att webbplatsen är en viktig del 
av biblioteket anser alla informanter, men det är även krångligt att arbeta med den då 
det finns strikta regler från kommunens sida som måste följas. Detta har gjort att en del 
bibliotek använder sig av sociala medier och då mest av bloggar utöver webbplatsen. 
Att använda sig av sociala medier anser de bibliotek som gör det vara mer fritt än att 
arbeta med bibliotekets webbplats och det är även ett forum som ungdomar använder 
sig flitigt av. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Vill du säga något om dig själv? 
 
Allmänt om hemsidan 
Hur länge har du arbetat med bibliotekets hemsida? Hur kom det sig att du arbetar med 
hemsidan? 
 
Vad är det viktigaste, enligt dig, som ska finnas tillgängligt på hemsidan?  
 
Är du ansvarig för vad som står på hemsidan? (om det är den personen som skriver det 
som står där, - Påverkar det resultatet av marknadsföringen?) 
 
Hur ofta uppdaterar ni hemsidan? 
Vad uppdateras oftast på hemsidan?  
Vad tycker du är viktigast att uppdatera ofta? 
 
Blir ditt arbete med hemsidan påverkat av faktorer utifrån? Vilka? Hur? Förenklar eller 
försvårar det ditt arbete? 
 
Vilka problem ser du med hemsidan? 
 
Vilka fördelar ser du med hemsidan?  
 
Är ditt arbete inriktat på någon speciell målgrupp utöver ditt arbete med hemsidan? Har 
du något annat ansvarsområde? 
 
Vad har ni för mål/syfte med er hemsida? Kan du berätta om dessa! 
Har ni några mål för hemsidan uppsatta i er verksamhetsplan/biblioteksplan? 
 
Hemsidan & Ungdomar 
Hur arbetar ni för att nå ut till specifikt ungdomar via er hemsida? Varför? 
 
Vad är det för information ni vill förmedla till ungdomarna genom hemsidan? 
 
Hur tänker ni er att unga ska använda sig av hemsidan? 
 
Finns det möjlighet till interaktivitet på er hemsida? Hur i så fall? Varför/Varför inte? 
Med vem? 
 
Utvärdering av arbetet med hemsidan 
Har ni någon statistik över användningen av er hemsida?  
Vet ni om ni når ut till rätt målgrupp? Undersöker ni hur unga använder sig av 
hemsidan/hemsidor? 
 
 
Marknadsföring på Internet 
Använder ni några andra forum för att nå ut till ungdomar på Internet?  
 
Hur kopplar ni samman marknadsföringen på Internet med verksamheten på det fysiska 
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biblioteket? 
 
Hur använder ni hemsidan för att marknadsföra ert bestånd?   
 
Bilaga 2 Vem som gjort vad 
 
Vi har valt att skriva hela vår uppsats gemensamt. Vi har delat upp vissa avsnitt men då 
vi alltid har genomarbetat och utvecklat dem gemensamt är det ingen som direkt har 
skrivit något avsnitt helt själv. 
 
En del av intervjuerna har vi dock genomfört själva. De som var möjligt har vi gjort 
gemensamt, vilket blev två stycken. De intervjuer vi inte gjorde gemensamt var de två 
som genomfördes via telefon och två andra. Transkriberingen har vi delat upp så att vi 
transkriberat de intervjuer vi själva genomfört och delat på de andra. 
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