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Abstract:  The aim of this thesis is to investigate how libraries use the

 tools and ideas from library 2.0 in their reading promotion
 work. We also want to include how librarians motivate this 
use and whatever merits and faults they encounter. We have
 performed document studies and interviews which we then
 analyzed with qualitative content analysis. Our theoretic
 framework in this study which we also used as a part of our
 coding scheme in the analysis was a model over the concept
 library 2.0 developed by Holmberg, Huvila, Kronquist-Berg
 and Widén-Wulff. This model describes seven aspects of
 library 2.0 which is users, participation, library and library
 service, web and web 2.0, social aspects, technology and
 interactivity. We can see that there is a multitude of tools
 that can be connected to library 2.0 and reading promotion
 being used by the libraries we investigated.  The library tools
 we found most relevant for our study where blogs, user
 advice, catalogue and chat. Even if the libraries could offer
 these tools there were widespread issues with low user
 participation. We think this may remove the possibilities for
 the tools. The web sites with high user participation had a
 strong focus on the social aspect among the users and
 librarians. We think this may be of importance but require
 further research. 
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1. Inledning 

Biblioteken har länge haft en läsfrämjande roll i samhället och läsfrämjande verksamhet 
är därmed en viktig aspekt av bibliotekens verksamhet. Denna läsfrämjande roll är till 
stor del riktat mot de yngre målgrupperna. Det kan vara just arbete med barn som 
många i första hand tänker på vad det gäller läsfrämjande då Kulturrådet ofta ger bidrag 
till projekt för barn och ungdomar. Kulturrådet accepterar dock även projekt som riktar 
sig till vuxna, om än i något mindre utsträckning (Kulturrådet 2011).  

Trots de kopplingar som ofta görs till barn med begreppet läsfrämjande har 
bibliotekarier alltså på flera olika sätt agerat läsfrämjande för vuxna. Det kan bland 
annat röra sig om att ställa upp böcker utifrån specifika genrer, som deckare, eller att 
skylta med vissa böcker. Dessutom kan de även få frågor från besökare om böcker att 
läsa och de kan genom detta agera läsfrämjande. Dessa arbetsmetoder riktar sig främst 
till de användare som söker upp biblioteken, men det finns även uppsökande projekt. Ett 
exempel på detta är Malmö stadsbibliotek som startat projektet Godnattsagor inifrån 
där föräldrar som sitter i fängelse får spela in godnattsagor till sina barn (Malmö 
Stadsbibliotek 2011). Detta är ett projekt för vuxna men det finns även här ett fokus på 
barn.  

Vi tror att vuxna kan vara en svår målgrupp att nå ut till, då det till skillnad från barn 
inte finns någon självklar samarbetspartner att rikta sig till, som till exempel skolan. Det 
kan medföra att det främst är de vuxna användare som själva söker upp biblioteken som 
bibliotekarier kan arbeta läsfrämjande för. Därav funderar vi över de möjligheter som 
finns med det omdiskuterade begreppet bibliotek 2.0 för att nå ut till de vuxna 
användare som inte besöker det fysiska biblioteket eller endast använder ett fåtal av dess 
redskap.   

Begreppet bibliotek 2.0 introducerades av Michael E. Casey som under 2005 kom att 
mynta termen genom sin blogg LibraryCrunch. Han använde sig av begreppet för att ge 
ett namn på den dåvarande diskussionen om hur bibliotek behövde förändras med den 
nya teknologin webb 2.0, och anpassa sig till användarens föränderliga behov (Casey & 
Savastinuk 2007, s. xxi).  

Bibliotek 2.0 har ett starkt fokus på Internet och de möjligheter som finns där. En 
central aspekt av bibliotek 2.0 blir därmed användardeltagandet och hur användarna kan 
påverka utformningen av tjänster både genom feedback och egna bidrag (Casey & 
Savastinuk 2007, s. 14f). 2010 hade cirka 91% av Sveriges befolkning tillgång till 
Internet i sina hem så det är i högsta grad relevant för biblioteken att fokusera på detta 
media (Statistiska centralbyrån 2010, s. 11).  

Vi vill utifrån detta studera hur webbaserade redskap kan erbjuda en möjlighet till att nå 
ut till fler användare. Användardeltagandet och andra aspekter av bibliotek 2.0 skulle 
kunna göra dessa redskap mer intressanta för användare och bidra till att skapa en 
levande webbmiljö där läsningen har en stor roll. 

 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med uppsatsen är att få en bild av hur biblioteken använder sig av bibliotek 
2.0:s metodologi för att agera läsfrämjande på sina webbplatser. Använder sig 
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biblioteken av de möjligheter som finns med bibliotek 2.0? Hur fungerar detta i ett 
läsfrämjande syfte? Hur används de redskap som erbjuds genom denna metodologi? Vi 
vill i sammanhanget se om det finns en möjlig användning av bibliotek 2.0s metodologi 
i ett läsfrämjande syfte. Vi ställer följande forskningsfrågor:  

Hur använder sig biblioteken av bibliotek 2.0:s metodologi i sitt läsfrämjande arbete på 
webben? 

Denna frågeställning berör vilka redskap biblioteken använder på sina hemsidor som 
kan ses som överensstämmande med bibliotek 2.0:s metodologi och som har för syfte 
att verka läsfrämjande. 

Hur motiveras bibliotekens användning av dessa redskap?  

Denna frågeställning berör vad som motiverar användningen av dessa redskap ifrån 
bibliotekariens håll. Vilka möjligheter och eventuella begränsningar erbjuder dessa 
redskap? 

1.2. Avgränsningar 
Vi har som tidigare nämnts valt att inte ta med läsfrämjande verksamheter specifikt 
riktade till barn i vår studie. Detta då vi är mer intresserade av att få reda på hur 
biblioteken kan arbeta för de vuxna användarna som vi anser kan vara en svårare 
målgrupp att nå ut till.  

Vi har valt att fokusera på webbplatser som drivs av folkbibliotek eller i samarbete med 
flera folkbibliotek. Den tid som vi valde att studera våra webbplatser var under vecka 16 
år 2011.  

Vi har inte gjort några specifika avgränsningar när det gäller litteraturen, utan inbegriper 
allt som har med läsfrämjande att göra och som innefattar bibliotek 2.0 funktioner.  
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2. Litteraturgenomgång 
Här kommer vi att redogöra för den tidigare forskningen som vi har tagit del av utifrån 
olika teman i vårt arbete. Forskningen vi har funnit har främst berört specifika redskap 
och vi har haft svårt att hitta mer övergripande litteratur som berör vårt problemområde. 

2.1. Läsning  
Vi börjar denna genomgång med att först ta upp vad det kan finns för motiv till att vilja 
läsa och vad det kan vara som avgör hur man väljer bok. Därför har vi tagit del av 
Reading matters - what the research reveals about reading, libraries, and community 
som är en forskningsöversikt sammanställd av flera forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Catherine Ross’ kapitel ”Adult Readers” i denna 
sammanställning redogör för forskning om vuxnas läsande.  

Det tas här upp flera olika motiv till läsning. Läsningen kan dels vara en 
verklighetsflykt, antingen för att man vill slappna av eller för att fly till andra världar. 
Läsning kan ske för att ta del av instruktioner eller för att nå en personlig insikt. Det 
finns dessutom läsare som menar att motivationen till läsningen är att det är en del av 
deras identitet. (Toyne & Usherwood enl. Ross 2006, s. 162) Dessa exempel visar på ett 
par övergripande motivationer till läsning, men vi menar att det är tydligt att det 
egentligen är högst personligt varför man läser och att det skiljer sig från person till 
person.  

När det gäller att välja böcker att läsa så finns det olika svårigheter för läsaren. Ju mer 
insatt en läsare är inom sitt läsområde desto lättare blir det att välja en ny bok, men det 
kan även innebära att det kan bli svårt för samme läsare att sätta sig in i ett nytt område 
(Ross 2006, s. 198f). Det vill säga att det kan vara svårare för läsare att välja en ny bok 
ifall de inte känner till något om författare eller genrer och därmed inte har några 
kriterier att gå efter i sitt litteratursökande. 

Mängden av böcker som finns kan göra att den ovana läsaren blir överväldigad och helt 
enkelt inte kan välja någon bok. Vana läsare brukar ofta troget följa författare eller 
genrer de läst sedan tidigare, men som nämnts kan detta innebära att det blir svårare att 
ta del av andra böcker. Läsarens val påverkas av hur pass svårt eller lätt det är att få tag 
på boken (Ross 2006, s. 200-205).  

Synen på läsare har gått från att se dem som inåtvända till alltmer även se dem som 
utåtvända och sociala personer. Det har bland annat kommit att formas så kallade 
”communities” kring böcker. Med communities avses här gemenskaper eller 
mötesplatser på Internet (Nationalencyklopedin 2011). Dessa communities ger läsare 
möjligheten att tillhöra en gemenskap och vara sociala i sin roll som läsare. Ett exempel 
på en sådan läsargemenskap är Oprah’s book club där Oprah Winfrey presenterar 
böcker som hon tycker är värda att läsa. Detta har kommit att innebära att flera miljoner 
har läst samma bok och följt de tips på böcker som hon fört fram. Ytterligare ett 
exempel på socialt umgänge i samband med läsning är bokcirklar, både fysiska och 
virtuella, där flera läsare samlas för att läsa samma böcker för att sedan diskutera 
innehållet. (Ross 2006, s. 225ff).  
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2.1.1. Läsfrämjande 

När det gäller läsfrämjande aktiviteter tar Ross upp två olika traditionella arbetsmetoder 
för att främja läsande. Den första är passiva strategier som fungerar som bakom-scenen-
metoder hos biblioteken, medan andra strategier handlar om ”face-to-face” interaktioner 
(Ross 2006, s. 209). Den passiva strategin används genom att man exempelvis sätter 
extra information på bokryggarna, ställer upp böcker i separata genrer som exempelvis 
deckare eller fantasy eller ställer böcker mer synliga så att de skyltas. Denna 
arbetsmetod är något som kan hjälpa användare som blir överväldigade av mängden 
böcker i biblioteken (Ross 2006, s. 209). 

När det gäller ”face-to-face” interaktionen är detta en del av det som kallas för 
referenssamtalet. Interaktion blir till när bibliotekarien hjälper användare med deras 
frågor. Dessa frågor kan till exempel handla om att hitta information men kan även vara 
läsfrämjande i form av frågan ”vet ni något bra att läsa?” (Bopp & Smith 2001, s. 12, 
22). När det gäller referenssamtalet så är det en arbetsmetod som använts i ett 
läsfrämjande syfte sedan början på 1900-talet. Användarinteraktionen har genomgått en 
utveckling från 1800-talet då referenssamtalet inte ens existerade och där användaren 
inte skulle ”plåga” bibliotekarierna med sina frågor. Under 1920-talet uppstod ett nytt 
synsätt på användarinteraktionen då bibliotekarierna skulle bidra till användarnas 
bildning och låta dem ta del av lärorika böcker (Ross, 2006, s. 210f). Under den senare 
delen av 1900-talet kom referenssamtalet att fokusera allt mer på användarna och deras 
läsupplevelse. Idag, på 2000-talet, är det viktigt för bibliotekarierna att lyssna på 
användarna, och att förstå deras boksmak och behov av böcker för att bättre kunna 
hjälpa dem med deras läsupplevelser (Bopp & Smith 2001, s. 12, 60). 

Bibliotekarier som hanterar dessa referenssamtal kan i sin tur själva ses som läsare som 
har olika smaker för litteratur, såsom Jofrid Karner Smidt visat med sin studie 
Bibliotekarens smak og litteraturformedlingens normer.  Smidt har använt sig av 
enkäter som underlag, för att fortsätta med intervjustudier för att klargöra om 
bibliotekariernas boksmak påverkar deras litteraturförmedlande. Enligt Smidts 
enkätundersökning menar 79% av bibliotekarierna att de läser mycket eller varit 
bokslukare under sin uppväxt. Vidare så menar 69% att de valt att arbeta som 
bibliotekarier på grund av detta. Det är oklart hur pass många som svarat på denna 
enkätundersökning, men Smidt tar upp att hon skickade enkäter till alla yrkesutbildade 
bibliotekarier verksamma vid norska folkbibliotek under en specifik period (Smidt 
2007, s. 292ff).  

Smidt kunde med detta börja urskilja tre olika smakprofiler hos bibliotekarierna: 
populärprofilen, seriösa profilen och experimentella profilen. Den första innehöll just 
genrer inom populärlitteraturen medan den andra mer seriösa profilen stod för 
mainstreamsmaken med avgränsningar mot de andra smakerna, och slutligen den sista 
profilen som stod för den experimentella litteraturen (Smidt 2007, s. 293). Genom 
intervjuerna kunde Smidt placera bibliotekariernas smak inom den seriösa profilen, men 
samtidigt hävdade bibliotekarierna att det inte stämde överens med deras personliga 
smak utan att det var deras professionella smak. Detta innebar att i 
litteraturförmedlingen gjorde bibliotekarierna avgränsningar mot akademisk eller 
experimentell litteratur som ansågs vara nedvärderande mot låntagare. Vad det gällde 
populärlitteratur ansåg Smidt att bibliotekarierna var både för och emot denna form av 
litteratur. De såg till viss del ned på populärlitteraturen, men menade samtidigt att den 
behövdes av användarna (Smidt 2007, s. 306ff). Det framgår alltså av Smidts studie att 
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bibliotekarier försöker undvika sin personliga smak vid litteraturförmedlingen. Vi tror 
att detta kan påverka referenssamtalen, och frågan blir då vilken effekt detta kan få på 
läsfrämjandet. 

Förutom referenssamtalen och de passiva strategierna så kan bibliotekarier även själva 
anordna bokcirklar eller helt enkelt erbjuda plats för användare att mötas för sina egna 
bokcirklar (Ross 2006, s. 235). 

 
2.2. Digitala bokcirklar 
 
I artikeln When Oprah meets e-mail diskuteras begreppet virtuella bokklubbar som i 
detta sammanhang verkar jämställas med den digitala bokcirkeln. De virtuella 
bokklubbarna började enligt denna artikel att uppstå redan under det sena 1990-talet och 
de var ofta kopplade till privata vinstdrivande företag. Biblioteken har nu också fått upp 
ögonen för de virtuella bokklubbarnas möjligheter (Chelton 2001, s. 31f).  

De fördelar som främst lyfts fram med de virtuella bokklubbarna, i jämförelse med de 
traditionella bokcirklarna, är flexibilitet och anonymitet. Exempel på hur de digitala 
bokcirklarna kan vara flexibla är att man kan bestämma mötestider mer fritt då man inte 
är beroende av någon möteslokal. Formen för diskussionen kan även den vara mer 
flexibel då chatt tycks vara det vanligaste redskapet i själva diskussionen kring boken, 
men Internet erbjuder även andra möjligheter såsom olika diskussionsforum (Chelton 
2001, s. 33). 

Anonymiteten lyfts fram som en annan fördel med de virtuella bokklubbarna, och detta 
syftar till den anonymitet som är typisk för Internetkommunikation. Detta medför ofta 
att man vågar uttrycka sig friare än man gör i ett möte ansikte mot ansikte. 
Anonymiteten kan också ha som följd att den sociala aspekten som kan förekomma i 
den traditionella bokcirkeln försvinner och diskussionen tenderar att inte glida in på det 
privata i lika stor utsträckning. Det senare kan ses både som en fördel och nackdel, 
beroende på vad man vill ha ut av bokklubben (Chelton 2001, s. 34). 

I Magisteruppsatsen En virtuell bokcirkel blir en del utav vardagen har Jorunn 
Bergkvist undersökt hur virtuella bokcirklar kan användas som resurser av bibliotek och 
bibliotekarier, samt hur de digitala bokcirklarna kan förbättras (Bergkvist 2008, s. 3). 
Bergkvist har för sin empiri genomfört en rad kvantitativa e-postintervjuer med 
deltagare i två svenska virtuella bokcirklar En bokcirkel på nätet och Bokcirklar.se för 
att se vilken funktion dessa bokcirklar fyller för deltagarna, samt olika fördelar och 
nackdelar med den digitala bokcirkeln (Bergkvist 2008, s. 21f). 

De betydelser som den virtuella bokcirkeln innefattar är enligt denna undersökning 
fördjupade läsupplevelser och vidgade läsvanor, virtuell gemenskap, 
identitetskonstruktion samt tidsfaktorer. Fördjupade läsupplevelser och vidgade 
läsvanor innebär att diskussionen kring boken gör att man får en fördjupad upplevelse 
av boken än att bara läsa den och att man kommer i kontakt med ny litteratur (Bergkvist 
2008, s. 32f). 

Den virtuella gemenskapen syftar till den sociala gemenskap som kan uppstå i en digital 
bokcirkel även om deltagarna är anonyma och det privata hålls rätt mycket utanför 
(Bergkvist 2008, s. 35f). Identitetskonstruktionen relaterar till den anonymitet som finns 
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i den digitala världen som kan bidra till att deltagarna i större utsträckning vågar utrycka 
sig och stå för sina åsikter (Bergkvist 2008, s. 38). 

Slutligen är tidsfaktorer en betydande aspekt av den digitala bokcirkeln där möjligheten 
att tänka efter och sedan göra ett inlägg i diskussionen när det passar ses som en fördel 
mot att behöva hänga med i en snabb diskussion ansikte mot ansikte (Bergkvist 2008, s. 
39).  

Den digitala bokcirkelns fördelar kan enligt Bergkvist bland annat vara att digitala 
bokcirklar kan fungera som en gratis resurs som kan komplettera social kontakt i den 
fysiska världen då den övervinner hinder som geografiska avstånd. Det finns dessutom 
inga direkta hinder i form av tid då cirklarna erbjuder mer flexibilitet och man behöver 
inte bekymra sig över dygnets timmar.  Tvärtom så finns möjligheten för mer tid till 
analys och diskussion vilket kan bidra till fördjupade läsupplevelser och vidgade 
läsvanor. Detta hänger samman med att man dessutom erbjuds anonymitet och inte 
behöver känna någon press till att delta (Bergkvist 2008, s. 42).   

Det finns som sagt även nackdelar med den digitala bokcirkeln, och det är främst då den 
sociala aspekten. Det kan vara mindre socialt och emotionellt då det inte finns någon 
möjlighet till kroppsspråk. Denna avsaknad kan dessutom lätt orsaka missförstånd då 
diskussionerna enbart sker genom text. Tidsaspekten spelar även här roll då 
diskussionerna kan avstanna lite om det inte är genom exempelvis chatt de sker. 
Fördelen med att det är mindre press att delta kan även leda till att det blir brist på 
engagemang bland medlemmarna. Slutligen kan det även finnas tekniska brister och 
problem som försvårar kommunikationen och deltagandet i den digitala bokcirkeln 
(Bergkvist 2008, s. 42).   
 

2.3. Bloggar 
I magisteruppsatsen Tre biblioteksbloggar i fokus av Sofia Nedgården och Karin 
Svengård studeras tre svenska biblioteksbloggar med fokus på vad som publiceras på 
bloggarna och hur dess funktioner används av dess användare (Nedgården & Svengård 
2007, s. 2). Den empiriska undersökningen har skett genom en innehållsanalys av de tre 
bloggar som var publicerade av bibliotek Mimaroben, Humaniorabloggen och 
Länsbibliotek Uppsala blogg (Nedgården & Svengård 2007, s. 25ff). 

 
I Nedgårdens och Svengårds studie framkommer att det som publiceras i störst 
utsträckning på bloggarna är tips på media utanför biblioteket, närmare bestämt berör 
103 av de 180 inläggen i de tre bloggarna detta område. Tips på media på biblioteken 
var en av de mer sällan använda typerna av inlägg där enbart nio av inläggen tog upp 
detta (Nedgården & Svengård 2007, s. 42). Vad som skiljer dessa två kategorier åt är att 
tips på media på biblioteken, till skillnad från tips på media utanför biblioteken, 
innefattar inlägg som talar om media som uttryckligen sägs finnas på biblioteket 
(Nedgården & Svengård 2007, s. 43). I kategorin tips på media utanför biblioteket är det 
alltså mycket möjligt att de medier det ges tips om finns på biblioteket men att just detta 
inte nämns i inläggen. Vad som tas upp som exempel på medier som det ofta skrivs om 
i inläggen är böcker, bloggar och webbplatser (Nedgården & Svengård 2007, s. 45). Av 
de 180 inläggen var det enbart 21 stycken som hade blivit kommenterade och det 
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sammanlagda antalet kommentarer var 52, funktionen är alltså enligt denna 
undersökning relativt oanvänd. (Nedgården & Svengård 2007, s. 43). 
 

2.4. Den sociala webben 
I magisteruppsatsen Folkbibliotekets plats i den sociala webbmiljön av Henrik Sylén 
och Patrik Wall undersöks hur folkbibliotek förhåller sig till den sociala webben och hur 
folkbibliotekens litteraturförmedlande arbete fungerar (Sylén & Wall 2009, s. 8). 
Begreppet den sociala webbmiljön sätts i samband med bibliotek 2.0 där författarna har 
valt att använda sig av Holmbergs, Huvilas och Widén-Wulffs modell av bibliotek 2.0. 
Enligt denna modell är begreppen användare, deltagande, bibliotek och biblioteks 
service, webb och webb 2.0, sociala aspekter, teknologi samt interaktivitet sju stycken 
begrepp med starka kopplingar till bibliotek 2.0. Det begrepp som är centralt är 
interaktivitet som binder samman de andra begreppen och därmed är en viktig del av 
bibliotek 2.0 (Sylén & Wall 2009, s. 25). Empirin som använts i denna studie har varit 
digitala enkäter, intervjuer samt analys av publicerade debattinlägg. Detta för att få en 
bild av både den professionella diskussionen kring den sociala webbmiljön och dess 
användning på biblioteken (Sylén & Wall 2009, s. 30).  

Vad det gällde den professionella diskussionen kring den sociala webbmiljön kunde 
Sylén och Wall urskilja tre centrala tankegångar. För det första så fanns synsättet att 
biblioteket måste vara där användarna är, alltså att biblioteket måste hålla sig modernt 
och relevant för sina användare. För det andra förekom tanken att biblioteket måste ha 
tydliga planer och målsättningar när det gäller den sociala webbmiljön, något som ofta 
tycktes saknas på biblioteken. Slutligen så betraktades den sociala webbmiljön som en 
demokratisk resurs då den kunde ge möjlighet till ett större användardeltagande och 
inflytande över verksamheten (Sylén & Wall 2009, s. 58f). 

Vad det gäller bibliotekens litteraturförmedling i den sociala webbmiljön så 
framkommer det två stycken slutsatser i uppsatsen. För det första betraktades den 
sociala webben som ett gott redskap i arbetet med litteraturförmedling om det var rätt 
utnyttjat. För det andra uppfattades det som relevant eller motiverat att biblioteket hade 
en blogg med litteraturtips riktade till användarna (Sylén & Wall 2009, s. 60). 

2.5. Kataloger 
I denna del går vi genom den tidigare forskning som innefattar hur användare kan bidra 
genom att sätta betyg eller taggar till böcker samt skriva recensioner och diskutera 
böcker. Dessa funktioner gör mer information om bibliotekets bestånd tillgängligt för 
användarna vilket kan hjälpa till att underlätta för användare att hitta och välja litteratur. 

I magisteruppsatsen OPAC på Internet: möjligheter för sökning på skönlitteratur – en 
jämförelse mellan bokhandel på Internet och fem OPACS av Mirja Berggren kan vi ta 
del av en studie som jämför de möjligheter som finns mellan en bokhandel och 
bibliotekens kataloger på Internet. Berggren har valt att jämföra Amazons katalogsystem 
med fem bibliotekskataloger. Hon vill genom detta undersöka om biblioteken tar 
tillvara på de möjligheter som finns med digitala söksystem för att komma ifrån den 
gamla kortkatalogstrukturen (Berggren 2002, s. 4). Detta är en studie som genomfördes 
2002, innan bibliotek 2.0 begreppet ens myntats, men vi anser att den ändå rör sig inom 
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det området och att den därmed har betydelse för vårt arbete. Detta då den skildrar 
möjligheten med användardeltagande inom bibliotekens kataloger, men också för att 
den tydliggör utvecklingen från och med 2002.  

Berggren valde att göra kvalitativa undersökningar med fokus på de olika funktionerna 
hon kunde urskilja från webbplatsen Amazon som hon noggrant studerade under en 
längre period. Hon hittade fyra olika perspektiv som hon själv beskriver som:  

Vilka olika sökmöjligheter som onlinekataloger kan erbjuda, vilka 
innehållsbeskrivningar som katalogposten kan erbjuda, hur katalogerna kan 
tillhandahålla rekommendationer och lästips samt på vilka sätt som användaren kan 
interagera och på så vis bli till en del av systemen och dess möjligheter (Berggren 
2002, s. 6f).  

Hon använde sig sedan av dessa perspektiv för att utforma frågor till systemansvariga 
för de olika katalogerna som hon skulle studera. Därefter undersökte hon katalogerna 
utifrån de olika perspektivens funktioner.  

Berggren menar att det genom Internet finns flera möjligheter till att förbättra 
katalogposter med exempelvis mervärden som omslagsbilder och baksidestext som kan 
hjälpa användare att hitta litteratur. Ingen av bibliotekens kataloger innehöll dessa 
mervärden vid den tidpunkt som Berggren undersökte dem, men hon hävdar att 
användningen av teknologin precis påbörjats. Hon tror sig alltså ha varit för tidigt ute 
med studien, men kan se att en del bibliotek hade börjat överväga att tillföra dessa 
mervärden. Bibliotekens fokus hade främst legat på att återanvända indexering och 
klassifikationer istället för att fokusera på innehållsbeskrivningar. Berggren kunde 
därmed hävda att katalogerna sågs främst som ett sökverktyg för användarna och inte 
som informationskällor om böckernas innehåll (Berggren 2002, s. 53ff). 

Berggren tar upp hur katalogerna kan använda sig av rekommendationer och tips för att 
ge användarna möjligheten till att lättare hitta litteratur.  Hon påpekar att det finns 
svårigheter för svenska bibliotek då de inte har möjligheten att spara information om 
användare och därmed inte kan spara uppgifter om tidigare lån för att ge 
rekommendationer på det sätt som Amazon kan göra. Däremot använder bibliotekens 
kataloger sig av ämnesord för att göra det lättare för användare att ge möjligheten till att 
hitta liknande litteratur, men det är upp till biblioteken att avgöra vilka ämnesord 
böckerna får (Berggren 2002, s. 56f). 

Härnäst tar Berggren upp lästips i form av litteraturlistor och recensioner som används 
på Amazon, och kan se att litteraturlistor används till viss del hos två av biblioteken men 
att ingen av dem använder sig av recensioner. Recensioner ger möjlighet till användare 
att ta del mer av innehållet i litteraturen, som då bättre kan avgöra om en bok är av 
intresse för dem. Men det är även här en fråga om teknologi och katalogernas fokus på 
indexering och klassifikation (Berggren 2002, s. 57). 

En viktig del i Berggrens diskussion var hur katalogerna kunde bli mer av en 
individualiserad service. Hon menar att möjligheten till att påverka katalogerna borde 
kunna underlättas för användare genom att systemet anpassades efter deras behov. Då 
skulle onlinekataloger kunna erbjuda möjligheter för användare att bidra eller interagera 
med systemet på ett sätt som inte var möjligt med kortkatalogerna (Berggren 2002, s. 
57f).  
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Alla biblioteken uttryckte önskningar om att utveckla mera individualiserad service, 
men en del av dem hade inte ens påbörjat utvecklingen medan andra hade problem i 
form av brist på resurser. Ett bra tillskott till detta vore att ge användarna möjligheten 
till att skriva egna recensioner och betygsätta böcker. Berggren menar att detta skulle 
kunna ge effekten att användare känner sig delaktiga och att deras åsikter räknas 
(Berggren 2002, s. 59).  

De flesta av biblioteken hade inte någon möjlighet till att kommentera böcker men de 
hade alla planer på att föra in funktionen. Detta skulle kunna vara ett alternativ för 
bibliotek där resurserna brister. Amazon visar på flera möjligheter för delaktighet med 
användarskrivna recensioner och deltagande genom användarprofiler. Funktionerna 
diskuterades ofta hos biblioteken men det stannade i idéstadiet (Berggren 2002, s. 59-
60) 

När det gäller taggar så är det en funktion som har blivit alltmer vanligt i dagens 
databaser. Taggar liknar funktionen ämnesord som finns i bibliotekens kataloger, men 
skiljer sig ändå en del från dessa. Taggar skrivs av användare och är så kallade 
nyckelord som anses representera de föremål som taggas. Taggar sker vanligtvis när 
användarna tycker det är av intresse eller relevant för föremålen och kan dessutom ses 
som en del av indexeringsprocessen. Med flera användare som använder sig av samma 
taggningar på olika föremål ges en bas för att kunna indexera, men det kan anses 
problematiskt då taggningar sker okontrollerat (Wang, Clements, Yang, de Vries & 
Reinders 2010, s. 58f).   

Genom taggning kan användare ge böcker nyckelord som kan förbättra framtida 
sökningar. Detta brukar med tanke på dess natur kallas för ”folksonomy” istället för 
kontrollerade vokabulärer (Yi, Chan 2008, s. 872). Det finns bland annat möjligheten att 
taggar kan innehålla varianter för stavningar och på så sätt kunna göra det enklare för 
användare som tänker annorlunda när de söker i katalogen jämfört med bibliotekarien 
då de kan ha en annan förkunskap eller synsätt (Yi, Chan 2009, s.885).  
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3. Teoriram 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska modell. Vi kommer även att belysa några 
viktiga drag i den aktuella diskussionen om bibliotek 2.0. 

3.1. Bibliotek 2.0 
Bibliotek 2.0 är ett begrepp som till stor del fortfarande befinner sig under utformning. 
Casey har tillsammans med Laura C. Savastinuk fortsatt att utveckla sin definition av 
bibliotek 2.0 genom boken Library 2.0 – a guide to participatory library service.  
De viktigaste aspekterna i bibliotek 2.0 är enligt Casey och Savastinuk först och främst 
att hålla en ständig men målmedveten förändringsprocess och inte bara ändra för 
förändringens skull.  Detta för att undvika att hamna i det gamla spåret som de menar är 
att helt enkelt planera, implementera och sedan glömma.  Casey och Savastinuk vill att 
man istället noga skall granska sina tjänster för att sedan gå vidare till att planera 
ändringarna och efter att ha genomfört förändringen, följa upp och utvärdera den (Casey 
& Savastinuk 2007, s. 12ff). 

Därefter kommer användardeltagande och med det menar de att användarna ska kunna 
vara med och skapa och bidra till biblioteket genom exempelvis betygsättande, 
recensioner och taggar i bibliotekskatalogen.  Användarna skall dessutom få 
möjligheten till att ge feedback till vad de tycker om biblioteket och dess service och på 
så sätt bidra till bibliotekets förändrings och utvecklingsarbete (Casey & Savastinuk 
2007, s. 14f). För att kunna genomföra detta ger författarna förslag på olika webb 2.0 
redskap man kan använda såsom bloggar, wikis, chattar, podcasting och sociala nätverk 
som exempelvis Facebook.  

Det är dock tydligt genom boken att författarna anser att även om dessa redskap kan 
hjälpa till med att nå ut till användarna så är de inte ett krav. Detta är Caseys definition 
av bibliotek 2.0 och det är bara en av flera existerande beskrivningar inom bibliotek och 
informationsvetenskap. Vi kommer till viss del utgå från denna definition av hur de 
skriver om användardeltagandet och vilka redskap biblioteken kan använda.   

I artikeln Library 2.0: revolution or evolution? (Kwanya el al.) så framgår det att det är 
många bibliotekarier och forskare som ser bibliotek 2.0 som en evolution av biblioteken 
då det rör sig om en förändringsprocess i användningen av de olika tjänsterna och 
redskapen. De menar att även om biblioteken använder sig av redskap som webbplatser, 
e-post samt digitala medier som e-böcker så fortsätter bibliotek att utföra sina mer 
traditionella uppgifter. Utifrån denna syn kan man inte tala om total förändring av 
bibliotekarieyrket utan snarare en förändring i form av en evolution som gör att man 
utför samma uppgifter som tidigare men annorlunda (Kwanya, Stilwell & Underwood 
2009, s. 73).  

Kwanya et al. menar att en del bibliotekarier och forskare ändå vill hävda att det är mer 
revolution än evolution inom bibliotekssfären. De menar att även om bibliotek har 
genomgått förändring i form av vad som kan ses som evolutioner tidigare så är det 
annorlunda. Biblioteken behöver numera använda sig av nya redskap i form av webb 
2.0 och sociala medier som kräver annorlunda strategier än tidigare. De hävdar att detta 
skiljer sig från de mer traditionella arbetssätten och att biblioteken nu genomgår en 
revolutionerande förändring. Detta i så hög grad att en del tycker att bibliotekarien 
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istället borde kallas för ”cybrarian” då de menar att alltmer fokuseras på det digitala 
inom biblioteken.  De pekar på att de digitala publiceringarna ökar mer i jämförelse med 
det tryckta och att det nog kommer leda till födelsen av ett nytt sorts bibliotek. 
Förändringarna är därmed så pass stora att det kommer innebära ett paradigmskifte för 
biblioteken och därför är det en revolutionsförändring (Kwanya et al. 2009, s. 73f). 

Författarna hävdar att det till detta finns ett tredje synsätt som går ut på att det varken är 
fråga om evolution eller revolution. De hävdar att enligt denna syn så är biblioteken 
fortfarande användarfokuserade och därmed har de kvar sitt huvudfokus även om 
omgivningen förändras. Biblioteken kan därmed fokusera på både traditionella tjänster 
och nya digitala tjänster samtidigt (Kwanya et al. 2009, s. 74).  

Det finns även en del kritiska röster mot bibliotek 2.0. Walt Crawford har lagt märke till 
detaljer om bibliotek 2.0 som han ifrågasätter. Crawford börjar med att göra en 
åtskillnad av begreppet Bibliotek 2.0 som står för de mer konstruktiva koncepten inom 
begreppet som han tycker är givande för biblioteken. Att man ska bygga på det bästa 
idag och förbättra inför framtiden. Crawford menar att detta ska diskuteras och 
utforskas beroende på bibliotekens användare och resurser (Crawford 2006, s. 1f). 

Därefter kommer vad han väljer att kalla för ”bibliotek 2.0”. Här hänvisar Crawford till 
den utveckling som uppstått omkring begreppet som han tycker fokuserar på bibliotek 
2.0 som något helt nytt och är mer fokuserat på information. Detta rör sig inom det 
revolutionära hållet som vi tog upp tidigare.  Vilket är något som Crawford menar är fel. 
I stället bör man röra sig mer åt det evolutionära hållet och förbättra den service man 
redan erbjuder och som användare känner till. Detta på grund av att han anser att 
användare inte använder bibliotek som sin primära källa för information (Crawford 
2006, s. 2). 

Det är möjligen på grund av dessa olika inriktningar som Crawford finner begreppet 
bibliotek 2.0 alltmer inkonsekvent desto mer han läser om begreppet. Något som han 
väljer att belysa genom att ta upp 62 olika synsätt och sju olika definitioner som han 
tagit del av (Crawford 2006, s. 1, 4f). Detta visar på att bibliotek 2.0 saknar någon klar 
övergripande definition. Det är tydligt att bibliotek 2.0 är ett omdebatterat begrepp och 
det finns många synsätt på och definitioner av begreppet. Därför har vi valt att utgå ifrån 
den teoretiska modell som beskrivs nedan.  
 

 
3.2. Teoretisk modell 
I artikeln What is library 2.0? av Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronquist-berg och 
Gunilla Widén-Wulff redogörs för resultatet av en studie där 29 bibliotekarier och 
forskare inom biblioteks och informationsvetenskap har uppgett vad de anser vara 
definierande aspekter av bibliotek 2.0 (Holmberg, Huvila, Kronquist-berg & Widén-
Wulff 2008, s. 668). Denna studie har sin bakgrund i att det för närvarande saknas en 
utförlig allmänt accepterad definition av bibliotek 2.0, trots att begreppet är diskuterat 
och aktuellt inom biblioteksvärlden. För att visa denna brist på en enhetlig definition tar 
man bland annat upp Crawfords studie av bloggar där bibliotek 2.0 diskuterats och där 
Crawford uppger sig ha fått fram sju definitioner av och 62 synsätt på begreppet 
bibliotek 2.0 (Holmberg et al. 2008, s. 670f). 
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För att sammanfatta några olika uppfattningar om vad bibliotek 2.0 är till en definition 
så har Holmberg och hennes medforskare valt att genomföra en form av enkät i 
samband med en workshop om bibliotek 2.0. De 29 deltagarna fick fem minuter på sig 
innan workshopens start för att skriftligt besvara frågan ”vad är bibliotek 2.0?”. Denna 
uppläggning skedde med tanken att deltagarna i studien inte skulle få möjligheten att 
diskutera ihop sig innan utan det var de uppfattningar de haft med sig sen tidigare som 
det redogjordes för i enkäten (Holmberg et al. 2008, s. 671). Det insamlade empiriska 
materialet analyserades genom en innehållsanalys där de begrepp som användes ofta, 
och deras relation till övriga begrepp, synliggjordes (Holmberg et al. 2008, s. 672f). 
 

Av studien fick de fram en modell bestående av sju stycken termer som kunde kopplas 
till bibliotek 2.0. Av dessa termer var det än term som uppgavs i så pass stor 
utsträckning att den kan ses som en central aspekt av bibliotek 2.0, medan de övriga sex 
kan ses som kringliggande men viktiga aspekter av bibliotek 2.0. Här nedan kommer vi 
att ta upp de sju aspekterna som ingår i modellen samt våra tolkningar av dessa. 

De sex kringliggande aspekterna var.  

• Användare, avser de personer som använder sig av bibliotekens tjänster.  
• Deltagande, Att det finns möjlighet för användare att aktivt delta i bibliotekets 

verksamhet. 
• Bibliotek och biblioteksservice, att det är genom bibliotek och deras service. 
• Webb och webb 2.0 Webben är kort sagt Internet. Webb 2.0  är en 

vidareutveckling som ibland hänvisas till som sociala webben.  Webb 2.0 
handlar om de sociala aspekterna av webben och erbjuder social kontakt mellan 
användare. 

• Sociala aspekter, att det finns möjlighet till dialog. Både mellan användare och 
inom biblioteken.  

• Teknologi och verktyg, de redskap och tjänster som är användarvänliga och 
erbjuder möjligheten till sociala aspekter och skapande. 

Dessa 6 termer kan sägas vara så pass relevanta att om inte alla så skall åtminstone en 
majoritet av dessa finnas med för att ett fenomen skall ses vara en del av bibliotek 2.0. 
Det sjunde begreppet som de övriga 6 är centrerade kring är interaktivitet.  

• Interaktivitet, kan stå för interaktion mellan bibliotekarier och besökare eller 
mellan bibliotekarier och användare av biblioteks tjänster. Här kan flera av de 
tidigare nämnda aspekterna ingå. 

I denna modell över bibliotek 2.0 kan vi se att det läggs stark betoning på den digitala 
miljön, och det ser ut som att bibliotek 2.0 främst är något som rör denna miljö. Det 
som enligt denna modell gör att den digitala biblioteksmiljön kan kopplas till bibliotek 
2.0 är användarens möjlighet att vara aktiv och inte enbart en passiv mottagare. 
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4. Metod 
För att besvara båda våra frågeställningar har vi valt att använda två 
datainsamlingsmetoder. Nedan motiverar vi valet och beskriver genomförandet. 

4.1. Dokumentstudie 
För att besvara frågeställningen angående vilka redskap biblioteken använder på sina 
webbplatser i läsfrämjande syfte anser vi att den lämpligaste metoden är att analysera ett 
antal webbplatser. Vi har valt att studera fem stycken webbplatser publicerade av 
bibliotek, samt de webbplatser som publiceras i direkt anslutning till dessa såsom 
bloggar och liknande. Metoden som vi har valt att använda oss av för detta har varit en 
dokumentstudie med kvalitativ innehållsanalys. I dokumentstudien har vi gått igenom 
webbplatserna för att finna olika redskap som används i ett läsfrämjande syfte och för 
att förenkla för läsaren att välja böcker eller inspirera till ytterligare läsning.   

4.1.2. Urval webbplatser  

Vi hade med urvalet målet att få ihop webbplatser som varit mer omtalade än andra 
inom bibliotekssfären när det gäller digitala redskap, och som i vissa fall vunnit priser 
för sin design eller för att de är en del av ett större samarbete mellan bibliotek. Perioden 
under vilket vi studerade webbplatserna var under vecka 16, 2011.  De webbplatser 
valet föll på att studera var följande. 

Bokcirklar.se 

Webbplatserna för bokcirklar.se drivs som en biblioteksservice från alla läns- och 
regionbibliotek i Sverige som en webbplats för virtuella bokcirklar.  

Göteborgs stadsbibliotek 

Göteborgs stadsbiblioteks webbplats som finns tillgänglig genom Göteborg kommuns 
hemsida.  

Minabibliotek.se 

Gemensamma webbplatser för Umeå regions olika stadsbibliotek. Det vill säga 25 
folkbibliotek i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 
kommuner. Alla med en gemensam katalog för de berörda biblioteken.  

Norrköpings stadsbibliotek 

Webbplats för Norrköpings stadsbibliotek som har vunnit ett flertal priser. Bland annat 
för sin design av webbplatsen som anses spegla bibliotekets verksamhet på ett 
pedagogiskt sätt.  

Biblioteket.se 

Webbplats för Stockholms stadsbibliotek och Sveriges största kommunala folkbibliotek 
som består av ett 40-tal bibliotek inom Stockholms stad. 
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4.2. Intervju 
För att komplettera dokumentstudierna genomförde vi intervjuer med bibliotekarier, och 
då främst för att besvara vår andra frågeställning rörande webbplatsernas motiv till att 
använda sig av digitala redskap i läsfrämjande syfte. Vi valde att låta detta ske i form av 
e-postintervjuer i ett försök att nå ut till så många respondenter som möjligt, och för att 
låta dem kunna få diskutera ihop sig med kollegor för att besvara frågorna då det oftast 
inte bara är en person som arbetar med alla redskapen. Pål Repstad menar att man inte 
alltid behöver ha personliga möten, bland annat med tanke på vad det kan innebära i 
restid. E-postintervjuer tas då upp som en möjlig lösning och han menar att e-post är 
mer informellt än brev och mer formellt än ett samtal. När det gäller e-postintervjuer så 
kan respondentens förmåga att uttrycka sig skriftligen få betydelse, men med tanke på 
våra respondenters arbetsuppgifter med hemsidorna så finns det goda chanser att de är 
vana vid att uttrycka sig skriftligen (Repstad 2007, s. 108).  

Det finns även en del man förlorar vid användandet av denna lösning då man missar 
icke-verbala budskap eller sociala kontexter, men Repstad menar att det ändå kan 
fungera för att få begränsad faktainformation men även för kompletterande information. 
Men om man vill få reda på mer om individers kunskapsnivåer eller emotionellt 
engagemang på fält så passar det inte med e-postintervjuer (Repstad 2007, Ibid). Vi 
tyckte därför att det blev viktigt med den första kontakten med respondenterna genom e-
post, och dessutom bemödade vi oss i hur vi skrev frågorna så att de blev tydliga så att 
vi därmed skulle få ut så mycket som möjligt i svaren. Om svaren innehöll 
missuppfattningar, var kortfattade eller behövde förtydligas så öppnade vi upp för 
möjligheten till uppföljande telefonintervjuer i samband med att vi tog kontakt med de 
potentiella respondenterna  

Vi har sökt kontakt med respondenter från samtliga av webbredaktionerna på de fem 
webbplatser där vi har gjort dokumentstudier. Första kontakten skedde via 
introduktionsbrev vi skickade ut via e-post där vi kort presenterade oss själva och vårt 
arbete (se bilaga 1). I slutändan fick vi respondenter från tre av dessa webbplatser då de 
övriga två inte svarade på vår förfrågan. De tre webbplatser vi fick svar ifrån och som 
ställde upp med respondenter var Minabibliotek.se, Bokcirklar.se samt Norrköpings 
stadsbibliotek. Dock hade Stockholms stadsbibliotek och Göteborgs stadsbibliotek inga 
redskap som inte fanns på de andra biblioteken även om utformningen kunde skilja sig 
något. På så sätt fick vi alltså svar som kunde kopplas till samtliga av de redskap vi 
uppmärksammat i dokumentstudien. Samtliga av våra respondenter arbetade på 
webbplatsernas webbredaktioner eller motsvarande verksamhet. 

Vi skickade ut alla e-postintervjuerna till de tre respondenterna under vecka 16 och 
dessa besvarades vecka 17. Efter att ha fått in svaren på dessa valde vi att följa upp med 
telefonintervjuer med två av våra respondenter. Vi ansåg att svaren behövde 
vidareutvecklas för att få en bättre inblick i deras motiveringar. Efter vidare kontakter 
med de båda respondenterna så genomfördes de uppföljande intervjuerna under vecka 
18. Dessa skedde genom en telefonintervju samt en uppföljande e-postintervju till en av 
våra respondenter som inte kunde avsätta tid till en telefonintervju. Den andra 
uppföljande intervjun skedde via telefon och tog cirka 25 minuter och spelades inte in 
utan svaren antecknades under samtalet.  

Vad det gäller vår tredje respondent tyckte vi att vi fick så pass utförliga svar att en 
uppföljande intervju inte behövdes. Vi har alltså genomfört tre stycken e-postintervjuer 
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som vi kommer hänvisa till som intervju 1-3. Till dessa tillkom två stycken uppföljande 
intervjuer varav den ena återigen skedde via e-post som vi kallar för intervju 1.1. Den 
andra uppföljande intervjun genomfördes per telefon och kallas för intervju 2.1. Vi är 
medvetna om att tre intervjuer kan ses som ett något tunt material. Vi anser dock att vi 
efter de uppföljande intervjuerna har ett material som åtminstone ger en inblick i 
motiven för samtliga av de redskap vi har uppmärksammat i vår dokumentstudie. Vi 
gav när det gäller e-postintervjuerna möjligheter för respondenterna att diskutera med 
sina kollegor och vi fick i vår kommunikation intrycket av att dessa möjligheter 
uppskattades och utnyttjades av respondenterna. 

 

4.3. Innehållsanalys 
Vi har vad det gäller både dokumentstudien och intervjun valt att använda oss av den 
kvalitativa innehållsanalysen som analytiskt redskap. Innehållsanalysen är en metod 
som ofta sätts i samband med textanalys. Som metod kan den delas upp i två 
huvudsakliga grenar. För det första den kvantitativa innehållsanalysen som kan ses som 
den mer klassiska formen av innehållsanalys där man mäter eller räknar antalet 
företeelser i en text (Bergström & Boreus 2005, s. 43). Den andra grenen av 
innehållsanalysen är den kvalitativa innehållsanalysen som kan syfta dels till 
innehållsanalyser där ingenting mäts utan där analysen är helt induktiv. Dock kan även 
innehållsanalyser genomföras där det både förekommer mätning och djupare 
uttolkningar räknas som kvalitativa innehållsanalyser (Bergström & Boreus 2005, s. 
44). 

Ytterligare en skillnad som förekommer mellan kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys är att den kvantitativa innehållsanalysen ofta har för avsikt att vara 
statistisk underbyggande och därmed måste urvalet av dokument ske slumpmässigt eller 
enligt andra metoder använda inom statistik. Vad det gäller kvalitativa studier kan 
urvalet å andra sidan bestå av dokument specifikt valda för uppgiften (Zhang, 
Wildemuth 2009, s. 309). Vi har i och med att vi söker efter exempel på redskap som 
biblioteken använder och inte har för avsikt att bygga upp ett statistiskt underbyggande 
material valt sidor lämpade för vårt syfte i enighet med den kvalitativa 
innehållsanalysens metodik.  

4.3.1. Tolkning och kodschema 

Vid genomförandet av en innehållsanalys använder man sig av ett så kallat kodschema 
där man bestämmer vad det är man söker efter i texten. I den kvantitativa 
innehållsanalysen kan detta vara en lista på termer man vill räkna medan den kvalitativa 
innehållsanalysens kodschema kan vara teman man vill uppmärksamma (Zhang, 
Wildemuth 2009, s. 311). 

Vad som gör vårt kodschema kvalitativt är att vi har sökt efter teman i vår 
innehållsanalys snarare än termer. Vi valde att ifrån de sju aspekterna från vår teori. 
Användare, deltagande, bibliotek och biblioteksservice, webb och webb 2.0, sociala 
aspekter, teknologi och verktyg samt interaktivitet. Då dessa aspekter är de som i vår 
teoretiska mall definierar bibliotek 2.0 så kan dessa ställas emot vårt empiriska material 
för att finna redskap och tankesätt som kan kopplas till bibliotek 2.0. 
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5. Resultatredovisning och analys 
I detta avsnitt kommer vi först redovisa resultaten för analysen av dokumentstudien följt 
av resultaten från intervjuerna. Kodschemat har inte använts för att hitta läsfrämjande 
redskap utan för att analysera dessa redskap. Vi börjar vår analys av vår empiri genom 
att gå igenom innehållet för de olika redskapen och hur de kan vara läsfrämjande. Till 
detta använder vi sedan vårt kodschema för att få en blick av hur de sju aspekterna finns 
med i de olika redskapen. Vi kommer att gå igenom hur pass väl dessa teman används 
och avslutar sedan varje redskapsanalys med en kort sammanfattning utifrån de sju 
olika aspekterna i slutet. 

5.1. Redskapen 
Här kommer vi att gå igenom de redskap vi har funnit vara läsfrämjande, som kan vara 
rent litteraturförmedlande eller aktiviteter kring läsning på de undersökta webbplatserna. 
Vid varje redskap kommer vi att kortfattat ställa dessa mot de sju aspekterna av 
bibliotek 2.0 som har framkommit i vår teoretiska modell. Detta för att göra att 
resultaten kan ses mer översiktlig. 

5.1.1. Bloggar 

Bloggar är en form av redskap som används för litteratur- och medietips på samtliga av 
de webbplatser vi har undersökt även om de även fyller andra funktioner såsom att 
informera om evenemang på biblioteket och liknande. Många av biblioteken har flera 
bloggar där en del av dessa ägnas i stort sett helt åt litteraturförmedling dock kan det 
även bland dessa finnas skillnader på hur dessa är upplagda. 

Av de bloggar som publiceras i samarbete med Minabibliotek.se verkar det vara två 
stycken som i stor utsträckning ägnar sig åt lästips för vuxna, nämligen bloggarna Sex 
böcker och en film samt Om böcker med mera. Dessa bloggar ger i stor utsträckning 
exempel på titlar utan att begränsa sig till ett specifikt tema eller att ens hålla sig till 
någon specifik genre. 

På Stockholms stadsbiblioteks webbplats ser vi exempel på bloggar som är tematiskt 
upplagda och diskuterar litteratur utefter dessa teman. Av de bloggar som publiceras i 
samarbete med Biblioteket.se tycks det vara främst Långa svansen och Stockholm läser. 

Långa svansens blogg behandlar ett tema i taget som för närvarande är förbjuden 
läsning medans Stockholm läsers blogg är centrerad kring en specifik bok och dess 
författare, vilket för närvarande är Nortullsligan av Elin Wägner. 

Bloggar används en hel del på Bokcirklar.se för flera olika funktioner. Först och främst 
genom att ha väl synliga gästbloggar och debutantbloggar samt en bokpratblogg som 
skrivs av chefsredaktören för hemsidan.  Dessa bloggar skrivs med läsning i åtanke och 
används i stor utsträckning till att komma med lästips från skribenterna, men tar även 
upp en del annat såsom inlägg om biblioteksverksamheten samt om skrivande. 

Norrköpings stadsbibliotek publicerar ett antal bloggar på sin webbplats för att tipsa om 
olika media som film, musik samt litteratur. Vad det gäller litteratur här så har de en 
blogg som de kallar för litterär rådgivning. När det gäller den litterära rådgivningen så 
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är det en bibliotekarie som skriver olika blogginlägg där han tipsar om litteratur, ibland i 
form av enstaka boktips och ibland om litteraturlistor utifrån teman.  

Göteborgs stadsbiblioteks blogg är förlagd på en separat webbplats Stadsbiblioteket.nu 
som uppdateras regelbundet, vilket skulle kunna kopplas till att de har ett stort antal 
skribenter på samma blogg i jämförelse med de andra bloggarna som vi har tagit upp. 
När det gäller ämne för inläggen så är det blandat men det syns genom 
kategoribeteckningar vad de handlar om och därefter kan man välja vilka kategorier 
man vill ta del av. De olika ämnena kan vara musik, böcker eller om biblioteket. När det 
gäller böcker finns det över 100 inlägg.  

Vissa av de bloggar vi hittat har varit helt och hållet avsedda som läsfrämjande medan 
andra har varit mer allmänna till sin natur, dock tenderade även de senare att innehålla 
en del litteraturtips. Bloggens möjlighet för att kommentera kring poster och få svar på 
dessa kommentarer gör att bloggen kan ses som ett redskap som ger möjligheter till 
interaktivitet mellan användare och bibliotek samt mellan användare och användare. 
Norrköpings bloggar erbjuder ingen interaktivitet mellan användare då de låter sina 
användare skicka ett meddelande till biblioteket som de sedan får svar på antingen per 
telefon eller via e-post. 

Trots att bloggen används som redskap i så pass stor utsträckning så har vi kunnat se en 
brist i användningen av kommentarfunktionen på flera av de bloggar vi har studerat. 
Detta innebär att aspekter såsom deltagande, användare samt interaktivitet försvinner 
något ifrån bloggen som läsfrämjande redskap. Undantagen har dels varit Göteborgs 
stadsbiblioteks blogg Stadsbiblioteket.nu där antalet kommentarer tycks vara något 
högre än på de övriga webbplatserna kopplade till specifika bibliotek. Därtill finns de 
bloggar publicerade på Bokcirklar.se där antalet postade kommentarer tycks vara 
mycket högre än de övriga bloggarna då de flesta inlägg på Bokcirklar.se tycks vara 
kommenterade.  

Vi har alltså kunnat ses att bloggen används som ett läsfrämjande webbaserat redskap 
där biblioteken kan använda inläggen för att förmedla litteratur till användarna. Bloggen 
ger dessutom möjligheter för ett användardeltagande och kan därmed sägas ha vissa 
sociala aspekter även om dessa ofta inte utnyttjas. Bloggen kan genom detta kopplas till 
flera aspekter av den teoretiska modell vi har som utgångspunkt, däribland de självklara 
i sammanhanget såsom bibliotek och webb men även aspekter såsom deltagande och 
användare även om det kan skilja sig mycket från blogg till blogg hur pass aktuella de 
olika aspekterna är. För att sammanfatta användarnas lästips så menar vi följande: 

• Användare 
Bloggarna är riktade till användare och kan på så sätt sägas beröra 
användaraspekten.  
 

• Bibliotek och biblioteksservice 
När litteraturtips presenteras så varierar det mellan olika bloggar huruvida det 
uttryckligen sägs att böckerna finns på berörda bibliotek. I vissa fall har vi sett 
att litteraturtips i bloggar länkar till katalogposter. 
 

• Deltagande 
Möjligheten till deltagande ifrån användarens sida finns i samtliga fall men med 
vissa undantag så används dessa sällan i praktiken. 
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• Sociala aspekter 
De möjligheter som finns för att använda bloggen som ett socialt redskap 
försvinner i stor utsträckning när deltagandet är lågt. I de fall där deltagandet är 
högre kan vi se att det finns sociala aspekter i bloggen. 
  

• Teknologi och verktyg 
I och med att det är webbplatser vi undersökt så finns teknologi av nödvändighet 
med.  
 

• Webb och webb 2.0 
Webb 2.0 innefattar bland annat ett aktivt deltagande och kommunikativa 
möjligheter och som vi tidigare har nämnt så finns dessa möjligheter men de är i 
många fall dåligt använda. 
 

• Interaktivitet 
Den interaktiva aspekten blir på grund av bristande användardeltagande ofta 
något lidande men vi har i vår analys ändå sett exempel på hur bloggar används 
på ett interaktivt sätt. 

 

5.1.2. Användarnas lästips 

Vad det gäller användarnas möjligheter att komma med egna lästips så kan det sägas att 
tre av de webbplatser vi har studerat har gett möjligheten till detta utöver de funktioner 
som ger möjlighet att ge omdömen och tagga i bibliotekskatalogen. Dessa tre är 
Norrköpings stadsbibliotek, Minabibliotek.se samt Bokcirklar.se.  

Vid Minabibliotek.se finns funktionen Tips och artiklar. Under denna kategori finns det 
till stor del publicerade tips och artiklar om litteratur, även om det dessutom finns 
artiklar och tips som berör övriga medier och diverse kulturevenemang. Det finns goda 
möjligheter för interaktivitet då användare kan kommentera artiklar och tips och även 
kan bidra med egna. Funktionen för att skriva egna artiklar och tips verkar vara inriktad 
specifikt till vuxna då motsvarande funktion för barn och ungdom finns under deras 
respektive avdelningar.  Denna funktion verkar vara välanvänd men det skall dock 
påpekas att många av dessa tips verkar vara publicerade av bibliotekarier, vilket syns 
genom att det i artiklarna länkas till bibliotekarierna. Att mängden text kan skilja sig 
ganska mycket från bidrag till bidrag antyder att det inte råder särskilt höga krav för att 
publiceras även om artikeln måste passera genom webbredaktionen innan den 
publiceras.  Det finns möjligheter till att kommentera tipsen och artiklarna men denna 
funktion tycks inte användas i särskilt stor utsträckning. 

Norrköpings stadsbibliotek har en liknande funktion som kallas för Artiklar där både 
bibliotekarier och användare kan vara med och bidra. Valet av ämne är valfritt men 
associeras ofta med litteratur. Det kan röra sig dels om rena boktips på enskilda verk 
men det publiceras även texter om litterära teman, genrer samt författarporträtt och 
litteratur anknutna till dessa. Hur många av artiklarna som skrivs av användare är svårt 
att se bara genom att titta på webbplatserna, och till detta tillkommer att det dessutom 
inte går att kommentera artiklarna. Men något som skiljer Norrköpings hemsida från 
Minabibliotek.se är Videoboktips som publiceras genom Youtube. Dessa klipp är dock 



19 
 

helt och hållet publicerade av bibliotekarier, även om det finns möjligheter att 
kommentera allt genom Youtube. 

På Bokcirklar.se har vi uppmärksammat två olika former av lästips. För det första finns 
det en funktion som heter Vad tyckte de om boken?, där användarna kan skriva sina 
recensioner på böcker de har läst på ett liknande sätt som på Norrköping och 
Minabibliotek.se. Här finns även möjligheten för användarna att kommentera skrivna 
recensioner. 

Vad tyckte de om boken? tycks vara en välanvänd funktion i den mening att det både 
skrivs recensioner och att dessa recensioner kommenteras i stor utsträckning. I och med 
att man behöver vara inloggad på Bokcirklar.se för att posta och kommentera så kan 
man se vilka som har skrivit recensionerna och kommentarerna och sedan gå vidare till 
deras profiler. 

På så sätt kan vi se att denna funktion i praktiken kan kopplas till webb 2.0 då det är ett 
redskap med ett interaktivt användardeltagande samt att den även kan sägas fylla en 
social funktion i och med möjligheten att ta kontakt med andra användare.  

Den andra lästipsrelaterade funktionen vi har uppmärksammat på Bokcirklar.se är en 
profilfunktion som heter Mitt lästips. Användare kan med denna funktion publicera tips 
på litteratur i sin användarprofil. Även om det inte går att kommentera dessa 
litteraturtips så är dessa tillgängliga för andra användare. Detta är en funktion där 
användare dels får bidra till att förmedla litteratur och dels kan använda denna funktion 
som ett socialt redskap. Då Bokcirklar.se i sig är en webbplats där interaktion mellan 
användare är huvudaspekten så blir användarprofilens funktioner sociala redskap för att 
användaren skall kunna presentera sig och kommunicera med andra användare. 

Det finns även boktips på Göteborgs stadsbiblioteks webbplats utöver de som finns på 
deras blogg, men det fungerar här lite annorlunda jämfört med de andra biblioteken. 
Först får användare möjligheten att välja mellan olika genrekategorier som exempelvis 
deckare och fantasy, därefter leds man vidare till boktips.net och får ta del av de tips 
som är skrivna här. På boktips.net får man läsa boktips skrivna av bibliotekarier och 
sedan se om det är möjligt att låna boken i sitt lokala bibliotek. Om man vill diskutera 
de föreslagna böckerna så länkas man vidare till webbplatsen Librarything. Det är en 
internationell katalog där användare kan skapa nya kataloginlägg och diskutera böcker. 
Denna webbplats verkar inte ha ett ursprung från bibliotek men har påbörjat samarbeten 
med en del bibliotek runt om i världen. Det finns inte så goda chanser till att diskutera 
böckerna på svenska då det mesta här är publicerat på engelska.  

De flesta av webbplatserna låter som sagt sina användare få möjligheten till 
interaktivitet och en del användardeltagande när det gäller lästipsen. Det är främst 
minabibliotek som låter de sociala aspekterna vara tillgängliga medan de andra brister i 
denna aspekt. Annars uppfyller lästipsen vi har studerat även de andra kriterierna då det 
är en biblioteksservice genom Internet. För att sammanfatta användarnas lästips så 
menar vi följande: 

• Användare 
Lästipsfunktionerna är förutom att de är riktade mot användaren också 
funktioner avsedda för att ge användaren en möjlighet att synas och dela med sig 
av sina erfarenheter. Det skall dock sägas att lästipsens funktioner också kan 
användas av bibliotekarierna eller webbredaktörerna. 
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• Bibliotek och biblioteksservice 

Lästipsen kan beröra bibliotek i den mening att det i många fall är bibliotekarier 
som skriver dessa. Detta gör att tipsen liksom bloggarna i stor utsträckning kan 
sägas vara en kommunikation från biblioteket till användarna. 
 

• Deltagande 
Trots det höga antalet tips som tycks komma ifrån bibliotekarier så kan vi se att 
det finns ett aktivt deltagande ifrån användarnas sida även om detta varierar i 
utsträckning fån webbplats till webbplats. 
  

• Sociala aspekter 
Vi kan här se att lästipsen kan fylla sociala funktioner dels genom att 
användarnas lästips kan ses som en form av självpresentation och dels genom att 
användarna kommenterar och diskuterar skrivna lästips. 
 

• Teknologi och verktyg 
Även detta redskap är webbaserat och därmed är teknologin av nödvändighet 
med.  
 

• Webb och webb 2.0 
Det finns i lästipsen större möjligheter än i bloggarna för användarna att delta 
aktivt och utforma webbmiljön. Vi kan även se att dessa möjligheter tycks 
användas något bättre i jämförelse med bloggarna. Vi kan alltså se att dessa 
redskap kan kopplas till webb 2.0. 
 

• Interaktivitet 
Även om kommunikationen ifrån bibliotekariens håll tycks vara stor även här 
kan vi se att det finns interaktiva funktioner som används både för 
kommunikation mellan användare och andra användare samt användare och 
bibliotekarier. 

5.1.3. Katalog 

Vi kommer i denna del beskriva och diskutera hur de olika bibliotekens webbplatser 
låter sina användare bidra till katalogposterna genom egna omdömen i form av betyg, 
kommentarer, recensioner och taggar i sina kataloger. Alla webbplatserna för 
biblioteken erbjuder åtminstone några av dessa funktioner i sina kataloger. Detta kräver 
dock att användarna har lånekort hos de berörda biblioteken för att de ska kunna 
registrera ett användarkonto eller profil vid webbplatserna.  

Göteborgs stadsbibliotek länkar sina användare till sin katalog Gotlib som har en egen 
webbplats separat ifrån huvudsidan. Det finns just nu två versioner av Gotlib i form av 
den gamla katalogen och den nya katalogen som de erbjuder sina användare att ta del av 
som en nyhet. Båda dessa kataloger erbjuder funktionen att skriva recensioner som i den 
gamla katalogen heter Vad tyckte du och i den nya versionen heter det helt enkelt 
Recension. Biblioteket erbjuder dessutom användarna att sätta betyg utifrån en 
femgradig skala och förutom dessa två funktioner så finns det två till i den nya 
katalogen. Först är det Användarnas taggar där användarna får möjligheten till att 
skriva egna taggar till böckerna, och så Diskussion där de kan diskutera böckerna. Dessa 
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taggar går att använda i katalogen för att förfina egna sökningar och avgränsa 
träfflistorna.  

Norrköpings stadsbibliotek har samma möjlighet som Göteborgs stadsbibliotek. De 
erbjuder användarna att både kunna skriva recensioner och diskussionsinlägg i en 
funktion som helt enkelt kallas för Recensera eller diskutera som finns tillgängliga i 
böckernas katalogposter. Som med Göteborgs stadsbibliotek har användarna även här 
möjligheten till att skriva taggar genom Tagga som även använts till att förfina 
sökningarna. Norrköping har även valt att använda sig av en tiogradig betygsskala när 
det gäller att ge omdömen på katalogposter.  

Minabibliotek och Stockholms stadsbibliotek skiljer sig en del från de tidigare 
biblioteken. De låter sina användare använda en funktion som kallas för Betyg och 
omdöme hos Minabibliotek och Andra tycker hos Stockholm. Därtill har Stockholm lite 
mer möjligheter till interaktion kring recensioner och betygsättning i form av att man 
kan ta del av vem som har recenserat och betygsatt böckerna. På detta sätt kan man 
också se vad personen ifråga har rekommenderat eller sågat i övrigt. Här får de skriva 
antingen en kommentar om sitt omdöme eller sätta betyg som hos Göteborg och om 
man vill så kan man göra bara det ena eller båda. De låter dessutom sina användarna 
skriva taggar som hos Göteborg och Norrköping men de har valt att kalla det för 
Nyckelord hos Minabibliotek och Etiketter hos Stockholm. 

Dessa båda bibliotekswebbplatser skiljer sig ifrån de andra biblioteken då användare 
kan söka direkt utifrån taggarna i sökmotorn istället för att klicka i de taggarna efteråt. 
Taggar som funktion verkar användas på alla webbplatserna men det är svårt att avgöra 
om de skrivs av användare eller bibliotekarier. Det finns ändå en hel del taggar och ett 
exempel på detta är ”öknar” på Biblioteket.se som skrivits till åtminstone 146 olika 
katalogposter. 

 Stockholm ger som de andra biblioteken möjligheten till att diskutera böcker och 
recensioner men Minabibliotek saknar denna funktion även om man möjligen till viss 
del kan använda sig av omdömesfunktionen även om det inte är dess specifika syfte. 
Gemensamt för alla bibliotekens webbplatser är att det krävs en användarprofil för att 
kunna bidra.  

När det gäller vår teoretiska modell så uppfylls flera av aspekterna när det gäller 
katalogen. Den uppfyller de självklara aspekterna som att de erbjuder biblioteksservice 
som finns tillgängligt genom Internet och de är användarvänliga redskap som uppfyller 
webb 2.0 aspekter. 

 Användare får möjligheten till den interaktiva aspekten mellan användare och bibliotek 
men även med andra användare när de skriver sina recensioner, diskuterar och även när 
de lägger till extra information som taggar. Det finns en deltagande aspekt då det finns 
flera recensioner, taggar och betyg på alla bibliotekens webbplatser. Men då även 
bibliotekarier kan skriva är det svårt att säga hur mycket som skrivs av användare. 
Visserligen kan man ta del av användarnamnen för recensionerna och diskussionerna 
men det är bara hos Stockholms stadsbibliotek och Bokcirklar.se som man kan följa upp 
detta och få reda på mer om de som bidrar.  

För att sammanfatta det som tagits upp i detta avsnitt så menar vi följande: 

• Användare 
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Funktionerna där användare kan påverka katalogposter kan främst sägas finnas 
där för att göra det enklare för användare att hitta litteratur. Även om dessa 
katalogfunktioner skulle vara behjälpliga för bibliotekarien i referenssamtalet så 
är det ju i slutändan användaren som tjänar på detta. 
 

• Bibliotek och biblioteksservice 
I och med att bibliotekskatalogerna är direkt kopplade till bibliotekens bestånd 
så är kopplingen till biblioteken och biblioteksservice stark. 
 

• Deltagande 
Funktioner såsom taggning och betygsättning i katalogen har en starkt 
deltagande aspekt då detta kan sägas vara den virtuella motsvarigheten till att 
användare skyltar i bibliotekslokalen. Vi kan dock även här se en brist i 
användardeltagandet vilket gör att inte särskilt många katalogposter tycks vara 
recenserade, betygsatta eller taggade. 
 

• Sociala aspekter 
I vissa av katalogerna kan man se vilka användare som gjort vilka recensioner 
samt diskutera recensionerna. Detta för in en social aspekt till 
katalogfunktionerna när de väl används. 
 

• Teknologi och verktyg 
Bibliotekskatalogen är ett av biblioteks mest använda redskap och möjligheten 
för användare att vara med att delta i katalogen är något som kan sägas vara 
möjligt på grund av att den existerar på webben. 
 

• Webb och webb 2.0 
Användarens möjlighet att aktivt påverka webbplatsen gör att de 
katalogfunktioner vi har funnit kan sägas vara redskap som har en stark webb 
2.0 ambition även om dessa i praktiken inte används i stor utsträckning.  
 

• Interaktivitet 
Såsom vi har observerat vad det gäller tidigare redskap så kan vi säga att de 
interaktiva möjligheterna definitivt finns här men att de i praktiken inte tycks 
vara särskilt välanvända. 

5.1.4. Chatt 

Chatt kan användas för att ha en konversation direkt utan att skicka e-post och används 
till viss del hos Göteborgs stadsbibliotek på Gotlib så att användare kan kommunicera 
med bibliotekarier för att ställa frågor. Här är det svårt att säga om detta är i ett 
läsfrämjande syfte. Vi menar dock att chatten används i ett läsfrämjande syfte hos 
Bokcirklar.se.  Chatten är en viktig del i Bokcirklar.se:s syfte och en funktion för att 
skapa virtuella bokcirklar. Först får användaren skapa en bokcirkel där de publicerar 
information om boken såsom boktitel, författare samt extra information om bokcirkeln 
som tidpunkt. För att få ihop en grupp kan användaren själv bjuda in läsvänner eller så 
anmäler sig andra användare till bokcirkeln om de är intresserade. 

Det finns dessutom en funktion som heter grupper som används för att skapa just 
grupperingar med delat intresse så det blir lättare att hitta flera att hålla kontakt med. 
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När det till slut blir dags för bokcirkeln så startar man en chatt som gör att man kan 
diskutera boken direkt utan uppehåll. Om man vill kan man ta del av arkiverade 
bokcirklar för inspiration och även få hjälp med hur man ska göra. 

Chatten kan kopplas till de flesta av de teoretiska aspekterna. För det första är det en 
biblioteksservice tillgänglig genom webben som de tidigare redskapen. Chatten är till 
sin natur ett interaktivt redskap beroende av ett aktivt deltagande ifrån användarnas sida 
även om det finns med bibliotekarier i en del av dessa bokcirklar. Detta är ett välanvänt 
redskap hos Bokcirklar.se men syns inte till på de andra webbplatserna. 

För att sammanfatta det som tagits upp i detta avsnitt så menar vi följande:  

 

• Användare 
Chatten är i detta fall främst ett redskap för kommunikation mellan användare. 
 

• Bibliotek och biblioteksservice 
Kopplingen till biblioteksservice kan sägas existera i en viss mån då chatten 
fungerar som en webbversion av den traditionella bokcirkeln som ofta 
förekommer på bibliotek.  
 

• Deltagande 
Chatten är helt och hållet beroende av ett deltagande för att överhuvudtaget fylla 
en funktion. 
 

• Sociala aspekter 
Då chatten är en kommunikationsform, i detta fall använd för att föra en 
konversation om ett gemensamt intresse, så finns det sociala aspekter i denna. 
 

• Teknologi och verktyg 
Chatten är i detta fall helt webbaserad och man behöver inte ladda hem något för 
att delta och teknologin kan på så sätt sägas vara enkel och användaranpassad. 
 

• Webb och webb 2.0 
Chattens interaktiva aspekter anser vi gör att denna kan ses som ett webb 2.0 
redskap. 
 

• Interaktivitet 
Till skillnad ifrån tidigare nämnda redskap tycks chatten användas i mycket hög 
utsträckning av webbplatsens användare och är på så sett både ett interaktivt 
redskap i teorin och praktiken. 

5.2. Motiven 
I detta avsnitt skall vi gå igenom hur våra respondenter har resonerat kring 
användningen av nämnda redskap. Förutom de fördelar som motiverar användningen av 
dessa redskap skall även de nackdelar våra respondenter gett uttryck för tas upp. 
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5.2.1. Bloggar 

Vad det gäller bibliotekens motivationer till att använda bloggar kan vi urskilja två olika 
synsätt hos våra respondenter. Dels finns synsättet att det viktiga är att litteraturtipsen 
finns där för att hjälpa användarna att hitta intressant litteratur och på så sätt fungera 
läsfrämjande.  

Vi kan i detta synsätt se att det finns kopplingar till aspekter såsom webb samt bibliotek 
och biblioteksservice. Webb genom att respondenterna betonar webbens grundläggande 
fördelar såsom att det är något man lätt kan ta del av hemifrån. Bibliotek och 
biblioteksservice genom att tanken åtminstone tycks finnas om att dessa lästips skall 
leda till ett låntagande på biblioteken. En av våra respondenter uppger: ”De tittar. Och 
läser. Och går vidare via länkar till katalog och reservation.” (Intervju 1). 

Det andra synsättet vi kan urskilja hos respondenterna är att bloggarna skall leda till ett 
användardeltagande. Hur pass viktigt användardeltagandet uppfattas skiljer sig mellan 
de olika respondenterna. I vissa fall ses det som ett trevligt extra, i andra fall finns det 
en stark ambition om att få respons ifrån användarna och att ha en levande webbmiljö.  I 
detta synsätt kan vi uppfatta aspekter såsom användare, deltagande och interaktivitet. 

Vad som uppfattas som nackdelar med bloggen tycks dels vara en brist på kommentarer 
ifrån användarna, alltså att bloggen i praktiken inte uppfyller målet att skapa ett ökat 
användardeltagande. Vad som även ses som en nackdel av en av våra respondenter är att 
det kan bli alldeles för mycket tips om man inte ser upp vilket kan göra att 
respondenterna inte orkar läsa igenom dessa. ”Vi kan lätt tipsa ihjäl oss och våra 
användare”, uppger en av våra respondenter (Intervju 1). 

5.2.2. Användarnas lästips 

Vi har urskiljt två typer av lästips där användarna kan delta och tipsa om litteratur. För 
det första är det den typ som publiceras på ett liknande sätt som bloggposter eller 
artiklar och för det andra den typ som användarna skriver in på sin användarprofil. 

Den första typen av artikelliknande litteraturtips finns på Minabibliotek.se, 
Bokcirklar.se samt Norrköpings stadsbiblioteks webbplats och motiveras på liknande 
sätt som litteraturtipsen publicerade i bloggar. Det finns alltså både en tanke om att 
litteraturtipsen skall fungera i rent läsfrämjande syfte samt att de skall bidra till ett aktivt 
användardeltagande. 

Funktionen lästips som vi har valt att kalla den finns alltså på flera webbplatser och ger 
möjligheter för användare att publicera sina egna lästips. Dock kommer större delen av 
dessa lästips enligt våra respondenter ifrån bibliotekarier snarare än användare: ”Vi 
publicerar tips på böcker och annat, i första hand skrivna av bibliotekspersonal, men det 
finns också möjlighet för vem som helst att skicka in tips, som vi publicerar” (Intervju 
2). 

Våra respondenter utrycker att det viktiga är att det finns litteraturtips tillgängligt för 
användarna oavsett vem som skriver dessa, men de tycks trots detta se bristen på 
användardeltagande som något negativt. En av våra respondenter tror att en anledning 
till det låga antalet deltagare kan bero på att instruktionerna rörande lästips som finns på 
webbplatsen kan vara oklara. 
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Vi kan alltså se att motivationerna till att använda sig av lästipset som funktion främst 
kan ses som en funktion som skall leda till ett ökat läsande och möjligen då ett ökande 
låntagande vid biblioteken. I andra hand ger denna typ av lästips möjligheter till ett 
deltagande ifrån användarens sida i bibliotekets digitala miljö även om denna möjlighet 
kan ses som dåligt utnyttjad.  

Lästips som profilfunktion var något vi enbart kunde se på Bokcirklar.se. Vår 
respondent vid denna webbplats lägger i intervju främst tyngd på bokcirkeln i sig. Men 
vi kan dock se att övriga redskap, som till exempel lästipsen i profilfunktionen, skulle 
kunna fylla en social funktion genom den virtuella gemenskap som respondenten 
betonar:  

Att ingå i en gemenskap av läsare ökar motivationen för att utvecklas i sin läsning 
och läsa mer. Det tror jag gäller oavsett vilken form gemenskapen har, fysisk eller 
virtuell, men det blir betydligt lättare att bjuda in fler till en stor nationell 
läsargemenskap än att göra det i en fysisk lokal.(Intervju 3) 

5.2.3. Katalog  

Vid samtliga webbplatser förutom Bokcirklar.se, där det inte finns en bibliotekskatalog, 
har bibliotekskatalogen erbjudit användarna möjligheter till att vara med och påverka 
katalogposterna genom åtminstone några funktioner såsom betygsättning, recensioner, 
diskussion samt användartaggning. Dessa funktioner betraktas av våra respondenter 
främst som redskap för att göra det lättare för användaren att hitta litteratur. Taggarna 
används då som sökfunktioner och recensioner, och betygsättningen som litterär 
rådgivning. Dessa funktioner har liksom tidigare nämnda blogg och lästips en 
läsfrämjande funktion, men här finns en starkare betoning på att denna läsning skall ske 
i samband med bibliotekslån i och med att funktionerna ligger i katalogposterna. 
Motiven för att använda dessa kan på så sätt kopplas starkt till webb och 
biblioteksservice då målet är att få en bättre katalog för användarna. 

I och med att bibliotekskatalogerna innehåller så pass mycket mer än bibliotekarierna 
själva kan betygsätta, recensera och kommentera så betonas här vikten av ett 
användardeltagande. Detta kan bland annat ses genom att det finns ett uppmanade att 
använda dessa funktioner: ”Dels finns på katalogposterna (och träfflistan) alltid 
uppmaningen att sätta betyg, tagga, recensera, kommentera eller skriva en artikel” 
(Intervju 1.1.). 

Vi kan här liksom i tidigare nämnda funktioner se en tydlig ambition om att få med ett 
deltagande ifrån användarnas sida, men återigen uppger våra respondenter att detta 
önskade användardeltagande kan vara något bristande. Till skillnad ifrån 
lästipsfunktionerna där användare kan skicka in egna litteraturtips måste man här i 
samtliga fall vara en registrerad låntagare och logga in för att påverka katalogposterna. 
Detta är något som en av våra respondenter uppfattar som en nackdel för att skapa en 
interaktiv webbmiljö överhuvudtaget: ”Även för att sätta betyg och skriva kommentarer 
i katalogen måste man vara inloggad. Vi tror att detta är ett allvarligt hinder för 
interaktivitet” (Intervju 2). Vår respondent tror att om man släppte in fler användare så 
skulle man kunna få in ett ökat användardeltagande i katalogen även om dessa 
användare egentligen inte är låntagare på berörda bibliotek. Att sidan på ett synligare 
blir en levande webbmiljö skulle i sin tur leda till att intresset för ett deltagande skulle 
öka ifrån användarnas sida. 
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5.2.4. Chatt 

Chatten tar tillvara på de de kommunikativa möjligheter webben ger att föra samtal och 
vara social, bland annat kring litteratur. Chatten är ett redskap som vi bara kunde ses 
användas i direkt läsfrämjande syfte på Bokcirklar.se där den används för diskussionen i 
de digitala bokcirklarna. Motiveringen av chatten som redskap kan alltså på många sätt 
jämställas med motiveringen av den digitala bokcirkeln i sig. Vad vår respondent vid 
den aktuella webbplatsen tar upp som den virtuella bokcirkelns fördelar gentemot den 
traditionella är för det första de kommunikativa möjligheter som hör till webben över 
huvudtaget. Det vill säga möjligheten att kommunicera med personer som befinner sig 
på en helt annan plats. Att kommunikationen sker via Internet och är oberoende av 
restid eller lokalbokning ger en flexibilitet för när man kan föra bokdiskussionen, samt 
med vilka man kan föra denna. Respondenten säger: 

En fördel är förstås att man fysiskt kan befinna sig var som helst. Inga 
geografiska avstånd sätter hinder, och inte heller sådana praktiska avstånd som 
att det kan vara svårt att lämna hemmet med små barn hemma och liknande” 
(Intervju 3). 

Något som ses som fördelaktigt med den digitala bokcirkeln är att det kan vara lättare 
att utrycka sig i chatt för vissa personer. För dem som kan uttrycka sig bättre i skrift än i 
tal är chatten naturligtvis ett fördelaktigt redskap och vår respondent tror även att 
Internets anonymitet kan göra att folk blir friare i sitt uttryck. Anonymiteten kan dock 
enligt respondenten även vara en aspekt som gör att den sociala aspekten som finns 
kring de traditionella bokcirklarna kan försvinna något. Huruvida detta ses som en 
fördel eller nackdel beror enligt vår respondent på vad användaren vill ha ut av 
bokcirkeln. Det skall även sägas att vår respondent visserligen medger att vissa sociala 
aspekter kan försvinna ifrån bokcirkeln när denna sker i digital form men att hon ändå 
på det stora hela ser den digitala bokcirkeln som ett socialt redskap: ”Att ingå i en 
gemenskap av läsare ökar motivationen för att utvecklas i sin läsning och läsa mer.” 
(Intervju 3). 

En ambition som finns med Bokcirklar.se är även att öka intresset för traditionella 
bokcirklar även skall öka och att Bokcirklar.se i stor utsträckning skall agera som ett 
komplement och inte ett substitut till bibliotekens verksamhet. En respondent säger att 
”Målet är att öka inte bara de virtuella cirklarna utan i lika hög grad de fysiska 
bokcirklarna på biblioteken. Att biblioteken ska bli den självklara mötesplatsen för 
läsare och Bokcirklar.se ett komplement och en sammanhållande plattform” (Intervju 
3). 
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6. Diskussion och slutsatser 
I denna del kommer vi att diskutera vårt analyserade material utifrån våra 
frågeställningar. Här kommer vi att presentera våra slutsatser som vi kan dra efter vår 
analys. 

6.1. Bibliotekens redskap 
Vi har under analysens gång observerat ett antal redskap på de berörda webbplatserna 
som kan ses som läsfrämjande och som kan kopplas till vår teoretiska modell över 
bibliotek 2.0 såsom bloggar och möjligheter för användarna att bidra med egna 
omdömen. 

Vi har också sett att det har funnits redskap som har varit vanligt förekommande på de 
webbplatser vi har undersökt. Dock har vårt begränsade urval av webbplatser samt vår 
urvalsprocess gjort att denna undersökning inte kan ses som statistiskt underbyggande. 
Vi tror dock ändå att de svar vi har fått fram kan ha en viss allmängiltighet för 
folkbiblioteksväsendet. Här kommer vi att gå igenom var och en av de olika redskapen 
vi kunnat ta del av.  

6.1.1. Bloggar 

Bloggen har i vår dokumentstudie framkommit som ett redskap som i stor utsträckning 
använts för att förmedla litteratur. Vissa av de publicerade bloggarna var i stort sett helt 
och hållet fokuserade på att ge litteraturtips medan andra har diskuterat litterära teman 
och genrer. Även bland de bloggar som fungerar mer som allmänna biblioteksbloggar 
kan vi se att det i stor utsträckning publiceras litteraturtips. 

Detta är något som även kan ses i tidigare forskning om bloggar publicerade av 
bibliotek. Av Nedgården och Svengårds studie av biblioteksbloggar framkommer det 
bland annat att tips på medier är den största gruppen av poster som förekommer på de 
undersökta bloggarna även om poster om medier som uttryckligen sägs finnas på 
biblioteket är en liten andel av dessa (Nedgården & Svengård 2007, s. 42f). 

Vad som gör att bloggen tidigare har uppmärksammats som ett webb 2.0 - och bibliotek 
2.0 - relaterat redskap är bland annat möjligheten till att lämna kommentarer på de 
publicerade posterna som är en definierande funktion för bloggar (Casey & Savastinuk 
2007, s. 82ff). 

Av vår dokumentstudie samt våra intervjuer har det dock framkommit att 
kommentarfunktionerna används i en väldigt liten utsträckning, med undantag såsom 
Bokcirklar.se:s publicerade bloggar. Även denna brist på användandet av 
kommentarfunktionerna har uppmärksammats i tidigare forskning om biblioteksbloggar 
där det har spekulerats i vad denna brist på kommentarer skulle kunna bero på 
(Nedgården & Svengård 2007, s. 48). 

En av de spekulationer som förekommer är att bristen på svar på kommentarer ifrån 
bloggens skribenter skulle leda till att användarna inte lämnar kommentarer (Nedgården 
& Svengård 2007, s. 48f). Vi kan se vissa belägg för detta då bland de bloggar vi har 
tittat på, har de bloggar där kommentarerna ofta fått svar också varit de som fått flest 
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kommentarer. Exempel på detta är Göteborgs stadsbiblioteks blogg Stadsbiblioteket.nu 
där antalet kommentarer tycks vara något högre än på de övriga bloggarna kopplade till 
specifika bibliotek. De bloggar som har fått allra flest poster är de publicerade på 
Bokcirklar.se och även här kan vi se att bloggskribenterna i stor utsträckning svarar på 
bloggposterna. 

Bristen på kommentarer ifrån användare gör att vissa aspekter såsom det sociala, 
deltagande och interaktivitet försvinner något i praktiken, även om möjligheterna för 
dessa finns där. Vad det gäller användaraspekten så kan den ändå sägas finnas där 
genom att bloggarna fyller en extern funktion genom att de är riktade från biblioteket till 
användaren och inte emot till exempel bibliotekarier eller forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Bokcirklar.se ger exempel på hur bloggen kan vara ett interaktivt redskap där det finns 
ett användande av kommentarfunktionen ifrån användarnas sida och ett svarande ifrån 
publicisternas sida. Detta skulle kunna kopplas till att Bokcirklar.se överhuvudtaget är 
en webbplats centrerad kring ett aktivt användardeltagande och läsningen som en social 
aktivitet. 

Bristen på deltagande ifrån användarna på övriga webbplatser skulle alltså kunna bero 
på att användarnas syfte med att besöka dessa webbplatser inte i första hand är att delta 
eller att vara sociala. Vi kan här se att de kopplingar som kan göras till de sju aspekterna 
av bibliotek 2.0 vi har valt att utgå ifrån till stor del blir möjliga aspekter som försvinner 
något i praktiken. Interaktivitet, deltagande samt det sociala är aspekter som med vissa 
undantag tycks vara frånvarande på bloggarna. Vad det gäller användare och bibliotek 
så finns dessa aspekter i form av att bloggen används som ett redskap för att 
kommunicera från biblioteket till användaren via webben. 

6.1.2. Användarnas lästips 

Användarnas lästips liknar i mycket bloggarna, men till skillnad från dessa låter detta 
redskap användarna bidra med egna inlägg, istället för att enbart kommentera andras 
inlägg. Denna typ av lästips har funnits på tre av de webbplatser vi har undersökt. När 
det gäller hur de används, skiljer det sig åt en del mellan de olika webbplatserna i dess 
utformning och hur pass stor frihet användarna erbjuds i ämnesvalet.  

Utifrån dokumentstudierna och intervjuerna insåg vi att det är främst bibliotekarierna 
som skriver boktipsen även om det finns bidrag från användare. Men biblioteken håller 
kvar vid en del av sin kontroll då de granskar användarnas bidrag innan det publiceras. 
Detta är dock för redigering och att något av de tips som skickas in inte publiceras 
händer extremt sällan enligt respondenterna.  

Vi tror att det möjligen skulle kunna vara mer intressant för en del användare att ta del 
av andra användares åsikter med tanke på att bibliotekarier enligt tidigare forskning ofta 
försöker hålla en sorts mellanposition när det gäller litteratursmaken. Bibliotekarierna 
kan därför avgränsa sig både för och emot litteratur de egentligen tycker annorlunda om 
(Smidt 2007, s. 306ff). Även ifrån en av våra respondenter utrycks tanken om att det 
inte bör komma alltför mycket ifrån bibliotekets sida även om detta motsägs av en 
annan respondent. 
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Huruvida lästipsen publicerade av bibliotekarier verkligen lider av de brister Smidt tar 
upp är svårt att se utifrån vår studie. Men möjligheten finns alltså att lästips kan skilja 
sig utifrån vilken roll man skriver dessa och att lästips skrivna utifrån rollen som 
användare skulle kunna täcka in typer av litteratur som bibliotekarier inte vill skriva om 
i egenskap av bibliotekarier.  

Det finns genom denna funktion alltså möjligheten för användare att dela med sig av 
sina åsikter om böcker och motivera varför de tycker den är värd att tipsa om. Som Ross 
påpekade finns det olika åsikter och motiv till varför man läser, och vi menar att om det 
finns fler som delar med sig av sina synpunkter så blir det en mer nyanserad bild av 
böckerna (Ross 2006, s. 162). Detta skulle kunna hjälpa de läsare som behöver sätta sig 
in i nya författare, och genrer och därmed tror vi att det skulle kunna göra det lättare för 
nya läsare att ta del av nya böcker (Ross 2006, s. 198f).  

Vi har lätt för att lovprisa möjligheterna med detta redskap men det finns som vi visat 
fortfarande en stor brist med det, nämligen att användardeltagandet är lågt. Frågan är 
om det beror på oklara instruktioner för hur man skriver inläggen eller om det finns 
andra anledningar till detta. Dock kan vi se att det ändå finns ett deltagande främst på 
Bokcirklar.se där både möjligheten att skriva lästips samt att kommentera dessa tycks 
vara välanvända funktioner. 

En annan form av lästips vi har uppmärksammat är den vi har kunnat finna i 
användarprofilerna på Bokcirklar.se där användarna kan publicerar boktips som en del 
av sina virtuella presentationer. Denna funktion ser vi som ett socialt redskap som kan 
bidra till att skapa den sociala gemenskap på webbplatsen Bergkvist uppmärksammar 
som kännetecknande för den virtuella bokcirkeln (Bergkvist 2008, s. 36). 

Trots att vi kan se liknande praktiska problem som på bloggen så har vi alltså här 
exempel på välanvända lästipsfunktioner. Vi kan se att användarnas lästips kan kopplas 
till aspekter såsom användare, deltagande, interaktivitet samt möjligheter till att fylla 
sociala funktioner. På så sett kan vi se att lästipsen kan fungera som redskap för webb 
2.0 samt bibliotek 2.0. 

6.1.3. Katalogen  

Detta redskap är det som har flest funktioner av alla de redskap vi tagit del av då det 
erbjuder användare möjligheten till att skriva recensioner, diskutera, sätta betyg eller 
taggar katalogposterna. Dessa är funktioner som påverkar hur användarna finner 
litteratur i bibliotekens kataloger. Vi menar att dessa katalogfunktioner har en stark 
koppling till bibliotek 2.0 då de kan erbjuda möjligheter för ett aktivt 
användardeltagande i bibliotekskatalogen och på så sätt ge användaren en möjlighet att 
vara en aktiv aktör i bibliotekets verksamhet. Det finns även potentiella sociala aspekter 
då de flesta bibliotekskatalogerna erbjuder möjligheten till att diskutera böcker eller 
recensioner av böckerna. 

Att det överhuvudtaget finns någon form av omdöme kring böckerna hävdar vi skulle 
kunna mildra svårigheten för användarna att hitta böcker att läsa, vilket var ett problem 
Ross påtalade (Ross 2006, s. 198f). Detta gäller främst för ovana läsare, men det kan 
även hjälpa vana läsare som vill hitta böcker utanför sitt område. Tyvärr är det dock så 
att redskapet inte används i någon högre grad av användarna. 
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Nämnda katalogfunktioner tillgängliga för användare var något som saknades under 
Berggrens studier. Anledningen till att inget bibliotek erbjöd möjligheten för 
användarna att påverka katalogerna då kan härledas till att tekniken var så pass ny och 
att katalogerna helt sågs som sökverktyg och därmed inte behövde den extra 
informationen. Ändå ville Berggren peka på att detta skulle kunna spara bibliotekens 
resurser om exempelvis användarna själva skriver recensioner och göra det lättare för 
sig själva att hitta litteratur (Berggren 2002, s. 54, 57, 59).  

Vi tycker att det är intressant att Berggren kunde peka ut flera funktioner från Amazon 
som nu används till katalogerna fastän begreppet bibliotek 2.0 som innefattar 
användardeltagande inte kom att myntas förrän under 2005. Vi anser att det är märkligt 
att katalogen inte kom upp bland de förslag som Casey och Savastinuk tagit upp på 
redskap att använda för bibliotek 2.0. Dessa katalogfunktioner erbjuder ju ändå flera 
möjligheter till interaktivitet och deltagande för både bibliotekarier och användare.  

Vår studie skiljer sig som sagt mycket från Berggrens jämförelse av Amazon och fem 
stycken bibliotekskataloger under 2002. Vid hennes studier så erbjöd biblioteken inte så 
många funktioner för att påverka katalogerna, förutom ett fåtal som användarprofiler för 
omlån och reservationer. Som tidigare nämnts var detta innan ens begreppet bibliotek 
2.0 myntades och det tydliggör för oss att utvecklingen har rört sig framåt. Men detta får 
oss att fundera över om utvecklingen är övergripande för alla biblioteken från 2002 till 
2011, eller om det beror på att vi valt att studera webbplatser som vi tror kan ligga mer i 
framkanten i utvecklingen. 

När det gäller taggar verkar det vara en funktion som används men frågan är om det 
används tillräckligt för att verkligen vara till hjälp i katalogerna. Wang et al. menar att 
det krävs att flera användare använder sig av samma taggningar på olika katalogposter 
för att verkligen fungera väl (Wang et al. 2010, s. 59). Vi kan ändå se att det med 
taggarna finns möjligheten till att lägga till varianter av stavningar som möjligen inte är 
självklara (Yi, Chan 2009, s. 885). Ett exempel på detta kan vara ”öknar” som är en 
böjningsform av ”öken”. 

Det är ändå tydligt att de webbplatser vi har undersökt har utvecklat en ny 
biblioteksservice som skiljer sig från det som fanns 2002 genom att de tekniska redskap 
som erbjuds genom webb 2.0 även ger användare möjlighet att komma med bidrag. 
Fortfarande finns det dock ett problem med redskapet och det är att användardeltagandet 
är lågt. Det är så pass att en respondent nämner att de känner sig tvungna att använda sig 
av uppmaningarna på så många platser som möjligt för att få in bidrag, och det 
innefattar då även att uppmana användare som besöker det fysiska biblioteket.  

Det innebär att en del av de deltagande och sociala aspekterna försvinner även för 
katalogen och frågan är vad som krävs av biblioteken för att få upp deltagandet då det 
inte verkar räcka med att möjligheten finns för användarna. Vi ser bibliotekens försök 
med att sprida ut uppmaningarna som en tillfällig lösning, som i ett långsiktigt 
perspektiv inte löser problemet. 

6.1.4. Chatt 

Flera webbplatser ger användare möjligheten till att skicka meddelanden för 
inköpsförslag, konstruktiva kommentarer eller frågor. Detta fungerar då inte direkt som 
en chatt utan snarare som ett meddelandesystem i stil med e-post. Hos Göteborgs 
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stadsbibliotek fungerade chatten direkt och används för att låta användarna ställa frågor. 
Därmed är det svårt att säga om chatten används i läsfrämjande syfte och det är nog 
främst för att besvara frågor.  

Det är först hos Bokcirklar.se som vi kunde se att chatten fick användning i ett 
läsfrämjande syfte. Vår respondent här tog upp flera anledningar till att chatten kan vara 
ett lämpligt kommunikativt redskap i digitala bokcirklar. Exempelvis flexibiliteten som 
möjliggör deltagande för användare även om de sitter hemma samt att chatten är bättre 
för en del användare som tycker det är lättare att skriva än att närvara vid den 
traditionella bokcirkeln.  

Liknande argument om den digitala bokcirkelns fördelar har uppmärksammats i tidigare 
forskning där material, lokal och tidsaspekter ses som mindre problematiska med den 
digitala bokcirkeln än den traditionella (Chelton 2001, s. 34). Men det finns även brister 
med chatten som kommunikationsform som Chelton tar upp. Bland annat är bristen på 
ansiktsuttryck och röstläggen i chatten något som skulle kunna göra denna mindre 
social, vilket kan tyckas vara ett problem (Chelton 2001, s. 35). Vår respondent vid 
Bokcirklar.se betraktar dock den digitala bokcirkeln i chattformat som ett socialt 
redskap, trots ett medgivande om att det kan finnas ett visst bortfall på sociala aspekter i 
chatten mot det fysiska mötet.  

Vi tror att möjligheten att ta till vara de sociala aspekterna i att vara läsare är en viktig 
orsak till det höga deltagandet i chatten på Bokcirklar.se. Vi menar dock att detta även 
kan kopplas till andra redskap då användardeltagandet för de andra redskapen och 
funktionerna som bokrecensioner och bloggar var mycket högre på Bokcirklar.se än på 
de andra webbplatserna. Denna virtuella gemenskap innefattar en samling användare 
som har ett gemensamt intresse och som gärna diskuterar detta med likasinnade. Det 
innebär att den sociala aspekten är väldigt stark för detta redskap och ökar även andra 
aspekter som interaktivitet, användare och deltagande.  Läsningen som en social 
aktivitet har bland annat uppmärksammats av Ross där bokcirkeln i sig och inte 
nödvändigtvis bokcirkeln i chattformat har uppmärksammats.  

6.2. Motiveringar 
 
Vi har redan i det tidigare avsnittet kommit in på våra respondenters motiv till att 
använda sig av de olika redskapen. Här skall vi dock gå igenom de två generella synsätt 
på redskapens roll vi har kunnat urskilja ibland våra respondenter, den läsfrämjande 
aspekten och den användardeltagande aspekten. Det skall dock sägas att dessa två 
synsätt är något som framkommit bland samtliga respondenter, det är alltså inte frågan 
om att respondenterna har haft det ena eller det andra synsättet. 

6.2.1. Den läsfrämjande aspekten 

I våra intervjuer framgår det tydligt att de redskap vi har uppmärksammat som 
läsfrämjande också utifrån respondenternas synsätt har en läsfrämjande roll. De tog 
alltså inte upp några redskap vi inte hade uppmärksammat. Att den läsfrämjande 
aspekten finns med beror till viss del på att vi valt just att utgå från läsfrämjande i vår 
studie. Vi vill dock ändå hävda att det finns en mening med att lägga extra fokus på 
denna aspekt. Detta då det läsfrämjande synsättet kan sägas ha en stark förankring i 
bibliotekens moderna läsfrämjande roll. Vikten betonas här av att biblioteken agerar 
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som en bred källa till läsinspiration och att biblioteken förutom att ha ett brett urval av 
litteratur också skall synliggöra detta (Bopp & Smith 2001, s. 12). 

Genom att göra olika former av litterär rådgivning såsom lästips ifrån bibliotek eller 
användare samt olika former av omdömen på existerande katalogposter skall användare 
kunna introduceras till ny litteratur. Vikten av att det finns litteraturråd tillgängligga för 
användare tycks enligt våra respondenter vara en viktig aspekt som vi anser kan sättas i 
samband med de svårigheter en läsare kan ha att finna intressant litteratur ibland den 
stora mängden böcker som finns på bibliotek (Ross 2006, s. 200-205). 

Den läsfrämjande aspekten kan sägas betona traditionella funktioner och värderingar 
som fortfarande är aktuella inom biblioteksservice och som därmed på ett naturligt sätt 
följt med ut på webben. Detta kan återses i det evolutionära synsättet på bibliotek 2.0 
där de nya redskapen ses som en naturlig utveckling av de gamla (Kwanya et al. 2009, 
s. 73f). 

6.2.2. Den användardeltagande aspekten 

Den andra aspekten vi har kunnat urskilja bland våra respondenter har varit 
användaraspekten där vikten av ett deltagande ifrån användarnas sida i bibliotekets 
verksamhet samt sociala aspekter har betonats. Vi kan även i tidigare forskning se att 
användardeltagande är något bibliotekarier uppfattar som något som kan bidra till att 
skapa ett bättre bibliotek för användarna (Sylén & Wall 2009, s. 58f). 

I vilken grad användardeltagandet prioriteras verkar till skillnad ifrån läsfrämjandet 
skilja sig mellan de olika webbplatserna, men denna aspekt har funnits hos samtliga 
respondenterna i viss utsträckning. I intervjuerna framkommer att användardeltagandet 
ofta varit lägre än vad respondenterna önskat. Detta problem tas även upp i den tidigare 
forskningen, bland annat av Nedgården och Svengård som pekar på att möjligheten till 
användardeltagandet var relativt oanvänt för biblioteksbloggarna (Nedgården & 
Svengård 2007, s. 43). Just att bristen på användardeltagande ses som problematiskt 
visar på att den användardeltagande aspekten är något som är viktigt för respondenterna.  

6.3. Avslutande reflektioner 
Först vill vi gå igenom vår användning av de olika metoderna och hur väl de har 
fungerat i vår studie. För våra datainsamlingsmetoder använde vi dokumentstudier och 
e-postintervuer. Vi tycker att dokumentstudierna fungerade väl även om det var väldigt 
beroende av våra förkunskaper och uppfattningar av läsfrämjande. E-postintervjuerna 
använde vi i ett försök att nå ut till flera webbredaktioner men fick bara ett fåtal 
respondenter. Vi fick i slutändan efter några uppföljande intervjuer ett material vi ändå 
kunde arbeta med, men vi tror att det hade kunnat bli bättre med fler telefonintervjuer. 

När det gäller vår användning av våra analytiska verktyg så har det funnits en del 
problem. Vi tycker att kvalitativ innehållsanalys var en bra metod för att ta till vara av 
vår teoretiska ram. Men när det gäller att skilja på de olika aspekterna i teorin så var det 
inte helt enkelt då många av aspekterna går in i varandra. Det gäller till exempel 
interaktivitet och sociala aspekter där ju båda dessa är beroende av deltagande vilket gör 
dem svåra att separera från varandra.   
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Vi har under vår analys av webbplatser samt intervjuer kunnat dra några slutsatser kring 
bibliotekens webbaserade läsfrämjande redskap. För det första har vi hittat ett antal 
redskap där vi kan dra starka kopplingar till vår teoretiska mall över bibliotek 2.0. Dessa 
redskap är bloggar, lästips ifrån användare, katalogpåverkan samt chatt. Vi har ställt de 
olika aspekterna mot de redskap vi har funnit och då främst lagt tyngd på användare och 
deltagande i det webbaserade sammanhanget. Detta har vi gjort då dessa aspekter ligger 
till grund för andra aspekter, såsom det sociala utbudet samt interaktivitet. 

Vi har sett att flera av dessa redskap har möjligheter för användarna att agera interaktivt 
men att dessa i praktiken lider av ett lågt användande. Detta tror vi kan bero på att 
webbplatserna trots bibliotekariernas eller webbredaktörernas ambitioner inte betraktas 
som sociala miljöer av användarna. Vi kan se att i de fall där det finns större sociala 
satsningar så ökar användardeltagandet överhuvudtaget. 

En av våra respondenter uppgav att ett användardeltagande visserligen är något positivt 
men att det inte är detta som är första prioritet med just den webbplats hon är 
webbredaktör på. Detta är en intressant synpunkt då det inom biblioteksvärlden för 
närvarande tycks finnas en allmänt positiv syn på användardeltagandet där biblioteket 
som en mötesplats även skall finnas på webben. Men i vilken utsträckning skall 
egentligen detta ske? Och hur skall biblioteken i praktiken kunna genomföra detta? 
Detta vore intressanta frågor för framtida studier att besvara.  
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Bilaga 1 
 
Introduktionsbrev 

Hejsan 

Vi är två studenter som heter Fabian Karlsson och Jonatan Nordlöf som nu läser sista 
året på bibliotekarieprogrammet vid högskolan i Borås. Vi håller nu på att skriva vår 
kandidatuppsats som kommer att beröra hur bibliotek arbetar läsfrämjande på sina 
hemsidor och hur detta kan kopplas till bibliotek 2.0 vilket i detta fall innebär att vi 
intresserade av möjligheterna till användardeltagande. 

Vi skulle vilja ställa några frågor via E-mail rörande detta till någon av de personer som 
arbetar med bibliotekets läsfrämjande verksamheter på webben. Vi inser att det kanske 
inte är en person som har ansvar för allt så vid behov kan ni gärna diskutera med 
kollegor eller besvara som grupp. Vi skulle även uppskatta möjligheten till en 
telefonintervju vid behov så ni får gärna höra av er om det skulle gå bra. 

Vi ser fram emot att ni hör av er och kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Fabian Karlsson 

Jonatan Nordlöf 

 

 

Våra handledare. 

Arja Mäntykangas 

Amira Sofie Sandin  
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Bilaga 2 
Frågor för e-postintervju till biblioteken 

Vi har tagit del av flera biblioteks hemsidor och de redskap som används i läsfrämjande 
syfte. De tjänster som förekomma är bland annat bloggar, sociala nätverk som 
Facebook, möjligheten för användare att komma med litteraturtips samt möjligheten för 
användare att påverka bibliotekskatalogen genom tillexempel taggning och recensioner. 

 

Vilka redskap använder ni i läsfrämjande syfte på era hemsidor? 

 

Vilka fördelar finns det med dessa redskap? 

 

Ser ni några eventuella nackdelar med dessa redskap och i sådana fall vilka? 

 

Hur upplever ni att besökare använder dessa tjänster? 

 

Hur vill ni kunna utveckla vidare arbetet med dessa redskap?  

 

Övriga kommentarer. 
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Bilaga 3 
Frågor för e-postintervjuer till bokcirklar.se 

frågor för bokcirklar.se 

Vilka fördelar finns med den digitala bokcirkeln och dess redskap gentemot den 
traditionella bokcirkeln? 

 

Vilka eventuella brister finns gentemot den traditionella bokcirkeln? 

 

Vilka möjligheter ser ni att utveckla arbetet med bokcirklar.se 

 

Övriga kommentarer. 
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