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Förord

Inledningsvis vill vi passa på att rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt hjälpt oss
under arbetets gång. Först och främst vill vi tacka våra respondenter på folkbiblioteken
ute i landet för att de så tålmodigt bidrog med alla kommentarer och därmed gav oss ett
generöst undersökningsunderlag. Utan deras insats skulle uppsatsen varit omöjlig att
skriva. Alexandra, Anna Karin, Anne Sofie och Yvonne är också värda ett tack som
förutom stöd och uppbackning gav oss värdefulla synpunkter på enkäten. Vår
handledare Helena Francke som förutom excellent korrekturläsning med god vilja
besvarat alla frågor och aldrig tröttnat på vårt surrande om det statistiska testet. Till stor
hjälp har även Hans Arvidsson varit som på ett generöst sätt offrat sin tid och delat med
sig av sina kunskaper i SPSS. Tack dessutom till Tommy Björkegren på KB som i ett
kritiskt skede lånade ut en dator till oss. Vi vill även tacka varandra och alla andra i vår
närhet som haft stort tålamod med oss de gånger vi känt oss uppgivna på grund av att vi
förirrat oss i alla källkritiska resonemang. Tusen tack!
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Abstract:

This Master’s thesis aims to examine how Swedish public libraries deal with the new
challenge of evaluating web resources. In order to study this we have asked staff
involved in gathering links for the libraries’ web sites to participate in a survey
concerning how they go about choosing links. Apart from trying to capture this
procedure it has been our purpose to establish whether the libraries feel they should
provide their patrons with evaluated links at all and in what way they are influenced by
other libraries or other main figures involved when choosing a link. We were also
interested in the differences between libraries with large and small link collections.
When defining evaluation, we have only focused on content. The survey was made
available on the Web and of the 154 public libraries with links on their web sites that
were contacted, 87 chose to participate. The results proved that most libraries consider it
their task to provide their patrons with access to evaluated links, although for some
libraries this task is in reality too time consuming to carry out. The most frequent
evaluations proved to be the establishment of the author of the web page, whether the
web page had been recently updated and to make sure the links on the evaluated web
page were not broken. The respondents also saw a strong connection between the web
page’s top domain and its reliability. The respondents with large link collections proved
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1 Inledning

Hur bibliotekariernas referensarbete fungerar i praktiken var något som fascinerade oss
tidigt i utbildningen och intresset för vilka informationskällor som används förde oss in
på bibliotekens egna webbplatser. Där mötte vi inte sällan utarbetade länksamlingar
som gav ett smakprov på ett omfattande referensarbete och vi började på så sätt
reflektera över vilka urvalsprinciper som legat till grund för utformandet av dessa. Att
granska, sålla och bedöma information ligger visserligen djupt rotat i en bibliotekarie
men här handlar det om en ofantlig mängd webbplatser och till skillnad från bokinköp
finns det inga recensioner eller lektörsutlåtanden att luta sig mot. Vad gör en
bibliotekarie i detta läge? Varför ansågs just dessa webbplatser tillförlitliga och hade vi
överhuvudtaget rätt att begära denna typ av granskningar? Att vi som medborgare inte
fritt väljer den information vi blir överösta av var en insikt sedan tidigare men när vi nu
snart skulle befinna oss på andra sidan av sållningsprocessen frågade vi oss med vilken
rätt och med vilka kunskaper vi skulle gå in i den rollen. Det slog oss att källkritiska
kunskaper är en högst väsentlig del i bibliotekariens profession för att inte tala om en
grundstomme i allt vetenskapligt tänkande. Efter en tids botaniserande bland olika
magisterarbeten och annan forskning kunde vi konstatera att ingen närmat sig ämnet
länksamlingar utifrån ett renodlat källkritiskt perspektiv. I tidigare magisteruppsatser
har det gjorts intervjuer med ansvariga för både folkbibliotekens länkar och ansvariga
för webbplatserna i stort1 men utgångspunkten för uppsatserna har då varit bredare och
en heltäckande undersökning har inte heller utförts. Utifrån dessa premisser såg vi att
det fortfarande fanns mark i forskningsfältet att beträda.

1.1 Bakgrund

De flesta folkbibliotek har idag en egen webbplats av varierande storlek och
avancemang. Förutom de delar av webbplatsen som är beroende av det fysiska
biblioteket, såsom uppgifter om öppettider, bestånd och evenemang, väljer många
bibliotek att komplettera med en ingång till resten av Internet, till exempel genom en
ämnesuppdelad länkkatalog eller en mer ostrukturerad länksamling. I bibliotekslagen
fastslås att databaserad information ska göras tillgänglig för medborgare2 och
anledningen till att biblioteken gör ett urval av länkar kan tänkas vara att det inte räcker
med att tillgängliggöra själva verktygen, Internetuppkopplade datorer, utan att det också
krävs att någon gör ett urval av relevanta och tillförlitliga webbplatser. Det växande
informationsutbudet ställer allt högre krav på medborgarnas kritiskt granskande
förmåga. Biblioteken och folkbildningen får en viktig uppgift och bibliotekariens roll
blir alltmer att ”filtrera” information för användaren, till exempel att utvärdera
återvunnen information för att hitta de mest relevanta källorna. Bibliotekarien har på så
sätt ett uppdrag gentemot användaren när det gäller att granska och sålla information.

Ytterligare en faktor att föra in i ekvationen är att problembaserat lärande och
självständig informationssökning alltmer har blivit en etablerad lärandeform vilket ger
elever och ”informationsspecialister” nya roller. Man kan anta att både grupparbeten
och individuella fördjupningsuppgifter betraktas som självklara ingredienser i det
                                                                
1 Se Christian Dahl och Christina Möllers uppsats Den felande länken: Urval och kvalitetssäkring av
Internetlänkar på folkbibliotek från 2001, som vi kommer att referera till senare i uppsatsen respektive
Ann-Catrin Johansson och Rita Kangas magisteruppsats Folkbibliotekens webbplatsers grafiska
användargränssnitt: Kvalitativa intervjuer med webbansvariga, även den från 2001.
2 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 § 2 (1996).
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problembaserande lärandet vilket kräver att eleven kan skaffa information på egen hand.
Sannolikheten är stor att eleverna vänder sig till en bibliotekarie i denna
informationssökningsprocess och då är det naturligtvis viktigt att bibliotekarien kan
peka på relevanta och tillförlitliga källor.

Att eleven ska skolas i självständigt tänkande framhålls i olika styrdokument för den
obligatoriska skolan. I läroplanen från 1994 betonas till exempel vikten av att eleven
ska kunna inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot omvärlden vilket även har
formulerats i ett av de generella mål som grundskolan ska sträva mot.3 Tittar man sedan
lite närmare i kursplanerna för de separata ämnena ställs det mer specifika krav. Som
exempel kan ett av de mål nämnas som man satt upp för de samhällsorienterade
ämnena. Här kan man läsa följande: ”Skolan skall i sin undervisning inom det
samhällsorienterade kunskapsområdet sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att
använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till dessa”. 4 Att
källkritik på nätet är ett svårt men viktigt ämne visar även Skolverkets projekt ”Kolla
källan” som riktar sig främst mot lärare och skolbibliotekarier men även direkt till
elever. Ambitionen med projektet är att hjälpa elever att använda Internet som
informationssökningsverktyg och lärokälla och att ta upp problematiken kring etik,
källkritik och upphovsrätt. Projektet hålls aktivt bland annat genom utskick av det
månatliga ”Fredagsbrevet” med länktips på olika teman. 5 Från skolans håll är alltså
ambitionen att eleverna ska skaffa sig god kännedom om informationssökning och olika
källors lämplighet och vem skulle lämpa sig bättre för denna uppgift än en
bibliotekarie?

Vidare kan man i framtiden förvänta sig att bibliotek i allt högre grad kommer att
integrera länkar i sin katalog. De länksamlingar som finns idag kan ses som ett första
steg i denna utveckling. En integrerad katalog innebär förmodligen att användarna,
riktigt eller felaktigt, kommer att se länkarna som en del av bibliotekets bestånd som, på
samma sätt som de fysiska medierna, har prövats och ansetts tillförlitliga. Då, om inte
förr, kommer en källkritisk medvetenhet att vara mycket viktig för bibliotekets
trovärdighet. Det är därför av intresse att undersöka om denna medvetenhet finns redan
idag.

1.2 Problemformulering

Villkoren för bibliotekariens uppgift att sålla och granska information har ändrats
genom introduktionen av Internet. Webben ger nästan vem som helst, oavsett
ekonomiska resurser, möjligheten att producera och distribuera text utan den granskning
av exempelvis redaktör, utgivare och lektör som föregår en tryckt skrift. Konsekvensen
blir givetvis att utbudet är överväldigande samtidigt som nivån på kvalitén och
tillförlitligheten varierar. Detta ställer höga krav på att bibliotekarien, eller den som på
uppdrag av biblioteket sammanställer länkkatalogen, vet hur man källkritiskt granskar
webbresurser. Dahl och Möller anser inte att de kvalitetskriterier för länkar som

                                                                
3 Regler för målstyrning. Grundskolan: Skollagen, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner,
betygskriterier 2002, s. 74.
4 Regler för målstyrning. Grundskolan: Skollagen, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner,
betygskriterier 2002, s. 126.
5 Holmqvist, Annette 2002. Kolla källan: Om projektet. Kolla källan.
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används av biblioteken i deras undersökning är tillräckliga.6 Vi kommer i vår
undersökning inte att ha den typen av värderande attityd gentemot folkbiblioteken och
de granskningar som görs men vill genom ett större urval göra en lägesbeskrivning.

Frågan om huruvida detta är ett uppdrag för folkbiblioteken är dock komplex eftersom
denna typ av granskning kräver mer än den man traditionellt gör av tryckta källor.
Vikten av kontinuerliga kontroller påpekas till exempel i en artikel publicerad i
Lärarnas tidning. Artikeln tar upp kritiken mot en webbplats som en gång inkluderades
i Skolverkets länksamling. Webbplatsens innehåll hade därefter förändrats och
språkbruket fått en hätsk ton samtidigt som upphovsmannen var svår att identifiera.7

Men att upprepade gånger bedöma en och samma webbplats kräver givetvis stora
tidsresurser. Vi anser det därför vara av intresse att undersöka om länksammanställare
på folkbiblioteken runt om i landet själva anser denna typ av granskningar vara rimliga
och om länksamlingarna skapas med syftet att presentera källkritiskt granskad
information.

I magisteruppsatsen Den felande länken: Urval och kvalitetssäkring av Internetlänkar
på folkbibliotek arbetar Dahl och Möller utifrån utgångspunkten att biblioteken i hög
grad litar på att myndigheter, institutioner och organisationer förser dem med tillförlitlig
information och därtill förlitar de sig på varandra i skapandet av länksamlingar.8 Om
detta stämmer skulle de källkritiska avväganden som görs vid urvalet av de ”tyngsta”
länksamlingarna också ge genomslag längre ner i ”hierarkin”. Ett sådant inflytande
behöver inte nödvändigtvis vara fel men bör motiveras och dessa tongivande aktörer
borde också kontrolleras och ifrågasättas. Det är vår ambition att genom ett större urval
än vad som finns i Dahl och Möllers undersökning kunna undersöka om ett fåtal
länksamlingar eller andra aktörer, vare sig de är relaterade till bibliotek eller inte, i
mångt och mycket influerar övriga bibliotek och vad som i så fall ger dem denna
tillförlitlighet.

Länksammanställaren av en mindre samling tvingas till ett mycket drastiskt urval
jämfört med den ämnesbredd som kan tillåtas i en stor länksamling samtidigt som man
kan tänka sig att satsningen på länksamlingen inte är lika stor. Ett givet spörsmål blir då
hur detta påverkar de källkritiska granskningarna. Därför ser vi länksamlingens storlek
som en intressant variabel att föra in i resonemanget.

1.3 Syfte

Syftet med föreliggande uppsats är att göra en deskriptiv studie av folkbibliotekens
inställning till och praktiska hantering av källkritiska granskningar vid inkluderandet av
länkar i den egna länksamlingen.

1.4 Frågeställningar

Genom ett frågeformulär ställt till den bibliotekspersonal som sammanställer
folkbibliotekens länksamlingar ämnar vi försöka besvara följande delfrågor:

                                                                
6 Dahl, Christian & Möller, Christina 2001. Den felande länken: Urval och kvalitetssäkring av
Internetlänkar på folkbibliotek, s. 58.
7 Edlund, Ulf 2002. Skolverket tar bort länk till olämplig webbplats. Lärarnas tidning,  nr 6, s. 6.
8 Dahl & Möller 2001, s. 6.
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• Skapar folkbiblioteken sina länksamlingar med syftet att tillgängliggöra källkritiskt
granskad information?

 
• Hur förhåller sig folkbibliotekens länksammanställare till modeller och principer om

källkritik på Internet? Vilka källkritiska beaktanden görs av de som sammanställer
folkbibliotekens länksamlingar?

• Influeras folkbiblioteken av varandra, eller andra aktörer, i urvalet av länkar och går
det i så fall att urskilja något specifikt mönster i detta inflytande?

• Kan man utifrån undersökningsmaterialet skönja skillnader angående källkritiskt
tillvägagångssätt och inställning till källkritiska granskningar mellan folkbibliotek
med stora respektive små länksamlingar?

1.5 Uppsatsens disposition

Strax här nedan kommer vi att redogöra för vissa begränsningar som vi har gjort samt
definiera några väsentliga begrepp vi använt. Ett försök att placera in uppsatsen i ett
sammanhang görs i litteraturgenomgången som avslutar kapitlet.

I kapitel 2 redogör vi för den metod vi använt för att besvara frågeställningarna och för
samtidigt en diskussion om problem och ställningstaganden som är förknippade med
den. Vi går igenom orsakerna till att enkät valts som metod, vad som utgör studiens
population och hur avgränsningen av den gick till. Vidare diskuteras detaljer kring
pilotstudien och det slutliga genomförandet av enkäten med konstruktionen av frågorna
och egenskaper hos det verktyg vi använde för datainsamling. Därefter diskuteras de
faktorer som eventuellt kan ha påverkat undersökningens reliabilitet och validitet.
Slutligen ventileras bortfallet och dess orsaker och resultatsammanställningen beskrivs.

Kapitel 3 och 4 behandlar den klassiska källkritiken respektive den källkritik som
tillämpas på Internet. Dessa utgör tillsammans våra teoretiska utgångspunkter medan
källkritiken för Internet även fungerar som en teoretisk stomme i utformandet av
enkäten. Källkritiken för Internet bygger i så hög grad på den traditionella källkritiken
att det kan ses som en förutsättning att vara insatt i den. Vi ägnar därför ett kapitel åt att
redogöra för vad som ryms inom den traditionen. Som en språngbräda där emellan
används det avsnitt som diskuterar skillnader mellan en traditionell källa och en
Internetkälla.

I kapitel 5 presenterar vi resultatet från enkätundersökningen som sedan knyts samman
med syfte och frågeställningar i en diskussion i kapitel 6. Avslutningsvis presenterar vi i
kapitel 7 våra slutsatser, gör en sammanfattning i det åttonde kapitlet och sist av allt gör
vi i kapitel 9 ett utkast över ämnen inom vårt problemområde som kan stimulera till
fortsatt forskning.

1.6 Avgränsningar

I vår uppsats har vi valt att begränsa undersökningsfältet till folkbibliotek. Vi anser att
det är viktigt att biblioteken i undersökningen har samma målgrupp och funktioner
gentemot denna för att kunna dra några generella slutsatser av resultatet. Folkbibliotek
har ett bredare spektrum av användare än exempelvis ett universitetsbibliotek vilket gör
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skapandet av länksamlingen till en större utmaning. Jämfört med kommersiella
länkkataloger har inte heller folkbiblioteken några vinstintressen i att rekommendera en
webbplats. Detta gör enligt vår mening folkbiblioteken till ett intressant
forskningsobjekt. Det är svårt att studera de eventuella källkritiska beaktanden som
bibliotekarierna gör rent generellt på Internet, exempelvis i referensarbetet. Därför har
vi valt att ta vår utgångspunkt i bibliotekens länksamlingar.

I den litteratur vi har studerat om källkritik på Internet omfattar begreppet ”källkritik”
mer än vad det i den här uppsatsen kommer att göra. Det gäller framför allt den
engelska litteraturen där ordet inte har någon direkt motsvarighet, åtminstone inte en
som används, utan innefattas i en större utvärdering av webbplatsens kvalitet. Då
inkluderas också aspekter som att bibliotekarien bör värdera sidan utifrån sin målgrupp
och ta hänsyn till vilken mjukvara användarens dator är utrustad med. Detta är aspekter
som säkerligen spelar in när en länk ska läggas till samlingen men det är också relativt
mekaniska beaktanden. Vad som intresserar oss i den här studien är framför allt den
betydelse som brukar läggas i det svenska ordet ”källkritik”, det vill säga granskning av
en källas trovärdighet. Därmed inriktar vi oss på webbplatsens innehåll framför dess
form. För en bibliotekarie kan denna vinkel mycket väl vara integrerad i utvärderingen
av webbplatsen men kanske inte som ett utkristalliserat kriterium utan som en del av
begreppet ”kvalitet”. Hur dessa begrepp förhåller sig till varandra är inte något
föreliggande uppsats kommer att behandla; vi vill istället hänvisa till Dahl och Möllers
magisteruppsats där de diskuterar kvalitetssäkringen av länkar på svenska folkbibliotek.

1.7 Definitioner

Länk: "[i webbsammanhang] koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett
markerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma eller på en annan
webbsida". 9

Intern länk: Med intern länk avser vi en länk som går till en sida inom samma
webbplats.

Extern länk: En extern länk leder följaktligen till en annan webbplats. Ett flertal
folkbibliotek har idag inte självständiga webbplatser utan är integrerade i kommunens
webbplats, något som ofta markeras grafiskt genom att biblioteket får hålla rum inom
kommunens webbramar. I dessa fall har vi inte räknat kommunens webbplats som en
extern länk.

Länksamling: I uppsatsen har inte antalet länkar på webbplatsen varit avgörande för att
ingå i definitionen länksamling eftersom vi, oavsett storlek, är intresserade av
urvalskriterierna. Det gör att Mölndals stadsbiblioteks ämnesindelade länkkatalog
jämställs med bibliotek som endast inkluderat några få länkar på sin webbplats. Vi har
ej heller tagit i beaktande huruvida biblioteken benämner sin samling länkar som
länksamling eller ej.

Domänadress: ”adress till en organisation o.d. eller till en dator på Internet /…/
Exempel 2: I webbadressen http://www.rr.kov.se/ är domänadressen www.rr.kov.se….
/…/ Domänadresser består ofta av ett datornamn – www i exempel 2 – följt av ett
                                                                
9 Svenska Datatermgruppen 2002. Sv. Datatermgruppen: Ordlista (version 20). Svenska
Datatermgruppen.
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domännamn (eng. domain name) – rr.kov.se i exempel 2. Man talar också om
toppdomäner (eng. top-level domain, TLD) och underdomäner (eng. sub domains): I
exempel 2 är toppdomänen ’se’ (utan punkt), ’kov’ en underdomän till ’se’ och ’rr’ en
underdomän till ’kov.se’.”10

1.8 Litteraturgenomgång

Nedan gör vi ett försök till egen kategorisering av den litteratur som behandlar källkritik
på ett eller annat sätt. I uppsatsen i övrigt har vi använt oss av både svenska och
utländska källor men i denna framställning har vi valt att urskilja olika strömningar i
den svenska litteraturen som berör ämnet. I detta försök har vi givetvis haft vårt eget
uppsatsämne för ögonen och gjort en grovindelning av källkritiken i två olika
inriktningar: källkritik och källkritik på Internet. Vi är medvetna om att den traditionella
källkritiken innehåller fler nyanser än vad vi ger rättvisa åt eftersom varje akademisk
disciplin tvingas anpassa sina metoder efter källorna som finns tillgängliga.
Förutsättningarna kan till exempel skilja sig åt beroende på om man handskas med
kvarlevor eller muntliga källor. Litteraturen om källkritik har ofta antingen en
pragmatisk ton eller en sammanställande och översiktlig karaktär som kan vara svår att
som uppsatsförfattare placera sig själv i förhållande till. Det är snarare de senare årens
magisteruppsatser som direkt berör vårt ämne och som vi enklare kan förhålla oss till
och bygga vidare på och dessa får avsluta litteraturgenomgången.

Den traditionella källkritiken har utvecklats som en metod inom historievetenskapen
och dess kriterier kan idag främst återfinnas i historiska metodböcker. Dessa
framställningar är som vi ser det relativt statiska. Den skrift som vi har stött på som
avviker något genom att den är problematiserande, exempelvis genom att den
ifrågasätter skillnaden mellan begreppen ”kvarleva” och ”berättande källa”, är Jarrick
och Söderbergs Praktisk historieteori som vi därför har använt oss av. Ett nyckelverk är
Torstendahls Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920 där
författaren tar upp både källkritik och vetenskapssyn och deras förhållande till varandra
i historieskrivningen och historiedebatten mellan 1820-1920. Torstendahl tar i detta
sammanhang upp olika historieskrivare, bland annat en av den tidiga svenska
källkritikens portalfigurer Lauritz Weibull. Med bas i den historiska forskningen och
praktiska exempel hämtade både från historia och journalistik befinner sig Thurén vars
böcker Orientering i källkritik: Är det verkligen sant? och Källkritik är likartade
framställningar. Den förra innehåller dock mer av en vetenskapsteoretisk diskussion
medan den senare fokuserar på de källkritiska kriterierna och ger fylliga exempel på
dessa. Thurén är den som har producerat mest inom ämnet de senaste åren och dessutom
gjort det på ett lättillgängligt sätt. Hans böcker används som kurslitteratur inom olika
akademiska discipliner.

De källkritiska metoder som historievetenskapen etablerat har även format det
källkritiska arbetet inom journalistiken där dock den stora skillnaden utgörs av
arbetsvillkoren gällande tid, graden av specialisering och att man handskas med aktuella
skeenden. Jan Ekecrantz och Tom Olsson ger i sin skrift Så sant som det är sagt: Källor
och konstruktioner i journalistiken en bild av vilka olika typer av källor som kan bli
aktuella för journalisten och hur vederbörande väljer ut och behandlar dem och
därigenom skapar en bild av verkligheten. I boken Objektiv nyhetsförmedling gör

                                                                
10 Svenska Datatermgruppen 2002.
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Jörgen Westerståhl en analys av vilka kriterier som utgör objektivitetsbegreppet för att
sedan praktiskt tillämpa dessa på nyhetsmaterial. Westerståhl bryter ner begreppet i tre
nivåer där termen ”objektivitet” är överordnat. Objektivitet kräver i sin tur ”saklighet”
och ”opartiskhet”. Saklighetskravet har uppfyllts om nyheten är ”sann” så länge det
gäller den typ av fakta som kan vara sann, det vill säga avgränsade faktauppgifter. När
det gäller mer komplicerade spörsmål, såsom orsak och verkan, anser Westerståhl att
det snarare är en bedömning av ”relevans” som bör göras för att pröva sakligheten, det
vill säga om nyhetsrapporteringen har fokuserat på de faktorer som har varit mest
väsentliga i ett händelseförlopp. Författaren menar själv att en sådan bedömning
möjligen kan göras retrospektivt men är mycket svår att göra under arbetsprocessen.
Med tanke på att gallring av nyheter är nödvändig görs även relevansbedömningen
mellan olika världshändelser vilket man brukar diskutera som nyhetsförmedlares
principer för nyhetsvärdering. När det gäller kravet på opartiskhet handlar det dels om
att de inblandade parterna i en händelse ska behandlas lika och balanserat. Hur balans
ska definieras anser Westerståhl dock kan diskuteras; ska riksdagspartierna ges exakt
lika mycket tid eller proportionerligt utifrån sina respektive mandat? För att kravet på
opartiskhet ska uppfyllas krävs också att nyheten presenteras neutralt av
nyhetsförmedlaren framförallt när det gäller användandet av värdeladdade ord.

Litteraturen om källkritik på Internet är inte oväntat ofta mycket pragmatisk. Dels finns
för den vetgirige ett otal checklistor på webben bestående av minnesstolpar och kriterier
som användaren kan utvärdera webbinformation utifrån. I denna fåra kan man även
räkna in de lättillgängliga och relativt icke reflekterande böcker i ämnet som framförallt
kanske riktar sig mot den surfande allmänheten. Dessa är utmärkta utifrån sitt syfte men
är svåra att använda i vetenskapliga sammanhang. Dels finns en inte oansenlig mängd
material som är inriktade på informationssökningsprocessen i skolorna, till exempel Stig
Roland Rasks Med eller utan filter: Personliga funderingar kring etiken, pedagogiken,
källkritiken och vuxenrollen när Internet kommer till skolan och ett flertal skrifter som
har producerats av Skolverket som även håller i projektet ”Kolla källan”.

Från den pedagogiska sfären har alltså källkritiksproblematiken uppmärksammats under
senare år och det finns en del skrivet om hur skolan ska hantera detta. Fokus ligger
främst på hur elever tacklar problemet med att hitta pålitlig information på Internet och
hur lärare ska lägga upp undervisningen för att utveckla elevernas källkritiska tänkande.
En skillnad från annat material, som finner sin förklaring i målgruppen den riktar sig
till, är att man ofta även talar om etik som en del av granskningen av webbresurser. Vi
kommer inte här att fördjupa oss närmare i denna litteratur med tanke på att
brännpunkten ligger inom pedagogiken men vill ändå peka på att det förekommer
forskning inom källkritik på detta område då det utifrån vårt sätt att se på saken även
aktualiserar ämnets relevans inom biblioteks- och informationsforskningen. Detta dels
med tanke på att den nya pedagogikformen med problembaserat lärande skapar ett
närmare samarbete mellan bibliotekarier, lärare och elever och att det i sin tur ställer
andra krav på både informationsförmedlaren och mottagaren men även för att dessa
båda yrkesgrupper skulle kunna ta lärdom av varandra i källkritik frågan.

Lärarstudenten Anders Eklöf gör ett intressant och ambitiöst nedslag i ämnet genom
examensarbetet Källkritik och Internet: En studie av problem som skolan måste klara av
när material från Internet skall behandlas källkritiskt och hans uppsats är därför värd att
nämnas som ett gott exempel på denna typ av pedagogisk forskning. I stora drag kan
man säga att uppsatsförfattaren försöker kartlägga vilka problem både lärare och elever
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ställs inför när det gäller att tänka källkritiskt kring webbaserat material. Den empiriska
förankringen görs genom intervjuer med lärare och genom en enkätundersökning i tre
niondeklasser. Kärnan i resultatet är att lärarna är förhållandevis otillfredsställda med
hur de har kunnat bemöta källkritiksproblematiken i undervisningen trots att de är
mycket medvetna om problemet. Uppsatsförfattaren upptäcker dessutom att lärarna
överskattar elevernas källkritiska ställningstaganden något eftersom resultatet pekar på
att eleverna är mindre kritiska till elektroniskt material än vad lärarna trodde. Utifrån
dessa slutsatser skissar Eklöf upp ett förslag till en modell som kan användas som
underlag i undervisningen i källkritik. Modellen är förankrad i Leth och Thuréns
kriterier, som tas upp nedan, och utifrån dem spaltar Eklöf upp möjliga teman som
läraren kan ha till sin hjälp. Uppsatsförfattaren ser som en nödvändighet att de nu
existerande metoder för att källkritiskt granska elektroniskt material putsas upp. Det
numera mekaniska tillvägagångssättet som prioriterar vem som lagt ut sidan och när det
gjordes bör ersättas med ett mer innehållsanalytiskt angreppssätt. Eklöf efterlyser till
exempel metoder inom textkritik, ideologianalys, argumentationsteknik och
reduktionsteknik som kan användas för att granska informationens pålitlighet. De tre
senare är främst tänkta som redskap för att undersöka källans världsbild.

Mats Dahlström, verksam vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
vid högskolan i Borås, diskuterar i Webbdokument i blixtbelysning: Om
kvalitetsgranskning av e-texter hur webbdokuments kvalitet kan bedömas och
inkluderar då innehållsliga kriterier såväl som synpunkter på webbplatsens form och
struktur. Även om de senare aspekterna inte har varit aktuella för vår uppsats har vi haft
nytta av den jämförelse mellan elektroniska texter och papperstexter som Dahlström
gör. En uttömmande diskussion i ämnet förs i Göran Leth och Torsten Thuréns bok
Källkritik för Internet. De båda arbetar vid institutionen för journalistik, medier och
kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. I boken utgår författarna från de
klassiska källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens, vilka modifieras för
det nya mediet, och kompletterar dessa med tre nya kriterier specifikt anpassade för
Internet; världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet och källans
förutsättningar och egenskaper. Man ägnar sedan största delen av boken åt att, utifrån
dessa kriterier, söka information på de olika sätt webben erbjuder såsom genom
sökmotorer, länksamlingar och ämnesportaler för att resonera kring resultatet. Leth och
Thurén tycker sig genom sina kontakter kunna se en stor tilltro till auktoriteter och det
”etablerade” bland journalister som använder Internetkällor i sitt arbete. De som genom
Internet för första gången har kunnat göra sina stämmor hörda blir alltså ändå inte
uppmärksammade.

Vad det gäller det ämne vi valt att inrikta oss på, folkbibliotekens källkritiska
granskning av Internetresurser, finns det ingen tidigare forskning som direkt behandlar
området. Det finns däremot magisteruppsatser som tangerar ämnet. En av
pionjäruppsatserna om kvalitetsgranskning av information på Internet är Elisabeth
Johanssons Källa: Internet- att kvalitetsutvärdera information på Internet från 1998.
Uppsatsförfattaren testar här tre olika utvärderingsmodeller på tre olika Internetkällor.
De modeller som används är Robert Harris ”CARS” modell, Mats Dahlströms modell
för e-textarkiv och den tredje modellen har uppsatsförfattaren själv konstruerat. Den
övergripande slutsats som dras utifrån undersökningen är att de beprövade modellerna
fungerar bra när det gäller att kvalitetsutvärdera information på Internet bortsett från att
det är mycket tidskrävande och utvärderingsarbetet förutsätter även att den som värderar
informationen har mycket kunskap om både Internet och de sökhjälpmedel som mediet



9

erbjuder. Eftersom uppsatsen är en av de första i sitt slag är den tämligen basal men
fungerade som en bra introduktion och gav oss uppslag i sökandet efter
utvärderingsmodeller.

Ytterligare en uppsats är Dahl och Möllers magisteruppsats Den felande länken: Urval
och kvalitetssäkring av Internetlänkar på folkbibliotek som utifrån litteraturstudier och
intervjuer med länkansvariga behandlar olika aspekter av kvalitetsbegreppet rörande
folkbibliotekens länksamlingar. Att ta upp problematiken med källkritik på Internet är
inget uttalat mål för studien men blir ett naturligt inslag eftersom respondenterna får
besvara frågor om kvalitetssäkringen av sina länksamlingar. De slutsatser som Dahl och
Möller drar och som är av intresse för oss är dels att de kriterier som används för
kvalitetssäkring inte är helt tillfredställande jämfört med den litteratur som studerats och
dels att även små folkbibliotek bör bygga sin egen länksamling, gärna med lokal prägel.

Pettersson och Sommerland försöker i sin magisteruppsats Beyond retrieval: A study of
some existing criteria for evaluating information on the Internet ta ett helhetligt grepp
på hur kriterierna för att utvärdera resurser på Internet skiljer sig från de som används
för att granska tryckta källor. Detta har uppsatsförfattarna åstadkommit genom att utgå
från elva listor med kriterier för utvärdering av både tryckta och elektroniska resurser
som huvudsakligen har skapats av engelskspråkiga bibliotekarier. Pettersson och
Sommerland har därefter kategoriserat dessa listor både utifrån form och innehåll. Av
relevans för vår uppsats har varit de slutsatser som dras när det gäller granskning av
webbplatsernas innehåll. Uppsatsförfattarna kommer fram till att ”accuracy” och
”authority” är kriterier som har utvecklats mer för granskning av Internetresurser i
förhållande till tryckta källor på grund av att materialet inte genomgår samma kontroll.
Angående kriteriet ”currency” finns det enligt Pettersson och Sommerland två
huvudsakliga problem: avsaknad av datering och, i de fall den finns, svårigheten att
avgöra vad dateringen egentligen gäller. Även granskningar rörande kriteriet
”objectivity” tvingas bli mer omfattande eftersom det är problematiskt att veta vem som
står bakom en webbkälla.
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2 Metod

Då avsikten med undersökningen var att försöka ge en övergripande bild av de aktuella
förhållningssätt som råder på folkbiblioteken gällande fenomenet källkritik på Internet
valde vi att gripa oss an frågeställningarna med enkät som mätmetod. Jämfört med
intervjuer eller observationer kunde vi genom en enkätundersökning nå många
respondenter på bibliotek i hela landet. Ytterligare en motivering till metodvalet var att
ingen liknande studie gjorts tidigare. En första tanke från vår sida var att genom en
enkät till folkbiblioteken ta reda på vilka biblioteks länksamlingar som var mest
respekterade och utifrån resultatet göra intervjuer med skaparna av dessa. Enligt vår
kännedom förekommer det dock åtminstone en magisteruppsats från så sent som år
2001 där intervjuer gjorts med skapare av ett fåtal inflytelserika folkbiblioteks
länksamlingar om kvalitetsgranskning av webbsidor. Därmed följde ytterligare en
aspekt som föranledde metodvalet, nämligen respondenternas eventuella motvilja till att
återigen låta sig intervjuas i ämnet.

Vidare menar Göran Ejlertsson, i sin metodbok som specifikt behandlar enkäter, att
dessa ger respondenten tid att begrunda frågorna utan att känna pressen att leverera ett
snabbt svar. Detta kunde vara värdefullt inte minst i vårt ämne som vi misstänkte sällan
diskuteras. Ejlertsson framhåller även att den så kallade intervjuareffekten, att
respondenten påverkas av intervjuarens person och sätt att ställa frågor, uteblir vid val
av enkät som metod. Just intervjuareffekten var inte avgörande för vårt metodval, men
som vi senare återkommer till kan det tänkas att frågorna sågs som ett ifrågasättande av
respondenternas yrkeskompetens och en enkät kunde möjligen verka mindre
konfrontativ än en intervju. Frågorna i en enkät är dessutom lika för alla som besvarar
den och resultatet blir förhållandevis lätt att tolka.11

Nackdelarna med metoden är att det problem vi undersöker kan vara för komplext. Att
redogöra för sina källkritiska avvägningar innebär att sätta ord på tänkande- och
beteendemönster som respondenten ifråga kanske aldrig verbaliserat förut och det kan
vara svårt att sammanfatta i några få meningar. Det kan också finnas tendenser hos
respondenten att försköna sanningen, ett problem som dock skulle kvarstå även vid
intervjuer. Fler nackdelar är det större bortfall som enkätundersökningar medför jämfört
med intervjuundersökningar. Vidare blir det svårare att ställa komplicerade frågor och
respondenterna kan missuppfatta frågor utan att vi märker det vilket kan ge ett
snedvridet resultat. Dessutom finns det ingen möjlighet att kontrollera att respondenten
verkligen är den ansvarige för länksamlingen och att denne har svarat enskilt på
enkäten. 12 Det senare var viktigt eftersom vi befarade att flera respondenter som
samarbetar om ett enkätsvar skulle visa ett genomsnitt av deras sammanlagda åsikter
och därmed bli mer utslätat.

2.1 Urval

Då populationen är svenska folkbibliotek med externa länkar gjordes urvalet utifrån
BTJ:s alfabetiska förteckning över Sveriges samtliga 430 folkbibliotek, inklusive
kommundelsbibliotek. Förteckningen som innehåller bibliotekens fysiska adress såväl

                                                                
11 Ejlertsson, Göran 1996. Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, s. 11.
12 Ejlertsson 1996, s. 11f.
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som eventuella webbadresser återfinns i BTJ:s bibliotekskalender från 2002.13 Först
sållades de bibliotek bort som överhuvudtaget inte hade en webbplats. Därefter gick vi
igenom webbplatserna för att sålla bort de utan externa länkar. De kvarvarande 159
biblioteken med en webbplats innehållande externa länkar valdes sedan ut till att ingå i
undersökningen. Vissa naturliga metodologiska avgränsningar har gjorts i urvalet främst
med avseende på olika typer av länkars relevans. Webbsidor med endast interna länkar,
exempelvis till bibliotekets olika avdelningar, hade ingen betydelse för undersökningen
och föll därmed utanför studien. De har visserligen också föregåtts av ett urval men med
syftet att representera biblioteket på Internet och inte att presentera en ingång för
användaren till resten av Internet.

Övriga webbplatser som uteslöts ur undersökningen är även de med externa länkar till
hemkommunen i de fall bibliotekets webbplats inte är integrerad i kommunens
webbplats. Vi exkluderade även webbplatser som visserligen hade externa länkar men
som vi inte ansåg förutsatte någon typ av urval. Dessa webbplatser hade endast länkar
till kommunen, kulturförvaltningen (i de fall biblioteken har en självständig webbplats),
länsbibliotek och den lokala högskolan/universitet. Vi är medvetna om att dessa ändå
var att betrakta som länksamlingar men inte användbara för vårt syfte eftersom dessa
länkar förmodligen inte har valts ut för att de har bättre webbplatser än andra
kommuner, länsbibliotek och högskolor/universitet utan i kraft av att tillhöra samma
organisation eller att de ligger geografiskt nära folkbiblioteket. Visserligen säger även
ett sådant urval något om källkritiska avväganden, eller kanske brist på dem, men vår
bedömning var att de specifika frågor som enkäten består av inte skulle vara relevanta
för dessa respondenter och snarare resultera i ett ökat bortfall i undersökningen.

2.2 Pilotstudie

Jan Trost definierar validitet som giltighet att instrumentet eller frågan ska mäta det den
är avsedd att mäta.14 När det gäller en enkät kan validiteten minska genom till exempel
felformulerade svarsalternativ eller att respondenterna tolkar in en annan innebörd i
frågan än frågekonstruktören har menat. För att testa om svarsalternativen i vårt
enkätutkast var riktigt formulerade och att frågorna är begripliga för respondenterna
samt relevanta för vår studie utfördes en pilotstudie. Syftet var även att prova det
webbaserade enkätverktyget i praktiken.

Innan pilotstudien genomfördes tillfrågades tre studiekamrater som fick till uppgift att
läsa igenom enkäten och komma med synpunkter och kommentarer, vilket resulterade i
vissa omarbetningar. Vi ville även ha åsikter av någon med erfarenhet av
enkätkonstruktion, därför konsulterades en forskarassistent på psykologiinstitutionen
vid Karlstads universitet och frågorna reviderades ytterligare.

De fem pilotfallen slumpades fram ur urvalsgruppen med hjälp av en slumptalstabell.
Att pilotfallen utgjordes av bibliotek från urvalet beror på att vi ville låta personer som
låg så nära den blivande undersökningsgruppen som möjligt testa enkäten. 15 Bibliotek
som deltog i pilotstudien uteslöts naturligtvis ur huvudundersökningen. En förfrågan om
deltagande i pilotstudien skickades ut till de utvalda biblioteken den 30 april 2002,
respondenterna fick en vecka på sig att svara och kommentera enkätens helhet, om
                                                                
13 BTJ Bibliotekskalender 2002  2001.
14 Trost, Jan 2001, Enkätboken, s. 61.
15 Ejlertsson 1996, s. 33.
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frågorna var förståeliga, språkets begriplighet och frågornas relevans i förhållande till
rådande arbetssituation. Kommentarer mottogs från tre bibliotek och tillsammans med
övriga synpunkter ansåg vi det tillräckligt för att skapa en slutlig version av enkäten.

2.3 Datainsamlingsmetod

Som instrument för undersökningen fick vi tillgång till Luvit eVal version 3.1 som är ett
webbbaserat enkätverktyg som till exempel används i kursutvärderingar vid Högskolan
i Borås. I eVal finns möjligheten att skapa enkäter antingen utifrån inbyggda mallar
eller på egen hand. Tre typer av frågor kan konstrueras vilka är fritextfråga,
alternativfråga och frågor med graderingsskala. Egna texter kan även infogas i form av
brödtext och rubriker. I färdigkonstruerat skick tillgängliggörs enkäten på en webbsida.
För att respondenterna ska kunna nå den krävs naturligtvis kännedom om
webbadressen. En säkerhetsfunktion kan aktiveras för att förhindra att samma informant
besvarar enkäten flera gånger och för att hindra personer utanför urvalsgruppen att
svara. Detta undviks genom att tilldela enkätdeltagarna ett unikt nummer och ett
lösenord vilket endast kan uppges en gång. Vi valde att enbart använda oss av
lösenordsfunktionen. På grund av den stora mängden utskick hade det blivit för
komplicerat och tidskrävande att ge varje respondent ett unikt nummer och det fanns
inte heller någon anledning att misstänka respondenterna för sabotage. Det viktigaste
var att förhindra att en sporadisk webbsurfare fyllde i enkäten.

Det största problemet med enkätverktyget stötte vi på under konstruktionen av fråga nio
som gällde hur urvalet av länkar sker och där ett antal svarsalternativ fanns listade.16

Det hade varit önskvärt att dessa alternativ hade kunnat relateras till varandra och
graderas inbördes. Detta var dock inte genomförbart och resulterade i att respondenten
kunde uppge vilka olika tillvägagångssätt som kunde komma ifråga vid länkurval men
inte vilket som var vanligast. Ytterligare en begränsning med enkätverktyget var att
enkätens layout inte gick att påverka. Enkäten kunde därför upplevas som lite väl
kompakt då textstycken följer tätt på varandra utan luftiga passager.

2.4 Konstruktion av enkät

Trost skiljer mellan frågor med fasta eller öppna svarsalternativ. Han varnar för öppna
enkätfrågor av två anledningar. Dels anser han det vara besvärligt att bearbeta
materialet. Det är tidsödande att tyda svårläsliga svar och svaren får många olika
dimensioner. En del av de tillfrågade skriver långt och utförligt, andra bara enstaka
stödord och somliga inget alls. Dessutom riskerar man ett större internt svarsbortfall
med tanke på att respondenterna kan vara osäkra på sin åsikt i frågan och att det i vilket
fall som helst är en tidskrävande process att formulera svar.17 Med tanke på vad vi
diskuterat ovan ansåg vi det viktigt att de frågor som rör respondenternas källkritiska
medvetande hade fasta svarsalternativ men att det i vissa fall fanns möjlighet att lämna
kommentarer.

Frågorna i enkäten fokuserade på de kriterier som utkristalliseras i det kommande
avsnittet om källkritik på Internet. Huvuddelen av frågorna i enkäten inleddes med
formuleringen: ”Vid urval av länkar, hur ofta…”. Formuleringen var sprungen ur vår

                                                                
16 För den fullständiga enkäten, se bilaga 4.
17 Trost 2001, s. 72.
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ambition att i första hand mäta beteende snarare än inställning. Vår uppfattning är att
källkritik är en samling riktlinjer som, när man väl ställs inför dem, få kan protestera
emot. Om riktlinjerna däremot präglar det faktiska urvalet av länkar är en annan sak.
När frågan på detta sätt riktade in sig mot det praktiska arbetet gavs förhoppningsvis en
mer rättvis bild av hur det källkritiska medvetandet yttrar sig.

Frågorna som riktades in på respondenternas beteende gav vi svarsalternativen ”alltid,
ofta, ibland, sällan, aldrig”. Förutom alternativen ”alltid” och ”aldrig” handlade det
alltså inte om exakta begrepp och det som var avgörande var respondentens högst
privata uppfattning om vad de innebar. Alternativet hade varit att ange mätbara
svarsalternativ såsom exempelvis ”i nio fall av tio”. Vi ansåg dock att sådana alternativ
hade varit onödigt krångliga för respondenten och kanske resulterat i ökat bortfall.
Dessutom syftar undersökningen till att fånga in respondenternas grundinställning
snarare än att exakt mäta frekvensen av diverse källkritiska granskningar.

Vi fann dock att ”hur ofta” -frågorna inte kunde mäta allt vi ville undersöka. Ett
exempel är objektivitetsproblematiken. Man kan ha olika synpunkter om hur en objektiv
framställning ska se ut och om en sådan framställning överhuvudtaget är önskvärd.
Även detta blir en fråga om respondentens praktiska beteende men enligt vår åsikt blev
frågor som formulerades på ett liknande sätt som beskrivits ovan konstlade och för
styrande. Vi utformade därför ett antal påståenden som respondenten fick ange om de
instämde helt, delvis eller inte i. Respondenternas svar på dessa påståenden kan därför
sägas mäta deras inställning snarare än beteende. Däremot försökte vi koppla
påståendena till respondenternas arbetssituation genom att inleda påståendena med ”vid
urval av länkar…”.

Alternativet ”vet ej” lades till i vissa av bakgrundsfrågorna samt i påståendena på grund
av risken att alternativet ”instämmer delvis” skulle användas för de som ej förstår frågan
eller inte har någon uppfattning i den. Vi utgick här från Trosts uppmaning att ”vet ej”
inte får användas slentrianmässigt utan med eftertanke.18

2.5 Genomförande

Den slutgiltiga enkäten skickades ut via e-post den 21 maj 2002 till 154 svenska
folkbibliotek. Utskicket gjordes från ett hotmailkonto där adresserna till samtliga
bibliotek i urvalsgruppen fanns förtecknade. Enkäten skickades i första hand till de som
på bibliotekets webbsida uppgetts som innehållsansvariga för länksamlingen, i andra
hand bibliotekschefen och i tredje hand bibliotekets allmänna e-postadress. I de fall inga
av de ovannämnda fanns förtecknade på webbplatsen sändes enkäten till webbmastern. I
det bifogade missivbrevet underrättades respondenterna om webbadressen på vilken
enkäten tillgängliggjorts och dessutom tilldelades de ett lösenord genom vilket enkäten
kunde nås. Vidare informerades respondenterna om att deltagandet i undersökningen
var frivilligt och att alla insamlade data skulle behandlas konfidentiellt. Brevet innehöll
också en vädjan till respondenten att vidarebefordra enkäten om vederbörande inte
ansåg sig vara rätt person att besvara den. För att underlätta arbetet med utskick av
påminnelser ombads respondenterna även att bekräfta sina svar via e-post. För varje
nyinkommet svar raderades biblioteket ur adresslistan så att de som återstod endast var

                                                                
18 Trost 2001, s. 74.
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de som inte svarat. Informanterna fick en vecka på sig att besvara enkäten. Därefter
skickades påminnelser ut i två omgångar, den 30:e maj respektive 9:e juni.

2.6 Databearbetning

Vi använde oss uteslutande av Luvit eVal version 3.1 då vi bearbetade vår data. Vid
sammanställningen av svaren kunde man alternera mellan att filtrera frågorna så endast
vissa svar redovisas, sammanställa svaren fråga för fråga eller att gruppera svaren för
jämförelser. Programmet utförde alla beräkningar och sammanställde automatiskt
resultatet i form av tabeller och diagram och vi hämtade därför alla siffror därifrån.

För att testa om de skillnader vi tyckte oss kunna ana mellan de bibliotek som
tillhandahåller små länksamlingar respektive stora länksamlingar var signifikanta
använde vi oss av det statistiska testet Chi2. Detta utfördes i SPSS version 11.0 och med
korstabellsinställningen aktiverad kunde vi lättare se ett sammanhang i materialet. Chi2

testet är ett icke parametriskt test och kan endast användas på data som befinner sig på
nominalskalenivå.19 Chi2 godkände dessutom till skillnad från många andra statistiska
test att deltagarna i de båda jämförelsegrupperna är relativt få då gränsen för
minimiantal går vid 20 personer.20

Denna typ av statistiskt test jämför de frekvenser som erhållits med de som rent
statistiskt förväntats. Är skillnaderna mellan dessa frekvenser liten blir värdet som testet
genererar också litet.21 Vi räknade svarsutfallet som signifikant när detta värde låg under
0,05. Där det finns signifikanta skillnader mellan grupperna, i vårt fall mellan
folkbibliotek med små respektive stora länksamlingar, uttrycks detta i texten med p<
följt av ett statistiskt värde. Litet p står för ”probability value”, det vill säga
sannolikhetsvärde. För att förtydliga det statistiska resonemanget kan sägas att om
sannolikhetsvärdet till exempel uppgår till p< 0.01 innebär det att man ska kunna
replikera samma undersökning hundra gånger och att man i 99 procent av fallen skall
erhålla exakt samma resultat. I de fall där vi inte kunnat säkerställa skillnaderna
statistiskt innebär det att skillnaden är så liten att den faller inom den statistiska
felmarginalen och att det därmed lika gärna kan handla om ett slumpinflytande.22

Ett värde mellan 0.05 och 0.1 är inte statistiskt säkerställt men visar däremot på en
tendens som pekar mot en skillnad. Det svarsutfall som varken visade signifikans eller
tendens var alltså inte statistiskt säkerställt. Medvetna om detta kommer vi ändå att
resonera och spekulera kring det resultat vi fick. Vi är medvetna om att vi har ett
totalurval och att kraven för Chi2 därför inte uppfylls helt eftersom testet förutsätter ett
slumpmässigt urval men vi har som synes haft andra skäl att välja testet.

                                                                
19 Dyer, Colin 1995. Beginning research in psychology: A practical guide to research methods and
statistics, s. 418.
20 Greene, Judith & d’Oliviera, Manuela 1982. Learning to use statstical tests in psychology: A student’s
guide, s. 69.
21 Dyer 1995, s. 421.
22 Körner, Svante & Wahlgren, Lars 1998.  Statistiska metoder, s 122ff.
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2.7 Reliabilitet och validitet

Under arbetets gång såg vi vissa brister i datainsamlingsarbetet som vi här vill passa på
att resonera kring eftersom de kan ha påverkat både reliabiliteten och validiteten i
negativ riktning.

Om man kan försäkra sig om att mätinstrumentet verkligen mäter det som det är
konstruerat för att mäta så har man med allra största säkerhet även uppnått god validitet.
Är avsikten med en undersökning att mäta mäns attityder till äktenskap och det
uppenbarar sig att mätinstrumentet i själva verket fångar in mäns attityder till kvinnor är
validiteten låg. 23 För att erhålla ett giltigt instrument är det med andra ord fundamentalt
att vara på det klara med att det som man säger sig undersöka står i samklang med det
man faktiskt undersöker.

Reliabilitet å andra sidan har med tillförlitlighet att göra, det vill säga att man
undersöker det man avser att undersöka på ett pålitligt och riktigt sätt. En betydande
aspekt i det här fallet är hur pass resistent instrumentet är mot olika sorters
slumpinflytanden. 24

Något som eventuellt kan ha minskat undersökningens reliabilitet var att respondenterna
kände att enkäten ifrågasatte deras yrkeskunskaper. Det kan ha varit en samvetsfråga för
respondenterna att redogöra för sina källkritiska granskningar eftersom det kunde
uppfattas som ett test av yrkeskunskaper och därför väcka aggressivitet eller motvilja.
Om ett känslomässigt engagemang uppstått kan det ha färgat respondenternas
förhållningssätt och därmed reducerat vår möjlighet att få tillförlitliga svar. Vi försökte
dock förhindra detta genom att i enkäten betona att det inte rörde sig om något
kunskapstest. Å andra sidan kan vi utifrån vårt förhållningsätt och med den förförståelse
vi har helt omedvetet ha tolkat in mer information i svaren än vad det finns underlag för.
Vid en sådan här typ av samvetsfrågor kunde vi inte heller utesluta att respondenterna
svarat normativt istället för deskriptivt något som dessutom kan ha gett reliabiliteten
och validiteten en törn. Dessutom kan några som inte ombesörjer sina länkar så ofta
ändå visat god vilja och besvarat enkäten och haft siktet inställt på hur de skulle gå till
väga om de arbetade med länksamlingen på ett mer aktivt sätt. Det var inte heller
osannolikt att respondenterna svarade så som de trodde att vi förväntade oss. Detta var i
så fall faktorer som kan ha påverkat resultatet.

Något som vi dock inte kunde råda bot på men som även kan ha bidragit till lägre
reliabilitet är enkätens layout. Textmassan kunde uppfattas som kompakt och
respondenterna kanske därav inte alltid hann uppfatta att frågeformuleringarna
ändrades. Några luftiga passager kunde ha avhjälpt problemet, något som eVals
funktioner dessvärre inte tillät. Att enkäten gav ett massivt intryck i kombination med
dess omfattning kunde ha verkat uttröttande vilket kan ha bidragit till mindre reliabla
svar. Som ett försvar till huruvida enkätens omfattning påverkat reliabiliteten kan det å
andra sidan sägas att vi vann fördelar av att enkäten var tillgänglig via Internet och inte
var pappersburen eftersom mediet har dolt dess egentliga längd.

                                                                
23 Dyer 1995, s. 127.
24 Patel, Runa & Davidsson, Bo 1994. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och
rapportera en undersökning, s. 85f.
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I efterhand står det klart att vi borde gett respondenterna utförligare instruktioner om
förfarandet kring besvarandet av enkäten. En miss från vår sida var att vi inte tydligare
redogjorde för respondenterna att de inte kunde trycka ”enter” direkt efter de angett
lösenordet, eftersom detta ledde till att enkäten returnerades till oss icke ifylld.
Respondenterna kunde inte fylla i en ny utan att vi först skickade dem ytterligare en
länk. Det här må ha förorsakat dem en del extra besvär då detta medförde att de blev
tvungna att kontakta oss för att få tillgång till enkäten igen. Man kan spekulera i att
detta gav upphov till irritation och skapade motvilja till att fylla i enkäten åtminstone
med samma entusiasm som innan och därmed sänkt reliabiliteten.

Något som vi inte såg som något stort dilemma men som ändå kan vara värt att ägna lite
eftertanke var att det stod utanför vår makt att kontrollera vem i bibliotekets personal
som egentligen besvarade enkäten. Vi kunde inte med säkerhet garantera att det
verkligen var den som ansvarat för innehållet av länkarna på bibliotekswebbplatsen som
lämnade svaren på frågorna. Skulle enkäten under någon omständighet inte funnit vägen
till rätt adressat kunde vi endast hoppas att den blev vidarebefodrad. Denna realitet
kunde möjligen bidraga till en inskränkning av både reliabiliteten och validiteten.

När det gällde de enskilda frågorna i enkäten kunde vi endast hoppas att respondenterna
uppfattat frågorna på det sätt vi tänkt oss. Vi kan ändå i det här sammanhanget vidröra
den risk som är förknippad med att använda de subjektiva svarsalternativen ”alltid”,
”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig” något som vi dock var medvetna om och även
diskuterade i kapitlet om konstruktionen av enkäten.

Värt att uppmärksamma är också att frågorna 2 och 3 är lite missvisande och vi har
därmed undvikit att dra alltför höga växlar utifrån detta resultat. Fråga 2 riktade sig till
endast en person, nämligen den som besvarade enkäten. I en följdfråga undrade vi sedan
hur många som arbetar med länkurvalet och det blir härav oklart om respondenten
endast stod till svars för den tid vederbörande själv ägnar åt ämnet eller om denne även
svarade för den tid kollegorna lägger ned. Angående fråga 3 kan inte bara själva frågan
utan även svarsindelningen kritiseras. I eftertankens kranka blekhet är vi något
tveksamma över frågans värde. Vår tanke var att ju fler förmågor bakom länkurvalet,
desto större möjlighet att finslipa de källkritiska ställningstaganden men givetvis kan
även ett delat ansvar för länksamlingen bestå i att var och en sitter på sin egen kammare.
På samma sätt kan en ensamarbetande länksammanställare ändå rådgöra med sina
kollegor.

Vi har även reflekterat kring huruvida fråga 15 och 25 (”vid urval av länkar, hur ofta
kontrollerar du att webbplatsens länkar fungerar och inte är ”brutna” och ”En bra
webbkälla redogör för upphovsmannens egna åsikter”) kan ha missförståtts.
Respondenterna kunde ha uppfattat det som att fråga 15 rör deras egen länksamling.
Något som dock talade emot det är att vi borde ha uppnått en högre svarsfrekvens på
alternativet ”ofta” i så fall. Vissa av kommentarerna på fråga 25 indikerar dessutom att
respondenterna trodde att frågan syftade på deras egna åsikter.

Genom de frågor i enkäten som undersökte tillvägagångssättet vid urvalet av länkar har
vi försökt ta reda på hur stor vikt respondenterna lägger vid olika källkritiska kriterier
innan de inkluderar länkarna i samlingen. Vad vi däremot inte kunde förvissa oss om
utifrån resultatet på frågorna är om de även använde dessa uppgifter som en anledning
till att inte inkludera webbplatsen i länksamlingen. Detta resonemang visar att frågorna
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möjligen inte var vattentäta nog eftersom de inte hjälpte oss att kartlägga
länksammanställarnas egentliga tillvägagångssätt.

2.8 Externt bortfall

Två veckor efter att den andra påminnelsen hade skickats till respondenterna stängdes
enkäten. Enkäten ersattes då av ett meddelande om att enkäten var under bearbetning.
Vi hade då mottagit 87 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 56,4 procent. Enligt
Trost får man räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent 25 och med
utgångspunkt från detta var vi nöjda med resultatet. Trots detta fanns det all anledning
att resonera kring de eventualiteter som skulle kunna förklara bortfallet. Till exempel
fungerade olyckligtvis inte systemet med lösenord på det sätt vi hade önskat. Att man
inte kunde använda sig av ”enter” utan var tvungen att förflytta sig i enkäten med hjälp
av mus eller tabbar påpekades i de två påminnelserna men givetvis kan detta ha skapat
irritation och orsakat bortfall. En annan bortfallsorsak kan vara att vidarebefodringen
inte fungerade i de fall vi inte nådde en direkt ansvarig för länksamlingen. Vi visste inte
heller hur bibliotek med flera länkansvariga ställde sig till enkäten; kanske var
länkansvaret så uppdelat att det kändes svårt för en enskild att besvara frågorna.

Dessutom mottog vi 12 e-brev där medverkan i enkäten av olika anledningar avböjdes. I
de allra flesta fall handlade det om bibliotek som inte arbetade aktivt med länkar och där
länksamlingen inte var tillräckligt utvecklad för att enkäten skulle kännas relevant för
bibliotekspersonalen. Brist på tid och personal var orsaker som uppgavs sätta stopp för
länksamlingens väl och ve. Länkarna som hade inkluderats på webbplatsen var utvalda
för att de var ”säkra” och hade granskats av en tidigare instans. Ett bibliotek uppgav att
de enbart hade satsat på länkar av lokal eller kulturell natur och dessa hade kommunens
webbansvarige lagt in. Tre bibliotek uppgav att webbplatsen var under ombyggnad. Två
av dessa ifrågasatte om man efter rekonstruktionen överhuvudtaget skulle ha kvar någon
länksamling. De ställde de personalresurser som krävs för att upprätthålla länkarna emot
behovet av en sådan när så många länksamlingar redan finns. Ett bibliotek avböjde att
svara på enkäten på grund av tidsbrist.

En fråga att ta i beaktande var den hur representativt undersökningsmaterialet är. Detta
görs enligt Trost på enklast sätt genom att jämföra materialet med populationen eller det
ursprungliga urvalet. Om skillnaden däremellan är för stor bör slutsatserna dras med
viss försiktighet. Jämförelsen får ta sin utgångspunkt i något man med säkerhet vet om
sin population och/eller sitt urval.26 I vårt fall visste vi dock redan att populationen och
det ursprungliga urvalet var ett och samma vilket gjorde att risken för snedfördelning
var mindre från början. Totalpopulationen, svenska folkbibliotek med webbplatser
innehållandes en eller flera externa länkar, hade erbjudits att delta i undersökningen och
över hälften hade accepterat. Däremot kan man givetvis tänka sig att de bibliotek som
har valt att svara på enkäten är de som har intresse för länksamlingen och har personal
som aktivt underhåller länksamlingen.

                                                                
25 Trost 2001, s. 118.
26 Trost 2001, s. 118f.
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2.9 Internt bortfall

Fem av respondenterna skickade in enkäter där åtta eller fler av frågorna inte var
besvarade. Två av dessa kommenterade de ofullständiga enkäterna med att de inte aktivt
arbetade med länksamlingen på det sätt som de ansåg att enkäten avser. Resterande tre
respondenter kommenterade inte sitt bortfall. Oavsett grad av internt bortfall uteslöts
dock inga respondenter ur sammanställningen av enkäten, däremot redovisas bortfallet i
bilaga 2.
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3 Källkritik

Med relevans för syftet och besvarandet av frågeställningarna i vår magisteruppsats
kommer följande avsnitt att utgöra en redogörelse av källkritiska principer och det
tankeklimat som lät dem växa fram. Att redogöra för den klassiska källkritiken anser vi
är nödvändigt som bakgrund till senare avsnitt eftersom de flesta forskare bygger på de
traditionella kriterierna även när mediet är Internet. Dessutom har vi en föreställning om
att bibliotekarier i allmänhet genom sitt arbete med tryckta källor kan vara lika väl
förtrogna med, och i sitt arbete med elektroniska källor utgå från, den traditionella
källkritiken som med den som utarbetats i anslutning till Internets intåg i
informationssamhället och biblioteksvärlden. Däremot anser vi att det är de ”nya”
skolorna om källkritik på Internet som är intressanta för vår studie snarare än den
klassiska källkritiken.

Presentationen av de källkritiska kriterierna får slagsida åt källkritik inom
historieforskningen då vi hämtat huvuddelen av materialet ur metodböcker i historia och
översiktliga verk om källkritikens utveckling. Thurén blandar i sin framställning av
källkritik exempel från den journalistiska sfären såväl som från forskning inom historia,
sociologi och psykologi men påpekar samtidigt att dessa båda yrkesgrupper lever under
skilda villkor vad gäller tidspress, målgrupp, tillgång till källor och grad av
ämnesspecialisering. Trots det väljer författaren att ta fasta på det som förenar
vetenskap och journalistik 27 vilket till viss del försvårar jämförelser i vår
sammanställning.

Egil Fossum menar att det är ett faktum att journalistisk källkritik baseras på de metoder
som har utvecklats av historiker men att skillnader mellan yrkeskårernas arbete finns.
En av dem är att journalisten sällan har chans att utföra ett så omfattande och komplext
arbete som historikern och därmed inte heller har tiden för ingående källgranskning.
Dessutom handskas journalisten allt som oftast med aktuellt material vilket visserligen
gör källorna mer tillgängliga men också medför att journalisten, till skillnad från
historikern, befinner sig mitt i ett händelseförlopp där intressenter i högsta grad
fortfarande är närvarande. Fossum är dessutom tveksam till att det skulle finnas en unik
journalistisk metod för källkritik utan menar att journalisten på pragmatiska grunder
lånar sina instrument, såsom vittnespsykologi eller bildanalys, från olika vetenskaper. 28

Det klassiska källkritiska kriteriet tendensfrihet har dock varit fokus inom
journalistikvetenskapen, till exempel i Westerståhls analys av objektivitetsbegreppet i
nyhetsförmedling.

3.1 Bakgrund

Definitionerna av källkritik går i linje med varandra, en av de mer utförliga finner vi i
Nationalencyklopedin: ” Källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom
historievetenskaperna men som har en mer allmän användbarhet, eftersom målet ytterst
är att genom kritisk prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant
eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på”.29 Torstendahl
definierar källkritik som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om

                                                                
27 Thurén, Torsten 1986. Orientering i källkritik: Är det verkligen sant? , s. 1f.
28 Fossum, Egil 1991. Er nå det så sikkert? Journalistikk og kildekritikk, s. 18ff.
29 Odén, Birgitta 1993. Källkritik. Ingår i Nationalencyklopedin . Bd 12.
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historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. 30 Leth
och Thurén öppnar upp för fler användningsområden är historieforskningen i sin
definition: ”Källkritik är samlingsnamnet på de metoder som ursprungligen utarbetades
inom historievetenskapen för att skilja belagda fakta från spekulationer”31 och menar
vidare att dessa metoder kan modifieras och användas inom andra områden.

Källkritiska ambitioner har inte saknats genom historien och ett av de tidigaste konkreta
exemplen utgörs av italienaren Lorenzo Vallas avslöjande 1440. Han lyckades då
genom en språk- och stilanalys datera dokumentet ”den konstantinska donationen” och
därmed utesluta att kejsare Konstantin var upphovsman till denna. Upptäckten fick stor
kyrkopolitisk betydelse då den försvagade påvens makt i det romerska imperiet men
som ett exempel på kritisk granskning av källor kan den ses som en tämligen isolerad
företeelse; det var först flera århundraden senare som källvärdering blev
systematiserad.32 Ett första steg i denna riktning togs dock i 1600-talets Frankrike då
benediktinerna utarbetade textkritiska metoder för att fastställa gamla dokuments
autenticitet. Torstendahl sträcker sig till att säga att filologin33 är förutsättningen för den
moderna källkritikens utveckling.34

Under 1600-talet fick också den moderna naturvetenskapen sitt genombrott med
förnuftstro och empirism som viktiga komponenter vilket i sin tur var fundamentet för
den upplysningsera som komma skulle. Förnuftstron manifesterades på så sätt att allt
ovetenskapligt skulle rensas bort, det man ville behålla var kunskapsstoff som inte
kunde vare sig motsägas eller förnekas. Till detta räknades den typ av fakta som kunde
fångas in genom sinnena och det logiska tänkande som kunde sammanställa dessa fakta.
Exempel på det som skulle rensas bort var resonemang utan förankring i empiri såsom
religiösa uppenbarelser och påståenden i heliga skrifter.35 Under upplysningstiden
handlade källkritiska granskningar inom historievetenskapen i första hand om
dokumentens innehåll och deras rimlighet. Man tog även viss hänsyn till
samtidighetskravet.36 Men det källkritiska medvetandet befann sig på flera olika nivåer,
exempelvis föredrog Olof von Dahlin senare källor eftersom dessa var mer
lättillgängliga.37 De källkritiska instrumenten vässades ytterligare under nästa
århundrade bland annat tack vare tysken Leopold von Ranke som betraktas som en
portalfigur inom den vetenskapliga historieskrivningen. Dennes regelsystem var även
utgångspunkten för den svenska källkritiska skolan. 38 Ranke menade att
historieskrivningens uppgift var att visa ”wie es eigentlich gewesen ist”.39 Tidigare hade
man inte ställt några högre vetenskapliga krav på historieskrivningen utan den skulle
snarare vara identitetsskapande och framhäva den egna nationens historia framför
andras. Således hade myter, legender och rykten sin givna plats i historieverken. 40

                                                                
30 Torstendahl, Rolf 1966. Introduktion till historieforskningen: Historia som vetenskap, s. 89.
31 Leth, Göran & Thurén, Torsten 2000. Källkritik för Internet, s. 22.
32 Lilja, Sven 1989. Historia i tiden, s. 14f.
33 ”forskningsgren inom den historiska språkvetenskapen. I vid mening ägnar den sig åt texttolkning som
har till yttersta syfte att fastställa det innehåll ett språkligt dokument rymmer. Filologin arbetar bl.a.
textkritiskt och studerar litterära alsters samband med andra kulturella aktiviteter.” Filologi. Ingår i
Nationalencyklopedin, 1991. Bd 6.
34 Torstendahl, Rolf 1964. Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920, s. 7.
35 Thurén 1986, s. 163f.
36 Lilja 1989, s. 15.
37 Torstendahl 1964, s. 6.
38 Bjarne Larsson, Gabriela, red. 2002. Forma historia: Metodövningar. s. 13.
39 enligt Lilja 1989, s. 18.
40 Lilja 1989, s. 10f.
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Ranke värderade källor på ett sätt som tidigare inte gjorts. Han lade stor vikt vid
primärkällans betydelse framför sekundärkällan. Därmed var han skeptisk mot olika
typer av bearbetningar; materialet skulle vara urkunder såsom dagböcker, brev och
ögonvittnesskildringar. I Rankes regelsystem ingick även beroendekritik och
samtidskrav, där framförallt det senare ofta blev utslagsgivande i värderingen av
material, medan tendenskritik hade en mer blygsam roll.41

Den positivistiskt präglade idédiskussionen om objektivitet och sökandet efter sanning
som rådde på 1800-talet lade grunden till historieämnet som vetenskaplig disciplin.
Därmed blev ifrågasättande av källor till en nödvändighet. Man kan hårdra det till att
säga att utan tron på den absoluta sanningen skulle källkritiken inte vara motiverad. Det
positivistiska synsättet har sin förankring i naturvetenskapen och den tidigare
förnuftstron men det var först på 1800-talet som tanken på att naturvetenskapens
metoder kunde stå som förebild för övriga vetenskaper på allvar iscensattes. Starkt
förenklat var strävan efter exakthet en grundpelare i positivismen vilket exempelvis
manifesterades i försöket att skapa ett gemensamt vetenskapligt språk för vilket det
matematiska formelspråket stod modell. Positivisternas dragning till siffror och formler
låg i att dessa, i motsats till ett vardagligt språk, svårligen kunde missförstås. Precision
var en nödvändig premiss för vetenskap och kvantifiering var medlet för att nå målet.42

En positivistisk forskare skulle kunna skaka av sig sin förförståelse; i mötet med ett nytt
vetenskapligt problem skulle denne utvärdera samtliga fakta och omständigheter utan
förutfattade meningar. En annan karakteristikum för positivismen är att det endast finns
två källor till kunskap: de empiriska sanningarna som kan iakttas genom sinnena och de
logiska sanningarna som kan resoneras fram genom logik och intellekt.43

I Sverige räknas bröderna Weibull, Curt och Lauritz, som förgrundsgestalter i
introduktionen av historisk källkritik. Den senares verk, Kritiska undersökningar i
Nordens historia omkring år 1000, som gavs ut 1911 räknas som den första svenska
skrift som bär spår av det nya kritiska tänkandet kring historieämnets vetenskaplighet.
Lilja menar att boken i sig inte är nydanande eftersom den tar upp redan prövade
metoder för källkritik men att Weibull var den förste som på ett konsekvent sätt
tillämpade dessa.44 Det bröderna Weibull, och andra forskare med samma tankar,
opponerade sig emot var den historieskrivning som grundades på indicier och
sannolikhetsresonemang. 45

Lilja anser att det därmed fanns en motsättning mellan två källkritiska skolor vilka
företräddes av bröderna Weibull respektive Harald Hjärne.46 Hjärne var den svenske
historiker som introducerade Rankes idéer vid svenska universitet och hans
kunskapssyn var, i motsats till Weibullianernas, relativistisk. Sanningen, menade han,
gick inte att uppnå utan vad en forskare kunde hoppas på var att fastställa högre eller
lägre grad av sannolikhet.47 Weibull, å sin sida, var empiriker och ansåg därför att
historieskrivningen enbart fick bygga på säkerställda fakta; alla osäkerheter skulle av
nöd rensas ut. Torstendahl menar att fokuseringen på beroendeförhållandet var ett nytt
                                                                
41 Torstendahl 1964, s. 138f.
42 Thurén 1986, s. 164f.
43 Thurén, Torsten 1996. Vetenskapsteori, s. 16f.
44 Lilja 1989, s. 49.
45 Jarrick, Arne & Söderberg, Johan 2001. Praktisk historieteori, s. 136.
46 Lilja 1989, s. 49f.
47 Lilja 1989, s. 28.
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inslag i Weibulls nyckelskrift Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år
1000. Tidigare hade källkritiken varit inriktad på samtids- och tendenskrav vilket även
fanns närvarande hos Weibull men till detta lades ett systematiskt arbete för att fastställa
beroendeförhållande mellan olika texter.48 Historikern Birgitta Odén gick så långt som
att mena att Lauritz Weibull med sin nya historiesyn står för ett paradigmskifte inom
den svenska historievetenskapen. 49

Positivismen är en klart bidragande orsak till utvecklandet av källkritiska metoder om ej
den allenarådande. Thurén menar att gärningen att skapa en tillförlitlig
historievetenskap även var ett utslag av det politiska klimatet. När kampen för allmän
rösträtt och parlamentarism fördes i Sverige började den glorifierande
historieskrivningen ifrågasättas av reformister och försvaras av de som motsatte sig
förändringarna.50 Lilja påpekar också att förbättringen och utbyggnaden av de svenska
arkiven underlättade källforskningen. Under denna tid började även urkunder publiceras
och urkundsvetenskaperna utvecklades51 vilket i sin tur också var ett led i att etablera
källkritiken. 52

3.2 De traditionella källkritiska kriterierna

En första distinktion att göra inför en källkritisk granskning, framför allt inom
historievetenskapen, är den mellan en berättande källa och kvarleva där den senare
oftast ses som den bästa av källor. Thurén definierar kvarleva som rester av händelser
medan den berättande källan berättar om händelsen.53 Gasugnar och tortyrredskap är
exempel på kvarlevor av förintelsen av judar i de tyska koncentrationslägren under
andra världskriget.

Distinktionen mellan kvarlevor och berättande källor är dock inte helt glasklar och
ifrågasätts från olika håll. Jarrick och Söderberg påpekar att båda dessa typer av källor
är att betrakta som berättande och föreslår termen beskrivande istället för berättande
källa.54 Vidare menar han att ett dokument kan behandlas både som en kvarleva och
som en beskrivande källa. En forskare kan till exempel granska en dom som om den
vore en kvarleva och, såvida dokumentet är autentiskt, utifrån det konstatera att det är
en sanning att en rättegång har ägt rum och att en dom har utfärdats. Om denne forskare
däremot stödjer sig på ett påstående i domen har vederbörande övergått till att granska
dokumentet som en beskrivande källa; forskaren kan till exempel inte vara säker på att
den dömde verkligen var skyldig eller att straffet verkställdes. Thurén påpekar också att
ett dokument i vissa fall, exempelvis när det gäller ett protokoll eller ett fördrag,
förutom att vara beskrivande också kan vara det som fullbordar händelsen och därmed
på sätt och vis utgöra händelsen; ett så kallat performativt yttrande. Vidare kan
berättande källor, exempelvis propaganda eller rena förfalskningar, användas som
kvarlevor om man väljer att ignorera trovärdighetsaspekten utan istället har intresse av
                                                                
48 Torstendahl 1964, s. 346f.
49 Odén, Birgitta 1981. Det moderna historiskt-kristiska genombrottet i svensk historisk forskning, s. 61f.
Begreppet paradigmskifte lanserades av vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn i De vetenskapliga
revolutionernas struktur 1962.
50 Thurén, Torsten 1997. Källkritik , s. 8f.
51 Till viktiga urkundsvetenskaper hör enligt Lilja kronologi (studiet av äldre tideräkningar), paleografi
(handskriftsanalys), sfragistik (sigillanalys) och heraldik (studiet av heraldiska vapen). Lilja 1989, s. 32.
52 Lilja 1989, s. 32.
53 Thurén 1986, s. 13.
54 Jarrick & Söderberg 2001, s. 137ff.



23

vad verket kan säga om sin upphovsmans avsikter och sitt samtida klimat.55 Eklöf
menar att distinktionen mellan kvarleva och berättande källa inte är ett mindre problem
idag då material kan manipuleras tekniskt; som exempel ger han de videofilmer
föreställande demonstrationerna under EU-mötet i Göteborg 2001 som felaktigt fördes
fram som en kvarleva.56

De traditionella källkritiska kriterierna som har använts i Sverige utkristalliserades på
1960-talet och var tre till antalet: samtidskravet, kravet på oberoende och
tendensfrihet.57 Till dessa lägger Jarrick och Söderberg realitetskravet vilket även
Thurén diskuterar under rubriken sannolikhet. Både Thurén och Torstendahl resonerar
dessutom kring äkthet, i Thuréns framställning ingår det som ett källkritiskt kriterium.
Förutom de konkreta kriterierna resonerar Thurén också kring urval och tolkning av
fakta. Här följer nu en kort redogörelse för dessa punkter.

En källa är trovärdigare ju mer samtida den är – så lyder regeln om tidskriteriet i
källkritik.58 Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om den,
desto större skäl finns det att tvivla på källan. Detta tidskrav blir än viktigare när vi
söker efter detaljerad kunskap och orsaken är glömskan som ökar med tiden. Glömska
innebär inte bara att minnesbilderna bleknar och att detaljer försvinner; likväl kan
berättelsen bearbetas och detaljer läggas till. Detta visar sig enligt Thurén främst i att
den egna rollen idealiseras och framhävs medan motståndaren hamnar i bakgrunden.
Memoarer, som redogör för händelser kanske trettio år tillbaka i tiden, anses därför vara
opålitliga källor, särskilt om de inte bygger på dagboksanteckningar. Men även
dagboksanteckningar förs på grund av tidsbrist ofta in i efterhand. Förutom glömska kan
givetvis kontakt med andra människors berättelser om samma eller en liknande händelse
leda till att minnesbilden förändras om nedtecknandet inte sker omedelbart.59

Jarrick och Söderberg kritiserar den weibullska traditionen och menar att
psykoanalysens idéer skulle kunna befrukta källkritiken. Psykoanalysen utgår nämligen
ifrån att det finns undermedvetna orsaker till människans ageranden och minnen medan
den weibullska traditionen enbart räknar med att människan förvränger minnen på
grund av sina egna intressen. 60

Kravet på samtidighet är dock något som har mjukats upp inom den historiska
forskningen vilket den muntliga historieskrivningen har en stor del i. Denna
forskningsinriktning finner sina källor i äldre människors berättelser om sina livsvillkor
förr i tiden. Detta torde alltså i högsta grad strida mot samtidskravet men är idag likväl
en accepterad metod tack vare den forskning som har gjorts om människans
minnesförmåga. Något som denna forskning har lyckats peka på är att minnet
visserligen försämras över tiden men allra mest den första tiden direkt efter händelsen
vilket alltså även påverkar ett ”färskt” vittne. Det som däremot finns kvar efter denna
period har visat sig stanna i minnet under lång tid efteråt.61 Vuxna människors minne
blir gradvis sämre från trettioårsåldern och framåt men någon drastisk försämring
                                                                
55 Thurén 1986, s. 14f.
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inträffar inte förrän i livets slutskede då en dödlig sjukdom eller senildemens trätt in.
Det medför därför inget större problem att intervjua gamla människor, speciellt med
tanke på att närminnet generellt sett är dåligt hos alla vuxna.62 Vidare är det fullt möjligt
för ett vittne att ha närmast ett fotografiskt minne av detaljer även efter en lång
tidsperiod såvida det gäller uppgifter som var av stort intresse och vikt för personen
ifråga. Motsatsen är också möjlig; svåra minnen kan blockeras både medvetet och
omedvetet.63

Att en källa ska vara oberoende betyder att den inte är påverkad av någon annan. Thurén
pekar på två olika typer av beroende: tradering samt det horisontella beroendekriteriet.
Med tradering menas att uppgiften har gått i flera led.64 Man skiljer här mellan primär-
och sekundärkällor. Primärkällan är den ursprungliga källan medan sekundärkällan har
traderats. Huvudregeln är här att primärkällan är trovärdigare och det är viktigt att
sekundärkällan inte används för att bekräfta och säkerställa primärkällan eller som
Torstendahl uttrycker det: ”ett falskt påstående kan aldrig bli sant genom att
upprepas”. 65 Det kan vara värt att uppmärksamma att tradering är vanlig inom
journalistik genom att medier hämtar och bekräftar sina uppgifter från andra medier.66

Torstendahl tar upp olika sätt att spåra ett beroendeförhållande mellan källor. Det finns
dels det rena plagiatet där överensstämmandet är totalt och dels de källor som beskriver
samma händelseförlopp med samma ordval. Det senare räcker alltså för att misstänka
beroende, speciellt om skeendet är komplicerat. Det finns dessutom fog för misstanke
om beroende i de fall två upphovsmän verkar ha gjort samma urval av stoff till sina
skildringar med argumentet att verkligheten är alltför komplicerad för att något sådant
skulle ske slumpmässigt. Enligt Torstendahl är dock inte gemensamt urval nog för att
ensamt fälla en källa och samma sak gäller när två källor har samma, och enkelt
kontrollerbara, sakfel. Alla dessa sätt att spåra beroende får också lov att kombineras
med den kännedom man har om upphovsmännen och tiden för tillkomsten för källorna
för att kunna uttala sig om arten av beroendet mellan dem. Ytterligare en aspekt att föra
in i diskussionen om beroende är den typ av litterärt skrivande som är starkt
representerad i äldre historieskrivning. Här gäller det därför att jämföra stilgrepp och
likartade litterära motiv för att spåra beroende.67

Primärkällans företräde har varit något av en käpphäst för den källkritiska skolan inom
historia även om vissa undantag från regeln föreligger och även här har den muntliga
historieforskningen utmanat gamla konventioner. Trots att muntliga historier har förts
vidare av olika berättare under flera hundra år har man nämligen kunnat finna många
gemensamma element i de olika versionerna.68 Howell och Prevenier diskuterar
problematiken med tradering och kopplar det till upphovsmannens auktoritet. Skaparen
av en skrift vaktar ofta sin prestige och är motvillig att erkänna att vederbörande inte var
ögonvittne till de nedskrivna händelserna utan att det rör det sig om
andrahandsuppgifter.69 Tradering behöver dock nödvändigtvis inte handla om skriftliga
källor och stora historiska sammanhang; ryktesspridning är en form av vardaglig
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tradering. Vandringssägner är ett exempel som ofta innehåller realistiska och konkreta
detaljer och bestämda, namngivna platser. Detta är en viktig komponent för att få
berättelsen att verka realistisk när den i själva verket kan vara helt fabulerad. Dessa
berättelser kan ha olika syften men alltid handlar de om att spela på och bekräfta
människors känslor såsom förutfattade meningar, rädslor eller patriotism.70

En klassisk regel inom historievetenskap och journalistik lyder: för att ett påstående ska
vara trovärdigt ska det bekräftas av två av varandra oberoende källor. Speciellt gäller
detta kontroversiella ämnen där aktörer kan ha intressen av att vinkla påståenden. Enligt
Thurén kan man dock acceptera huvuddragen i en ensam framställning om dess innehåll
inte är tendentiöst.71 Thurén verkar alltså utgå från att en källa kan vara utan tendenser.
Att de två källorna är oberoende av varandra räcker dock inte, helst ska källan inte alls
vara påverkad utifrån vilket av källkritiker benämns som det horisontella
beroendekriteriet. Påverkan utifrån kan ta sig uttryck på flera sätt. Den vanligaste
formen är vad Thurén kallar ”narrativ smitta”72, alltså att den rapporterande har
påverkats av andra berättelser som han/hon har hört, en påverkan som personen ifråga
vanligen är omedveten om. Ett exempel på detta är när vittnen till en händelse
suggererar varandra till att tro att de har gjort samma iakttagelse. Om de ger samma
version oberoende av varandra ökar det tillförlitligheten. Om vittnena däremot har haft
kontakt med varandra och ger samma redogörelse för ett händelseförlopp är det inte värt
mer än ett vittnesmål. Ibland kan det alltså stärka trovärdigheten när vittnesmål skiljer
sig från varandra. Rädsla, tvång och anpassning är andra faktorer som kan påverka en
utsaga. Slutligen har forskare inom historisk källkritik uppmärksammat betydelsen av
de samtida konventionerna för en utsaga, så kallat ”normativt beroende”. 73 För
historievetenskapen gäller det alltså att kunna tolka schabloner och traditioner i
efterhand, till exempel att inse att medeltidens historieskrivande snarare hade en
gentemot läsarna uppbygglig än en sanningsenlig funktion.

Thurén definierar en tendentiös källa som en källa som har personliga, ekonomiska,
politiska eller andra intressen av att ge en falsk verklighetsbild.74 Dessa källor är vanliga
och exempel på utsagor som betraktas med skepsis av källkritiker är politisk
propaganda eller polemik, officiella meddelanden och parters uttalanden i domstol. En
regel inom källkritiken lyder att man kan lita på huvuddragen i en ensamstående källa
utan tendens men att en ensam källa med tendens inte kan användas.75 Men det är farligt
att utgå från att en källa alltid är trovärdig respektive tendentiös och det kan inte minst
vara svårt att skilja mellan källans pålitlighet och sina egna sympatier i frågan.

En fabricerad uppgift kan till exempel tas emot okritiskt om den bekräftar den
uppfattning och tendens som mottagarna (historiker, journalister eller den allmänna
opinionen) redan har. Ett bra exempel på detta är krigsrapportering där lögner är vanliga
dels eftersom korrespondenterna styrs av censur och myndigheter men även för att de
frivilligt bidrar till att sprida nationalistisk propaganda. En viktig orsak till att
amerikanska journalisters rapportering av Vietnamkriget räknas som mer nyanserad och
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ifrågasättande än under föregående och följande krig var förmodligen att det rådde en
stark opposition mot kriget på hemmaplan. 76

Vanligare än rena lögner är förmodligen de mer subtila varianterna. Jarrick och
Söderberg menar att den vanskligaste av tendentiösa källor inte är den som direkt far
med osanning utan den källa som visserligen innehåller korrekta uppgifter men inte ger
en fullständig bild av ett händelseförlopp, så kallad tendens genom urval. Det behöver
inte betyda att källan är värdelös i forskningssammanhang. Som vi tidigare nämnt kan
en tendentiös källa användas som en kvarleva för att vittna om sin tids idéklimat.77Även
Thurén tar upp hur ensidighet, halvsanningar och vinklade framställningar kan verka
opartiska och sakliga men i själva verket är effektivt manipulerande. Han exemplifierar
med de moderna massmediernas neutrala nyhetsspråk som döljer eventuella tendenser
vilket bland annat har lett till att företag utformar sina pressmeddelanden på samma sätt
som journalister skriver artiklar. Han drar därför slutsatsen att ”skenbar objektivitet kan
vara farligare än öppet ställningstagande”. 78 I fallen med material som har en synbart
objektiv och saklig ton men där man ändå kan misstänka tendens ger Torstendahl
riktlinjen, som måhända är lättare att ge än att utföra, att analysera skriftens innehåll
utifrån upphovsmannens eventuella syften, situation vid nedteckningstillfället och
vilken målgrupp materialet riktar sig till. Stämmer innehållet alltför väl med
upphovsmannens avsikter kan man misstänka tendens.79 Thurén pekar också på att
partiska källor ofta uppträder med stort självförtroende och genuin övertygelse om att de
har rätt. Detta beror på självsuggestion och det faktum att våra minnen och iakttagelser
påverkas av våra egna intressen. 80

För att neutralisera en partisk källa fastslår Thurén en regel som ofta tillämpas inom
journalistiken. ”Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras
med minst en annan källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att uppgiften ska
anses vara trovärdig.”81 Alltså: skaffa fram motsidans version och jämför de båda
skildringarna enligt tanken att det som två motsatta parter är eniga om troligtvis inte är
osant. Regeln förutsätter dock att alla parter verkligen har möjlighet att uttala sig vilket
är långtifrån säkert i exempelvis en diktatur. En annan regel som Thurén applicerar på
tendentiösa källor är den att man inte ljuger till sin egen nackdel. 82 Information som
underminerar själva källan kan enligt Thurén anses tillförlitlig.

Något som ibland ses som en del av en källkritisk granskning, men av vissa snarare som
en förutsättning, är frågan om källans äkthet. Äkthetskriteriet skiljer sig från de övriga
kriterierna genom att det inte gäller en bedömning av innehållets sanningshalt eller
trovärdighet utan materialet som sådant. För att ett material ska vara äkta krävs att den
är det den utger sig för att vara.83 Genom historien har alla typer av källor manipulerats
såsom skrifter, foton, artefakter och till och med människokroppar som var fallet med
bilder föreställande lik som skulle ha fallit offer för den rumänska regimens styrkor i
samband med revolutionen 1989. I själva verket handlade det om arrangerade bilder på
människor som hade dött en naturlig död. Gränsen mellan äkta och falskt kan dock vara
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svår att dra. Ungefärliga eller lösryckta citat, bildmontage och retuscheringar menar
Thurén kan vara väl så effektiva som egentliga förfalskningar.84 Även Torstendahl tar
upp det faktum att rena förfalskningar är relativt ovanliga, däremot har det förekommit
mer frekvent att skrifter inte riktigt är det de utger sig för att vara trots att
upphovsmannen är den uppgivne. Exempel på detta är, återigen, när dagböcker
nedtecknats i efterhand eller när brev, medvetet eller av misstag, har feldaterats.85

Både Jarrick och Söderberg samt Thurén resonerar därtill om huruvida källan är
sannolik eller rimlig. Jarrick och Söderberg menar att vi självklart får föra in de nya
kunskaper vi idag har förvärvat i värderingen av äldre källor.86 Thurén riktar in sig mot
granskning av samtida källor när han ställer sig frågan om berättelser som behandlar
okonventionella ämnen verkligen ska hanteras på samma sätt som vilka uppgifter som
helst. Vid tillämpning av de källkritiska principerna på texter om till exempel ockulta
företeelser kommer många av dessa berättelser framstå som högst trovärdiga då källorna
kanske är oberoende av varandra och vittnesmålen är färska i förhållande till
observationen. Men det kan även vara riskfyllt att avfärda det som verkar orimligt.
Akupunktur accepterades till exempel inte till en början i västerlandet men är numera en
etablerad medicinsk metod för smärtlindring även i Sverige.87

När man i källkritiken talar om urval handlar det om att en berättelse aldrig kan
återspegla verkligheten exakt utan endast återge en ofullkomlig skiss av den. Alla
berättelser och olika verklighetsbeskrivningar har föregåtts av ett urval, någon måste
medvetet eller omedvetet ha valt vilken del av verkligheten som ska beskrivas. Två
tidningar som beskriver samma brott kan illustrera ett exempel. Den ena tidningen
skildrar händelsen ur polisens synvinkel med spaningsarbete, utkristalliserande av
misstänkta och gripande av den skyldige som hållpunkter. Den andra tidningen redogör
för brottet snarare ur ett socialt perspektiv och innehåller den gripnes bakgrund och de
sociala och ekonomiska faktorer som bidragit till att brottet begåtts. Journalisterna har
alltså valt att se händelsen ur olika perspektiv och därför använt skilda urvalsprinciper.
Alla berättelser måste för att bli sammanhängande utgå från ett perspektiv. Fakta är,
menar Thurén, därmed inte relevanta i sig utan endast i relation till det perspektiv de är
insatta i.88 Det är således viktigt att känna till perspektivet för att kunna bedöma
relevansen i en utsaga. Ett mer illvilligt exempel än det journalistiska ovan ger
Torstendahl som menar att vanlig valpropaganda är ett bra exempel på tendens genom
urval. Man framhåller då alla de förslag det egna partiet har haft och vilka åtgärder som
har genomförts och utan att något påstående i sig är falskt saknas helheten. Att ett annat
parti har varit emot ett förslag behöver ju inte innebära likgiltighet inför frågan utan det
kan finnas en annan lösning som inte kommer fram i sammanhanget. Det handlar alltså
om att lägga fram i sig sanna påståenden men på ett sätt som gör att felaktiga slutsatser
dras. Att upptäcka denna typ av tendens bör inte vara något problem så länge man har
alternativa verklighetsbeskrivningar av samma händelseskeende. Saknas sådana får man
försöka kartlägga upphovsmannen och dennes avsikter.89
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Thurén frågar sig i Källkritik om det finns urval som är bättre eller korrektare än andra
och formulerar därmed tre tumregler att förhålla sig till för att skilja ett skevt urval från
ett korrekt. Ett urval är skevt om fakta undanhålls som är relevanta utifrån det valda
perspektivet och om den som har gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet gjorts.
Ytterligare ett tecken på vilseledande urval är om ytterligare information förändrar
helhetsbilden av berättelsen. Ett skevt urval behöver för den skull inte bero på ett
medvetet försök till att vilseleda utan kan likaledes vara ett resultat av svårigheter att få
fram allsidiga fakta. Ett skevt urval kan även vittna om omedveten partiskhet. Det
brukar vara så att det som man registrerar och lägger på minnet är det som matchar ens
förutfattade uppfattningar. Har å andra sidan urvalet medvetet gjorts i syfte att vilseleda
handlar det om urvalsförfalskning. 90

Källkritiken fordrar även att man kan tolka händelsers innebörd. Varje fall är unikt till
sin karaktär och därför krävs både förförståelse om förhållanden som gäller i det
specifika fallet och inlevelseförmåga. För att tolka händelsers innebörd krävs således en
kombination av intellektuell kunskap, empati och fantasi. Den typen av tolkning brukar
benämnas hermeneutisk, vilket i sig inte behöver betyda att tolkningen är säker eller
fullständig. Religiösa riter, kulturella seder, ideologier, olika -ismer och begreppen som
ingår i dem är exempel på företeelser som lätt kan missförstås utan förkunskaper. Finns
inte kännedom om ords betydelseförändringar är sannolikheten även stor att missförstå
historiska texter. Per Albin Hansson uttalade sig några dagar före andra världskrigets
utbrott om Sveriges goda beredskap. Innan andra världskriget likställdes beredskap med
försörjningsberedskap i form av ransonering av livsnödvändiga varor och dylikt. Ordet
ändrade dock betydelse i samband med krigsutbrottet då det kom att betyda militär
beredskap och det är utifrån den senare innebörden uttalandet har tolkats. Ett annat
exempel på feltolkning och hur vansklig en berättelse kan bli om dess innebörd tolkas
bokstavligt istället för ironiskt är Swifts kända satir a Modest Proposal. Swift uttrycker
i texten sin upprördhet över Irlands misär genom att i ett detaljerat förslag beskriva hur
de irländska fattiga barnen ska tillredas för att utgöra en välsmakande måltid.91

3.3 Skillnader mellan traditionella källor och Internetkällor

När den historiska källkritiken utvecklades utgick man ifrån de källor som
historieforskare använder men det finns stora skillnader mellan dessa och de texter som
läggs ut på Internet. Det är utifrån dessa skillnader som en ny källkritisk tradition har
tvingats fram. Utifrån historikerns synvinkel definierar Howell och Prevenier en källa
som ”an object from the past or testimony concerning the past on which historians
depend in order to create their own depiction of that past”. 92 Thuréns tankegång är
liknande då han definierar en källa som det vi bygger vår kunskap på. Eftersom kunskap
kan härröras från vitt spridda håll finns det många olika typer av källor. Brev, protokoll,
böcker och tidningar utgör exempel på skriftliga källor medan intervjusvar, uttalanden
vid presskonferenser eller offentliga tal är muntliga källor. För historieforskaren kan
källan exempelvis representeras av krukskärvor, byggnader, fotspår eller
fingeravtryck.93

                                                                
90 Thurén 1997, s. 79ff.
91 Thurén 1997, s. 98-112.
92 Howell & Prevenier 2001, s. 19.
93 Thurén 1997, s. 7.



29

I skriften Med eller utan filter: Personliga funderingar kring etiken, pedagogiken,
källkritiken och vuxenrollen när Internet kommer till skolan resonerar Stig Roland Rask
bland annat om källkritik och pedagogiken för Internet i skolan. Han var vid
utgivningen ansvarig för området etik och källkritik på KK-stiftelsen. 94 Skriften har
goda poänger men har samtidigt ett uttalat pragmatiskt syfte då den är utgiven för att ge
idéer och skapa debatt i lärarkåren. Vi redogör här för Rasks resonemang om skillnader
mellan källtyper men det är värt att påpeka att han utgår från att den traditionella källan
är skriftlig.

Enligt Rask elimineras en av grundförutsättningarna för den traditionella källkritiken i
och med Internet, nämligen identifikationen. 95 Han menar att den historiska källan är
fysisk och påtaglig och kan i sig ge mycket information förutom texten. Handstilen kan
exempelvis avslöja en upphovsman och man kan datera en pergamentrulle. På Internet
finns dock bara texten och det är omöjligt att avgöra när den är skriven eller ens i vilken
del av världen. Var, när, hur, vem och varför är enligt Rask grundläggande frågor för
den traditionella källkritiska analysen som nu inte längre fungerar.

Ytterligare en skillnad är den förgänglighet som Alison Cooke tar upp i sin definition av
en elektronisk källa. Cooke är en engelsk informationsspecialist som menar att det är
lite mer problematiskt att definiera en elektronisk källa jämfört med en traditionell med
tanke på dess korta och varierande beständighet. Det är denna förgänglighet som
framför allt skiljer den från den traditionella källan. Webbsidor uppdateras, försvinner
och byts ut kontinuerligt. Det kan även vara så att möjligheten att komma åt de
elektroniska källorna varierar sinsemellan dem. Cooke definierar elektroniska
informationsresurser på följande sätt: ” ’information source’ is used to refer to any
information which has been recorded and is available for access at the time of use”. 96

Rask för en liknande diskussion. Han menar att den traditionella källan är oföränderlig
och något man ska kunna gå tillbaka till för nya analyser. Elektroniska medier ska
tvärtom helst uppdateras frekvent för att verka tillförlitliga.97 Rimligen måste då också
de källkritiska granskningarna upprepas kontinuerligt.

Att webbdokument ofta är hypertextuella, det vill säga länkar kors och tvärs mellan
varandra, är också en utmärkande skillnad. Mats Dahlström för ett intressant
resonemang kring detta där han framför allt pekar på att den linjära struktur, det vill
säga att texten har en ingång, som vi är vana vid från pappersburna dokument inte
längre existerar. Det finns många olika vägar som en användare kan välja genom en
elektronisk text och en paragraf från denna text kan även börja leva sitt eget liv på
webben genom att den flitigt används av andra webbplatser för länkning. Dahlström
menar helt enkelt att hypertexten karakteriseras av fragmentisering. 98 Även Anders
Eklöf pekar på att det är svårare att utröna om material på Internet har traderats eftersom
mediets snabbhet och möjligheten att länka gör att många av varandra oberoende källor
hämtar sina uppgifter från en och samma källa. Därmed kompliceras kriteriet om
oberoende när det gäller granskning av webbplatser. Vidare anser Eklöf att
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webbkällornas hypertextuella karaktär blir ett källkritiskt problem eftersom användaren
kastas mellan olika källor utan att vara medveten om sammanhang eller upphovsman. 99

Rask pekar också på att hypertextens förmåga att sammanlänka webbsidor gör det svårt
att avgränsa ett dokument på Internet. En källkritisk granskare av en webbsida måste
avgöra huruvida sidans länkar ska tas med i bedömningen och kanske till och med
länkarnas länkar. Sammantaget menar Rask att bedömningsgrunderna av en
Internetkälla förmodligen har mer gemensamt med den granskning av en muntlig källa
man gör inom historievetenskapen.  100

                                                                
99 Eklöf 2002,  s. 17f.
100 Rask 1999, s. 32f.



31

4 Källkritik på Internet

Internets massiva utbud och variation av källor har förändrat möjligheterna att söka
information både för den kunskapstörstande och den yrkesverksamma inom området.
Bearbetning och komplettering av den traditionella källkritiken och dess principer har
blivit en naturlig följd av Internets expansion. Även om det källkritiska syftet är det
samma innebär det en annan typ av problematik att kritiskt granska elektroniska
informationsresurser eftersom förhållandena på Internet är annorlunda. Det handlar inte
enbart om att det är i den digitala formen svårigheten ligger utan att den stora tillgången
och den förbättrade tillgängligheten inviger till utnyttjande av tidigare icke använda
källor.101 Man kan givetvis diskutera om källkritisk granskning är lika värdefull för alla
typer av texter. De källkritiska kriterierna bör alltid tas på allvar men visst blir
konsekvenserna allvarligare om en lagtext i Rixlex innehåller faktafel än en inofficiell
webbplats för Jerry Williams. Nedan följer nu en kort presentation av de modeller vi tar
upp samt motivering till varför de valts ut.

Karina Pettersson och Ylva Sommerland analyserar i sin magisteruppsats elva olika
checklistor som innehåller kriterier för utvärdering av information på Internet och
tryckta källor sammanställda av amerikanska bibliotekarier. I uppsatsen blir det tydligt
som vi själva upptäckt i sökandet efter information, nämligen att det vi på svenska
definierar som ”källkritik” visserligen har en bokstavlig översättning på engelska
(source critisism) men att denna term inte används. Källkritik innefattas istället i
begrepp som ”quality of information” och ”evaluation of information” som dessutom
spänner över aspekter som webbplatsens design, målgrupp och vilka tekniska resurser
som krävs för att få tillgång till webbsidorna. Dessa aspekter väljer vi att ignorera och
koncentrerar oss på det som Pettersson och Sommerland avhandlar under avsnittet
”content”: innehåll. Detta avsnitt är i sig indelat i fem kategorier: ”coverage”,
”currency”, ”accuracy”, ”authority” och ”objectivity”. Uppdelningen i dessa kategorier
är i sin tur inspirerade av de två bibliotekarierna Janet E. Alexander och Marsha Ann
Tate som arbetar på Wolfgram Memorial Library vid Widener University. Sedan
Pettersson & Sommerlands uppsats skrevs har Alexander & Tate publicerat en handbok
för utvärdering av information på Internet vilken vi kommer att använda oss av.

Göran Leth och Torsten Thurén modifierar i sin bok Källkritik för Internet det som vi
tidigare beskrivit som de klassiska källkritiska kriterierna och dessutom lagt till tre nya
principer: världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet samt källans
förutsättningar och egenskaper. Robert Harris har skrivit böcker om Internet som ett
forskningsverktyg. Harris har utarbetat en utvärderingsmodell med akronymen CARS
där kriterierna är ”credability”, ”accuracy”, ”reasonableness” och ”support”. Modellen
är även tillämplig på källor som inte är av elektronisk karaktär. I följande redogörelse
ställer vi, oberoende av författarnas egna rubriker, de olika modellerna mot varandra
under kategorier som vi anser vara mest relevanta för vår undersökning. De nämnda
modellerna utgör stommen i avsnittet men vi har även plockat exempel från andra
källor.

Vi vill påminna läsaren om att följande avsnitt ligger till grund för utformandet av
enkäten och förklarar därmed att det som diskuteras nedan har en relativt praktisk och
icke reflekterande inriktning.
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4.1 Tid

Tidskriteriet i den klassiska källkritiken är entydigt: en händelse ska helst nedtecknas
omedelbart efter att den har inträffat för att vara trovärdig. Detta är en aspekt som
möjligen är underförstådd på Internet eftersom den helt ignoreras i det material vi har
tagit del av. Däremot är avsaknaden av datering av webbsidor ett problem som
uppmärksammas av samtliga utvärderingsmodeller som vi har studerat. Enligt
Alexander och Tate finns det risk för feltolkning även när ett datum är inkluderat: avser
datumet tidpunkten då materialet först skapades, när det lades ut på webben eller när
sidan senast reviderades? Just möjligheten till revisioner är en fördel med Internet men
såvida inte varje ändring dateras kan det bli svårt att hålla ordning på de olika
versionerna. Inte minst kan detta bli ett problem inom forskning där korrekta citat är
viktiga.102 För Leth och Thurén innebär tidskriteriet på Internet att kontrollera den
tidpunkt då den aktuella webbplatsen senast uppdaterats, vilket inte behöver innebära en
uppdatering av webbsidans alla uppgifter.103 Harris avviker från principen om att
konstant uppdatering är ett måste och påpekar att olika dokument har varierad livslängd.
Material som klassiska romaner och filosofiska verk av Aristoteles och Platon går
kanske aldrig ur tiden medan psykologiska eller tekniska teorier revideras relativt
snabbt. Kontentan i Harris resonemang är att det är viktigt att kontrollera när den funna
informationen skapats och sedan bedöma om den fortfarande är giltig och betydelsefull.
Att informationen är gammal behöver förvisso inte betyda att den är irrelevant,
historieböcker och antologier från 1800-talet kan alltjämt vara fullgoda i
undervisningssyfte som en jämförelse med vad som skrivs idag. 104

I de checklistor som Pettersson och Sommerland har sammanställt ges flera andra
aspekter. Bland annat uppmanas användaren att undersöka hur frekvent materialet
uppdateras och huruvida det finns datum för uppdateringen på varje sida av
webbplatsen. Vidare påpekas att webbsidans innehåll kan vara inaktuellt trots att
materialet nyligen har uppdaterats, kanske är det bara sidans design som har förändrats.
Flera av checklistorna utvidgar också frågan om uppdatering till att gälla även länkarna
på webbplatsen. Dels ska de länkade sidorna hållas uppdaterade och dels tyder en stor
förekomst av brutna länkar på att den ursprungliga webbplatsen inte uppdateras
tillräckligt ofta.105

4.2 Förhållandet till andra källor

Det är vanligt förekommande att olika webbdokument har samma ursprungskälla eller
att de bygger på varandra utan att det omnämns. Denna tradering leder till att den
ursprungliga informationen förändras och sanningshalten reduceras och frammanar ett
direkt ifrågasättande av tillförlitligheten. Leth och Thurén vidhåller den klassiska
principen om att även på Internet alltid gå till primärkällan om möjligheten erbjuds.106
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Ytterligare en förutsättning för att uppgifter ska kunna betraktas som trovärdiga är,
enligt Leth och Thurén, att de bekräftats av en oberoende källa, alltså en källa som inte
bygger på den ursprungliga. Källor som är beroende av varandra kan inte stödja
varandras utsagor och därför är det extra angeläget att utforska källors eventuella
osjälvständighet. Företeelser som avslöjar detta är till exempel befintligheten av exakt
samma formuleringar, sifferuppgifter och likheter i detaljrikedom. Ett sätt att använda
sig av oberoende källor i en källkritisk granskning är att de forskningsmeriter som
uppges på en privat webbplats kontrolleras på det aktuella universitetets webbplats. Att
söka efter påstådda publikationer i en bibliotekskatalog är ett annat alternativ. 107 Harris
rekommenderar att hela tre oberoende källor konsulteras för att säkerställa
tillförlitligheten. Om ett argument är vettigt finns det förmodligen ytterligare ett antal
personer som hävdar samma sak eller håller med i en del av det som anförs. Att källor
kan stödjas av andra källor är särskilt viktigt när det gäller uppseendeväckande och
överraskande information. 108

Harris för in ytterligare en aspekt, nämligen vikten av en källförteckning eller
bibliografi. Speciellt hårdfakta såsom statistik är extra viktigt att belägga eftersom de
ofta har sin upprinnelse i andra källor. Att dokumentera de använda källorna är
väsentligt främst för att visa att upphovsmannen inte är ensam om sina uppgifter men
även så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur upphovsmannen fått kännedom
om ämnet. Dessutom ges en möjlighet för användaren att följa upp informationen och
göra fortsatta informationssökningar inom ämnet.109 Med hänsyn till detta menar även
Pettersson och Sommerland att det är värdefullt att källförteckningen innehåller
länkar.110

4.3 Korrekthet

I termen ”korrekthet” inkluderar vi de resonemang som förs både om äkthet och
”accuracy”, det vill säga att informationen ska vara pålitlig och felfri. Att en källa är
oriktig behöver inte betyda att det rör sig om bedrägeri utan snarare ett indicium på
människans ofullkomlighet, det vill säga sannolikhet att göra felbedömningar, att
missuppfatta eller att tro snarare än att veta. En grundläggande strategi för
informationssökare på Internet menar Leth och Thurén är att förse sig med kunskaper
om källans förutsättningar och egenskaper.111 Att fastställa äkthetsgraden i en källa är
komplicerat på Internet eftersom det i den elektroniska miljön är enkelt att manipulera
och lägga till information i text och bild utan att det upptäcks. Därför har plagiering och
förfalskning av webbsidor blivit ett stort problem. De förfalskade sidorna kan vara av
typen ”trojanska hästar”, det vill säga utge sig för att vara en legitim webbplats men
egentligen ha syftet att sprida falsk information. Piper exemplifierar med en webbplats
som påstår sig vara en officiell källa till information om Martin Luther King Jr. De
ledtrådar som kan få användaren att misstro webbplatsen är webbmasterns e-postadress,
som går till en välkänd rasistisk organisation, och att länken till webbdesignern leder till
en hemsida med ett uttalat rasistiskt manifest. En reguljär användare skulle dock
förmodligen inte söka efter sådana avslöjande detaljer.112 Ett liknande exempel från
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Sverige är webbplatsen Levande historia: ett projekt startat av statsrådsberedningen
med syftet att upprätthålla minnet av förintelsens offer under andra världskriget. Med en
närmast identisk webbplatsadress når vi en sida som imiterar ursprungssidans
utformning men där innehållet redogör för en revisionistisk historieskrivning.113

En mer vanlig typ av förfalskning är de satiriska webbplatser som, på ett tämligen
uppenbart sätt, gör narr av personer, företag eller organisationer. Även dessa
webbplatser använder en URL som verkar legitim men enligt Piper är risken liten att
innehållet misstas för en sanning. Han menar att förfalskningarna ofta är underhållande
och har ett politiskt budskap som kan göra dem användbara genom att de bistår med
alternativ information. 114 Något mer tveksam är Jane Tallim, en av krafterna bakom den
kanadensiska organisationen The Media Awareness Network vars syfte är att träna unga
i ifrågasätta media. I en artikel diskuterar Tallim bilder som har manipulerats digitalt för
att åstadkomma en komisk effekt, ett resonemang som vi anser kan vara tillämpbart
även på text. Tallim menar att huruvida vi förstår parodin eller inte är direkt avhängigt
vår kännedom om den kulturella kontext bilden utgår ifrån. 115

Ytterligare en typ av förfalskning är att försöka framställa sig själv i bättre dager. Det är
inte ovanligt att en webbplats påstår sig representera seriösa institutioner eller
forskningsinstitut medan det i själva verket är mer kontroversiella krafter som ligger
bakom. 116 Piper kallar detta en kvasiakademisk diskurs och nämner en
historierevisionistisk webbplats som ett exempel. Dokumentet är späckat med
upphovsmännens akademiska titlar och vidhåller politisk, religiös och ideologisk
opartiskhet samtidigt som det hävdas att förintelsen aldrig ägt rum.117 Detta sätt att
försöka dölja sina syften är visserligen tätt förbundet med objektivitetsproblematiken
men vi väljer ändå att behandla det i detta avsnitt. Enligt Harris är information med
dolda avsikter och förutfattade meningar den vanligaste typen av information i vår
kultur trots att det är lätt att tro att informationen är objektiv. En artikel som försöker
reda ut huruvida man ska köpa eller hyra en bil ser kanske i första anblick ut som en
objektiv analys men kan istället vara skriven med intentionen att påverka läsaren i en
viss riktning. Detta kan tala för att informationen är snedvriden eller fördomsfull, vilket
å andra sidan inte behöver göra den oanvändbar men läsaren bör ta möjligheten i
beaktande innan informationen används.118

En ny informationskälla är en blandning av redan kända fakta och ny information.
Harris använder sig av termen ”external consistency” när han rekommenderar att
informationssökaren undersöker om den kunskap han redan besitter är korrekt
presenterad på webbplatsen. Är källan missvisande då den diskuterar denna information
är sannolikheten stor att även den nya informationen är missvisande.119 Alexander och
Tate menar att de rutiner som bidrar till traditionella medias pålitlighet ofta helt
elimineras på webben. Webbupplagan av en tidning vinner sitt värde genom ständig
uppdatering och följaktligen slinker obekräftade uppgifter lättare in i texten. En morbid
illustration av detta är när en respektabel nyhetsförmedlare publicerade en minnesruna
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för den amerikanske komikern Bob Hope som dock fortfarande var vid liv.120 Ett annat
problem är att personer tillskriver sig yrkestitlar av högre rang än de har rätt till. Det är
därför ytterst relevant att granska ordval och exakthet i presentationer av personer och
institutioner. Leth och Thurén menar att det är lätt att svänga sig med benämningar som
doktor och institution till skillnad från tyngre titlar som ”fil dr”, ”med dr”, ”PhD” eller
”universitet”. 121 Vår fundering kring detta är dock om det är ett problem specifikt för
nätet och inte lika aktuellt när det gäller en annons i Gula Sidorna. Harris anser att vaga
generaliseringar i allmänhet är en indikation på bristande korrekthet. Inkonsekvens och
motsägelser är också något att vara vaksam på eftersom de är vanliga i dokument som
försöker föra fram osanningar eller en snedvriden verklighetsbild.122

Harris framhåller även att man, i den mån källan drar slutsatser eller utger sig för att ge
en fullständig bild av det behandlade ämnet, ska överväga informationens omfattning.
Pettersson och Sommerland pekar i detta sammanhang på att informationen måste vara
komplett och att inga synbara luckor eller utelämnanden bör finnas, någonting som även
skulle kunna benämnas tendens genom urval. Stavningens kvalitet och grammatiska
riktighet kan också tjäna som bedömningsgrund, vare sig det beror på slarv eller
okunskap. Mer än två till tre fel bör göra användaren misstänksam. Ytterligare aspekter
är huruvida webbplatsen har bedömts, recenserats eller prisbelönats av webbens otaliga
recensionstjänster. Vidare är det värdefullt om det på webbplatsen redogörs för
kriterierna som ligger till grund för urvalet av de länkar som är inkluderade och för
innehållet i övrigt.123

En viktig aspekt som Leth och Thurén framhåller är dokumentets definitioner. Flera
källor kan redogöra för vissa uppgifter men ha olika definitioner på samma företeelse,
vilket omöjliggör en jämförelse källorna emellan. Det är därför av vikt att försäkra sig
om vilka definitioner och avgränsningar som gjorts.124 Slutligen bör informationen i
källan inte vara extrem. Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till källan i detta avseende
och fråga sig om världen verkligen kan beskrivas på det sätt som görs. Är informationen
sannolik, trolig och överhuvudtaget möjlig? Vissa sanningar är förvisso
uppseendeväckande. Mr Mange Tout, mannen som åt allt, kan fungera som ett exempel.
Under loppet av några år förtärde han åtskilliga cyklar, TV-apparater och flygplan efter
att först ha låtit pulveriserat dem. 125

4.4 Objektivitet

När Harris talar om objektivitet menar han att en rättvis text är innehållsmässigt
balanserad och vare sig sållad, utvald eller vinklad. Den ovillkorliga objektiviteten
existerar inte men han anser att i en bra källa åsidosätter upphovsmannen sina
förutfattade meningar och sympatier så att informationen blir opartisk.126 Pettersson och
Sommerland lägger tvärtom fokus på att material som behandlar kontroversiella frågor
tydligt ska blottlägga upphovsmannens åsikter och om så inte är fallet rekommenderas
användaren att själv undersöka tendensen, som kan avslöjas till exempel genom
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värdeladdade ord.127 Även Alexander och Tate anser att en objektivitetsbedömning blir
svår att genomföra om inte de personer eller grupper som står bakom informationen
klart uttrycker sina syften med webbplatsen. 128 Leth och Thurén rekommenderar att
varje källa ska mötas med skeptiskt sinnelag eftersom alla som har intresse av att ljuga
eller förvränga sanningen också måste misstänkas för att göra det. Även den vanligtvis
mest tillförlitliga källan kan vara felaktig för att den är tendentiös. Det behöver inte
endast vara frågan om direkta lögner, sanningen kan förvanskas genom uteslutande av
fakta eller genom underdrifter såväl som överdrifter.129

Ett kritiskt förhållningssätt bör särskilt intas mot webbsidor som representerar politiska
partier, intresseorganisationer, företag och ett lands regering eftersom dessa har intresse
av att framställa information som gynnar dem. 130 Harris ser just olika intressekonflikter
som ett påtagligt hinder från att uppnå objektivitet. Det är inte sällan som källor verkar
för att vinna ekonomiska, politiska, känslomässiga eller till och med psykologiska
fördelar med sin information. Det är exempelvis vanligt att kommersiella webbsidor
som säljer naturprodukter kritiserar sina konkurrenter för att sälja farliga eller
ohälsosamma produkter. Det är därför viktigt att kontrollera uppgifter med ytterligare en
källa innan man väljer att förlita sig på informationen. 131

En annan aspekt som tas upp av Hope Tillman, en amerikansk bibliotekarie och
författare till flera publikationer om bibliotekariers användning av Internet, är den
produktinformation som företag allt som oftast använder som ett led i
marknadsföringen. Denna information kan vara mycket användbar, kanske inte minst
som kunskapsbank i referensarbetet för en bibliotekarie [författarnas kommentar], men
det är nödvändigt att känna till de bakomliggande avsikterna, nämligen företagets
vinstintresse. Ett exempel på denna potentiella intressekonflikt utgör nätbokhandeln
Amazons webbplats som är en förträfflig resurs för alla bokintresserade med
kommentarer från författare och recensioner av både professionella och lekmän men
givetvis med det slutliga målet att användaren ska fylla sin virtuella shoppingvagn med
företagets produkter.132 Vidare gör ett känsloladdat eller missvisande språk dokumentet
mindre tillförlitligt. Harris menar att källan ska hålla en balanserad och förnuftig ton
som presenterar materialet utan att försöka manipulera användarens känslor. Förutom
att de egna argumenten är genomtänkta anser han, kanske något oväntat, att en rättvis
källa även bör introducera läsaren i motpartens argument eller åsikter.133

Vad gäller källor som härrör från regeringar finns det en viss oenighet. Enligt Leth och
Thurén är de flesta officiella källor tendentiösa, framför allt genom ensidigt faktaurval,
trots att de i allmänhetens ögon ofta uppfattas som trovärdiga. De exemplifierar med
Vita husets webbplats som under Clintons administration visade upp en entydigt positiv
bild av presidenten men menar att informationen ändå hade ett värde genom att
demonstrera hur Clinton ville framställa sig själv. Rask är mer inkonsekvent då han
bedömer vissa regeringars webbplatser som misstänkta medan han, utan vidare
förklaringar, sätter stor tilltro till den svenska regeringen. 134 En annan viktig faktor som
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flera utvärderingsmodeller tar upp är det potentiella inflytande som sponsorer eller
annonsörer kan ha på innehållet.

4.5 Världsbild och kunskapssyn som tendens

Eftersom Internet tillgängliggör information från olika nationaliteter med vitt skilda
världsuppfattningar menar Leth och Thurén att det är extra viktigt att betona
tendenskriteriets relevans.135 Även Harris anser det vara betydande att vid
kvalitetsgranskning av en källa reflektera över upphovsmannens referensramar.
Människans politiska, ekonomiska, filosofiska och religiösa världsbild influerar ofta
hennes ställningstagande och åsikt i olika frågor grundligt och så även vid skrivande.
Det gäller val av ämne, vilka spörsmål som utelämnas och om motpartens argument
finns representerade. Världsbilden kan förvränga informationen och även leda till
fabricering av verkligheten. En politisk dagordning kan exempelvis få företräde framför
sanningen. 136 Leth och Thuréns resonemang är i linje med Harris när de menar att en
behjälplig utgångspunkt för informationssökare på Internet är att betrakta alla källor
som mer eller mindre tendentiösa. De påpekar dock att den geografiska skillnaden som
bestämmer de skilda världsbilderna inte behöver bestå av landsgränser, olikheterna kan
lika väl ligga på regional nivå. Det är viktigt att försöka bestämma en källas världsbild
för att kunna värdera dess uppgifter men samtidigt beakta att en tendentiös källa inte är
detsamma som en oduglig källa. Det väsentliga är förtrogenhet med tendensen så att ett
kritiskt förhållningssätt kan intas gentemot källan. Ibland, menar Leth och Thurén,
behövs olika världsbilder ställas i polemik med varandra för att ge en helhetlig bild av
verkligheten. 137

Som exempel på hur olika kunskapssyn och världsbild kan prägla källans framställning
av ett ämne nämner Leth och Thurén hur olikartat de elektroniska versionerna av
Encyclopaedia Britannica och Nationalencyklopedin framställer Olof Palme. Förvisso
är det en naturlig och ofrånkomlig vinkling eftersom Nationalencyklopedin är svensk
medan Encyklopaedia Britannica är amerikanskägt. Encyklopaedia Britannica lägger
tyngdpunkten på Palmes kritik av den amerikanska krigsföringen i Vietnam och
relationen mellan Sverige och USA som följt därav. Dessutom finns en ständigt
närvarande upprördhet över att Sverige tog emot amerikanska desertörer. Vissa
felskrivningar av partititlar och partinamn förekommer också. Även om framställningen
inte är direkt felaktig bidrar den till vilken bild man får av Palme som statsman. 138

För oss känns det dock något märkligt att en upphovsmans världsbild läggs fram som
något vi särskilt bör ägna oss åt att analysera, och inte bara som tidigare diskutera
källans tendens, bara för att vi nu enklare får tillgång till icke västerländska
informationskällor. Vi skulle vilja citera Rask när han skriver: ”Källkritikens grundidé
var att befria texten från dess mytologiska innehåll, men därmed skapades en annan myt
– myten om att objektivitet är möjlig”.139 Rask menar att man inom den källkritiska
skolan lever under illusionen att en ”sann” verklighetsbeskrivning är möjlig och att
medborgare allmänt fostras till en naiv tro på det tryckta ordet. Det spelar ingen roll hur
sakliga avsikter ett dokument har, det bär ändå alltid spår av sin tidsanda. Problemen
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med subjektiva källor synliggörs genom Internet men har alltid existerat. Internet kan
därmed öppna våra ögon och ge oss ett kritiskt förhållningssätt som vi kan överföra till
alla källor. På samma sätt skulle vi vilja hävda att den ”västerländska världsbilden”
förmodligen varit outtalad men likväl en norm i de skrifter som varit föremål för den
klassiska källkritiken. Kanske ser vi också här ett brott med den klassiska källkritiken
genom en uppenbarligen inte lika stark tro på objektivitet. Vi har sett hur exempelvis
Thurén i sina tidigare publikationer ansett att det finns källor utan tendens men nu
ifrågasätts människors förmåga att kasta bort sin förförståelse.

4.6 Anseende

I följande avsnitt resonerar vi kring det som på engelska kallas ”authority”, det vill säga
att materialet har skapats av en person eller organisation som har erkänt stor kunskap
om ämnet ifråga.140 Enligt Pettersson och Sommerland är gränsen mellan denna
kategori och ”objektivitet” hårfin eftersom många webbplatser består av förklädd
marknadsföring. Att röja upphovsmannen leder då ofta in i objektivitetsproblematiken.
Vi behandlar här även de faktorer som kan ge en antydan om upphovsmannens dignitet,
såsom domännamnet. Eftersom vem som helst idag kan publicera sig på webben finns
det ingen garanti att man på en webbsida kan finna skribentens kvalifikationer listade.
Problemet kan istället bli ett mer grundläggande: att försöka fastslå vem författaren
överhuvudtaget är. Inte ens om man verkligen hittar ett namn på en författare kan man
automatiskt utgå ifrån att denna person verkligen är skribenten. Det kan dessutom vara
problematiskt att fastställa vem som är ytterst ansvarig för det publicerade materialet,
om det överhuvudtaget är någon som är det.141 Sådana aktörer kan vara utgivare,
redaktörer eller organisationer.142

Webbsidor som presenterar mycket fakta om upphovsmannen har hög trovärdighet,
därom är skaparna av de flesta utvärderingsmodellerna överens. Information av detta
slag kan innehålla författarens namn, titel, ställning, organisationstillhörighet och
huruvida författaren kan kontaktas.143 Greer  et al. uppmanar dock användaren att
ifrågasätta om en titel verkligen ökar materialets tillförlitlighet. En allmän titel kan
användas för att uppväga att upphovsmannen inte har några etablerade kunskaper inom
det aktuella ämnesområdet.144 Om uppgifter om upphovsmannen inte står att finna kan
detta kompenseras genom ett fastställt förhållande, exempelvis en länk, mellan källan
ifråga och en sedan tidigare känd och betrodd webbplats. Vidare kan man undersöka om
källan är frekvent citerad eller länkad till.145 Detta rekommenderas i en av Pettersson
och Sommerlands behandlade checklistor och utgör enligt vår mening ett exempel på
auktoritetstro då man förlitar sig på andras omdömen.

En förutsättning för källans anseende är dessutom dess medvetenhet om erkända
auktoriteter och gängse uppfattningar i det behandlade ämnet. Hävdar källan en sanning
som av andra sakkunniga på området bekräftats som felaktig är källan av allt att döma
att betrakta som icke trovärdig. Leth och Thurén påpekar dock risken med den här typen
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av resonemang eftersom det kan innebära att källor som framför nydanande tankar och
som går emot redan belagd kunskap kategoriseras som icke trovärdiga. Att Galilei en
gång ansågs lika pålitlig som dagens UFO-anhängare kan bara utgöra en påminnelse.146

Leth och Thurén menar dessutom att webbplatsens adress och i synnerhet dess
toppdomän kan ge indikationer på källans trovärdighet. Studiet av toppdomänen ger
besked om vem som står bakom nätplatsen. De amerikanska toppdomänerna ”.gov” och
”.mil” anger att det är staten respektive krigsmakten som ansvarar för sidan. Detta
behöver inte tyda på tillförlitlighet eftersom sådana institutioner ofta anpassar
informationen i enlighet med sina intressen. ”.edu” innebär att webbsidan är knuten till
ett universitet, vilket inte utesluter att toppdomänen följer med även när webbplatsen
länkar till de anställdas privata sidor. Tecknet ”tilde” (visas här: ~) är oftast en
indikation på att webbplatsen är privat. Ideella organisationer har toppdomänen ”.org”.
Eftersom seriositeten hos organisationer varierar behöver inte den här toppdomänen ge
en antydan på trovärdighet. Det finns för tillfället inga avancerade metoder för att
kontrollera vem som står bakom en viss sida men det förekommer vissa webbplatser där
man kan få information om vem som registrerat sig för sidan, vilket förvisso inte
garanterar vare sig trovärdighet eller vem som egentligen är ansvarig. 147 Rent generellt
anser Greer et al. att ju kortare URL desto mer tillförlitlig är webbplatsen. 148

                                                                
146 Leth & Thurén 2000, s. 32f.
147 Ibid, s. 32.
148 Methods of evaluation 1999. Författarna refererar i detta resonemang till en intervju i en ljudfil vilken
vi ej har kunnat nå. Primärkällan, som finns på http://lrs.ed.uiuc.edu/realaudio/eps304_lecture3.ram, har
alltså inte kontrolleras.
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5 Resultat

I följande avsnitt kommer vi att presentera enkätsvaren. Resultatet levereras utifrån
enkätfrågornas ordningsföljd för att senare i diskussionen knytas närmre till uppsatsens
frågeställningar. Denna modell har vi valt för att ge läsaren en så grundläggande
redovisning som möjligt och därigenom visa steg för steg hur vi har gått från rådata till
diskussion. I de fall respondenterna kommenterat frågorna har vi gjort ett urval bland
kommentarerna. Dessa har valts ut på grund av att de antingen är välformulerade
exempel på något som flera respondenter anser eller, tvärtom, är en unik åsikt i frågan.
Merparten av resultatet kommer att beskrivas i löpande text men då ett förtydligande av
svarsfördelningen krävs kommer resultatet att åskådliggöras med hjälp av diagram. En
djupare analys av resultaten låter sig vänta till nästkommande kapitel. Endast rådata
som enligt vår bedömning är av störst intresse redovisas i texten men i bilaga 2
presenteras resultaten i tabellform fråga för fråga. Därför hänvisar vi exempelvis till
bilaga 2 när det gäller uppgifter om det interna bortfallet. Procentsatserna är enligt
Trosts förslag149 i analysen, men inte i bilagorna, genomgående avrundade till närmaste
hela procenttal och därför blir inte alltid den sammanlagda mängden 100 procent.

I resultatredovisningen för vi in variabeln ”stor” och ”liten” länksamling, en variabel
som har väckt vårt intresse efter att enkäten blivit besvarad. Därför var vi tvungna att
anpassa definitionerna av dessa termer utifrån det underlag vi redan hade fått. Vi valde
då, för att göra jämförelsegrupperna storleksmässigt lika, att slå samman de två
grupperna ”1-10 länkar” och ”10-25 länkar”. Länksamlingar med mindre än tjugofem
länkar räknas därmed som ”liten” och länksamlingar med fler än hundra länkar är
”stora”. Även om gränserna givetvis är godtyckliga så kändes de motiverade. Förutom
ambitionen att skapa likvärdiga grupper gick vårt resonemang ut på att om ett bibliotek
har en länksamling med fler än hundra länkar kräver den många arbetstimmar och utgör
samtidigt en stor del av bibliotekets profil. En länksamling med färre än tjugofem länkar
kräver i sin tur ett drastiskt urval som förhoppningsvis har krävt en viss eftertanke. De
båda grupperna representerade varsin ände av ett spektrum och dess skilda utgångslägen
bäddade i vår mening för en fruktbar jämförelse. Risken fanns dock att bibliotek med
endast ett fåtal länkar inte betraktar dessa som en länksamling per se men vi utgick från
att de som ändå valt att besvara enkäten inte ansett den vara irrelevant.

5.1 Hur många länkar finns det i ditt biblioteks länksamling?

Frågan visar att det är relativt stor variation på länkutbudet bland biblioteken och att det
bevisligen är vanligare att erbjuda sina användare antingen ett stort antal länkar eller ett
mindre antal. 30 procent uppger sig tillhandahålla 100 eller fler länkar på sin hemsida,
medan endast 10 procent upprätthåller en samling bestående av 50-100 länkar. 22
procent faller inom kategorin 25-50 länkar medan sammanlagt 36 procent uppger sig ha
ett utbud på mindre än 25 länkar.

                                                                
149 Trost 2001, s. 127.
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5.2 Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis ned på urval och
upprätthållande av länkarna varje månad?

Det visar sig att upprätthållande och urval av länkar inte är någon arbetssyssla av hög
prioritet. Den största gruppen, 48 procent, ägnar mindre än 1 timma per månad åt
skötsel av länksamlingen och 38 procent avsätter mellan 1-5 timmar per månad. Endast
2 procent har uppgett att de sysslar med länkarna mer än 20 timmar per månad och
ingen lägger mellan 10-20 timmar på arbete med länkar.

5.3 Hur många arbetar med urval av länkar på ditt bibliotek?

På grund av att vi valde att förse frågan med ett öppet svarsalternativ blev
sammanställningen av svaren onödigt komplicerad. På flera av biblioteken är inte
sammanställarna av länksamlingarna så klart utpekade utan det är en aktivitet som
många kan ägna sig åt. Vi har därför valt att dela in svaren i kategorierna ”en” ensam
länksammanställare och ”flera” dito. Svar som inte låtit sig placeras in i någon av
kategorierna har vi valt att kommentera. Kategoriseringen av svaren gjordes för att det
vi bedömde som mest väsentligt var att utröna huruvida de källkritiska granskningarna
kan dryftas mellan flera bibliotekarier eller inte. Om detta antal är två eller fem har dock
för oss ingen betydelse. Med grund i detta resonemang har vi, i de fall någon respondent
svarat till exempel ”1-2”, utgått från det högsta talet då det uppenbarligen förekommer
att flera arbetar med urvalet. Ovanstående resonemang är också förklaringen till att
svarsutfallet inte kunde presenteras i en tabell för bilaga 2.

85 personer har besvarat frågan och därav svarar 46 procent att de arbetar ensamma med
länkurvalet. 44 procent av respondenterna uppger att de är flera som beslutar om
länkurvalet. Resterande 11 procent avger svar som inte är glasklara och kräver vissa
kommentarer. Flera av dem upplever inte att de aktivt arbetar med sina länkar utan
utnyttjar de stora länksamlingar som till exempel Malmös och Mölndals stadsbibliotek
redan har skapat. ”Det känns lite orimligt att samtliga folkbibliotek håller på med detta.
Istället kunde man på resp bibliotek koncentrera sig på mer lokalt material och/eller
någon egen profil”, skriver en respondent. I ett fall är det kommunens webbmaster, som
inte är anställd på biblioteket, som har valt ut länkarna. I ytterligare några fall är man
inne i processen att rekonstruera webbplatsen men har än så länge ingen länkansvarig.

Trots de brister i formuleringen av fråga 2 och 3 som vi diskuterar i avsnittet om
reliabilitet och validitet är det ändå möjligt att ur materialet fastslå hur många
respondenter som både är ensamt ansvariga för länksamlingen och endast ägnar en
timma eller mindre åt den i månaden. Denna beskrivning stämmer in på 18 procent av
de svarande.

5.4 Har ditt bibliotek nedskrivna kriterier för källkritisk granskning
av webbplatser?

Frågan resulterade i en ojämn svarsfördelning då 94 procent besvarat frågan nekande.
Majoriteten av respondenterna har alltså inga nedskrivna kriterier för källkritisk
granskning medan 5 procent hävdar att biblioteket har någon form av dokumenterade
riktlinjer gällande källkritisk granskning av webbplatser. 1 procent anser sig inte veta
hur det förhåller sig i detta avseende på deras arbetsplats.
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5.4.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

En gruppering av svaren utifrån variabeln ”länksamlingens storlek”, det vill säga svaren
på fråga 2, visade att det enbart var sammanställarna av de största länksamlingarna, 100
länkar eller fler, som följer nedskrivna kriterier. Vi har därmed kunnat fastställa en
statistiskt signifikant skillnad mellan de båda grupperna utifrån värdet: p< 0.044.

5.5 Är det enligt din mening rimligt att kräva att folkbiblioteks
länksamlingar ska ge tillgång till källkritiskt granskat material?

Trots resultatet av den ovanstående frågan visar fördelningen av svaren att huvudparten
av de tillfrågade, 82 procent säger sig kunna kräva att folkbibliotekens länksamlingar
ska föregås av en källkritisk bedömning. 8 procent svarar nekande medan 10 procent har
valt svarsalternativet ”vet ej”.

Vi gav i anslutning till ovanstående fråga respondenterna möjlighet att lämna
kommentarer. Några som svarat nej motiverar sitt ställningstagande med att det är
användarens ansvar att göra den källkritiska bedömningen av länkarna. Detta dels för att
det är omöjligt för biblioteket att från början veta i vilket syfte länkarna kommer att
användas och även för att det är omöjligt för de som lägger ut länkarna att behärska de
vitt skilda ämnesområden som en länksamling kan behandla.

Även några som har svarat ”vet ej” har avgett kommentarer. Någon menar att lokala
länkar kan vara av värde även om kvaliteten på dem är mindre bra. En annan anser att
det kan vara rimligt men att det kanske inte behöver vara ett krav eftersom bibliotekets
övriga bestånd granskas källkritiskt. En tredje tycker att man rent principiellt kan ställa
krav på att bibliotekets länksamling ska presentera källkritiskt granskat material men
modifierar sitt svar i följande formulering: ”När det gäller specialämnen som ungdomar
ofta frågar efter, ex voodoo och lite obskyra saker så är man ju ofta glad om man hittar
något alls.”

Bland de som svarat ”ja” ges bland annat kommentarerna att det är självklart att även
länkar ska granskas källkritiskt på samma sätt som biblioteken skärskådar övrig
information med avseende på innehåll och upphov. Flera påpekar att det är de
etablerade och officiella webbplatserna som gäller i deras länksamlingar. En respondent
förtydligar sin åsikt: ”Självklart måste man vara källkritisk när man lägger ut länkar
eller information på en så officiell och offentlig sida. Våra länkar på bibliotekssidorna är
dock av det riktigt seriösa slaget d v s de går till riksdagen, till statens offentliga
utredningar, svensk författningssamling, SCB, kommunfullmäktige, konsumentverket,
TPB, några arkiv etc.” Biblioteket ska stå för kvalitet och seriositet eller som en
respondent uttrycker sig: ”Det är ju det vi säger oss vara duktiga på; att hitta, sortera och
kritiskt bedöma information.” En annan respondent går ännu längre när vederbörande
menar att länkarna dessutom bör vara inlagda i bibliotekskatalogen så att en sökning
kan resultera i uppslag på både litteratur, videofilm, CD och Internetkällor. Flera
betonar dock att de länkar vidare till sökmotorer och ämneskataloger, eller helt enkelt en
vanlig webbplats innehållandes en länksamling, som i sin tur inte nödvändigtvis har
kvalitetsgranskade länkar. Det finns inga resurser att kontrollera alla dessa länkar och
många vittnar om att arbetstiden för upprätthållande av länksamlingen är starkt
begränsad; någon djupanalys är det inte tal om. ”Alltså kan man inte ha länksamlingar
om man inte har arbetstid att sköta den”, skriver en respondent.
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5.5.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Oavsett storleken på länksamlingen är majoriteten av respondenterna överens om att
folkbiblioteken har ett uppdrag när det gäller att presentera källkritiskt granskat material
men allra tydligast blir det i gruppen respondenter med stora länksamlingar. Här svarar
89 procent ”ja” på frågan mot 81 procent inom gruppen med länksamlingar
innehållandes högst tjugofem länkar. Det är också tydligt att det finns färre osäkra
respondenter bland de med stora länksamlingar. Ingen har svarat ”vet ej” på frågan
jämfört med exempelvis 13 procent bland gruppen ”1-25 länkar”.

5.6 Anser du att det är ett syfte/delsyfte med er länksamling att ge
tillgång till källkritiskt granskat material?

En majoritet av de svarande, 79 procent, har besvarat frågan jakande medan återstående
20 procent fördelas jämnt över alternativen ”nej” eller ”vet ej”. Av de som besvarat
frågan med ett ”ja” beskriver många det som ett självklart syfte att, oavsett media, förse
användarna med källkritiskt granskat material; en respondent säger till och med att det
uttryckligen tillhör folkbibliotekets uppdrag. Några andra kommentarer lyder: ”Nätet
innehåller för mycket smörja, många behöver hjälp att sovra” och ”Det är vår profession
att bedöma kvaliteten på såväl tryckt som elektroniskt material.” En annan respondent
som ger sin syn på syftet med en länksamling säger:

Mitt syfte är att ge creme de la creme från webben. Att plocka ut några verkligt intressanta
russin. Jag anser att folkbiblioteken har mycket att göra på nätet. Att strukturera och visa på
nyttiga grejor som folk inte alltid vet finns. Som att införa begreppet den djupa webben.
Eller hänvisa till sökmaskiner över sökmaskiner. Eller att visa på av bibliotek skapade sidor
som BUBL eller Digital Librarian.

Flera av respondenterna betonar dessutom att källkritisk granskning är nödvändig
eftersom det handlar om att lyfta fram de bästa webbplatserna och databaserna och
därigenom skapa en ingång för användaren, och även för bibliotekarien, till egen
sökning.

Bland de som svarat på frågan med ett ”nej” eller ”vet ej” är kommentarerna mer
knapphändiga. Så här svarar en respondent som besvarat frågan nekande: ”Syftet med
vår länksamling är dels att visa ortsspecifika länkar dels att underlätta för
bibliotekarierna när de har användarundervisning och dels att visa upp vårt utbud av
databaser. För barn vill vi visa på roliga länkar.” Det verkar alltså som att
länksamlingen snarare anses ha funktionen att roa användaren samt representera det
fysiska biblioteket och dess omgivning. En respondent som besvarat frågan med ”vet
ej” uppger att frågan inte har diskuterats speciellt ingående på biblioteket.

5.6.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Vid en jämförelse mellan de båda grupperna ”stora” och ”små” länksamlingar kan det
konstateras att skillnaderna inte är markanta. 77 procent i gruppen med färre än 25
länkar svarar ”ja” på frågan mot 81 procent av respondenterna med stora länksamlingar.
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5.7 Anser du att du har tillräcklig kunskap om källkritik på Internet?

51 procent anser att de har tillräcklig kunskap om källkritik på Internet, medan 36
procent inte anser sig ha det och 14 procent uppger sig inte veta om de har tillräcklig
kunskap. De som svarat ja på frågan är ganska samstämmiga i sina kommentarer och
menar att de har tillräckliga kunskaper i ämnet för att kunna upprätthålla en länksamling
men att det säkert finns mer att lära. En respondent ger inte uttryck för samma
entusiasm när denne menar att det är en sak att ha tillräckliga kunskaper men en annan
att sätta dem i bruk. En annan respondent problematiserar resonemanget lite och
ifrågasätter värdet av att källkritiskt granska alla sorters länkar:” På vår länksida över
lokala webbresurser är det t ex ett självändamål att man ska kunna hitta länkar till lokala
föreningars webbplatser. Sedan kanske inte föreningssidorna är världens bästa, rent
innehållsmässigt, men det får då komma i andra hand.”

Av de som svarat ”nej” på frågan betonar flera att man aldrig kan ha tillräcklig kunskap
inom ämnet källkritik. ”Det får man nog aldrig!” svarar till exempel en respondent.
”Tillräckligt kan det väl aldrig bli. Det uppstår allrtid [sic!] någon situation där man
skulle önska att man behärskade mer. Vad är tillräcklig kunskap? Tillräcklig kan
innebära stagnation och då är det kört” menar en annan. En annan respondent uppger att
det finns en önskan bland flera av kollegorna att få gå en kurs i källkritik på Internet.

Av de respondenter som besvarat frågan med ”vet ej” anser ett par respondenter att det
är svårt att veta vad ”tillräckliga kunskaper” innebär men de anser sig ha fått vissa
insikter. En respondent uttrycker det så här: ”Svaret är väl snarast tja. Vi har egentligen
goda kunskaper i källkritik och vet därför att det är mycket svårt att vara säker på
någonting.” Andra respondenter inom kategorin ”vet ej” åberopar sitt så kallade
”bondförnuft” och en vana att hantera andra medier. En av dessa respondenter broderar
ut resonemanget genom att hävda att det inte är någon större skillnad att bedöma
Internetresurser än tryckt media. En annan tycker att det underlättar att länklistan har en
slagsida åt officiella hemsidor, databaser och myndighetssajter.

5.7.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

I stort sett har lika hög andel i båda grupperna svarat ”ja” på frågan: 58 procent av de
som tillhandahåller stora länksamlingar jämfört med 55 procent av de ansvariga för de
små länksamlingarna. Däremot är det dubbelt så många i den senare gruppen som inte
anser sig ha tillräckliga kunskaper, 39 procent kontra 19 procent. Dessutom är det värt
att påpeka att de som valt att inte ta ställning i frågan och svarat ”vet ej” finns
överrepresenterade i gruppen ”100 länkar och uppåt” och de utgör dessutom fyra gånger
så stor andel än de som svarat ”vet ej” i jämförelsegruppen, 23 kontra 6 procent. Vi har
här erhållit p< 0.08 och kan därför visa på tendenser som pekar mot att det föreligger en
skillnad mellan grupperna.



45

5.8 Hur har du inhämtat dina kunskaper om källkritik på Internet?
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Diagram 1

Kommentarerna avslöjar en viss oenighet om huruvida källkritik är ett ämne som
lämpar sig för textstudier. ”Det finns utmärkt litteratur i ämnet”, ”Har läst om källkritik
på nätet … ”, ”Kolla källan (Skolverket) har massor av bra material” menar tre
respondenter medan en annan anser: ”Detta är inget man lär sig genom att läsa i böcker.
Man måste surfa mycket och ofta, samt ha en ‘grund-kritisk’ inställning redan från
början. Och vi på biblioteken har då goda förutsättningar eftersom vi är vana vid t ex
litteratururval efter olika kriterier.”

Flera svar ifrågasätter att innehållet i begreppet källkritik skulle förändras bara för att
mediet är nytt och åberopar sina erfarenhet sedan tidigare av att bedöma litteratur.
Följande kommentarer utgör exempel på denna åsikt: ”Sunt förnuft, kompetens, .... Har
väl inte tillräcklig kunskap eftersom jag inte ser någon större skillnad på källkritik. Det
är väl innehållet som är viktigt och inte den teknisk- praktiska formen”, ”Samma regler
som gäller för vanl. litt. är mer eller mindre applicerbara på Internet. Det är bara ett nytt
medium. Innehållet är inte nytt, (el. som romarna sade: Intet nytt under solen)” och
”Genom universitetsstudier (inbegripet forskningsmetodik), erfarenhet av journalistik.
Källkritik på Internet skiljer i princip inte från annan källkritik.”

Av de svarande som har valt att kommentera vilken utbildning alternativt kurs i
källkritik de har tagit del av nämner två stycken distanskursen ”IT för bibliotekarier”
medan ytterligare två respondenter anser sig ha lärt sig det mesta under utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap. Någon kan inte erinra sig hur kunskaperna
inhämtats men är noga med att framhålla att det, likt tryckt media, bygger på
yrkesprincipen att tillhandahålla objektivt material som speglas ur olika synvinklar.
Detta kan tyckas vara en motsägelse men förmodligen menar respondenten att
materialet är objektivt just därför att olika parter får komma till tals.

Kommentarerna styrker även att det från folkbibliotekshåll finns ett engagemang och en
levande diskussion om källkritik på Internet. Under år 2001 höll ett bibliotek en kursdag
i ämnet. Flera respondenter berättar att de undervisar i ämnet och någon har till och med
varit engagerad i att utarbeta en webbaserad handledning i källkritik för gymnasieelever.
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5.8.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

A: Studier på egen hand
B: Diskussioner med kollegor

C: Utbildning eller kurs
D: Annat

Det vanligaste sättet att inskaffa kunskaper i ämnet källkritik är genom studier på egen
hand. Detta får tala för båda grupperna då det är 68 procent bland de som har 1-25
länkar respektive 77 procent av de som har 100 eller fler som valt det alternativet. I den
lilla gruppen är det dock lika vanligt att kunskaperna inhämtas genom utbildning eller
kurs, alltså likaledes 68 procent jämfört med 58 procent av respondenterna med stora
länksamlingar. Dessa respondenter ser även till att ta lärdom av sina arbetskamraters
kunskaper i källkritik då ”diskussioner med kollegor” är den näst vanligaste källan till
kunskap. För övrigt är det även anmärkningsvärt att av de som överhuvudtaget inte har
besvarat frågan ingår samtliga i gruppen med tjugofem eller färre länkar. Sammanlagt är
det en tiondel av gruppen som inte har svarat.

5.9 Hur sker urvalet av länkar?

A: Förslag från bibliotekets låntagare eller webbplatsens besökare
B: Sökningar på eget initiativ
C: Tips från arbetskamrater

D: Inspiration från andra länksamlingar
E: Uppslag från biblioteksrelaterade tidskrifter, e-postlistor etc.

F: Uppslag från icke biblioteksrelaterade tidskrifter, e-postlistor etc.
G: Annat

Även denna fråga var försedd med flera svarsalternativ, närmare bestämt sju stycken,
och även här gick det att ange flera av alternativen. Intressant att notera är att det
uppenbarligen inte är så frekvent förekommande att låntagare själva föreslår tillskott i
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länksamlingen. En respondent skriver: ”Förslag från lånare etc. är mycket ovanligt,
vilket förstås får mig att fundera på hur stor nyttan egentligen är med länksamlingen.”
Möjligen är låntagarnas inflytande mera indirekt, ett par av respondenterna uppger att
vanliga frågor och det lokala behovet har varit en utgångspunkt i skapandet av
länksamlingen och att nya länkar har hittats genom förfrågningar inom ett visst ämne.

Andra nämner att de har fått tips genom bibliotekskonferenser och kurser i offentligt
tryck. När det gäller uppslag från tidskrifter eller e-postlistor vare sig dessa är
biblioteksrelaterade eller ej nämns Skolverkets månadsutskick ”Fredagsbrevet”,
Inetmedia och Internetworld. En respondent uttrycker att målet är att komplettera de
egna samlingarna inom vissa ämnesområden samt inkludera det material som bara finns
på Internet. Några kommentarer avslöjar att avsikten inte är att bygga upp en egen
omfattandelänksamling: ”Det finns redan så många och varje bibliotek behöver inte ha
sin egen” eller ”Arbetet med länkarna är så omfattande att man antingen får ge det
mycket tid eller låta bli”, som en annan respondent anser. Ambitionen stannar därmed
vid att länka till andra bibliotek eller sökmotorer: ”Vi har valt våra länkar från andra
biblioteks länklistor och antagit att de är OK”, skriver en annan respondent. Av de som
hittar stoffet till länksamlingen genom egna sökningar säger någon att mycket påträffas
i anslutning till referensfrågor medan en annan respondent hänvisar till att
bibliotekspersonalen gör sökningar inom sitt respektive specialämne.

5.9.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

A: Förslag från bibliotekets låntagare eller webbplatsens besökare
B: Sökningar på eget initiativ
C: Tips från arbetskamrater

D: Inspiration från andra länksamlingar
E: Uppslag från biblioteksrelaterade tidskrifter, e-postlistor etc.

F: Uppslag från icke biblioteksrelaterade tidskrifter, e-postlistor etc.
G: Annat

En jämförelse mellan de stora och små länksamlingarna visar att det är betydligt
vanligare att respondenterna med stora länksamlingar inkluderar länkar efter förslag
från webbplatsens besökare eller låntagare. 46 procent i gruppen ”100 eller fler länkar”
uppger att länkurvalet kan ske på detta sätt jämför med endast 16 procent i gruppen med
färre än tio länkar. Överlag har denna grupp klart lägre svarsfrekvens på samtliga
svarsalternativ. Det är till exempel värt att uppmärksamma att praktiskt taget alla, 92
procent, i gruppen med hundra eller fler länkar inspireras av andra länksamlingar medan
siffran för gruppen tjugofem eller färre länkar är 68 procent. Ännu större skillnad råder
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för svarsalternativet ”tips från arbetskamrater” där siffrorna blir 92 procent kontra 58.
Men häpnadsväckande stor skillnad kan man iaktta gällande alternativet ”uppslag från
icke-biblioteksrelaterade tidskrifter och e-postlistor etc.” där 85 procent av de ansvariga
för stora länksamlingar använder dessa som inspirationskällor jämfört med endast 6
procent av den andra gruppen. Slutligen finner gruppen med stora länksamlingar i större
utsträckning andra vägar för länkuppslag än de givna svarsalternativen: 31 procent
jämfört med endast 3 procent. Flera av de skillnader vi sett utifrån resultatet är statistiskt
säkerställda och de p-värden vi uppnått på de olika svarsalternativen A till och med G
är: p< 0.08, p< 0.010, p< 0.006, p< 0.005, p< 0.057, p< 0.000 och p< 0.11.

5.10 Om du i ovanstående fråga angett alternativet ”inspiration från
andra länksamlingar”, vilken/vilka länksamlingar inspireras du av och
varför just dessa?

Som synes är detta en följdfråga till den ovanstående och av de 68 personer som angett
att de inspireras av andra länksamlingar valde 64 stycken att besvara även denna fråga.
Mölndals statsbibliotek har en unik position hos de som svarat på enkäten och fler än
hälften, 33 respondenter, uppger att de inspireras av deras länksamling. Samlingen får
otaliga lovord: ”Pålitlig kvalitet”, ”Mycket matnyttiga och bra ingångar”, ”Den är
outstanding”, ”Bäst i Sverige alla kategorier, tydligast, överskådligast (sic!), enklast,
bredast, mycket innehållsrikt, gratis”, ”bra strukturerad”, ”Fördelen med den är bl.a. att
den är ämnesindelad”, lyder några kommenatrer. En annan respondent skriver att det går
att länka direkt till Mölndals samling utan att skämmas. Även Malmö stadsbiblioteks
länksamling kan betraktas som en av inspiratörerna för övriga folkbibliotek eftersom det
är den länksamling som respondenterna, näst efter Mölndal, refererar till.
Övriga namngivna länksamlingar kommenteras inte så utförligt. Skolverkets
Länkskafferi beskrivs som omfattande och pålitligt och dess länkar sägs vara bra
indexerade och beskrivna. Barnens bibliotek, som är en del av Västra Götaland
regionbiblioteks webbplats, uppges som en inspirationskälla eftersom den rymmer det
mesta och är lätt att söka i. Skoldatanätet och Inetmedia nämns också som
inspirationskällor: ”därför att man på goda grunder kan anta att de har en källkritisk
kunskap” uppger en respondent som skäl. GP:s länksamling, Fysikum, Bubl och KB är
andra webbplatser som vittjas i jakten på länkar. Flera respondenter betraktar även
offentliga institutioners eller myndigheters webbplatser som tongivande inspiratörer.
Det är även tydligt att länsbiblioteken verkar ha en betydande position när det är fråga
om inspiration. Flera av respondenterna visar genom sina kommentarer relevansen av
att hålla sig ”up to date” med vad som försiggår på länsbibliotekens hemsidor.

Och med de lysande undantagen Mölndal och Malmö är det relativt få folkbiblioteks
länksamlingar som namnges som inspirationskällor. Men det är uppenbart att så gott
som samtliga respondenter botaniserar bland sina kollegors åstadkommanden, främst i
folkbibliotekens länksamlingar men även i universitetsbibliotekens. Universitets- och
högskolebibliotek som nämns i sammanhanget är Uppsalas universitetsbibliotek,
Mitthögskolans bibliotek och Lunds universitetsbibliotek. En respondent som svarar att
universitetsbiblioteks webbplatser inspirerar uppger som orsak att dessa i högre
utsträckning än ett folkbibliotek använder webbplatsen i undervisning.

Länksamlingarna ska vara biblioteks- eller utbildningsinriktade eftersom dessa upplevs
som seriösa, pålitliga och etablerade och skaparna av dem antas ha källkritiska
kunskaper. Exempel på biblioteksrelaterade länksamlingar som inspirerar
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respondenterna är Librarian’s Index to the Internet och Folkbibliotekernes Netguide.
Men även estetiska kvaliteter värderas: ”Sådana som ger ögat inspiration att klicka
vidare. De måste vara lätta att botanisera i.” En annan respondent beskriver hur
vederbörande vid sidan av de ovan nämnda folkbiblioteken letar efter guldkorn i
länksamlingar som tillhör udda eller väldigt ämnesspecialiserade webbplatser.

5.11 Använder du riktlinjer eller checklistor för att granska
webbplatser källkritiskt?

Av de 87 som svarade på frågan har de flesta, 81 procent, uppgett att de inte utgår från
vare sig riktlinjer eller checklistor vid granskningen av webbsidor. 17 procent svarade
dock ”ja” medan 2 procent av enkätdeltagarna valt svarsalternativet ”vet ej”.

Respondenterna kunde även kommentera den här frågan. Någon menar att personalen
unisont bestämt vad som bör kontrolleras men hur noga det sedan efterföljs verkar inte
följas upp. Samma respondent understryker även den vana att granska som följer på
några års arbete. En annan säger sig ta hjälp av valda delar av skolverkets checklista ”att
värdera webbplatser själv” och journalistgruppen Webbpennans olika resurser.

De som svarat att de inte använder sig av riktlinjer eller checklistor lämnar olika orsaker
till det. Ett par menar att det sunda förnuftet i kombination med erfarenhet räcker. De
riktlinjer som finns i huvudet på alla bibliotekarier är fullt tillräckliga. En respondent
menar att vederbörande följer de riktlinjer för mediaurval som kulturnämnden lagt upp.
En annan enkätdeltagare som svarat nekande förutsätter att all information som är
statlig, kommunal eller som härstammar från någon myndighet är korrekt. Denne
använder följaktligen sådana länkar mest. Då länkning till exempelvis sökmotorer
förekommer påpekas det för kunden att innehållets trovärdighet och äkthet inte kan
garanteras. En respondent motiverar sitt nekande svar med att understryka att då
länkarna är fåtaliga och härrör från mycket vedertagna webbplatser är det att betrakta
som onödigt arbete att lägga ned tid och resurser på arbete som andra med större
personalresurser redan gjort.

5.11.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Att här studera variabeln ”länksamlingens storlek” visar att grupperna ligger på
liknande värden. Av de stora länksamlingarna är det 81 procent som inte håller sig med
riktlinjer och för de små länksamlingarna är den siffran 77 procent.

5.12 Om ja, vilken eller vilka checklistor har du använt dig av?

Av de 15 som gör gällande att de använder sig av någon form av riktlinjer eller
checklistor vid källkritisk granskning av webbplatser har 13 valt att utveckla sitt svar
och delge oss vilka de valt att följa. Tre av de svarande använder sig av Skolverkets
riktlinjer, ”Kolla källan”, medan det de andra uppger sig följa varierar i stor
utsträckning. Två respondenter hänvisar till den allmänna policy som gäller för inköp av
tryckt media medan två andra räknar upp de praktiska kriterier som de utgår ifrån:
upphovsman, tillförlitlighet och aktualitet. Riktlinjer ifrån SveSök, kulturnämndens
riktlinjer för mediainköp, Lunds universitet, Skånewebben, utbildningen på
Bibliotekshögskolan och högskolekursen ”Internet för bibliotekarier” namnges också av
respondenterna.
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5.13 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsen har
uppdaterats nyligen?

Frågan genererade en relativt jämn svarsfördelning. 30 procent av de tillfrågade
biblioteken säger sig alltid kontrollera huruvida webbplatsen uppdaterats nyligen. Lika
många prioriterar inte denna källkritiska princip i lika hög grad då de valt ”ibland” som
svarsalternativ. Nästan lika många, 29 procent, uppger att de kontrollerar samma
uppgifter ofta. De som inte stämmer av ovanstående uppgifter så ofta utgör en minoritet
då 5 procent har valt att svara ”sällan” och 1 procent valt alternativet ”aldrig”.

5.14 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsen
uppdateras regelbundet?

Att webbplatsen uppdateras regelbundet kontrolleras inte i lika stor utsträckning som att
den uppdaterats nyligen. Av svaren kan utläsas att 10 procent alltid granskar hur det
förhåller sig med regelbundenheten i uppdateringen. 24 procent genomför enligt
uppgifter kontrollen ”ofta” medan 32 procent endast gör det ”ibland”. Vidare valde 24
procent att svara ”sällan” medan 5 procent angav alternativet ”aldrig”.

5.15 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
länkar fungerar och inte är ”brutna”?

Att kontrollera graden av brutna länkar är en vanligare åtgärd bland respondenterna i
förhållande till motsatsen men flest svar fångas ändå in av alternativet ”ibland”. En
femtedel vardera av de tillfrågade anger att de alltid eller ofta undersöker webbplatsens
länkar och 37 procent utför kontrollen ibland. 16 procent anger svarsalternativet
”sällan” men bara en procent uppger att länkrötan får frodas fritt; länkarna kontrolleras
aldrig.

5.16 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
innehåll överensstämmer med ursprungskällan i de fall denna anges?

Att försäkra sig om att informationen på webbplatsen stämmer överens med
primärkällan verkar för de flesta respondenterna inte vara en självklar rutin. Endast 9
respektive 10 procent uppger att kontrollen sker ”alltid” eller ”ofta” och en femtedel av
de tillfrågade kontrollerar aldrig samstämmigheten mellan källorna. Alternativen
”ibland” och ”sällan” fångade tillsammans in hälften av respondenterna.
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5.17 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
information bekräftas av en eller flera oberoende källor?

Även denna fråga undersöker hur respondenten ställer den aktuella webbplatsen i
relation till andra källor och här visar det sig att en majoritet aldrig (30 procent) eller
sällan (31 procent) försöker få webbplatsens innehåll belagt av en oberoende källa.
Endast en respondent uppger att kontrollen alltid utförs.

5.18 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsen
redogör för sina källor, exempelvis genom en källförteckning?

Majoriteten av de svarande, sammanlagt 52 procent, sållar sig till alternativen ”ibland”
eller ”sällan”. Dessutom anger 16 procent att de aldrig kontrollerar att webbplatsen
redogör för sina källor. 5 procent svarar ”alltid” på frågan medan 20 procent uppger sig
ofta utföra kontrollen.

5.19 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
upphovsman anges?

Eftersom frågan innebär att på webbplatsen leta upp en angiven upphovsman och inte
att genom vidare forskning utröna huruvida uppgifterna stämmer får det sägas vara en
enkel granskning att utföra och enligt enkätresultatet en av de vanligaste. Nära hälften
utför alltid denna kontroll och tillsammans med de som uppger att de ofta kontrollerar
upphovsmannen utgör gruppen 61 procent. Endast 6 procent utför aldrig kontrollen och
12 procent har angett svarsalternativet ”sällan”.

5.20 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
upphovsman kan kontaktas?

Även denna fråga gäller en relativt snabb koll efter uppgifter på webbplatsen men denna
granskning är inte lika frekvent hos respondenterna. Svaren är i stort sett jämnt
fördelade mellan de fem olika svarsalternativen varför det är svårt att se någon klar
tendens men den största svarsfrekvensen återfinns i alternativen ”alltid” (20 procent)
och ”ofta” (25 procent).

5.21 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att upphovsmannen
har ämneskunskaper som är relevanta för webbsidans innehåll?

Nästan en tredjedel av respondenterna verkar avfärda vikten av upphovsmannens
ämneskunskaper vid en källkritisk bedömning av en webbsida då 31 procent valde
alternativet ”aldrig”. 12 procent av de tillfrågade säger sig alltid kontrollera ovanstående
källuppgifter medan 22 procent gör det ”ofta”, 20 procent ”ibland” och endast 8 procent
”sällan”.
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5.22 Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du webbplatsens
språkliga riktighet, ex stavning?

Språkkontroller verkar vara en frekvent granskning bland respondenterna, 23 respektive
26 procent uppger att den utförs ”alltid” eller ”ofta”. Dessutom svarar 22 procent av de
tillfrågade ”ibland” medan 9 procent aldrig kontrollerar språkets riktighet.

5.23 Toppdomänen ger en fingervisning om webbplatsens
tillförlitlighet.

Fördelningen av svaren visar att nästan hälften av respondenterna, 45 procent instämmer
i att toppdomänen ger en antydan om tillförlitlighetsgrad. 41 procent instämmer delvis i
frågan medan endast 2 procent inte instämmer alls. Någon som instämmer i frågan
menar att: ”om toppdomänen är en myndighet, högskola eller liknande bör den vara
relativt tillförlitligt”. En annan tycker att toppdomänen ofta är en indikation på en
förtroendeingivande källa men pekar även på vikten av att kontrollera även
toppdomänen ”många mindre seriösa är väldigt snabba på att registrera bra domäner”.
Dessa kommentarer tyder på att respondenterna har tänkt, inte bara på toppdomänen,
utan på hela domännamnet och möjligen kan flera respondenter ha läst frågan på samma
sätt.

Av de som instämmer delvis pekar kommentarerna, logiskt nog, både på argument för
och emot påståendet. Någon belyser exempelvis det faktum att även myndigheters
webbplatser kan innehålla föråldrad information och en annan anser att privata
hemsidor kan vara ”guld värda”. En respondent skriver att vederbörande ”kanske aktar
sig för .nu etc” medan en annan påpekar att svenska myndigheter, organisationer och
institutioner, förutom .se domänen, numera också använder sig av .org, .net och .nu. En
respondent vittnar om sina egna erfarenheter av att en länkad sökmaskin lades ned och
när adressen därefter köptes av ett oseriöst företag beskriver vederbörande detta som
”mycket irriterande”.

5.23.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

En iakttagelse att ta fasta på då variabeln ”länksamlingens storlek” förs in i
resonemanget är att ingen av respondenterna med stora länksamlingar svarat ”vet ej”
men det har hela 23 procent i jämförelsegruppen gjort. Värt att observera är dessutom
att 54 procent i gruppen med många länkar delvis instämmer i påståendet medan
motsvarande siffra är 32 procent för gruppen med få länkar. p< 0.08 och vi kan därmed
se att det finns tendenser för en skillnad mellan grupperna.

5.24 En bra webbkälla ger opartisk information som inte framhäver
upphovsmannens åsikter.

Svaren fördelar sig relativt jämnt över svarsalternativen. Närmare hälften, 48 procent
instämmer delvis i påståendet medan vardera 28 och 16 procent ”instämmer” respektive
”inte instämmer”. Ingen av de som instämmer har funnit någon anledning att
kommentera sitt val men i de båda övriga kategorierna förekommer desto fler
kommentarer. Av de respondenter som uppger att de delvis instämmer påpekar flera att
det i många fall kan vara just upphovsmannens åsikter man söker till exempel när det
gäller politiska partiers webbplatser, och att fokus istället bör ligga på att
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upphovsmannen tydligt redogör för sin ståndpunkt och vilken organisation som står
bakom. Någon utvecklar resonemanget och menar att så länge det finns utrymme för
eget tänkande behöver det inte vara fel att redovisa upphovsmannens åsikter. En annan
respondent går ännu längre och problematiserar resonemanget genom att säga att det
beror på om upphovsmannen är en fysisk person, en organisation eller en myndighet.

Ett par respondenter vill också markera att man aldrig kan utgå från att information är
opartisk, ”allt urval blir alltid subjektivt”, skriver en av de tillfrågade medan en annan
anser att journalistiska källor ofta är bra men alltid innehåller ett visst mått av
subjektivitet. Ytterligare en respondent verkar i och för sig tro på begreppet ”opartisk
information” men tycker att webbplatser är mer läsvänliga och intressanta om
upphovsmannen vågar tycka något. Ett par av de tillfrågade pekar på att vissa ämnen
kräver flera perspektiv och att vinklad information kan ge underlag för debatt. En
respondent identifierar ett antal webbplatser, till exempel Amnesty, Rädda Barnen och
Quick Response, vilka visserligen innehåller åsikter men som vederbörande ändå anser
tillförlitliga.

Ståndpunkten att opartiskhet inte är lika väsentlig som att upphovsmannens syfte med
sidan klart redovisas återkommer även i kommentarerna hos de respondenter som inte
instämmer i påståendet. Detta kan illustreras med följande exempel från en respondent:
”Inga problem med en kontroversiell sida - tvärtom - bara det klart framgår att den är
det. Nyligen fick jag ett tips på en israelisk sida som betecknade sig som fredssida. Icke
desto mindre fanns det länkar till kurser i skjutning med Uzis!”.

5.24.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Det råder ingen märkbar skillnad mellan de två jämförelsegrupperna för denna fråga, till
exempel är siffrorna för de som instämmer 39 procent av sammanställarna av små
länksamlingar jämfört med 35 procent. Det som kan påpekas är att gruppen med färre
än 25 länkar visar 10 procents bortfall medan samtliga respondenter i
jämförelsegruppen har besvarat frågan.

5.25 En bra webbkälla redogör för upphovsmannens egna åsikter.

Hälften av de svarande uppger att de delvis instämmer i ovanstående påstående medan
resterande fördelar sig jämnt i kategorierna ”instämmer” och ”instämmer inte”. Många
av de som instämmer delvis påpekar att det är helt avgörande vilken sorts webbplats det
handlar om, ibland är det helt enkelt intressant med åsikter och ibland bör de ej blandas
in. Detta kan illustreras genom de exempel som två olika respondenter ger: ”Livets ords
webbplats t ex måste naturligtvis redogöra för sina åsikter och hur de uppfattar
omvärlden. Det får man ju vara medveten om. De kan ju inte se sig själva neutralt
utifrån.” En annan respondent exemplifierar: ”Ex SCB:s statistik skall ej framföra
åsikter och gör det inte heller.” En av de respondenter som inte instämmer i påståendet
opponerar sig mot att vare sig en text eller länksamling nödvändigtvis måste färgas av
upphovsmannens egna åsikter: ”En agnostisk webbredaktör kan lägga upp ett otal
länkar till sidor med information om islam, skapade av korrekta muslimska
upphovsmän, om man är bibliotekarie med uppgift att skapa en länklista med resurser
om religioner, exempelvis.” Ytterligare en respondent som inte instämmer i påståendet
utbrister: ”Så godtyckligt får inte folkbiblioteken handskas med bibliotekskatalog eller
hemsida.” En pragmatisk syn på saken uttrycks av en respondent som visserligen håller
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med om påståendet men: ” … men allt kan och bör inte vara politiskt korrekt. It’s a
jungle out there. Det är bara att inse det och försöka passa sig så man inte blir lurad.”

5.25.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Inte heller för denna fråga råder det någon större skillnad mellan grupperna, det som
kan nämnas är att gruppen med stora länksamlingar i något högre utsträckning inte
instämmer i påståendet. 31 procent i den gruppen tycker inte att upphovsmannens egna
åsikter ska redogöras jämfört med 23 procent i jämförelsegruppen.

5.26 En webbkälla som argumenterar för en sakfråga ska även
innehålla motpartens argument.

De som bara delvis eller inte alls instämmer i påståendet (35 procent respektive 40
procent) är i majoritet och luftar dessutom sina åsikter mer ljudligt än de som instämmer
(17 procent). Av de respondenter som instämmer delvis menar en: ”Ett relevant
påstående men i realiteten är det ’omöjligt’ att hitta.” En annan av de svarande anser att
vederbörande kan inkludera en länk som speglar en sida av en sakfråga men att det
snarare är länksamlingens uppgift, än den enskilda webbplatsens, att förse användaren
med motstridiga länkar. Någon menar att det är helt avgörande vilken sida som avses
och vilken fråga det handlar om. En annan respondent instämmer delvis i påståendet
eftersom vederbörande menar att det ökar trovärdigheten för de egna argumenten.

De respondenter som inte alls instämmer i påståendet är hårdare i sina omdömen: ”Allt
är inte Sveriges radio” eller ”Det tycker jag inte man kan kräva!” En annan kommentar
lyder: ”En webbsida för veganer, kommer knappast att tala för något annat, eller hur?”
Flera respondenter tar återigen upp ståndpunkten att en ”åsiktssida” kan vara
betydelsefull i sig så länge syftet med webbplatsen tydligt framgår. Ett par av de
svarande påpekar att det är mer tillförlitligt om användaren själv får leta upp eventuella
motargument eftersom det inte är säkert att de återges eller tolkas på ett korrekt sätt av
en åsiktsantagonist.

5.26.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Vid en jämförelse de båda grupperna emellan kan det konstateras att respondenterna
med stora länksamlingar i större utsträckning inte instämmer i påståendet, 46 procent
kontra 32 procent. I gruppen med små länksamlingar är det dessutom 13 procent som
avstår från att svara medan däremot det interna bortfallet i jämförelsegruppen är
obefintligt.

5.27 I länksamlingen inkluderar jag länkar vars innehåll kan uppfattas
som kontroversiellt.

53 procent undviker att länka till kontroversiella webbplatser. De flesta som har valt att
kommentera detta val anger inte några ideologiska skäl till beslutet utan påpekar att
deras länksamling är för begränsad och till största delen innehåller länkar som är
beprövade i biblioteksvärlden. En av respondenterna uttrycker sig så som följer: ”Nej,
jag håller mig till ’bas’ länkar, med okontroversiell och ofta ’officiell’ information.”
Ytterligare en respondent för samma typ av resonemang men tillägger att mediet
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Internet värderas annorlunda jämfört med tryckta medier: ” … allmänhet och kollegor
retar sig MER på kontroversiella elektroniska uppgifter än på kontroversiella böcker - vi
har Mein Kampf här, men om vi lade upp en länk till Sverigepartiets hemsida skulle vi
bli hudflängda.” En respondent i samma svarsgrupp uppger att det har förekommit
diskussioner om att länka till satanistiska webbplatser och att detta skulle vara möjligt
om man klart och tydligt redovisar vad sidan handlar om.

Endast 13 procent instämmer helt i påståendet och tvekar alltså inte att inkludera
kontroversiella länkar i samlingen. En av respondenterna som sällat sig till denna
kategori menar dock att vederbörande inte skulle länka till fascistsidor ”även om de
presenteras i jussta [sic!] sammanhang som att avslöja hatgrupper o.d.” 18 procent
instämmer delvis i påståendet och de som har valt att kommentera sina svar tar
exempelvis upp att kontroversiell information kan behövas när det gäller att belysa en
viss fråga och nödvändigheten av att elever får ta del av olika intressens budskap i
samband med skolarbeten. Några påpekar också att begreppet ”kontroversiell” är högst
subjektivt, så här skriver en respondent: ”Somliga uppfattar länkar till RFSL och
Systembolaget som kontroversiella men dessa skulle jag inte tveka att länka till av den
anledningen. Däremot länkar jag naturligtvis inte till KKK eller VAM:s hemsidor.” En
annan respondent resonerar på samma sätt; det är otänkbart att länka till rasistiska
webbplatser men man kan tänka sig att lägga ut material om veganer. 6 procent har
besvarat frågan med ”vet ej”. Vi har endast erhållit kommentarer från en person i den
gruppen som säger: ”Vem som helst kan tycka att vilken sida som helst på ett eller
annat sätt är ’kontroversiell’ - i politiskt, religiöst, designmässigt, eller annat hänseende.
Hur som helst tror jag inte att vi på vår webb har särskilt många länkar av den typ ni
avser.”

5.27.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Vid en jämförelse mellan de båda grupperna med få respektive stora länksamlingar är
det mest iögonfallande att det inte finns något bortfall i gruppen med flera än hundra
länkar. Den siffran är 13 procent i jämförelsegruppen.

5.28 Jag försöker balansera en kontroversiell webbplats med en länk
till motpartens webbplats.

Åsikterna i den här frågan är spridda. Andelen som instämmer i påståendet, 25 procent,
är ungefär lika stor som de som inte instämmer, 31 procent. En förklaring till detta låter
sig skönjas i kommentarerna. Som framgått av fråga 27 undviker många av
respondenterna överhuvudtaget kontroversiella länkar och frågan är möjligen inte
relevant för deras arbetssituation, något de har tacklat på olika sätt. För de två
respondenter som instämmer i påståendet och har valt att lämna kommentarer är frågan
inte aktuell men de väljer uppenbarligen att tänka sig in i situationen. De betonar båda
att denna typ av webbplatser inte ingår i länksamlingen men om de hade gjort det skulle
de uppvägas av en motpart. En av dem förtydligar resonemanget: ”Om jag skulle ha det
så skulle jag göra det, t ex om man vill ha etiska länkar för skolelever om exempelvis
för/mot abort eller om man länkar direkt till politiska partier. Däremot gör jag inte alltid
det om jag länkar till en allmänt erkänd organisation som t ex Amnesty.”

I övrigt visar kommentarerna att de som undviker kontroversiella webbplatser ingår i
alla resterande svarsgrupper; ”instämmer ej”, ”instämmer delvis” (14 procent), ”vet ej”
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(17 procent) och även i den grupp som överhuvudtaget inte besvarat frågan (13
procent). Ett par av de svarande verkar tycka att påståendet är överambitiöst: ”New age
är vidskepelse, jorden är rund och rasism är avskyvärt - det behöver inte balanseras” och
”… en länk till Systembolaget skulle jag inte väga upp med en länk till någon
nykterhetsrörelse, än mindre väger jag upp en länk till RFSL med en länk till någon
homofobsida.” En annan respondent anser att en länksamling inte kan ersätta en
”personlig” bibliotekarie för att kunna ge råd till exempel vid skolarbeten. Någon svarar
lakoniskt att svaret på enkätpåståendet är helt avhängigt ämnet.

5.28.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

För den här frågan är det enbart respondenter i gruppen med få länkar som väljer att inte
besvara frågan, siffran är 16 procent. Gruppen med många länkar instämmer i högre
grad inte i påståendet, siffrorna blir här 39 kontra 26 procent.
 
5.29 Vid urval av länkar, reflekterar jag över upphovsmannens
kulturella referensramar.

En tredjedel av de svarande instämmer inte i påståendet. En av respondenterna
opponerar sig starkt mot påståendet:

Vad har det med saken att göra? Vad är förresten kultur och vem bestämmer det? Varför
frågar ni om detta??? Det beror i så fall på om hemsidan skall ha ett kulturellt innehåll! En
relevant hemsida i ett ämne, gjord av Bert Karlsson, är OK, (så länge den inte länkar vidare
till Nazister, vissa Kommunistsidor som lär ut allt om hur man utför terrordåd, el sexsidor).

Det är även värt att notera att en stor andel av de svarande väljer alternativen ”vet ej”
(17 procent) eller överhuvudtaget inte besvarar frågan (12 procent). Flera uttrycker i
kommentarerna att detta inte är något de funderat på eller anser sig behöva tänka på
eftersom länksamlingen inte består av särskilt kontroversiella länkar. ”Men kanske är
jag så pass insnöad att jag omedvetet väljer bort länkar som inte passar mina egna
kulturella referensramar” skriver en respondent. ”Vad innebär egentligen ’kulturella
referensramar’?” frågar sig en annan. 15 procent instämmer i påståendet. En respondent
menar att just de kulturella referensramarna kan vara anledningen till att webbplatsen är
intressant att inkludera i länksamlingen.

 5.29.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

Variabeln ”länksamlingens storlek” visar här att svaren är mer jämnt fördelade över
alternativen i gruppen med färre länkar. Det mest beaktansvärda är här att 19 procent av
respondenterna i gruppen instämmer delvis i påståendet medan motsvarande siffra är
hela 42 procent för gruppen med fler än 100 länkar.
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5.30 Jag undviker att inkludera länkar till...

A: Politiska partiers webbplatser
B: Intresseorganisationers webbplatser

C: Webbplatser med kommersiella intressen
D: Regeringars webbplatser

E: Privatpersoners webbplatser
F: Webbplatser som innehåller reklam

G: Annat

Som synes är det tre typer av webbplatser som folkbiblioteken i första hand skyr,
nämligen de ”säljinriktade” webbplatserna, både de som drivs av kommersiella
intressen och de som innehåller reklam. Dessutom undviker folkbiblioteken även de
privata webbplatserna. Angående de kommersiella webbplatserna menar en respondent
att det helt enkelt inte finns någon anledning att länka till dessa eftersom de är så enkla
att finna på egen hand. Det är istället ”kvalitetslänkarna” man vill lyfta fram: de till
myndigheter, organisationer och institutioner. En annan respondent menar dock att
webbplatser med reklam och kommersiella intressen trots allt kan komma i fråga om det
kommersiella inte överväger och innehållet i övrigt är så bra att det känns motiverat.
Ytterligare ett par respondenter pekar på svårigheterna i att undvika reklam med tanke
på att många bra webbplatser finansieras på så sätt. Men även här betonas att länkens
plats i samlingen ska vara välmotiverad och att det genom länken ska framgå vilken
sorts webbplats det handlar om. En respondent uppvisar en mer desillusionerad
inställning till kapitalets krafter. ”Ingen reklam? Yeah, right. Det behövs en elektronisk
motsvarighet på de lappar man sätter på dörren för att slippa reklam...”.

Angående privatpersoners webbplatser verkar spörsmålen inte vara så många. De flesta
undviker dem men undantag kan förekomma. De exempel som tas upp gäller dels en
privat webbplats om släktforskning där personen ifråga anses vederhäftig och förankrad
i bygden. En annan respondent menar att man har gjort undantag för till exempel
författares webbplatser. En respondent som inte undviker privatpersoners webbplatser
menar att det visserligen kan vara vanskligt att inkludera dessa men att de ändå kan
hålla mycket hög kvalitet och exemplifierar med Catweb. Från ett annat håll påtalas det
även att det viktigaste är att ge sina användare så god samhällsinformation som möjligt.

22 procent av de svarande undviker politiska partiers webbplatser men av de
respondenter som väljer att kommentera detta anger ingen ideologiska skäl till valet.
”Jag länkar inte till politiska partier eftersom det är så lätt att hitta dem ändå. Jag länkar
istället till sökmotorer och webbportaler som i sin tur har slika länkar, om man nu inte
själv gissar sig till adresserna.” Någon respondent understryker att det inte förekommer
någon direktlänkning till partierna, en regel som däremot undantas vid val. Något som
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samme respondent inte vill avstå ifrån är att länka till officiella webbplatser såsom
regering, EU och riksdag. Tre respondenter kommenterar vad de förutom
svarsalternativen undviker att lägga in i länksamlingen. För två av dem handlar det om
att hålla sig till bibliotekets allmänna inköpsprinciper: ”Inga länkar till sidor som
innehåller våld eller för någon folkgrupp/ kön förnedrande material”, som en respondent
uttrycker det. Den tredje undviker webbplatser som innehåller ”veckotidningsstoff”.

5.30.1 Jämförelse mellan stora och små länksamlingar

A: Politiska partiers webbplatser
B: Intresseorganisationers webbplatser

C: Webbplatser med kommersiella intressen
D: Regeringars webbplatser

E: Privatpersoners webbplatser
F: Webbplatser som innehåller reklam

G: Annat

Det skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda grupperna i vad de undviker att inkludera
länkar till förutom i anslutning till svarsalternativet ”annat” där vi kan konstatera att det
finns en statistiskt signifikant (p< 0.044) skillnad mellan grupperna. I övrigt går de båda
gruppernas uppfattning i stort sett i linje med varandra. Både de med ett länkantal
mellan 1-25 och de med länkar som överstiger 100 undviker främst att länka till
webbplatser med kommersiella intressen (65 procent respektive 58 procent),
privatpersoners webbplatser (55 procent respektive 69 procent) och webbplatser som
innehåller reklam (58 procent för båda grupperna). Enda utstickaren är som synes att de
med större länksamlingar är något försiktigare med att länka till privatpersoners
webbplatser. Det är också en större andel av gruppen med färre än 25 länkar som har
avstått från att svara på frågan: siffran är 23 procent jämfört med den andra gruppens 4
procent.

5.31 Övriga kommentarer

Enkäten avslutades med att respondenterna fick tillfälle att ge övergripande
kommentarer och synpunkter på enkäten. Vissa av kommentarerna är riktade till en
specifik fråga i enkäten men vi väljer ändå att ta upp dem här för att inte manipulera
resultatredovisningen. Nackdelen med att ta upp kommentarerna på det här sättet är att
vi inte säkert vet om det är samma respondenter som uttalar samma åsikt igen eller om
det är åsikter från ett annat håll som går stick i stäv med redan framställda utsagor.
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En respondent förklarar att avsikten med länksamlingen inte är att presentera en
vidspännande länksamling utan är att ge några ingångar till webben: ”Därför är det inte
aktuellt att ta med vinklade eller kontroversiella sajter. Och liksom vi inte gör någon
källkritisk detaljgranskning av våra länkar gör vi det inte av andra sajter heller”,
resonerar samma respondent. Ytterligare en enkätdeltagare erkänner att vederbörande
inte utför någon detaljerad källkritisk kontroll: ”Jag försöker bedöma om materialet är
bra startpunkter på Internet för våra användare. Därifrån hamnar de på sidor, som jag
inte tycker jag kan ta ansvar för. Jag bedömer tillförlitligheten hos dem som gjort
samlingen, men inte mer.”

I flera av kommentarerna höjs röster för en folkbiblioteksportal som samlar de resurser
som passar folkbiblioteken. En annan respondent exemplifierar med Danmark där en
sådan biblioteksportal blivit verklighet. Flera respondenter är av den åsikten att de som
tillhandahåller stora länksamlingar gör detta bra och att det då är fullt tillräckligt. Någon
respondent ifrågasätter bibliotekslänksamlingens existensberättigande: ”Att hålla en
länksamling är ’sisådär’ meningsfullt eftersom webben är gödslad med sådana. Vi har
försökt ta in en del ’bibliotekariska’ webbplatser som en speciell vinkling eftersom vi är
ett bibliotek.” Att ett litet antal länkar är ett tillräckligt skäl för att inte behöva ägna sig
åt källkritik är en annan åsikt som framkommer: ”Vi har inte så många länkar och de vi
använder är så pass etablerade, allmänt eller lokalt, att vi sällan behöver fundera över
källa, trovärdighet med mera. Släktforskning och litteratursök, som vi har de flesta
länkarna till, känns inte så kontroversiellt.” Tidsbrist är ett problem som sätts i
strålkastarljuset igen då någon anger den som hinder i arbetet med länkarna.

Några respondenter riktar även kritik mot enkäten:

Världen är tyvärr inte bara svart eller vit. Räknas t. ex Enc. Brit. som kommersiell
intressent, då de tar betalt för sina flesta tjänster och kör med viss reklam? Till syvende och
sist handlar det om sunt förnuft och hur mycket pengar man är beredd att lägga ned på
betal-databaser, jämfört mot gratisdatabaser. Obs! att man oftast inte kan stryka en länk,
bara för att den i sin tur ha en sk. dålig länk, ( i så fall skall det vara en mkt kontroversiell
länk). Mycket fyrkantiga frågor!

En annan är inte lika fördömande i sitt uttalande men säger: ”En del av frågorna i
enkäten är motstridiga. Om jag litar på att andra gjort en riktig bedömning av länkarnas
tillförlitlighet finns det ingen anledning för mig att genomföra en check a la de frågor
som finns i enkäten.”
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6 Diskussion

6.1 Skapar folkbiblioteken sina länksamlingar med syftet att
tillgängliggöra källkritiskt granskad information?

Av resultatet att döma verkar de flesta respondenter vara överens om att det är ett syfte
eller delsyfte med länksamlingen att ge tillgång till källkritiskt granskad information.
Om sedan länksamlingens existens rent av vilar på detta villkor är oklart och går endast
att spekulera i. Resultatet kan inte ses som oväntat. Varje biblioteks länksamling
innebär ett så drastiskt urval från miljontals webbplatser att skärskådande av källan blir
en naturlig del av sållningsprocessen. Dessa granskningar anser dessutom
respondenterna ligga dem nära eftersom det redan är en vital del i det dagliga arbetet
med tryckta medier. Man får dock anta att en större andel av respondenterna har
fastlagda riktlinjer för bokinköp än de sex procent som har utarbetat en policy för
länksamlingen. Någon respondent avviker från den allmänna uppfattningen och anser
att det inte bör vara ett krav att granska länkarna eftersom det inte görs några
källkritiska granskningar av bibliotekets övriga bestånd. Det tycker vi i sig är något
anmärkningsvärt men å andra sidan genomgår det tryckta materialet en viss granskning
innan det går igenom tryckpressarna, till skillnad från det elektroniska. Kommentaren
skvallrar om att en diskussion om relevansen av källkritisk granskning av olika
materialtyper kunde vara nödvändig på biblioteken runt om i landet.

I kommentarerna kan vi dessutom ana en viss diskrepans mellan vad som är önskvärt
och vad som är praktiskt genomförbart. Nästan en femtedel av respondenterna har både
hela ansvaret för länksamlingen samtidigt som de ägnar mindre än en timma per månad
åt den vilket borde omöjliggöra det underhåll som är nödvändigt. Det krävs personal
med gott om arbetstid för att upprätthålla och bygga ut en länksamling så även om
respondenterna anser det vara en uppgift för folkbiblioteket att granska webbplatser
verkar det snarare gälla folkbiblioteket som institution än samtliga bibliotek i Sverige.
Någon respondent är riktigt seriös och menar att det vore tacksamt om länkarna var
katalogiserade och inlagda i bibliotekskatalogen så att en sökning kunde resultera i en
presentation av bibliotekets bestånd oavsett medietyp i det efterfrågade ämnet. En sådan
integration ställer krav på en grundligare källkritisk granskning eftersom de elektroniska
resurserna då ännu mer tydligt får representera det fysiska biblioteket.

Man får dock inte glömma att en femtedel av respondenterna svarar ”nej” eller ”vet ej”
på enkätfrågan. De argument mot bibliotekens granskningar av webbresurser som
framkommer i kommentarerna skulle i princip kunna användas även när det gäller
bibliotekets ordinarie inköp och utbud. Det vill säga, man kan aldrig veta i vilket syfte
en låntagare vill läsa en bok. Problemet med att en bibliotekarie inte kan vara
ämnesexpert existerar även vid inköp av böcker och vägledning av låntagare, kanske
särskilt på ett mindre bibliotek där möjligheten oftast inte finns för bibliotekarierna att
specialisera sig.

Det är också så att olika individer har skilda uppfattningar om vad som ryms i
formuleringen ”källkritiskt granskad information”. Det vissa av respondenterna avser
kanske inte harmoniserar med de övrigas tolkning och de kriterier vi plockat ut
överensstämmer kanske inte med länksammanställarnas uppfattning. Vissa kanske
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väljer att reducera innebörden till att enbart gälla information som tidigare granskats av
någon annan medan andra tänker sig djupanalyser av webbkällan.

Fråga 7 kan sägas gå utanför frågeställningarna. Men med tanke på den stora majoritet
som svarar ja på den första övergripande frågeställningen känns det för oss ändå
relevant att diskutera svaren på huruvida respondenterna anser sig ha källkritiska
kunskaper. Vi har kunnat se att endast hälften av respondenterna anser sig ha tillräckliga
kunskaper trots att många fler ser det som en uppgift för folkbiblioteken att granska
länkar. Det behöver inte i sig vara alarmerande eftersom kommentarerna visar att
svarsutfallet snarare tyder på en ödmjukhet inför ämnet. Att säga att man har tillräckliga
kunskaper är svårt när det gäller granskningar som i det ultimata fallet handlar om
länksammanställarens fantasi och lyhördhet.

6.2 Hur förhåller sig folkbibliotekens länksammanställare till modeller
och principer om källkritik på Internet? Vilka källkritiska beaktanden
görs av de som sammanställer folkbibliotekens länksamlingar?

En tydlig tendens i undersökningen är att länksammanställarna inte utgår från några
riktlinjer eller checklistor i granskningarna av webbplatser och inte heller har några
egna nedskrivna kriterier. Många åberopar här istället sin yrkeserfarenhet och
mångåriga vana av att kritiskt granska media. Bibliotekarier har förvisso gjort
informationssökningar på Internet med tillhörande källkritiska granskningar under det
senaste decenniet men det verkar som om det är granskningarna av de tryckta medierna
som respondenterna anspelar på. Utan att motsätta oss detta påstående blir vi ändå
nyfikna på i vilket skede dessa källkritiska granskningar av tryckta medier äger rum. De
flesta biblioteks inköp torde ske huvudsakligen genom Bibliotekstjänst och deras
sambindningslista. Är det utifrån dessa korta lektörsutlåtanden och kännedom om förlag
och författare man gör sina ställningstaganden eller blir granskningarna aktuella först
när materialet har nått biblioteket, instuderats av bibliotekarien och ska plockas fram på
direkt anledning av en referensfråga? Det är en intressant fråga eftersom det handlar om
en kompetens som många bibliotekarier hävdar som en självklar del av sin profession
men vari rutinerna verkligen består överlåter vi till senare undersökningar att ta reda på.

Man kan välja att se avsaknaden av riktlinjer som ett utslag av brist på tid eller intresse
för länksamlingen. Å andra sidan kan man se det faktum att länksammanställare väljer
att inte använda sig av någon förutbestämd mall som en indikation på att de rättmätigt
känner sig trygga i sina tidigare kunskaper. Eklöf menar att de källkritiska kontrollerna
inte borde vara så rigida och mekaniska utan önskar se en övergång till ett mer
innehållsanalytiskt förhållningssätt.150 Stelbentheten han talar om är måhända en
kvarleva från det positivistiska synsätt som källkritiken har sitt ursprung i. Kanske är
det just det djupare tänkandet Eklöf önskar sig som länksammanställarna genom sin
tidigare erfarenhet redan har anammat.

Det är möjligen inte rättvist om än önskvärt att kräva att länksammanställare ska tvingas
utgå från en kategorisk checklista varje gång en ny webbplats ska inkluderas.
Visserligen skulle det göra granskningarna mer konsekventa men huvudsaken är kanske
att det förs en diskussion på folkbiblioteken om de problem som är förknippade med

                                                                
150 Eklöf, Anders (2002). Källkritik och Internet: En studie av problem som skolan måste klara av när
material från Internet skall behandlas källkritiskt.
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olika källkritiska avvägningar. Ett förslag vore att de bibliotek som arbetar aktivt med
länksamlingen upprättade ett diskussionsforum där de kunde ventilera problem och
utbyta idéer och erfarenheter.

Rörande det källkritiska kriteriet ”tid” ställde vi tre enkätfrågor; nummer 13, 14 samt
15. De visade dels att respondenterna oftare kontrollerar att webbplatsen har uppdaterats
nyligen än att uppdateringen sker regelbundet. Tendensen är i sig inte så märklig
eftersom den förra uppgiften torde vara betydligt vanligare förtecknad på webbplatsen
men kan trots det leda till att länkarna blir icke aktuella. De två kriterierna behöver
visserligen inte stå i motsats till varandra men en länk som med säkerhet uppdateras
regelbundet får otvivelaktigt en längre livslängd. Å andra sidan är det värt att påpeka det
som Pettersson och Sommerland påtalar, nämligen att en uppdatering av webbplatsen
inte nödvändigtvis gäller innehållet. Ett sätt att undersöka just uppdateringens frekvens
är enligt Pettersson och Sommerland att kontrollera om webbplatsernas egna länkar är
brutna.151 Respondenterna visar sig vara medvetna om problemet eftersom endast 1
procent aldrig utför kontrollen men det är inte den vanligaste granskningen, möjligen på
grund av att den rimligen tar mycket tid i anspråk.

Granskningar av webbplatsens förhållande till andra källor tas upp i enkätfrågorna 16,
17 samt 18 och svaren visar att denna typ av granskningar inte verkar vara de mest
frekventa. Resultatet kan sägas vara särskilt iögonfallande just med tanke på att ett av
Internets särdrag är att källorna ofta bygger på varandra utan att det görs tydligt för
läsaren. Leth och Thurén ser detta som en orsak till att tvivla på källans grad av
tillförlitlighet.152 En annan förklaring till detta kan vara att vissa av åtgärderna kan vara
för krävande för en tidspressad länksammanställare, exempelvis den att jämföra
webbplatsens innehåll med ursprungskällan. Men frågan propsade faktiskt inte på några
egna efterforskningar av primärkällan då den löd: ”Vid urval av länkar, hur ofta
kontrollerar du att webbplatsens innehåll överensstämmer med ursprungskällan i de fall
denna anges?” [egen kursivering]. Kanske ansluter sig fler till den åsikt som framfördes
av någon respondent, nämligen att det är användarens ansvar att utföra de källkritiska
granskningarna eftersom en bibliotekarie sällan kan förutspå i vilket syfte informationen
ska användas. Källans förhållande till primärkällan är visserligen något som användaren
själv kan undersöka men det underlättar i så fall om webbplatsen i fråga innehåller en
källförteckning, vilket tas upp i fråga 18. Att kontrollera existensen av en sådan
förteckning är inte heller en vanlig rutin för respondenterna och med tanke på den föga
ansträngning det skulle innebära kan man kanske spekulera i att åtgärden bara inte har
föresvävat dem. Resultatet kan också vara en följd av att respondenterna i stor
utsträckning redan från början utgår ifrån en primärkälla, såsom myndigheters och
offentliga institutioners webbplatser. Att kontrollera webbkällans innehåll mot en eller
flera oberoende källor är inte heller det en vanlig åtgärd; måhända är kriteriet mer
levande för en journalist än en bibliotekarie.

Att utröna den ansvarige bakom en webbplats verkar vara den konkreta granskning som
har slagit igenom starkast bland respondenterna och det är måhända inte så märkligt då
den, om ej komplikationsfri, är det mest grundläggande för den källkritiska
granskningen. Att det inte är lika vanligt att kontrollera huruvida upphovsmannen ifråga
kan kontaktas kanske vittnar om ett källkritiskt tänkande utifrån den gamla, tryckta
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skolan. En författare av en bok kan självklart alltid kontaktas genom förlaget men
förmodligen är inte något sådant aktuellt för en bibliotekarie som utför en källkritisk
granskning. Den kontrollen ska redan ha utförts före tryckning. Samtidigt kan den
traditionelle upphovsmannen verka ouppnåelig och skyddad bakom sitt verk har öppnat
för en direktkontakt med upphovsmannen som möjliggörs när e-postadress eller andra
liknande uppgifter finns inkluderade på webbplatsen. Denna kommunikation kan ju
även vara ett sätt att fortsätta en källkritisk granskning, till exempel genom en dialog om
upphovsmannens bakgrund och åsikter. På samma sätt är en kontroll av
upphovsmannens ämneskunskaper ovanlig bland respondenterna vilket möjligen också
det kan förklaras av att det inte varit lika aktuellt för granskningar av en tryckt källa där
förlaget får stå som garant. Dessutom får det anses som omfattande arbete att
kontrollera examina och anställningar.

Enkätsvaren vittnar om ett frekvent kontrollerande av webbplatsens språkliga
korrekthet, en granskning som förmodligen är så självklar att den är så gott som
omedveten. Frågan är dock om respondenterna normalt sett ser den som någon formell
källkritisk granskning på det sätt som den fördes fram i bakgrundsavsnitten. Stavfel är
med allra största säkerhet en orsak till att gallra bort en webbplats men är detta på grund
av att dess tillförlitlighet ifrågasätts? Vi tror att en webbplats med många stavfel helt
enkelt verkar slarvig och att en länk till en sådan anses kasta sin skugga även över
bibliotekets webbplats. Kriteriet i sig bör också diskuteras. Ska invandrare eller
dyslektiker utan stavningsprogram direkt misstänkas för faktafel och icke göra sig
besvär att producera webbmaterial?

Leth och Thurén rekommenderar att man ägnar uppmärksamhet åt webbplatsens
toppdomän för att skaffa sig information om källans upphovsman. 153 Enligt vår
undersökning tycker nästan hälften av respondenterna att toppdomänen ger en
indikation på källans tillförlitlighet och en nästan lika stor andel instämmer delvis i
påståendet. Men av kommentarerna att döma finns det bland respondenterna ändå en
medvetenhet om att toppdomänen aldrig kan ses som en garant för vare sig vederhäftig
eller opålitlig information. Det är ändå värt att föra i blickfånget att det i just detta
påstående är högst andel respondenter som instämmer jämfört med övriga påståenden i
enkäten. Resultatet kan kanske inte ses som särskilt överraskande med tanke på att det
är allmänt vedertaget att man genom kontroll av toppdomänen kan ta reda på vem som
står bakom sidan.

Rörande påståendet om huruvida upphovsmannens åsikter ska framgå eller ej i
webbmaterialet kan det vara svårt att utläsa någon klar tendens ur siffrorna. Det som vi
ändå kan se är att respondenterna i något högre utsträckning tycker att webbkällan inte
ska framhäva upphovsmannens åsikter än att den ska redogöra för dem. Annars har de
flesta respondenter valt svarsalternativet ”instämmer delvis”. I kommentarerna verkar
det som om respondenterna inte har något problem med att webbplatsen har en uttalad
ståndpunkt, så länge denna klart framgår. Men det är värt att notera att frasen ”det beror
på” är vanligt förekommande bland kommentarerna. Vår tanke var att kunna sätta
påståendena huruvida upphovsmannens åsikter ska framgå eller ej i motsats till
varandra. En tanke som resultatet dock inte stöder då man kan se att respondenterna i de
flesta fall tycker att detta är helt avhängigt informationens innehåll. Pettersson och
Sommerland antyder att det är mest relevant att spegla upphovsmannens egna åsikter då
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det gäller information som rör kontroversiella ämnen154 medan Harris påpekar vikten av
att upphovsmannen frigör sig från sina sympatier155, men denna skiljelinje syns alltså
inte i undersökningen.

Urvalet av länkar och de källkritiska granskningarna av dessa sker inte med hjälp av
miniräknare och linjal utan beror alltså med största sannolikhet på webbplatsens ämne
och det sammanhang länken ska användas i. Exempelvis kan man tänka sig att
kontrollen av materialet blir mindre nogräknat om det gäller ett ämne inom vilket det
finns väldigt lite tryckt media. Ett bibliotek som är integrerat skolbibliotek kanske
bygger upp sin samling med hänsyn till att länkarna eventuellt används i skolarbeten.
Det kan göra att det blir mer angeläget att leta fram opartiska webbplatser – eller
tvärtom att sträva efter motsatsen för att ge olika perspektiv på en fråga. Många uttalar
också som vi sett skepsis mot att det finns något som heter objektiv information. Man
kan tycka att den insikten skulle stå i motsats till den uppenbara preferensen för de
institutionella webbplatserna men kanske kan man säga att ifrågasättandet av alla typer
av källors objektivitet löper parallellt med den tidspress länksammanställarna lever
under och den pragmatism det leder till.

Från Harris hämtade vi det påstående som gäller att en god webbkälla ska inkludera
även sin motparts argument i de fall det rör argument som förs i en sakfråga.156

Majoriteten av respondenterna instämde inte i detta och orsakerna är dels pragmatiska
då sådana källor torde vara mycket sällsynta. De är något mer positiva till tanken att en
sådan balans hellre ska fastställas inom länksamlingens ramar vilket för oss låter
logiskt. Två partiska länkar, som är tydliga med vad de står för, torde vara bättre än en
förment objektiv då det inte är troligt att Scans webbplats kommer att erbjuda en
introduktion till veganism. Frågan är om det är önskvärt för någon och om det inte på ett
sätt underskattar användarens förmåga att själv söka information. Vad man kanske
däremot riskerar med en länksamling där parter ställs mot varandra är ett förenklande av
sakfrågor eftersom de olika sidornas åsikter polariseras och att man genom att
utkristallisera aktörerna också tar sig rätten att definiera hur ett problem ser ut. Inget av
dessa påståenden får dock någon majoritet av respondenterna bakom sig vilket nog är
ett utslag av att länksamlingarna inte är inriktade på politisk debatt. Samlingen ska
innehålla matnyttiga länkar och icke-kontroversiell information, i mångt och mycket en
representation av det fysiska biblioteket självt.

Ett fåtal av de tillfrågade uppger att de endast använder etablerade sajter i sin
länksamling vilket är ett återkommande tema i respondenternas kommentarer enkäten
igenom. Någon respondent exemplifierar även med länksamlingens innehåll genom att
räkna upp vilka seriösa webbplatser denne valt att inkludera hemsidor till bland annat
riksdagen, kommunfullmäktige och konsumentverket. Dessa uttalanden styrker, som vi
ser det, att respondenterna lägger stor vikt vid att deras länksamlingar ska ge tillgång till
källkritiskt granskat material. Sedan kan man förstås diskutera vilka källor som är att
betrakta som seriösa eller vederhäftiga. Utan att för den skull rikta någon kritik
gentemot folkbiblioteken kan man undra hur biblioteken kommit fram till att de länkar
enbart till pålitliga och vederhäftiga källor. Leth och Thurén framhåller i Källkritik på
Internet att källor som allmänheten lägger stor tilltro till, exempelvis regeringars, vid en
närmare anblick ofta visar sig vara tendentiösa. De menar att orsaken till officiella
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källors tendens är att de inte sällan presenterar ensidiga fakta.157 Rasks resonemang är
inte lika vattentätt eftersom det endast är vissa regeringars webbplatser som inte är
tillförlitliga och han understryker att Sveriges regerings webbplats inte hör till dem. 158

Ovanstående resonemang gjorde oss nyfikna på vilka webbsidor länksammanställarna
betraktar som kontroversiella och därmed undviker att länka vidare till. Vad som utgör
en kontroversiell webbplats är förmodligen inget som sammanfattas i en punkt på en
länksammanställares checklista men eftersom det är lättare att publicera kontroversiell
information på webben ansåg vi det intressant att se hur respondenterna ställde sig till
detta.

Vad som ryms i begreppet kontroversiell webbplats har i enkäten varit upp till varje
respondents subjektiva bedömning då vi inte själva har exemplifierat det. En respondent
kommenterar frågan med att en kontroversiell text på Internet verkar reta upp kollegor
och allmänhet mer än ett liknande innehåll i tryckt form. Det är en intressant iakttagelse
vars orsaker man bara kan spekulera i. Kanske är orsaken den vi tidigare diskuterat,
nämligen att kommunikationsmöjligheten är så uppenbar på Internet. Man får inte bara
möjlighet att ta del av idéer i skrift utan kan enkelt få kontakt med upphovsmannen
bakom texten och inleda ett utbyte. Kanske finns det också en tro på att Mein Kampf
kan stå på bokhyllan eftersom texten då finns inom bibliotekets väggar med
motinformation och personal som kan sätta texten i ett sammanhang.

Samtidigt som respondenterna verkar lägga relativt stor tilltro till regeringars
webbplatser är de skeptiska mot att inkludera webbplatser med kommersiella intressen
eller reklam samt privatpersoners sidor. Intresseorganisationers webbplatser verkar
respondenterna inkludera i sin samling tämligen obehindrat. Dessa webbplatser bör
användaren i regel ställa sig frågande inför, åtminstone om man får tro Harris.159 Frågan
om vilka typer av webbplatser som respondenterna väljer att undvika i länksamlingen
visade att man har en tuffare inställning till webbplatser som är reklamfinansierade
och/eller drivs kommersiellt än mot de politiska partiernas webbplatser. Det är en
inställning som är logisk mot bakgrund av vad vi redan sett; åsikter är tillåtna så länge
de framgår tydligt. För att vara åsiktssidor är också dessa webbplatser okontroversiella
på så sätt att de ändå är en etablerad del av det offentliga samtalet.

En källkritisk aspekt som inte verkar vunnit särskilt stor genomslagskraft bland
respondenterna är den som Leth och Thurén kallar världsbild och kunskapssyn som
tendens.160 Vi reflekterade själva tidigare över att det är det kriterium som sticker ut
mest bland de övriga och kommentarerna visar att det även är ett påstående som i högre
utsträckning än de andra provocerar respondenterna. Att många också ställer sig
frågande visar det stora bortfallet och den stora andel som svarar ”vet ej”, vilket
förmodligen tyder på att detta är en granskning som respondenterna inte stött på
tidigare. Kanske bör viss kritik också riktas mot oss själva och det sätt vi formulerat
frågan på. Vi har använts oss av Leth och Thuréns ordval men det är kanske inte
självklart vad vi avser med kulturella referensramar.

Vi kan utifrån ovan förda resonemang endast ge en fragmentarisk bild av vilka
källkritiska beaktanden som görs. Det som länksammanställare främst sätter under lupp
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är uppgifter om den ansvarige för webbsidan men även sidans språkliga riktighet. Det är
i anslutning till enkätfrågorna 13-22 svårt att redogöra för vilket förhållningssätt
folkbiblioteken intar gentemot olika källkritiska principer vilket å andra sidan är enklare
i anslutning till efterföljande påståenden. Orsaken är att resultaten från de enkätfrågor
som ventileras i ovanstående resonemang är relativt icke informativa till sin karaktär
eftersom kommentarer inte kunnat avges. Samtidigt hade kanske detta gjort enkäten till
en övermäktig uppgift. En iakttagelse av mer betänklig art är den att vi inte kan besvara
frågeställningen med den öppenhet den förutsätter. Vi kan inte uttala oss om vilka
källkritiska beaktanden som verkligen görs. Kanske använder sig respondenterna av
andra principer än de vi för på tal. Det är i det här skedet tvunget att rikta kritik mot oss
själva. Detta för att vi styrt in respondenterna i en diskussion om de kriterier som
naturligtvis är förankrade i teorin men som vi efter eget tycke och smak bedömt som
mest relevanta. Med vidare eftertanke borde vi kanske ha gett respondenterna möjlighet
att visa sina reflektioner även i anslutning till dessa frågor.

6.3 Influeras folkbiblioteken av varandra, eller andra aktörer, i urvalet
av länkar och går det i så fall att urskilja något specifikt mönster i
detta inflytande?

Man kan utifrån resultatet säga att låntagaren inte är en aktör av stor betydelse när det
gäller urvalet av länkar. Det verkar mer vara en intern affär mellan
länksammanställaren, de sökningar vederbörande utför och diskussioner kollegor
emellan. Svarsutfallet vittnar om att en mycket stor del av de tillfrågade hämtar
inspiration från andra länksamlingar vid konstruktion av den egna. Det här är nämligen
det näst vanligaste sättet som urval av länkar sker på. Detta verkar i sin tur inte enbart
grunda sig i källkritisk tilltro utan snarare vara ett sätt att bespara
undersökningsdeltagarna en hel del arbete. Flera respondenter röjer nämligen att en
orsak till att de inte arbetar aktivt med sin länksamling är att det redan finns stora och
grundligt genomarbetade länksamlingar som de istället länkar till för att lätta på
arbetsbördan. Flera respondenter tycker dessutom att det vore fullt tillräckligt att ett litet
begränsat antal bibliotek utarbetar stora länksamlingar. Konkreta förslag till förbättring
yppas från flera håll. En respondent föreslår att varje enskilt bibliotek borde satsa på
länkar med lokal eller ”egen” prägel för att undvika att alla utför samma arbete. Idén är
tänkvärd men skapar frågan om vad som sker med den källkritiska aspekten om en
länks existensberättigande beror på dess lokala värde. En annan hämtar inspiration från
Danmark där folkbiblioteken samlat länkar i en portal.

I vår ambition att försöka urskilja om influensen följer ett visst mönster har vi märkt att
det är de bibliotek som har ett större antal länkar som i allt högre utsträckning
”tjuvkikar” på sina kollegors länksamlingar för att inhämta uppslag och idéer. En
upptäckt som är att betrakta som intressant och något förvånande då den strider både
mot vår egen utgångspunkt och de tendenser som Dahl och Möller säger sig kunna se.161

Detta resultat skulle återigen kunna finna sin förklaring i att de som valt att inte
tillhandahålla så många länkar inte ombesörjer sin samling lika aktivt och att det därav
inte framstår som lika självklart att sondera terrängen på samma sätt som de övriga gör.
Ett liknande resonemang skulle även kunna täcka in varför det är de med 100 länkar
eller fler som allt oftare inkluderar länkar utifrån låntagarnas önskemål; är inte
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länksamlingen någon reguljär syssla för biblioteket är det inte heller så stor sannolikhet
att låntagarna ens har kännedom om den och därför kan de inte bidra med förslag.

Folkbiblioteken verkar snarare inspireras av varandra än av instanser utanför den egna
verksamheten. Det mönster som blir tydligt utifrån resultatet är att Mölndals
stadsbiblioteks länksamling utgör den främsta inspirationskällan inom
folkbiblioteksvärlden. Vad vi däremot inte kan fastställa är om respondenterna endast
inspireras av Mölndals länksamling eller om de helt sonika länkar vidare till den från
sin egen webbplats. Att en respondent tillkännager att det går att länka vidare till
Mölndals länksamling utan att skämmas är ett faktum som vi inte kan dra några
generella slutsatser utifrån. Skulle detta vara en åsikt som är representativ för de övriga
som låter sig inspireras av Mölndals länkar blir det än mer aktuellt att ifrågasätta värdet
av den spridning länksysslan har bland folkbiblioteken. Ett sådant resultat skulle således
än mer motivera att övriga bibliotek satsade på en lokal profil och förslagsvis överlåta
det övriga länkarbetet åt Mölndal. Utifrån ovanstående resonemang måste vi erkänna att
den problemorienterade inställning angående auktoriteter vi gav uttryck för i
inledningen av uppsatsen har mildrats under arbetets gång, och framför allt sedan vi
tagit del av respondenternas yttranden.

6.4 Kan man utifrån undersökningsmaterialet skönja skillnader
angående källkritiskt tillvägagångssätt och inställning till källkritiska
granskningar mellan folkbibliotek med stora respektive små
länksamlingar?

Vi kan med säkerhet uttala oss om att det föreligger en skillnad mellan de båda
jämförelsegrupperna när det gäller hur urvalet av länkar sker. Skillnaden består i
varifrån uppslagen till länkarna hämtas och det kan konstateras att det genomgående är
de som tillhandahåller fler länkar som i större utsträckning hämtar sina uppslag från
andra biblioteks länksamlingar, låntagares önskemål, icke biblioteksrelaterade
tidskrifter eller e- postlistor, tips från arbetskamrater, sökningar på eget initiativ eller
slutligen från annat håll. En tydlig tendens som syns i materialet är dessutom att
gruppen med 100 länkar eller fler i allt högre grad hämtar idéer till sin länksamling ur
biblioteksrelaterade tidskrifter eller e-postlistor. Denna grupp är helt enkelt mer aktiv i
jakten på länkar.

Att de med fler länkar i större utsträckning ”tjuvkikar” på sina kollegors länksamlingar
för att inhämta uppslag och idéer är både ett intressant och något oväntat resultat. Detta
skulle kunna bero på att de som valt att inte tillhandahålla så många länkar inte
ombesörjer sin samling lika aktivt och att det därav inte framstår som lika självklart att
sondera terrängen på samma sätt som de övriga gör. Ett liknande resonemang skulle
även kunna förklara de övriga skillnaderna som är statistiskt etablerade, till exempel att
det är de med 100 länkar eller fler som allt oftare inkluderar länkar utifrån låntagarnas
önskemål. Är inte länksamlingen någon reguljär syssla för biblioteket är det inte heller
så stor sannolikhet att låntagarna ens har kännedom om den och de kan därför inte bidra
med förslag. På det här sättet kan man även förklara skillnaden mellan grupperna
gällande alternativet ”biblioteksrelaterade tidskrifter, e-postlistor etc.”. Här kan vi se en
tendens till att de med fler länkar skulle inspireras av exempelvis branschtidskrifter i
högre grad än de med färre länkar. Men skillnaden är inte lika tydlig här och det skulle
kunna bero på att det är ett relativt lättillgängligt sätt att hitta uppslag på även för dem
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som inte arbetar lika flitigt med länkarna. Man kan till exempel tänka sig att
bibliotekariekåren bläddrar aktivt i branschtidningar oavsett ansvarsområde eller
huvudsyssla vilket gör det relativt lätt att snubbla över ämnen som inspirerar till
uppbyggnad av länksamlingen.

Att de med ett större antal länkar hellre väljer källor utanför sin egen bransch för att få
uppslag till nya länkar är intressant att notera. Förmodligen är dessa länkansvariga redan
proffsen i sitt skrå varför länktipsen i branschtidningar inte blir så givande; kanske är
det de som står för dem! Detta är måhända förklaringen till att de även väljer vägar
bortom de givna svarsalternativen i större utsträckning än den andra gruppen.

Ytterligare en statistisk signifikans som påträffats är att folkbiblioteken med större
länksamlingar har nedskrivna kriterier för källkritisk granskning till skillnad från de
med små länksamlingar. Undersökningsmaterialet visar till och med att de respondenter
som har nedskrivna kriterier för källkritisk granskning samtliga återfinns i gruppen med
stora länksamlingar. Det är kanske inte så förvånande med tanke på att det är denna
grupp som förmodligen mest aktivt arbetar med länkar. Tack vare länksamlingens
storlek torde den också täcka in ett större spektrum av ämnen och typer av webbplatser
varför en checklista kan betraktas som naturlig. Samtidigt kan man ana att en
sammanställare av en mindre länksamling inte har problematiken i ryggmärgen på
samma sätt eftersom samlingen förmodligen inte underhålls lika aktivt och
sammanställaren skulle därför kunna dra fördelar av nedskrivna riktlinjer. Vi ser därför
ingen naturlig anledning till att inte biblioteken med mindre länksamlingar utarbetar en
skriftlig policy. Även om det inte är statistiskt säkerställt tyder nämligen svarsutfallet av
fråga 11 på att sammanställarna av de små länksamlingarna inte heller följer andra
checklistor eller riktlinjer. Man verkar helt enkelt inte ha rutiner i arbetet med länkurval.

Vi kan även se en tendens gällande frågan om huruvida respondenterna har tillräckliga
källkritiska kunskaper. Det är en större andel av respondenterna med stora
länksamlingar som svarar att de inte vet huruvida de har tillräckliga källkritiska
kunskaper. En möjlig förklaring till detta kan vara att respondenterna i gruppen har
högre yrkesprestige och hellre låter påskina att de är osäkra på om deras kunskaper är
tillräckliga än att svara att de helt enkelt inte räcker till. Men det kan också vara så att
sammanställarna har studerat ämnet källkritik och lärt sig att man aldrig kan vara säker
på någonting och att man alltid kan fördjupa sig ytterligare i ämnet.

Även om vi inte kan redovisa fler statistiskt signifikanta skillnader tycker vi ändå att det
är intressant och värdefullt att föra en diskussion kring de övriga jämförelser som vi
gjort mellan grupperna eftersom vi ändå tycker oss se vissa riktningar i resultatet.

Det är allt igenom uppenbart att de ansvariga för de stora länksamlingarna använder sig
av samtliga svarsalternativ i mycket större utsträckning. Överlag kan man konstatera att
sammanställarna av de mindre länksamlingarna avstår från att svara på enkätfrågorna
eller anger svarsalternativet ”vet ej” i större utsträckning än den andra gruppen.
Slutsatsen man kan dra av detta är möjligen att de inte i lika hög grad reflekterat över
den källkritiska problematiken. Detta gäller exempelvis för frågan om huruvida
folkbiblioteken har ett uppdrag i att presentera källkritiskt granskat webbmaterial, där
för övrigt gruppen med få länkar är mer negativa än genomsnittet för hela
undersökningsmaterialet. När frågan sedan riktas mot den egna länksamlingen anser en
ungefär lika stor andel i båda grupperna att det är ett syfte eller delsyfte med
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länksamlingen att presentera källkritiskt granskat material. Lite förvånande är kanske
den höga siffran för respondenter med omfångsrika länksamlingar. Man anser alltså att
man, trots den stora bredden av länkar, ändå ska kunna tillgodose användaren med
länkar som är giltiga ur källkritisk synvinkel. Detta är beundransvärt då man även torde
täcka in ämnen som kan räknas som mindre seriösa och kanske inte lika angelägna att
granska på samma sätt.

När det gäller hur de båda grupperna inhämtat sina kunskaper i källkritik syns en viss
skillnad som dock inte är statistisk säkerställd men som vi ändå vill uppmärksamma.
Det verkar nämligen vara så att gruppen med små länksamlingar i större utsträckning
hänvisar till kurser och utbildningar som kunskapskällor. Detta är ingen dramatisk
observation men ändå något förvånande eftersom svarsfrekvensen på övriga alternativ
är lägre. Kanske är det de ansvariga för de prestigefulla stora länksamlingarna som
håller i kurserna? En annan möjlighet är att en kurs kan vara ett sätt att inhämta kunskap
som inte kräver så stort initiativtagande till skillnad från övriga svarsalternativ som
förutsätter ett visst intresse och engagemang. Ett liknande resonemang kan man föra när
det gäller svarsalternativet ”diskussioner med kollegor”; en hängiven länkansvarig torde
vara mer intresserad av att ventilera sina spörsmål. Men det är också möjligt att en stor
länksamling har fler än en ansvarig, vilket skapar andra förutsättningar för diskussion.
Märkligt är även att det är en så hög andel i gruppen 1-25 länkar som valt att inte svara
på frågan överhuvudtaget. Vilka slutsatser som kan dras av det är tämligen svårt att
uttala sig om men en möjlig förklaring skulle kunna vara att de inte frotteras med den
elektroniska källkritiken i sin arbetsvardag och därför inte reflekterat över varifrån
kunskaperna inhämtats.

När det gäller påståendena i enkätens senare del blir det återigen tydligt att gruppen med
mindre länksamlingar generellt sett är mer osäkra eller väljer att inte svara. Detta märks
exempelvis i spörsmålet om toppdomänens pålitlighet. Även om gruppen med stora
länksamlingar inte är ense sinsemellan vet de vad de tycker och till synes har de bildat
sig en uppfattning. En kommentar avslöjade dock att det rådde osäkerhet om vad en
toppdomän egentligen betydde och möjligen var denna osäkerhet mer utspridd i
gruppen.

Det råder överlag enighet mellan grupperna om vilka webbplatser man undviker att
inkludera i länksamlingen. Respondenterna med stora länksamlingar är, kanske något
förvånande, inte mer benägna att inkludera kontroversiella länkar till samlingen. Detta
anser vi annars vore en naturlig konsekvens av samlingens storlek. Begränsar man sig
till tio länkar vore det en oproportionerligt stor andel om en av dessa väcker anstöt. Det
krävs att man har en trygg och okontroversiell bas för att kunna lägga till det som kan
verka upprörande. Att exempelvis länka till det främlingsfientliga partiet
Sverigedemokraterna känns redan från början som ett kontroversiellt val men givetvis
ännu mer om det skulle vara det enda inkluderade politiska partiet.

En förklaring till att det råder samtycke om vilka länkar som ska undvikas kan vara att
respondenterna inte själva fått välja fritt vilka webbplatser de anser vara olämpliga utan
ställts inför färdiga svarsalternativ vilket kan likrikta svaren. Samtidigt har få
respondenter lagt fram egna förslag vilket tyder på att våra svarsalternativ har täckt in
de viktigaste.
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7 Slutsatser

De slutsatser vi kan dra om folkbibliotekens inställning till och praktiska hantering av
källkritiska granskningar vid inkluderandet av länkar i den egna länksamlingen är:

7.1 Skapar folkbiblioteken sina länksamlingar med syftet att
tillgängliggöra källkritiskt granskad information?

• De flesta respondenter är överens om att det är ett syfte eller åtminstone ett delsyfte
med länksamlingen att tillgängliggöra källkritiskt granskad information men det
finns en diskrepans mellan vad som är önskvärt och vad som är praktiskt
genomförbart. Tid för granskningar och underhåll av länksamlingen saknas.

• Endast hälften av respondenterna anser sig ha tillräckliga källkritiska kunskaper.

7.2 Hur förhåller sig folkbibliotekens länksammanställare till modeller
och principer om källkritik på Internet? Vilka källkritiska beaktanden
görs av dem som sammanställer folkbibliotekens länksamlingar?

• Länksammanställarna har i de allra flesta fall inga nedskrivna kriterier att förhålla
sig till, inte heller använder de sig av andras riktlinjer eller checklistor. Många
åberopar istället sina erfarenheter av att kritiskt granska andra media.

• De källkritiska granskningar som är mest prioriterade gäller de att utröna
upphovsmannen bakom webbplatsen, att granska webbplatsens språkliga kvalitet
och att kontrollera när webbplatsen har uppdaterats och om dess länkar är brutna.
Det påstående som respondenterna instämmer mest i är det om sambandet mellan
toppdomänen och webbkällans tillförlitlighet.

• Länksammanställarna prioriterar inte granskningar av webbplatsens förhållande till
andra webbkällor.

• Om upphovsmannens åsikter ska framgå eller inte i källan är enligt respondenterna
avhängigt informationens natur.

• Folkbiblioteken förlitar sig mycket på att auktoriteter såsom myndigheter och
institutioner lägger ut tillförlitlig information.

• Av de kontroversiella webbplatser som vi ger exempel på väljer de flesta
respondenter att undvika webbplatser som drivs kommersiellt, är reklamfinansierade
eller är privatpersoners webbplatser.

7.3 Influeras folkbiblioteken av varandra, eller andra aktörer, i urvalet
av länkar och går det i så fall att urskilja något specifikt mönster i
detta inflytande?

• Folkbiblioteken influeras av varandra i urvalet av länkar och ett tydligt mönster är
att Mölndals statsbibliotek utgör den främsta inspirationskällan. Överlag inspireras
man i högre grad av varandra än av aktörer utanför det egna fältet.

• Vi kan även konstatera att det är biblioteken med ett större antal länkar som i högre
grad inspireras av sina kollegors länksamlingar.
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7.4 Kan man utifrån undersökningsmaterialet skönja skillnader
angående källkritiskt tillvägagångssätt och inställning till källkritiska
granskningar mellan folkbibliotek med stora respektive små
länksamlingar?

• Nedskrivna kriterier används endast av sammanställarna av stora länksamlingar.

Sammanställarna av de stora länksamlingarna är betydligt mer aktiva när det gäller att
jaga länkar till samlingen:

• De med större länksamlingar hämtar i större utsträckning inspiration från andra
länksamlingar när de arbetar med urvalet till sina egna länksamlingar.

• De med 100 länkar eller fler inkluderar oftare länkar som låntagare föreslår än de
med 1-25 länkar.

• De med stora länksamlingar inkluderar i större utsträckning länkar som
arbetskamrater tipsat om.

• De med stora länksamlingar finner oftare uppslag till länkar genom sökningar på
eget initiativ än jämförelsegruppen.

• Gruppen som tillhandahåller större länksamlingar hämtar i större utsträckning
inspiration från icke biblioteksrelaterade tidskrifter och e-postlistor etc.
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8 Sammanfattning

Syftet med magisteruppsatsen har varit att försöka beskriva hur folkbiblioteken
källkritiskt granskar webbplatser utifrån en praktisk situation, nämligen urvalet av
länkar till den egna länksamlingen. Förutom att försöka ringa in respondenternas
inställning till källkritik på Internet och de granskningar som görs av de potentiella
webbsidorna har vi även försökt svara på frågan huruvida folkbiblioteken
överhuvudtaget anser att det tillhör deras uppgift att presentera källkritiskt granskade
webbplatser i länksamlingen. Vi ville även fastställa om folkbiblioteken influerades av
varandra eller andra aktörer när de väljer ut länkar. Slutligen var vi intresserade av om
inställningen till källkritik och de praktiska granskningarna skilde sig mellan
respondenter med stora (100 länkar eller mer) respektive små länksamlingar (25 länkar
eller mindre).

Litteratur om vilka granskningar som bör göras av Internetkällor blev den teoretiska
basen för uppsatsen och utgångspunkten för konstruktionen av enkäten. Mycket av
denna litteratur, framför allt den engelskspråkiga, inkluderar formmässiga såväl som
innehållsmässiga aspekter på granskningar av en webbplats. Vi har dock enbart
koncentrerat oss på kriterier som på ett eller annat sätt kan avgöra webbkällans
tillförlitlighet. Litteraturen om källkritik på Internet bygger i stor utsträckning på den
traditionella historiska källkritiken och är därtill inte särskilt djuplodande eller
resonerande, snarare normativ och pragmatisk. För att få en bakgrund till uppsatsens
teoridel har vi därför även gått igenom de traditionella källkritiska kriterierna.
Granskningarna av en källa på Internet diskuterar vi kring under sex kriterier: tid,
förhållandet till andra källor, korrekthet, objektivitet, världsbild och kunskapssyn som
tendens samt anseende.

Samtliga 154 folkbibliotek med externa länkar på sina webbplatser erbjöds att delta i
undersökningen och enkäten tillgängliggjordes på en webbplats. Av dessa valde 87
stycken att svara. Vad gällde skillnaderna mellan svaren från sammanställarna av de
stora respektive små länksamlingarna utfördes ett statistiskt test för att få reda på vilka
slutsatser vi kunde dra med statistisk säkerhet. Svarsresultatet visade att det är ett syfte
eller delsyfte för de flesta folkbiblioteken att tillgängliggöra källkritiskt granskad
information för sina användare. Vad som är praktiskt möjligt var dock en annan sak; det
saknas tid och personal för att utföra granskningarna. Önskemålet att detta inte ska vara
en syssla för alla folkbibliotek var frekvent förekommande. De flesta
länksammanställare följer vare sig nedskrivna eller icke nedskrivna riktlinjer och många
åberopar istället sin mångåriga erfarenhet av granskning av andra medier.

De vanligaste granskningarna visade sig vara att utröna upphovsmannen bakom
webbplatsen, att kontrollera webbplatsens språkliga kvalitet, att kontrollera att
webbplatsen hade uppdaterats nyligen samt att förvissa sig om att webbplatsen ifråga
inte hade några brutna länkar. Respondenterna såg därtill ett starkt samband mellan
toppdomänen och webbplatsens tillförlitlighet. Att granska webbkällans förhållande till
andra webbkällor hade dock ingen hög prioritet. Genomgående i kommentarerna syntes
också att länksammanställarna starkt förlitar sig på myndigheters och institutioners
webbplatser. Folkbiblioteken influeras i hög grad av varandras länksamlingar, och
därtill i större utsträckning av aktörer inom bibliotekssfären än de utanför. Framförallt
är det sammanställarna av de stora länksamlingarna som inspireras av andra
länksamlingar. Angående skillnaderna mellan de stora och små länksamlingarna kan



73

sägas att de statistiskt säkerställda skillnaderna bestod i att respondenterna med stora
länksamlingar på alla av oss föreslagna sätt visade sig mer aktiva i sökandet efter nya
länkar. Vi kunde vidare fastslå att det enbart var sammanställare av stora länksamlingar
som höll sig med nedskrivna kriterier.
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9 Förslag till fortsatt forskning
Under uppsatsens gång uppkom många potentiella sidospår som vi nu kortfattat vill
presentera som förslag till fortsatt forskning. Eftersom respondenterna i uppsatsen flitigt
hänvisar till sina tidigare erfarenheter är ett förslag att undersöka i vilken utsträckning
bibliotekarier förhåller sig källkritiskt till tryckta medier och hur det i så fall skulle
skilja sig från granskningar av webbkällor. En möjlighet är vidare att mer i detalj
undersöka länkutbudet på folkbibliotekens webbplatser. Vilka ämnen är främst
representerade? Kan folkbiblioteken i stor utsträckning visa upp ett likriktat utbud med
”säkra” länkar?

En annan fråga som vi endast har snuddat vid och som skulle kunna utvecklas vidare är
den huruvida källkritisk granskning är lika viktig oavsett ämne. I vissa fall kanske
länkarnas syfte är av förströelsekaraktär. I andra fall kan webbens funktion vara att fylla
i luckor som uppstår när det finns lite tryckt material om ett ämne. Det är mycket
möjligt, och kanske inte klandervärt, att bibliotekarier blir mindre kräsna när de hittar
information på nätet som inte går att hitta i böcker.

Något vi märkte under arbetet med undersökningen var att enkätformen tvingade oss till
ett ganska fyrkantigt förhållningssätt både till vårt ämne och våra respondenter. Vi tror
därför att det vore intressant att genom en intervjuundersökning kunna komma åt de
djupare och mer resonerande tankarna kring dessa frågor som vi är övertygade om finns
bland bibliotekarier ute i landet. Det är förvisso inte endast enkätens fel, som Eklöf samt
Jarrick och Söderberg påpekar kan källkritiska granskningar lätt reduceras till relativt
mekaniska avvägningar, kanske eftersom källkritiken har sin förankring i positivismen.
Ett tankeexperiment som kanske någon annan vill ägna sig åt är hur källkritiken hade
sett ut om den haft sina rötter i hermeneutiken eller kanske hur den idag skulle kunna
berikas med inslag av mer tolkande karaktär.
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Bilaga 1: Missivbrev och påminnelsebrev till
enkätundersökningen

Till innehållsansvarig för bibliotekets länksamling

Borås 20/5-2002

Hej!

Vi heter Anna Nilsson och Maria Nilsson och läser sista terminen på
Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu på vår magisteruppsats. Uppsatsen
handlar om folkbibliotek och källkritik på Internet. Vår ambition är att undersöka vilka
källkritiska granskningar Ni på folkbiblioteken gör när Ni skapar en länksamling. Vi är
även intresserade av huruvida Ni tycker att folkbiblioteket har en uppgift i att presentera
källkritiskt granskad information på webbplatsen. Uppsatsen baseras på en
enkätundersökning som vi nu skickar ut till samtliga svenska folkbibliotek med
länksamlingar. Detta behöver inte vara en omfattande länksamling, huvudsaken för oss
är att någon typ av urval har skett. Vi har förstått att det finns många frågetecken att räta
ut i detta problemområde. Det är därför mycket betydelsefullt för oss att just Du svarar
så att vi kan få en övergripande bild av hur Du och Dina kollegor runtom i landet
hanterar källkritik på Internet.

Trots att vi förorsakar Dig visst besvär, hoppas vi att Du kan offra lite av Din tid till att
svara på enkätfrågorna. Vi tror inte att detta behöver ta särskilt lång tid och din insats
skulle vara mycket värdefull för oss. Dina synpunkter kommer naturligtvis att
behandlas konfidentiellt. Om du inte anser Dig vara rätt person på biblioteket att
besvara enkäten hoppas vi att Du skickar den vidare till någon du tror passar bättre.

Enkäten fyller du enkelt i på nedanstående webbadress. För att kunna skicka iväg svaren
måste Du dock ange ett lösenord högst upp på webbsidan vilket är ”astrid”. Enkäten nås
genom länken:

http://luvanold.utb.hb.se/eval/pub/1341/default.asp

Vi vill ha ditt svar senast onsdagen den 29 maj.

Vi ser fram emot ditt deltagande! Ett stort och hjärtligt tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Anna Nilsson och Maria Nilsson

Om du behöver nå oss gör du det på följande adress: biblioteksenkat@hotmail.com
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Påminnelse till innehållsansvarig för bibliotekets länksamling

Borås 30/5-2002

Hej!

Vi heter Anna Nilsson och Maria Nilsson och läser sista terminen på
Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu på vår magisteruppsats. För en vecka
sedan skickade vi ut en enkät till Dig som Du ännu inte har besvarat. Vi respekterar om
Du inte haft tid men vi hoppas och önskar ändå att Du fyller i den. Det är mycket
betydelsefullt för oss att just Du svarar så att vi kan få en övergripande bild av hur Du
och Dina kollegor runtom i landet hanterar källkritik på Internet.

Trots att vi förorsakar Dig visst besvär, hoppas vi att Du kan offra lite av Din tid till att
svara på enkätfrågorna. Vi tror inte att detta behöver ta särskilt lång tid och din insats
skulle vara mycket värdefull för oss. Dina synpunkter kommer naturligtvis att
behandlas konfidentiellt. Om du inte anser Dig vara rätt person på biblioteket att
besvara enkäten hoppas vi att Du skickar den vidare till någon du tror passar bättre.

Enkäten fyller du enkelt i på nedanstående webbadress. För att kunna skicka iväg svaren
måste Du dock ange ett lösenord högst upp på webbsidan vilket är ”astrid”. Vi vet att
det har varit vissa problem med lösenordet. När Du har fyllt i lösenordet får Du
inte trycka på ENTER eller TAB, då skickas enkäten iväg obesvarad. Du får
istället förflytta Dig med hjälp av musen. Enkäten nås genom länken:

http://luvanold.utb.hb.se/eval/pub/1341/default.asp

Vi vill ha ditt svar senast fredagen den 7 juni. Om du får det här brevet trots att du
har fyllt i enkäten ber vi Dig om att mejla oss och tala om detta.

Vi ser fram emot ditt deltagande! Ett stort och hjärtligt tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Anna Nilsson och Maria Nilsson

Om du behöver nå oss gör du det på följande adress: biblioteksenkat@hotmail.com
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Påminnelse 2 till innehållsansvarig för bibliotekets länksamling

Borås 9/6-2002

Hej!

Vi heter Anna Nilsson och Maria Nilsson och läser sista terminen på
Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu på vår magisteruppsats. För snart tre
veckor sedan skickade vi ut en enkät till Dig som Du ännu inte har besvarat. Vi
respekterar om Du inte haft tid men vi hoppas och önskar ändå att Du fyller i den. Det
är mycket betydelsefullt för oss att just Du svarar så att vi kan få en övergripande bild
av hur Du och Dina kollegor runtom i landet hanterar källkritik på Internet. Dina
synpunkter kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt. Om du inte anser Dig
vara rätt person på biblioteket att besvara enkäten hoppas vi att Du skickar den vidare
till någon du tror passar bättre.

Enkäten fyller du enkelt i på nedanstående webbadress. För att kunna skicka iväg svaren
måste Du dock ange ett lösenord högst upp på webbsidan vilket är ”astrid”. Vi vet att
det har varit vissa problem med lösenordet. När Du har fyllt i lösenordet får Du
inte trycka på ENTER eller TAB, då skickas enkäten iväg obesvarad. Du får
istället förflytta Dig med hjälp av musen. Enkäten nås genom länken:

http://luvanold.utb.hb.se/eval/pub/1341/default.asp

Vi vill ha ditt svar senast måndagen den 17 juni. Om du får det här brevet trots att du
har fyllt i enkäten ber vi Dig om att mejla oss och tala om detta. Vi ser fram emot ditt
deltagande!

Ett stort och hjärtligt tack på förhand!

Med vänliga hälsningar Anna Nilsson och Maria Nilsson

Om du behöver nå oss gör du det på följande adress: biblioteksenkat@hotmail.com
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Bilaga 2: Tabeller över svarsutfallet

1. Hur många länkar finns det i ditt biblioteks länksamling?

% #
1-10 16,1 14
10-25 19,5 17
25-50 21,8 19
50-100 10,3 9
100- 29,9 26
Bortfall 2,3 2
Summa 100 87

2. Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis ned
på urval och upprätthållande av länkarna varje
månad?

% #
Mindre än 1 timma per månad 47,1 41
1-5 timmar per månad 37,9 33
5-10 timmar per månad 10,3 9
10-20 timmar per månad 0 0
20 timmar per månad eller mer 2,3 2
Bortfall 2,3 2
Summa 100 87

4. Har ditt bibliotek nedskrivna kriterier för källkritisk granskning av
webbplatser?

% #
Ja 4,6 4
Nej 94,3 82
Vet ej 1,15 1
Summa 100 87

5. Är det enligt din mening rimligt att kräva att folkbiblioteks
länksamlingar ska ge tillgång till källkritiskt granskat material?

% #
Ja 81,6 71
Nej 8,05 7
Vet ej 10,3 9
Summa 100 87

6. Anser du att det är ett syfte/delsyfte med er länksamling att ge
tillgång till källkritiskt granskat material?

% #
Ja 79,3 69
Nej 10,3 9
Vet ej 10,3 9
Summa 100 87



82

7. Anser du att du har tillräcklig kunskap om källkritik på Internet?

% #
Ja 50,6 44
Nej 35,6 31
Vet ej 13,8 12
Summa 100 87

8. Hur har du inhämtat dina kunskaper om
källkritik på Internet? Du får gärna ange fler än ett
alternativ och precisera ditt svar!

% #
Studier på egen hand 70,1 61
Diskussioner med kollegor 60,9 53
Utbildning eller kurs 67,8 59
Annat 14,9 13
Bortfall 3,45 3
Summa n.a. 189

9. Hur sker urvalet av länkar? Du får gärna ange flera alternativ!

% #
Förslag från bibliotekets låntagare
eller webbplatsens besökare

28,7 25

Sökningar på eget initiativ 75,9 66
Tips från arbetskamrater 79,3 69
Inspiration från andra länksamlingar 78,2 68
Uppslag från biblioteksrelaterade
tidskrifter, e-postlistor etc.

63,2 55

Uppslag från icke
biblioteksrelaterade tidskrifter, e-
postlistor etc.

50,6 44

Annat 16,1 14
Bortfall 2,3 2
Summa n.a. 343
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10. Om du i ovanstående fråga angett alternativet ”inspiration från
andra länksamlingar” vilken/vilka länksamlingar inspireras du av och
varför just dessa?

Svar #
Mölndal 33
”Andra bibliotek”/ ”vissa
bibliotek”

11

Malmö 11
Barnens bibliotek 5
Universitetsbibliotek 5
Kulturnätet / Kultur.nu 3
Länkskafferiet 3
Länsbibliotek 3
”Myndighet” / ”Offentlig
institution”

3

Inetmedia 2
Librarian’s index to the Internet 2
Safir 2
Skoldatanätet 2
Sunet 2
Örebro folkbibliotek 2
About 1
Academic info 1
”Bra länkar” / ”Länkar som är
kvalitetsgranskade”

1

Catwebb 1
Encyclopedia Britannica 1
E-postlistor 1
Fackpress som rör konst 1
Fackpress som rör sjö och hav 1
Folkbibliotekernes netguide 1
Göteborgspostens länksamling 1
KB 1
Kunskapsportaler 1
Lund stadsbibliotek 1
Lund universitetsbibliotek 1
Mitthögskolan 1
Norrköping 1
Ronneby 1
Stockholms universitet 1
Swesök 1
” Udda, väldigt specialiserade
länksamlingar”

1

Uppsala universitetsbibliotek 1
Västerås 1
Webbtidningar 1
Örebro länsbibliotek 1
”Övriga folkbibliotek i
Östergötland”

1
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11. Använder du riktlinjer eller checklistor för att granska
webbplatser källkritiskt?

% #
Ja 17,2 15
Nej 80,5 70
Bortfall 2,3 2
Summa 100 87

13. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsen har
uppdaterats nyligen?

% #
Alltid 29,9 26
Ofta 28,7 25
Ibland 29,9 26
Sällan 4,6 4
Aldrig 1,15 1
Bortfall 5,75 5
Summa 100 87

14. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsen
uppdateras regelbundet?

% #
Alltid 10,3 9
Ofta 24,1 21
Ibland 32,2 28
Sällan 24,1 21
Aldrig 4,6 4
Bortfall 4,6 4
Summa 100 87

15. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
länkar fungerar och inte är "brutna"?

% #
Alltid 19,5 17
Ofta 21,8 19
Ibland 36,8 32
Sällan 16,1 14
Aldrig 1,15 1
Bortfall 4,6 4
Summa 100 87
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16. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
innehåll överensstämmer med ursprungskällan i de fall denna anges?

% #
Alltid 9,2 8
Ofta 10,3 9
Ibland 25,3 22
Sällan 26,4 23
Aldrig 20,7 18
Bortfall 8,05 7
Summa 100 87

17. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
information bekräftas av en eller flera oberoende källor?

% #
Alltid 1,15 1
Ofta 14,9 13
Ibland 17,2 15
Sällan 31 27
Aldrig 29,9 26
Bortfall 5,75 5
Summa 100 87

18. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsen
redogör för sina källor, exempelvis genom en källförteckning?

% #
Alltid 5,75 5
Ofta 19,5 17
Ibland 26,4 23
Sällan 26,4 23
Aldrig 16,1 14
Bortfall 5,75 5
Summa 100 87

19. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
upphovsman anges?

% #
Alltid 48,3 42
Ofta 17,2 15
Ibland 12,6 11
Sällan 11,5 10
Aldrig 5,75 5
Bortfall 4,6 4
Summa 100 87
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20. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att webbplatsens
upphovsman kan kontaktas?

% #
Alltid 19,5 17
Ofta 25,3 22
Ibland 18,4 16
Sällan 14,9 13
Aldrig 17,2 15
Bortfall 4,6 4
Summa 100 87

21. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du att upphovsmannen
har ämneskunskaper som är relevanta för webbsidans innehåll?

% #
Alltid 11,5 10
Ofta 21,8 19
Ibland 19,5 17
Sällan 8,05 7
Aldrig 31 27
Bortfall 8,05 7
Summa 100 87

22. Vid urval av länkar, hur ofta kontrollerar du webbplatsens
språkliga riktighet, ex. stavning?

% #
Alltid 23 20
Ofta 26,4 23
Ibland 21,8 19
Sällan 13,8 12
Aldrig 9,2 8
Bortfall 5,75 5
Summa 100 87

23. Toppdomänen ger en fingervisning om webbplatsens tillförlitlighet.

% #
Instämmer 44,8 39
Instämmer delvis 41,4 36
Instämmer inte 2,3 2
Vet ej 9,2 9
Bortfall 2,3 2
Summa 100 87
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24. En bra webbkälla ger opartisk information som inte framhäver
upphovsmannens åsikter.

% #
Instämmer 27,6 24
Instämmer delvis 48,3 42
Instämmer inte 16,1 14
Vet ej 3,45 3
Bortfall 4,6 4
Summa 100 87

25. En bra webbkälla redogör för upphovsmannens egna åsikter.

% #
Instämmer 20,7 18
Instämmer delvis 44,8 39
Instämmer inte 23 20
Vet ej 5,75 5
Bortfall 5,75 5
Summa 100 87

26. En webbkälla som argumenterar för en sakfråga ska även
innehålla motpartens argument.

% #
Instämmer 17,2 15
Instämmer delvis 34,5 30
Instämmer inte 39,1 34
Vet ej 4,6 4
Bortfall 4,6 4
Summa 100 87

27. I länksamlingen inkluderar jag länkar vars innehåll kan uppfattas
som kontroversiellt.

% #
Instämmer 12,6 11
Instämmer delvis 18,4 16
Instämmer inte 52,9 46
Vet ej 10,3 9
Bortfall 5,75 5
Summa 100 87

28. Jag försöker balansera en kontroversiell webbplats med en länk till
motpartens webbplats.

% #
Instämmer 25,3 22
Instämmer delvis 13,8 12
Instämmer inte 31 27
Vet ej 17,2 15
Bortfall 12,6 11
Summa 100 87
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29. Vid urval av länkar, reflekterar jag över upphovsmannens
kulturella referensramar.

% #
Instämmer 14,9 13
Instämmer delvis 26,4 23
Instämmer inte 29,9 26
Vet ej 17,2 15
Bortfall 11,5 10
Summa 100 87

30. Jag undviker att inkludera länkar till... Du får ange flera
alternativ!

% #
Politiska partiers webbplatser 21,8 19
Intresseorganisationers webbplatser 11,5 10
Webbplatser med kommersiella
intressen

65,5 57

Regeringars webbplatser 3,45 3
Privatpersoners webbplatser 65,5 57
Webbplatser som innehåller reklam 55,2 48
Annat 4,6 4
Bortfall 10,3 9
Summa n.a 207
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Bilaga 3: Tabeller över svarsutfallet utifrån variabeln
stora respektive små länksamlingar

4. Har ditt bibliotek nedskrivna kriterier för källkritisk granskning av
webbplatser?

Länksamlingens storlek Ja Nej Vet ej
% # % # % #

1-25 0 0 100 31 0 0
100- 15,4 4 84,6 22 0 0

5. Är det enligt din mening rimligt att kräva att folkbiblioteks
länksamlingar ska ge tillgång till källkritiskt granskat material?

Länksamlingens storlek Ja Nej Vet ej
% # % # % #

1-25 80,6 25 6,5 2 12,9 4
100- 88,5 23 11,5 3 0 0

6. Anser du att det är ett syfte/delsyfte med er länksamling att ge
tillgång till källkritiskt granskat material?

Länksamlingens storlek Ja Nej Vet ej
% # % # % #

1-25 77,4 24 9,7 3 12,9 4
100- 80,8 21 11,5 3 7,7 2

7. Anser du att du har tillräcklig kunskap om källkritik på Internet?

Länksamlingens storlek Ja Nej Vet ej
% # % # % #

1-25 54,8 17 38,7 12 6,5 2
100- 57,7 15 19,2 5 23,1 6

8. Hur har du inhämtat dina kunskaper om källkritik på Internet? Du
får gärna ange fler än ett alternativ och precisera ditt svar!

Länksamlingens
storlek

Studier på egen
hand

Diskussioner
med kollegor

Utbildning eller
kurs

Annat Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 67,7 21 54,8 17 67,7 21 12,9 4 9,7 3
100- 76,9 20 69,2 18 57,7 15 15,4 4 0 0
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9. Hur sker urvalet av länkar? Du får gärna ange flera alternativ!

Länksam-
lingens
storlek

Förslag
från
bibliotekets
låntagare
eller webb-
platsens
besökare

Sökningar
på eget
initiativ

Tips från
arbets-
kamrater

Inspira-
tion från
andra
länksam-
lingar

Uppslag
från
biblioteks-
relaterade
tidskrifter,
e-postlistor
etc.

Uppslag
från icke
biblioteks-
relaterade
tidskrifter,
e-postlistor
etc.

Annat Bortfall

% # % # % # % # % # % # % # % #
1-25 16,1 5 64,1 20 58,1 18 67,7 21 45,2 14 35,5 11 6,5 2 3,2 1
100- 46,2 12 88,5 23 92,3 24 92,3 24 73,1 19 84,6 22 30,8 8 0 0

11. Använder du riktlinjer eller checklistor för att granska
webbplatser källkritiskt?

Länksamlingens storlek Ja Nej Bortfall
% # % # % #

1-25 16,1 5 77,4 24 6,5 2
100- 19,2 5 80,8 21 0 0

23. Toppdomänen ger en fingervisning om webbplatsens tillförlitlighet.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 35,5 11 32,2 10 3,2 1 22,6 7 6,5 2
100- 42,3 11 53,8 14 3,9 1 0 0 0 0

24. En bra webbkälla ger opartisk information som inte framhäver
upphovsmannens åsikter.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 38,7 12 41,9 13 6,5 2 3,2 1 9,7 3
100- 34,6 9 50 13 11,5 3 3,9 1 0 0

25. En bra webbkälla redogör för upphovsmannens egna åsikter.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 22,6 7 38,7 12 22,6 7 6,5 2 9,7 3
100- 19,2 5 42,3 11 30,8 8 3,9 1 3,9 1
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26. En webbkälla som argumenterar för en sakfråga ska även
innehålla motpartens argument.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 19,4 6 35,5 11 32,3 10 0 0 12,9 4
100- 19,2 5 30,8 8 46,2 12 3,9 1 0 0

27. I länksamlingen inkluderar jag länkar vars innehåll kan uppfattas
som kontroversiellt.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 16,1 5 12,9 4 45,2 14 12,9 4 12,9 4
100- 15,4 4 19,2 5 50 13 15,4 4 0 0

28. Jag försöker balansera en kontroversiell webbplats med en länk till
motpartens webbplats.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 29,0 9 16,1 5 25,8 8 12,9 4 16,1 5
100- 26,9 7 15,4 4 38,5 10 19,2 5 0 0

29. Vid urval av länkar, reflekterar jag över upphovsmannens
kulturella referensramar.

Länksamlingens
storlek

Instämmer Instämmer
delvis

Instämmer inte Vet ej Bortfall

% # % # % # % # % #
1-25 16,1 5 19,3 6 29,0 9 19,3 6 16,1 5
100- 11,5 3 42,3 11 23,1 6 15,4 4 7,8 2

30. Jag undviker att inkludera länkar till... Du får ange flera
alternativ!

Länksam-
lingens
storlek

Politiska
partiers
webb-
platser

Intresse-
organisa-
tioners
webb-
platser

Webb-
platser
med
kommers-
iella
intressen

Regering-
ars webb-
platser

Privat-
personers
webb-
platser

Webb-
platser
som
innehåller
reklam

Annat Bortfall

% # % # % # % # % # % # % # % #
1-25 19,4 6 9,7 3 64,5 20 3,2 1 54,8 17 58,1 18 0 0 22,6 7
100- 19,2 5 7,8 2 57,7 15 3,9 1 69,2 18 57,7 15 11,5 3 3,9 1


















