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Sammanfattning 
 

Utvärderingens syfte är att utvärdera webbplatsen minabibliotek.se utifrån dess mål. 

Detta vill vi göra genom ett personalperspektiv med fokus på interaktiviteten mellan 

bibliotekspersonal och låntagare. De frågor vi valt att undersöka är: hur efterlevs tanken 

om att bibliotekspersonal och bibliotekets användare skapar minabibliotek.se 

tillsammans? Hur synliggörs och underlättas bibliotekens tjänster genom 

minabibliotek.se? Eftersom ett av målen med minabibliotek.se är att skapa ett mervärde 

för användarna ville vi också undersöka vad personalen lägger för betydelse i uttrycket 

mervärde. 

 

Som huvudsakliga metoder för materialinsamling har vi utfört intervjuer och enkäter via 

mail. Vi utförde djupare intervjuer med de fyra anställda på redaktionen för 

minabibliotek.se, för att få mer direkta åsikter kring hur arbetet går med webbplatsen, 

användarnas deltagande och även vissa tekniska aspekter av webbplatsen. Vi skickade 

ut enkäter till biblioteksanställda på de 25 bibliotek som använder sig av 

minabibliotek.se, för att få insikt i hur bibliotekspersonalen konkret använder sig av 

webbplatsen. Tanken med intervjuerna och enkäterna var att vi skulle få reda på hur 

personalen använder webbplatsen och hur de ställer sig till måluppfyllelsen, 

användarnas närvaro på webbplatsen och vad som eventuellt behöver utvecklas. Vi 

valde även att ha med en beskrivning och en analys av webbplatsen. Analysen gick till 

så att vi observerade webbplatsen under en period på tre veckor och tittade igenom 20 

stycken slumpvis valda texter. Tanken var att gå igenom innehållet på sidan och 

beskriva sidans design och sedan försöka titta på hur stor utsträckning användare, både 

bibliotekspersonal och låntagare, interagerar på sidan. 

 

Efter att ha sammanställt våra resultat har vi kommit fram till att samspelet mellan 

bibliotekspersonal och låntagare inte alls fungerar i verkligheten. De brister vi funnit är 

låntagarnas uppenbara interaktiva frånvaro på webbsidan och i webbplatsens 

uppbyggnad och förmåga att förmedla de tjänster som minabibliotek.se erbjuder. Det 

som skulle kunna öka aktiviteten hos låntagarna och göra dem mer 

kommunikationsbenägna är att förbättra kontohanteringen och släppa betyg och 

kommentarer fritt utan krav på inloggning. Biblioteket skulle även vinna på att synas 

mer och marknadsföra sig bättre. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

 

Dagens och framtidens samhälle ställer större krav på information, insyn och inflytande. 

Information kommer i allt större utsträckning att produceras digitalt och kraven att ha 

information tillgänglig dygnet runt kommer att öka. Internet används för information, 

kommunikation och kulturkonsumtion och därför har biblioteken en bärande roll att 

leverera en tillgänglig webbplats för användarna. För att öka tillgängligheten till 

bibliotekens tjänster har en strategi varit att utveckla fler tjänster via webben, 

exempelvis biblioteken i Umeåregionens webbplats minabibliotek.se. En konsekvens 

har blivit ett minskande antal fysiska besökare som dock har överträffats av ett snabbt 

växande antal besökare på webben.  

 

Minabibliotek.se har som webbplats samlat Umeåregionens biblioteksverksamhet under 

ett gemensamt tak, omfattande sex kommuner och 25 bibliotek. De kommuner som 

slagits ihop är Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. 

Webbplatsen är ett projekt under Bibliotek 2007 och var från början ett uppdrag av 

Umeå kulturnämnd. Vid denna tid var begreppen ”Web 2.0” och senare ”Bibliotek 2.0” 

på tapeten och uppdraget bestod i att utveckla biblioteken till en bättre och mer 

tillgänglig mötesplats och då främst det virtuella biblioteket. Minabibliotek.se var från 

start en innovativ webbplats som även vann priser för sitt nytänkande. Minabibliotek.se 

har under flera år utvecklats och förbättrats till vad det är idag (www.minabibliotek.se 

2011-01-04). 

 

Visionen är en webbplats som är ”informativ”, ”intuitiv”, ”interaktiv” och ”innovativ”. 

Ambitionen är att skapa en av Sveriges bästa och mest omfattande bibliotekswebbar. 

Målsättningen är att det virtuella biblioteket ska upplevas som inspirerande, lustfyllt och 

roligt. Minabibliotek.se är en interaktiv tjänst vilket innebär att låntagaren och 

bibliotekspersonal kan använda tjänsten som en mötesplats och på så sätt skapa ett 

samspel mellan besökare och personal. Genom minabibliotek.se får användarna tillgång 

till Umeåregionens bibliotekskatalog, de kan sköta sina lån, se aktuella arrangemang 
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och nyheter, läsa artiklar, få tips på medier att låna och mycket mer. Minabibliotek.se 

har också som mål att webbplatsen ska skapas av bibliotekspersonal och låntagare 

tillsammans. Användaren uppmanas att skicka in egna tips, listor och texter om böcker, 

film, musik, tidskrifter, länkar med mera. I visions- och måldokumentet för 

minabibliotek.se listas fem huvudmål med verksamheten: 

• Biblioteket ska vara en tillgänglig virtuell mötesplats med utgångspunkt i 

bibliotekets grundläggande uppgifter att förmedla kultur och tillhandhålla 

information, baserat på värderingen om allas rätt till kulturella upplevelser och 

information. 

• Webbplatsen ska synliggöra och underlätta nyttjandet av bibliotekets service och 

tjänster. 

• Webbplatsen ska skapa ett mervärde för besökarna. 

• Webben ska tillgodose barn och ungas behov av biblioteksservice. 

• Webbplatsen ska skapas av personal och medborgare tillsammans 

(www.minabibliotek.se 2011-01-04). 

 

Varför behöver då minabibliotek.se utvärderas? Biblioteken har måhända följt med i 

den digitala utvecklingen och skapat webbplatser för att försöka möta målet med ett mer 

tillgängligt bibliotek och möta behoven hos användarna. Men hur har målen och dessa 

behov uppfyllts? För att utvärdera bibliotekens olika verksamheter används olika 

nyckeltal, såsom antal besökare, antal utlån, utlån per invånare med mera. Ett problem 

är dock att dessa inte har följt med i utvecklingen och fokuserar först och främst på de 

fysiska besökarna i biblioteket vilket inte går att applicera på en interaktiv webbplats 

som minabibliotek.se. Bibliotekens arbete förutsätter att det finns en kontinuerlig 

utvärdering av verksamheten och dess kvalitet, biblioteken behöver också information 

om hur arbetet med minabibliotek.se fortlöper och var styrkorna och svagheterna hos 

webbplatsen ligger. Denna utvärdering ska visa om minabibliotek.se utvecklas i den 

riktning som visionen och målen anger. Utvärderingsarbetet ska även stimulera och 

utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet. 

Utvärderingen kommer att fokusera på tre av de uppställda målen. Det är: ”Webbplatsen 

ska skapas av personal och medborgare tillsammans”, ”Webbplatsen ska synliggöra och 

underlätta nyttjandet av bibliotekets service och tjänster” och ”Webbplatsen ska skapa 
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ett mervärde för besökarna”. Störst fokus kommer dock ligga på huruvida webbplatsen 

skapas av personal och låntagare tillsammans.  

 

Syfte 

 

Utvärderingens syfte är att utvärdera webbplatsen minabibliotek.se utifrån dess mål. 

Detta genom ett personalperspektiv med fokus på interaktiviteten mellan 

bibliotekspersonal och låntagare. Ambitionen är att därmed också vara en insats för att 

utveckla och förbättra tjänsten och bibliotekens verksamhet. 

 

Huvudfråga 

• Hur efterlevs tanken om att bibliotekspersonal och bibliotekets användare skapar 

minabibliotek.se tillsammans?  

 

Underfrågor 

• Hur synliggörs och underlättas bibliotekens tjänster genom minabibliotek.se? 

• Ett av målen med minabibliotek.se är att skapa ett mervärde för användarna. Vad 

lägger personalen för betydelse i uttrycket mervärde? 

 

Avgränsningar 

En avgränsning i utvärderingsarbetet är att målet med att ”webben ska tillgodose barn 

och ungas behov av biblioteksservice” inte ses över nämnvärt. En utvärdering av 

minabibliotek.se ur barns perspektiv utfördes 2009, vilket gjorde att det i nuläget inte 

fanns något trängande behov till att utvärdera det igen.  

 

Disposition 

 

I kapitel två tar vi upp tidigare forskning kring folkbiblioteksverksamhet på webben och 

tidigare utförda utvärderingar av minabibliotek.se, i detta kapitel presenterar vi också 

några begrepp som varit centrala i vårt arbete. I kapitel tre följer en genomgång av de 



 8 

modeller vi använt oss av i utvärderingsarbetet och de metoder vi nyttjat i vår 

materialinsamling. 

 

Utvärderingen är därefter uppdelad i tre kapitel. I det fjärde kapitlet, Beskrivning och 

analys av webbplatsen, har vi en genomgång av de resultat vår observation av 

webbplatsen gav, en beskrivning av webbplatsen och utvärderande observationer utifrån 

våra resultat. I kapitel fem – Resultat och analys av intervjuer och enkäter – 

sammanfattar, diskuterar och belyser vi resultaten från vår materialinsamling. Det vill 

säga intervjuer och enkäter. Utvärderingen knyts ihop med en avslutande diskussion där 

vi sammanfattar och diskuterar aspekter av vad vi har kommit fram till i utvärderingen. 

Kapitlet innehåller även rekommendationer för framtida arbete med webbplatsen 

minabibliotek.se. 
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Tidigare forskning och begrepp 
 

 

I detta kapitel har vi valt att söka tidigare litteratur om: 

• Folkbiblioteksverksamheter på webben 

• Tidigare utvärderingar/studier av minabibliotek.se 

• Web 2.0 

• Bibliotek 2.0 

 

I samband med målen och visionerna kring minabibliotek.se stötte vi på begreppen Web 

2.0 och Bibliotek 2.0. I detta kapitel vill vi dels redogöra för innebörden av dessa 

begrepp men även förtydliga hur vi ser på användar- och låntagarbegreppet. 

 

Folkbibliotek på webben 

 

Linda Marnelius genomförde 2010 en kvalitativ studie av svenska 

folkbibliotekswebbplatser kallad Folkbiblioteksverksamhet på webben. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka och öka förståelsen av folkbibliotekens webbplatser och 

utreda vilka funktioner de förmedlar. Marnelius problematiserar den nya teknikens 

inflytande över bibliotekens verksamheter och vilken roll biblioteken får i 

informationssamhället, genom att observera och analysera sju olika 

bibliotekswebbplatser. Något som är intressant för oss är hur Marnelius använder sig av 

fyra olika perspektiv på bibliotekswebbplatsen: en plats för kulturella upplevelser, som 

kunskapscenter, som informationscenter och webbplatsen som social verksamhet. Dessa 

perspektiv blir användbara i struktureringen av vårt analysarbete.  

 

I sina slutsatser skriver Marnelius att bibliotekens webbplatser har svårt att leva upp till 

de fyra tidigare nämnda perspektiven och att webbplatserna tjänar främst som en sorts 

annons för vad som finns på det fysiska biblioteket. Marnelius menar att marknadsföra 

det fysiska biblioteket kan stärka bibliotekens roll, men genom att enbart hänvisa till det 

fysiska biblioteket får inte det virtuella biblioteken någon egen roll. Det är en intressant 
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synvinkel för oss då de som arbetar med minabibliotek.se måste förhålla sig till detta i 

sitt arbete. 

  

Per-Olof Bergström utförde 2008 en undersökning av bibliotekens kulturförmedling i 

magisteruppsatsen Interaktiv kulturförmedling via bibliotekets webbplats: En kvantitativ 

studie av svenska folkbibliotekswebbplatser. Här ligger fokus på den del av 

bibliotekslagen som talar om kulturförmedling och hur sådan kan utföras interaktivt 

över en webbplats. Bergström undersöker var biblioteken befinner sig i denna 

utveckling och hur bibliotekens webbplatser används idag. Detta har undersökts genom 

enkäter som riktade sig både till bibliotekschefer och till webbansvariga.  

 

Bergströms diskussioner kring användarnas interaktivitet och Bibliotek 2.0 är av mycket 

stort intresse för oss eftersom vår utvärdering också kretsar kring dessa resonemang. 

Bergströms studie visar på att bibliotekscheferna på de undersökta biblioteken ställer sig 

tveksamma till användarnas möjlighet till att interagera med andra biblioteksanvändare 

och att möjligheten för användarna att skapa egna personligt anpassade webbsidor bör 

finnas på det egna bibliotekets webbplats. Dessa är intressanta tankegångar då 

minabibliotek.se kan förhålla sig till detta i sin framtida utveckling. Bergström skriver 

också att dagens diskussion om Bibliotek 2.0 bör ifrågasättas av respektive bibliotek för 

att utifrån den egna organisationen samt omfattande användarundersökningar avgöra om 

den är relevant för det egna biblioteket. 

 

Tidigare studier av minabibliotek.se 

 

Susanne Tjernström och Mikael Eklund utförde 2009 en utvärdering, Barnavdelningen 

på Minabibliotek.se – en utvärdering ur barns perspektiv från sociologiska institutionen 

vid Umeå universitet. Barnens upplevelse av minabibliotek.se utvärderas och syftet var 

att upplysa biblioteken i Umeåregionen om barns uppfattning av barnavdelningen på 

webbplatsen. Ett av målen med minabibliotek.se är just att tjänsten ska tillgodose barns 

behov av biblioteksservice. Tjernströms och Eklunds förhoppningar var att 

utvärderingen skulle ge upphov till eventuella förbättringar av webbplatsen, vilket också 

är ett av våra mål med vår utvärdering dock var deras utförd i ett mycket snävare 

sammanhang då deras endast kretsade kring ett av webbplatsens mål. Deras metod för 
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materialinsamling var intervjuer med barn i åldrarna nio och tolv, samtidigt som 

intervjuerna pågick fick barnen bekanta sig med och surfa runt på webbplatsen.  

 

Uppsatsen visar att minabibliotek.se är en bra tjänst för barnen men att det finns 

förbättringsmöjligheter. De nämner dock att det bara är hälften av deras informanter 

som känner till eller har använt sig av minabibliotek.se och att det är väldigt viktigt för 

biblioteket att nå ut till barn i alla åldrar. Detta försvåras mycket när barnen inte har 

någon kännedom om bibliotekets webbplats. Författarna rekommenderar att 

minabibliotek.se ska använda sig av fler färger, sätta in olika figurer som är 

representativa för olika avdelningar, att användarna ska kunna skicka meddelanden till 

varandra och att minabibliotek.se ska återinföra forum och chatt. Författarna pekar 

också på det faktum att det är kännedomen kring webbplatsen som är det största 

problemet.  

 

Eftersom Tjernström och Eklund nyligen utförde denna utvärdering av barnavdelningen 

på minabibliotek.se kände vi att vi kunde lägga energi på att utvärdera de resterande 

målen med minabibliotek.se och inte nämnvärt gå in på målet ”tjänsten ska tillgodose 

barns behov av biblioteksservice”. 

 

Bibliotekarie 2.0: Minabibliotek.se och bibliotekarierollen - en fallstudie på Umeå 

stadsbibliotek är en magisteruppsats av Katarina Evengård och Linda Nilsson i 

Bibliotek- och Informationsvetenskap från Lunds universitet. Uppsatsen undersöker 

bibliotekarierollen i samband med minabibliotek.se. Författarnas metod var att genom 

intervjuer ta reda på hur bibliotekarierna uppfattar sin professionella roll i samband med 

digitalisering av bibliotekstjänster. Intervjuerna innehåller information om syn på 

yrkesroll och identitet hos bibliotekarierna samt belyser bibliotekariens kompetenser 

och kunskaper i koppling till webbtjänsten men även attityder kring utveckling av 

yrkeskompetenser. Analysen pekar på att bibliotekarierollen blir mer individualiserad i 

och med ett Bibliotek 2.0-perspektiv som en följd av arbetet med webben. Kritiken mot 

detta, som de vill lyfta fram är att det kan vara svårt för bibliotekarierna att göra 

åtskillnad mellan sin privata roll och sin yrkesroll då det är de personliga intressena och 

kunnandet som lyfts fram på webben.  

 

Undersökningen tar upp tankar kring innehåll på webbplatsen och det som kommer 
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fram är delvis att förhållandet till användarna blir personligare när de skriver på 

webben, det blir mer intimt då de ibland lämnar ut mer av sig själva än i arbetet i det 

fysiska biblioteket. Informanterna påpekar att de boktips de ger speglar deras personliga 

val och tycke. Texterna som publiceras ska vara tilltalande att läsa på webben och därtill 

kommer även bibliotekariernas uttryckssätt in vilket personifierar dem ytterligare. 

Intressant för oss i denna undersökning var att få inblick i hur bibliotekarierna förhöll 

sig till sin roll i det digitala landskapet, detta eftersom de har en viktig del i att 

tillsammans med låntagarna utveckla minabibliotek.se.  

 

Web 2.0 och Bibliotek 2.0 

 

I magisteruppsatsen från institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Lunds universitet, Hur konstrueras användare och bibliotek på svenska folkbiblioteks 

webbplatser ur ett Web 2.0-perspektiv? tar författarna Maria Andersson och Mia Nyman 

reda på hur användare och bibliotek konstrueras på svenska folkbibliotekswebbplatser 

ur ett Web 2.0 perspektiv. Studien är genomförd med hjälp av fallstudier på Stockholm 

Stadsbibliotek och Umeå regionbiblioteks webbplatser. Denna studie har varit intressant 

för oss i vårt arbete då fokus i uppsatsen ligger på att utreda Web 2.0 och Bibliotek 2.0 

och vilken innebörd dessa begrepp har gentemot webben och användarna, vilka är två 

begrepp som ligger till stor grund för digitala bibliotek. En del av diskussionen tar upp 

det interaktiva sambandet mellan webbplatsen och användaren, att användaren blir en 

medskapare som tillsammans med biblioteket skapar innehållet på webbplatsen.  

Med Web 2.0 kan biblioteket formas till vad varje användare vill att biblioteket ska vara 

och de kan själva skapa sin egen plats på biblioteket. Ett problem författarna ser med 

detta är att det krävs mycket av användaren för att de ska få ut så mycket som möjligt av 

interaktionen. Det innebär att användaren måste vara motiverad för att engagera sig på 

webbplatsen. För oss var detta en intressant vinkel och ställer ett högt ansvar på 

bibliotekens insats att motivera användarna. En av fördelarna med Web 2.0 är att 

biblioteket på ett enklare sätt kan vända sig till nya potentiella användare. Då krävs 

emellertid av biblioteken att göra sig mer attraktiva för att denna motivation ska infinna 

sig hos användarna. Vad är det som säger att Web 2.0-funktionerna skulle innebära att 

biblioteken kan nå ut till den delen av befolkningen som inte normalt sett nyttjar 
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biblioteket?  

Resonemanget rör sig kring hur folkbiblioteken har ett ansvar gentemot samhället i 

fråga om att tillgängliggöra och synliggöra information. I och med att det virtuella 

biblioteket är en förlängning av det fysiska biblioteket kan det hjälpa biblioteken att 

utveckla sitt ansvar och nå sina mål. 

Undersökningen visar att biblioteket har stora förväntningar på användaren när det 

gäller interaktionen på webbplatserna. Och en reflektion i analysen var att det fanns 

maktförhållande mellan bibliotek och användare där det är biblioteken som styr 

villkoren för interaktionen. Biblioteken menar dock att det är ett fritt skapande för 

användaren på webbplatsen, men i verkligheten är interaktionen begränsad och inte lika 

fri som biblioteken vill påskina. Anderssons och Nymans resonemang blir viktiga för 

oss eftersom vi också måste diskutera hur biblioteken i Umeåregionen förhåller sig till 

användarna/låntagarna.  

 

Begrepp 

 

Web 2.0 

Web 2.0 är ett samlingsnamn för nästa generation av tjänster på webben men som 

används och utvecklas i dagsläget. Web 2.0 är en utveckling och förbättring av tidigare 

Web 1.0 och begreppet sätter användaren i fokus. Detta innebär i sin tur att utvecklandet 

av webben har skapat tjänster där användarna har stora möjligheter till interaktivitet på 

olika webbsidor. Det handlar om att användaren samspelar och kommunicerar med 

webbplatser. Interaktion på webben innebär att det skapas ett samspel mellan webbplats 

och användare genom sociala forum där människor möts, diskuterar och utbyter åsikter 

(http://oreilly.com 2011-01-04). Facebook är ett exempel på interaktionsforum på 

webben. 

 

Tim O’Reilly myntade begreppet Web 2.0. O'Reilly är grundare och VD för O'Reilly 

Media, ett bokförlag som publicerar databöcker. Själv deltar han aktivt i teknikfrågor 

som rör öppen källkod och gratis mjukvara men är även engagerad i immaterialrättsliga 

frågor (http://tim.oreilly.com/ 2011-01-04).  
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Enligt O’Reilly finns det vissa kriterier för att en webbplats ska få ingå i Web 2.0. I 

huvudsak ska användaren själv kunna vara med och bidra till webbplatsens innehåll och 

kunna ha kontroll över sin information. Funktionen på webbplatsen ska vara 

användarvänlig och designen ska vara fyllig och interaktiv (http://oreilly.com 2011-01-

04). 

 

Bibliotek 2.0 

Vid sökning på ”Bibliotek 2.0” på Google förknippas amerikanen Michael Casey starkt 

med begreppet. Casey är IT-ansvarig på Gwinnett County Public Library i Atlanta, USA 

och skriver böcker inom nutida bibliotekstjänster som innefattar en hel del om 

begreppet Bibliotek 2.0 vilket han även driver en blogg om (www.michaelecasey.com 

2011-01-04).  

 

Begreppen Web 2.0 och Bibliotek 2.0 har i grund och botten samma innebörd då 

Bibliotek 2.0 innefattar samma funktioner som Web 2.0, men då har anpassats till 

biblioteksverksamhet. 

 

Begreppet Bibliotek 2.0 innebär delaktighet för användaren på webben. Biblioteken blir 

mer tillgängliga och användaren få mer kontroll över sin informationshantering genom 

att själv organisera informationen. Användaren får även möjlighet att kommunicera och 

interagera med biblioteket via forum och bloggar. Utvecklingen går mot att användaren 

själv kan bestämma hur han eller hon vill hitta information och hur den organiseras 

(www.libraryjournal.com 2011-01-04). Användaren blir delaktig i skapandet av 

bibliotekets samlingar via möjligheten att recensera böcker och genom att själva sätta 

”taggar” som andra sedan får ta del av på bibliotekets webbplats. 

 

Bibliotek 2.0 innebär främst att biblioteken arbetar i ständig förändring och utgår från 

användarnas behov och detta kräver utvärdering varefter det kommer nya tjänster och 

program. Begreppet innebär inte bara tekniken i sig utan ska också vara ett verktyg för 

att ge bättre service till användarna (www.librarycrunch.com 2011-01-04).  
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Användare och låntagare 

I texten använder vi begreppen användare och låntagare. Vi använder termen 

användare när vi beskriver de personer som på något sätt nyttjar minabibliotek.se vilka 

kan vara både biblioteksanställda och icke biblioteksanställda. Denna skillnad 

framkommer i texten. Låntagare används för de icke biblioteksanställda som använder 

minabibliotek.se, vilket även kan beskrivas som biblioteksbesökare. Låntagare särskiljs 

med användare i de fall där vi vill klargöra skillnaden mellan biblioteksanställda och 

icke biblioteksanställda. Med låntagare menar vi alla grupper i samhället. Vi har valt att 

se på användaren ur ett allmänt perspektiv, vi gör således ingen skillnad på användaren 

utifrån klass, kön, ålder, etnicitet eller andra kriterier. 
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Metod 
 

 

I detta kapitel tar vi upp de utvärderingsmodeller vi har använt oss av i vårt 

utvärderingsarbete. Vi tar även upp de metoder som vi nyttjat i vår materialinsamling 

såsom intervjuer, enkäter och en analys av webbplatsen.  

 

Modeller för utvärdering 

 

Jenny Lagsten tar, i sin avhandling Utvärdera informationssystem – pragmatiskt 

perspektiv och metod (2009), upp ett antal modeller för att utvärdera olika 

informationssystem vilket är mycket aktuellt för oss och vår utvärdering. Lagsten tar 

upp ett antal olika typer av utvärderingar, bland annat ”måluppfyllelsemodellen” – ifall 

en verksamhets resultat motsvarar målen, ”intressentmodellen” som riktar in sig på en 

verksamhets intressenters önskemål och förväntningar och ”brukarorienterad 

utvärdering” som utreder huruvida användarnas behov har uppfyllts. Fördelen med 

måluppfyllelsemodellen är att den i stor utsträckning är objektiv eftersom måttstocken 

är verksamhetens fastställda mål som kan definieras empiriskt. Intressentmodellen har 

som fördel att den fokuserar på just vad olika berörda parter (i vårt fall 

bibliotekspersonal) finner angeläget. I en brukarorienterad utvärdering ligger fokus på 

om användarnas (både bibliotekspersonal och låntagare) önskemål och förväntningar 

har uppfyllts (Lagsten 2009:81-82).  

 

I vårt utvärderingsarbete är en kombination av dessa tre modeller rimligt. Vi vill veta 

ifall minabibliotek.se har uppnått sina mål, hur personalen tycker att arbetet har gått, hur 

de använder webbplatsen och hur de uppfattar minabibliotek.se. Vi vill även i viss mån 

veta vad de olika användarna (personal och låntagare) har fått/kan få ut av webbplatsen, 

här kommer dock fokus ligga på personalens uppfattningar och tankar. 

 

Informationsarkitektur och webbdesign 

För att kunna avgöra webbplatsens användbarhet och kunna värdera webbplatsens 

tillgänglighet krävs vissa kunskaper kring webbdesign och informationsarkitektur, detta 
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tar Steve Krug upp i sin bok Don’t make me think: a common sense approach to web 

usability (2006). Krug skriver om vikten av användarperspektivet när en webbplats tas 

fram. Att en webbsida är lättanvänd är inte alltid ett svar på att den når ut på bästa sätt 

till de som använder den. Samma sak tar också Elin K. Jacob och Aaron Loehrlein upp i 

sin artikel Information architecture (2009), dock fokuserar de på ett annat perspektiv i 

förhållande till Krug. Jacob och Loehrlein skriver om hur webbdesign bör se ut för att 

vara så tillgänglig som möjligt och de inriktar sig på ”findability”, som kan översättas 

ungefärligt till ”upptäckbarhet”. Detta begrepp syftar på webbplatsens organisation och 

representation med mera. Det handlar om att användarna ska kunna ta till sig innehållet 

på en webbplats och kunna förstå och hänga med i webbsidans struktur. I vårt fall är det 

jämförbart med hur användarna kan ta till sig minabibliotek.se och huruvida 

webbplatsen är intuitiv och interaktiv.  

 

Intervjuer och enkäter 

 

Planering och förarbete 

I planeringsstadiet började vi med att söka upp relevant litteratur inom områden såsom 

informationsarkitektur och utvärderingsmodeller. Detta för att få en bra grund att stå på 

inför det stundande utvärderingsarbetet. Vi sökte även upp tidigare gjorda utvärderingar 

inom Web 2.0, Bibliotek 2.0 och allmänt om folkbiblioteksverksamhet på webben. 

 

Som huvudsakliga metoder för materialinsamling valde vi intervjuer och enkäter via 

mail. Vi planerade att utföra djupare intervjuer med de fyra anställda på redaktionen för 

minabibliotek.se, detta för att få mer direkta åsikter kring hur arbetet går med 

webbplatsen, användarnas deltagande och även vissa tekniska aspekter som redaktionen 

kan ha större kunskaper kring än övriga biblioteksanställda. Vi planerade också att 

skicka ut enkäter till de 25 bibliotek som använder sig av minabibliotek.se. Detta för att 

få insikt i hur bibliotekspersonalen konkret använder sig av webbplatsen. Tanken med 

intervjuerna och enkäterna var att vi skulle få reda på hur personalen använder 

webbplatsen och hur de ställer sig till måluppfyllelsen, användarnas närvaro på 

webbplatsen och vad som eventuellt behöver utvecklas. Genom enkäter fick vi veta lite 

om många, därigenom fick vi bredd på vårt material medan intervjuerna gav djupare 
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kunskap om några få personers erfarenheter. Individperspektivet i intervjuerna gjorde 

det möjligt för oss att åstadkomma ett erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat 

material (Kaijser & Öhlander 1999:55). 

 

Genomförande av intervjuer 

Kontakt 

Vi kontaktade, via mail, redaktionen för minabibliotek.se och berättade vad syftet med 

vår utvärdering var och att vi hoppades på att få intervjua dem personligen. De ställde 

sig positiva till förslaget och föreslog datum och en tid då alla fyra på redaktionen skulle 

vara på plats. Det medförde dock att våra intervjuer fick en relativt kraftig 

tidsbegränsning eftersom deras föreslagna tid endast var på tre timmar och vi planerade 

att intervjua dem individuellt. 

 

Val av intervjufrågor 

Gemensamt tog vi fram ett mindre antal intervjufrågor som tillsammans skulle täcka de 

olika områden av information som vi ville ha svar på, vi försökte vara noggranna med 

att inte ställa för ledande frågor. Efter detta lät vi vår handledare Ingrid Schild, lektor på 

sociologiska institutionen vid Umeå Universitet, titta igenom den preliminära 

frågemallen och ge oss sina synpunkter. Utifrån hennes förslag strukturerades 

intervjufrågorna ännu mer efter ämne och det resulterade i att vi organiserade frågorna 

under teman såsom målgrupp, användarna, måluppfyllelse och utveckling/förbättringar. 

Vi formulerade även om flera av frågorna så att informanterna skulle kunna ge mer 

berättande svar. 

 

Intervjuerna 

Vi utförde som planerat intervjuer med redaktionen för minabibliotek.se under de tre 

timmar som de hade ställt till vårt förfogande. Vi kunde dock bara intervjua tre av våra 

fyra tänkta informanter eftersom en person inte var på arbetsplatsen den dagen. 

Eftersom vi ändå ville ha denna persons tankar och åsikter valde vi att i efterhand skicka 

ett antal intervjufrågor via mail och fick svar omgående. De tre som fanns på plats 

intervjuade vi enskilt, detta för att de inte skulle bli påverkade av varandras svar och för 

att informanterna skulle känna att de kunde prata fritt med oss. Intervjuerna skedde på 

informanternas respektive arbetsrum. Vi beslöt oss för att båda två skulle ställa frågor 
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och vi hade med oss inspelningsapparatur men eftersom den var av tveksam kvalitet 

ville vi inte sätta hela vår tillit till den och beslöt oss därför för att båda skulle anteckna. 

 

Vi inledde med lite ”uppvärmande” frågor om vad deras arbete gick ut på och deras 

egen aktivitet på webbplatsen. Vi gick sedan vidare till låntagarnas aktivitet på 

webbplatsen och huruvida webbplatsen har uppfyllt de uppställda målen. Frågemallen vi 

hade med oss använde vi endast som stöd och lät istället informanternas svar leda 

intervjuerna, bland annat eftersom informanternas svar kring till exempel låntagarnas 

aktivitet på webbplatsen blev något förvånande och gjorde att våra uttänkta frågor inte 

gick att ställa som tänkt. 

 

Vi sammanställde intervjusvaren omgående. Eftersom inspelningsapparaturen 

lyckligtvis fungerade under alla tre intervjuerna hade vi både inspelning och 

anteckningar att tillgå vid sammanställningen. Informanterna (inklusive informanten 

som intervjuades via mail) är i den följande texten anonymiserade och benämns som 

”informant 1”, ”informant 2” och så vidare. Informanterna blev även upplysta om att allt 

som sades skulle behandlas anonymt. Intervjuanteckningarna återfinns dokumenterade 

hos oss och lämnas ut mot förfrågan. 

 

Genomförande av enkäter 

Som en del av materialinsamlingen skickade vi även ut en enkät via mail till 

biblioteksanställda i Umeåregionen. För att bestämma vilka frågor vi skulle ställa i 

enkäten gick vi tillväga på samma sätt som vid intervjufrågorna, vi lät vår handledare 

läsa igenom och ge synpunkter på formuleringar och dylikt. Vi lät även två utomstående 

personer läsa igenom enkäten, för att få reda på om frågorna var formulerade på ett 

lättförståeligt sätt och om det fanns några tveksamheter. Vi försökte hålla 

frågeformuleringarna så enkla som möjligt och undvika svårtolkade ord så att enkäten 

skulle ge ett intryck av att vara enkel och snabb att svara på. 

 

Från början hade vi endast tänkt skicka en enkät vardera till de 25 bibliotek som 

använder sig av minabibliotek.se, men eftersom vi ville undvika att de anställda vid 

biblioteken svarade ”gemensamt” på en enkät beslöt vi oss för att skicka en enkät 

vardera till alla anställda vid dessa 25 bibliotek. Vi skickade ut totalt 114 enkäter och 
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fick 18 svar, detta trots att vi även skickat påminnelser via mail. Enkäterna 

sammanställdes allteftersom svar kom in.  

 

Analys av webbplatsen 

 

I utvärderingen valde vi även att ha med en beskrivning och en analys av webbplatsen 

minabibliotek.se. Analysen gick till så att vi observerade webbplatsen under en period 

på tre veckor och tittade igenom 20 stycken slumpvis utvalda artiklar, tips och annat 

textmaterial. Detta för att se vilka som författat de olika texterna och även se vilka 

kommentarer som har gjorts på respektive text. Tanken var att gå igenom innehållet på 

webbplatsen och beskriva dess design och sedan försöka titta på hur stor utsträckning 

användare, både låntagare och bibliotekspersonal, interagerar på platsen. Fokus i 

analysen har legat på webbplatsens struktur och vilka tjänster som finns samt vilka som 

används och av vem, men även hur mycket de används. För att visuellt förstärka vår 

beskrivning av webbplatsens layout tog vi skärmfoton av olika delar av platsen och har 

lagt in dessa i texten. 

 

I analysarbetet använde vi oss av Steve Krugs (2006) tankegångar. För Krug ligger 

intresset i att användarna ska kunna ta till sig innehållet på webben och kunna förstå och 

hänga med i webbsidans struktur. Vidare ger Krug konkreta exempel på hur 

användbarhetstester kan gå till och han diskuterar även design och struktur på 

webbplatser för att dessa ska nå bästa resultat i användandet. Detta anser vi att 

författaren lyckas belysa på ett begripligt sätt och har väglett oss i vår analys. 
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Beskrivning och analys av webbplatsen  
 

 

I denna del kommer en beskrivning och analys av webbplatsen minabibliotek.se gjord 

efter en observationsstudie under en treveckorsperiod. Fokus rör sig till stor del kring 

webbplatsens utformning där vi har tagit reda på vilka tjänster som finns samt vilka som 

används och av vem.  

 

Beskrivning av webbplatsen 

 

På huvudsidan hittar man artiklar, tips, aktuellt, arrangemang samt senast betygsatta 

böcker och sökfältet för bibliotekskatalogen. Sidan är uppdelad i tre fält, en smal till 

vänster, en större mittenkolumn och ytterligare en smal till höger. Spalten längst till 

vänster innehåller en lista på boktips. Klickar man in på tipset flyttas man vidare in på 

en ny sida som visar hela texten. I mittenfältet är artiklar och andra texter placerade i 

varsin ruta. De två översta rutorna är illustrerade med text och bild och utgör en stor del 

av huvudfokus, även här klickar man sig in på rutan för att se hela texten. I mittfältet 

finns även senast betygsatta böcker uppdaterade. På den högra sidan har man placerat 

rubrikerna Arrangemang och Aktuellt i en liknande lista som boktipsen.  

 

 

(Figur 1: startsida för minabibliotek.se) 



 22 

Biblioteket har även en sida på Facebook. Via en Facebook-ikon som är placerad överst 

i den vänstra kolumnen på sidan, kan man som medlem på Facebook ha koll på vad som 

händer på biblioteket via webbcommunityn. Detta innebär att man kan göra inlägg och 

kommunicera med andra biblioteksanvändare. Just nu finns 720 personer anknutna till 

minabibliotek.se på Facebook (www.facebook.com 2011-01-04). 

 

Via en ikon i vänstra spalten kan man klicka sig vidare till Bloggar. Biblioteket har 

samlat några bloggar med reflektioner, tips och personliga tankar som har anknytning 

till litteratur, kultur och Umeåregionens bibliotek. Den övervägande delen av bloggarna 

är producerade av anställda vid biblioteken i Umeåregionen. 

 

 

(Figur 2: Facebook och Bloggar) 

 

Varje text som är publicerad på webbplatsen är betecknad med ett eller flera sökord. 

Klickar man på nyckelorden kommer en lista på relaterade länkar upp. Dessa kan vara 

länkar till ytterligare tips, artiklar, nyheter eller arrangemang. 

 

Sökfältet för bibliotekskatalogen är placerad högt upp på webbplatsens högra sida. Det 

är ett fast fält som följer med på varje sida. De andra tjänster som återkommer på varje 

sida är Tyck till, inloggningsfunktionen till Mina sidor vilken är placerad överst i den 

högra spalten på sidan, Öppettider och Kontakt samt Användarguide över 

minabibliotek.se och Boka datorer och rum.  
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På den fasta huvudsidan finns en rad flikar placerade. De titlar som är flikade är Sök, 

Våra bibliotek, Vi erbjuder, På gång, Tips & Artiklar, Barn, Unga samt Mina sidor. 

Under varje flik finns en hel del information samlad. I den vänstra menyn kan man få 

ytterligare information genom att klicka på varje rubricerat ord. Under rubriken Sök 

finns en beskrivning om hur man söker samt vad man kan hitta och var man kan söka 

inom bibliotekets resurser. Det går även att klicka sig fram och därigenom få en utförlig 

beskrivning över hur man söker i bibliotekskatalogen och andra sökfunktioner till 

exempel i digitala uppslagsverk och databaser. Men även information om hur man hittar 

e-böcker och tidskrifter och liknande. Klickar man sig in på e-böcker kommer tips på 

dessa upp i en lista mitt på skärmen. Under sökfliken finns även den nationella 

frågetjänsten Fråga biblioteket, en tjänst som möjliggör för användare att via nätet ställa 

frågor till bibliotekarier från hela landet (www.minabibliotek.se 2011-01-04).  

 

Under rubriken Våra bibliotek finns information om alla bibliotek som är anslutna till 

minabibliotek.se samlat, och den information man kan hitta är exempelvis öppettider 

och kontaktinformation.  

 

Rubriken Vi erbjuder belyser besökaren om vilka tjänster som finns att använda på 

biblioteket. På biblioteken finns böcker, ljudböcker, film, musik, tidningar och tv-spel. 

Men även mycket annat som till exempel företagsservice, möjligheter för 

släktforskning, kopiering och utskriftsmöjligheter, möjlighet att boka datorer och 

grupprum på biblioteken. Här hittar man även information för den med någon typ av 

funktionshinder, till exempel att det finns talböcker samt hur de fungerar och även 

upplysning om att flertalet bibliotek erbjuder datorer som är specialanpassade för 

personer med funktionshinder (www.minabibliotek.se 2011-01-04). 

 

Rubriken På gång innehåller information om utställningar och andra arrangemang 

såsom kurser och cirklar som anordnas på något av Umeåregionens alla bibliotek. I 

spalten till vänster kan man klicka sig vidare in på en söktjänst för att speciellt söka 

arrangemang. Det går att specificera sökningen efter bibliotek, målgrupp och vilket 

datum men det finns även ett fält för fritextsökning (www.minabibliotek.se 2011-01-

04).  
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Innehållet på Tips & Artiklar är utformat så att boktipsen och artiklarna är samlade efter 

ämneskategori. Längst ner efter varje artikel finns en liten information om att artikeln 

går att kommentera eller anmäla. Det finns även en notis om att denna handling kräver 

inloggning i Mina sidor. Tanken är att det ska öka besökarens kunskaper i en mängd 

ämnen och kring bibliotekens utbud. Nästan varje dag publiceras nya texter som är tänkt 

att locka till vidare läsning, lyssning och användning av bibliotekens olika medier 

(www.minabibliotek.se 2011-01-04). 

 

 

(Figur 3: Kommentarer) 

 

Mina sidor är den personliga delen av minabibliotek.se. På denna sida kan man se och 

sköta sina egna lån, omlån och reservationer. För att få tillgång till Mina sidor och för 

att kunna interagera med minabibliotek.se, det vill säga att betygsätta och kommentera 

böcker, filmer samt andra medier och inlägg, måste man logga in med ett eget konto. 

 

Längst till vänster på sidan finns en Tyck till ikon. Den fungerar som minabibliotek.se’s 

kundtjänst. Det finns möjlighet för låntagaren(besökaren) att ställa en fråga, lämna 

förslag, rapportera problem eller ge beröm. Denna tjänst innebär att låntagaren på olika 

sätt kan kommunicera med biblioteket och i bästa fall få svar på funderingar kring 

biblioteksbesöket. Ytterligare service är att detta är en öppen tjänst och kräver ingen 

inloggning utan endast namn eller alias och sen e-postadress. Inläggen är uppdelade i 

två kategorier - Populära inlägg samt Senaste inlägg. 

 

Utvärderande observationer 

 

Enligt Krug (2006:11) är en viktig punkt i användbarhet, ”usability”, att 

webbplatsbesökarna inte ska behöva anstränga sig i användandet av en webbsida - 

Don’t make me think. Detta innebär att det ska gå att navigera på sidan utan att behöva 
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leta efter det man söker, det ska vara självklart, uppenbart och självförklarande. Som vi 

själva märkt och som informanterna är enhälliga om är att webbplatsen inte är så enkel 

och logisk att ta sig runt på, att det finns brister i strukturen på sidan. Dock finns det 

kortare hjälptexter på vissa ställen, för att underlätta besökaren att navigera på sidan. 

Som en informant säger: 

 

Ett långsiktigt mål för mig personligen (och jag tror att många delar detta) är ju att 
man knappt ska märka hur man går tillväga för att ta sig runt eftersom det är för 
människohjärnan helt logiskt (Informant 4). 

 

Längst ner i den vänstra spalten under alla tips och artiklar hittar man Skicka in 

material. Där får låntagaren möjlighet att själv skicka in textmaterial för publicering på 

webbsidan. Ett formulär är utformat så att man kan skriva in tips på antingen böcker, 

filmer, musik eller spel. Det går till så att man ska beskriva objektet lite kort, vad man 

tycker om den/det och kanske varför andra skulle kunna gilla det. Texten i formuläret 

skickas sedan till redaktionen som i sin tur lägger ut tipset på sajten. Annat som går att 

skicka in är topplistor, tankar och reflektioner som har anknytning till litteratur, musik, 

film, biblioteksvärlden i övrigt eller fotografier/bilder/dikter som låntagaren skapat 

själv. 

 

 

(Figur 4: skicka in material) 
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Detta formulär är dock relativt dolt för användarna. Eftersom minabibliotek.se 

innehåller mycket information är det lätt hänt att möjligheterna till att skicka in eget 

material drunknar i mängden. 

 

Det finns tre aktiviteter man kan delta i på webbplatsen som användare. Dels 

kommentera katalogposterna, dels kommentera artiklar och tips samt fylla i ett formulär 

för att skicka in egna texter. För att kommentera och sätta betyg krävs det att 

användaren är inloggad på eget konto. Och enligt källor (Informant 1) har sammanlagt 

på ca fyra år 900 betyg och kommentarer gjorts av biblioteksanställda och låntagare. 

Detta är ungefär 40 stycken inlägg per vecka. 

 

Det är inte så lätt att veta att webbplatsbesökaren själv kan vara med och skapa 

webbsidan, eftersom det inte står någonstans klart och tydligt att besökarna kan vara 

delaktiga på hemsidan på olika sätt. Användaren måste logga in på sitt konto i Mina 

sidor för att kunna veta att hon/han kan kommentera och betygsätta artiklar och tips. 

 

Efter att ha gått igenom innehållet på webbsidan visar det sig att textproducenterna till 

artiklarna är biblioteksanställda, det syns genom att författaren är signerad med namn 

och arbetsplats. Men för tipsen går det inte att se om det är anställda eller låntagare som 

publicerats då de bara är signerade med namn.  

 

Enligt oss håller sidan informationsmässigt en relativt hög kvalitet. Det går att hitta 

boktips och artiklar inom många ämnen. Det går att få reda på vad som händer på de 

olika biblioteken runtom i regionen och arrangemang och andra aktiviteter är 

uppdaterade i god tid. 

 

Själva textmaterialet på sidan är varierande. Det finns en massa ämnen att välja mellan 

och både korta och långa texter. Överlag upplevs texterna tidlösa och neutrala men det 

finns variation på innehållet och vissa upplevs av oss mer avancerade än medeltalet. De 

texter som har gemensamma nämnare är ihoplänkade, både manuellt genom direkta url-

länkar men också genom ämnesord och taggar, vilket gör det möjligt att gå vidare till 

andra texter genom att klicka sig fram mellan länkarna. Vissa länkar kan även vara 

bildspel och videoklipp via Flickr och YouTube. 
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Evengård och Nilsson (2008) skriver i sin studie att bibliotekarierna kan ha problem 

med att skilja på sin yrkesroll och privata roll i arbetet med webbplatser som är 

förankrade i Bibliotek 2.0, de menar att bibliotekarierna kan bli för personliga. Vi menar 

däremot att de biblioteksanställda, som skriver på minabibliotek.se, tjänar på att vara 

personliga i sina inlägg. De delar med sig av sin vardag och kan på så vis bli sedda som 

mer än ”bara” bibliotekarie. Genom deras berättelser har användaren möjlighet att knyta 

an på ett djupare plan och relatera till sina egna liv.  
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Resultat och analys av intervjuer och enkäter 
 

 

I detta kapitel redovisar vi resultaten av våra intervjuer och enkäter. Vi vill här diskutera 

och belysa minabibliotek.se’s måluppfyllelse med störst fokus på den interaktiva 

aspekten mellan bibliotekspersonal och låntagare.  

 

Bibliotekspersonal och användare tillsammans 

 

Ett av minabibliotek.se’s fem huvudmål är att ”webbplatsen ska skapas av personal och 

medborgare tillsammans” (www.minabibliotek.se 2011-01-04). När webbplatsen 

skapades var ambitionen att integrera användarna på sidan, både bibliotekspersonal och 

låntagare skulle vara aktiva och skriva, lämna tips och betygsätta böcker. 

Minabibliotek.se är i grund och botten en interaktiv tjänst vilket innebär att det finns 

möjligheter för låntagaren och bibliotekspersonal att använda tjänsten som en 

mötesplats och på så sätt skapa ett samspel mellan besökare och personal. 

 

Vårt huvudfokus i denna utvärdering var samspelet mellan bibliotekspersonal och 

låntagare. Därför kretsade de flesta frågorna i våra intervjuer och enkäter kring just de 

interaktiva möjligheterna för användarna. Informanterna blev bland annat tillfrågade hur 

de tycker att det fungerar med visionen att sidan ska skapas av både 

bibliotekarieanställda och låntagare. Svaren var entydiga hos både intervjuade och 

enkätsvarande. Bland annat fick vi dessa svar: 

 

Ja men just nu i praktiken så funkar väl inte det. I och med att 99% av materialet 
kommer ju från biblioteket själv. Men det har nog blivit så för att det inte har 
kommit in så mycket. […] Det har sällan varit någon slags spontan inlämning från 
låntagarna (Informant 3). 

 

Mig veterligen står väl personalen (journalister, kanslister och bibliotekarier) för 
säkert upp emot 98% av innehållet. Enda medskaparfunktionen för användarna är 
att betygsätta medierna. Jag försöker uppmana våra flitiga läsare att skicka in 
bokrecensioner till redaktionen, men ännu har ingen nappat (Enkätsvar). 
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För att få användare att skriva artiklar är nog steget ganska långt. Det ska vara 
enkelt och gå snabbt om vi ska fånga in användarna i skapandet av sidan. Jag skulle 
tippa på att sidan till 95% eller kanske ännu mer skapas av personalen (Enkätsvar). 

 

Informanterna är överens om att det nästintill inte finns något samspel mellan 

biblioteken och låntagarna när det gäller minabibliotek.se. Informanterna nämnde också 

att låntagarna inte verkar vara medvetna om de olika möjligheterna till interaktivitet 

som finns på webbplatsen. Det är tre saker användarna kan göra på webbplatsen. Dels 

kommentera katalogposterna, dels kommentera artiklar och tips samt fylla i ett formulär 

för att skicka in egna texter. Detta kräver i nuläget inloggning och blir därför inte särkilt 

användarvänligt. Informanterna nämnde upprepade gånger att minabibliotek.se bör 

kunna integreras med de webbplatser som folket använder, exempelvis Facebook, och 

att medieexponeringen av minabibliotek.se bör ökas. På följdfrågan om varför 

låntagarnas aktivitet ser ut som den gör svarades det till exempel: 

 

Det är svårt att säga. För att de interaktiva möjligheterna på sidan, att ge respons 
och så där, är ju ganska dolda och det är väl framförallt därför de inte används 
(Informant 3).  

 

En informant nämner dock minabibliotek.se’s Facebook-grupp där det är mer aktivitet 

från låntagarna, men detta kan dock förklaras med att det är en begränsad grupp som 

aktivt har valt att vara fans av minabibliotek.se och är då inte representativt för låntagare 

och användare i allmänhet. Facebook var något som frekvent kom upp i våra intervjuer. 

Bland informanterna verkade Facebook fungera som något av ett föredöme när det 

kommer till Web 2.0 och interaktivitet. En informant sa också ”man hänger på facebook 

men inte biblioteket” (Informant 1). Detta kan också kopplas ihop med det faktum att 

låntagarna inte verkar veta om de olika möjligheterna på minabibliotek.se. Ifall fler 

visste om att man kan skicka in egenproducerade texter som sedan publiceras gratis på 

internet skulle kanske fler ”hänga” på det virtuella biblioteket. 

 

Bibliotekens tjänster på minabibliotek.se 

 

Minabibliotek.se är en av de mest besökta sidorna på kommunernas webb och finns till 

för att kunna erbjuda en god biblioteksservice och en tjänst som är tillgänglig dygnet 

runt. På minabibliotek.se kan man läsa att det är viktigt för biblioteken att vara med i 
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förändringsarbetet då allt fler tjänster flyttas till webben och vara en aktiv aktör i det 

virtuella samhället (www.minabibliotek.se 2011-01-04). Detta är också något som våra 

informanter nämner ofta, att minabibliotek.se ska fungera som ett eget filialbibliotek 

och vara tillgängligt för låntagarna i länet dygnet runt. Då vi frågade om bibliotekens 

tjänster på nätet svarade informanterna också att detta är något som fungerar i praktiken. 

Men samtidigt svarar våra informanter att webbplatsen inte fungerar optimalt. Tekniken 

krånglar, låntagarnas personliga sidor blir oåtkomliga och hemsidan ligger nere då och 

då.  

 

Det jag märker av är när inloggningsfunktionen inte fungerar. I 99 fall av 100 är 
det för att låna om böcker man loggar in och det är därför man kommer till oss för 
att få hjälp att logga in. Att kunna hålla koll på sina lån på nätet och låna om 
upplevs som otroligt positivt (Enkätsvar). 

 

Minabibliotek.se har som mål att ”webbplatsen ska synliggöra och underlätta nyttjandet 

av bibliotekets service och tjänster” (www.minabibliotek.se 2011-01-04). Det virtuella 

biblioteket ska också vara ett stöd till att utveckla nya funktioner som främjar 

bibliotekets grundläggande funktioner: att förmedla kultur och tillhandahålla 

information. På frågan om webbplatsen uppfyller dessa mål svarar majoriteten av våra 

informanter att detta uppnås till stor del. Minabibliotek.se tillhandahåller information 

kring händelser i biblioteket och låntagarna kan logga in och själva sköta sina lån och 

omlån med mera. Dock nämner de återigen de tekniska problemen och även att 

webbplatsen kan vara svår att förstå sig på: 

 

Jag har fått en känsla av att det tyvärr är många som tycker att sidan är svår att 
förstå sig på, dom hittar inte det dom söker. Kanske för mycket redaktionellt 
material och då drunknar de för låntagaren viktiga funktionerna (Enkätsvar). 

 

Mervärde för besökarna 

 

Ett huvudmål med minabibliotek.se är att ”webbplatsen ska skapa ett mervärde för 

besökarna” (www.minabibliotek.se 2011-01-04). Detta var för oss relativt oförståeligt, 

vad betyder begreppet mervärde i detta sammanhang? Om man inte har en tydlig 

innebörd av begreppet hur ska då personalen förhålla sig till detta mål? Däremot visade 

det sig under intervjuerna och genom enkätsvaren att detta inte var ett problem för 

personalen vid biblioteken i länet. De hade alla en liknande tolkning av begreppet. Vid 
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frågan om vad mervärdesbegreppet betyder svarades det: 

 

Ja, men om man tänker så här. En bibliotekssida rent basalt ska ju idag kunna 
hantera lånen, omlånen, alltså all den här tekniska kontakten med 
biblioteksservicen. Allt som är utöver det ger ju ett mervärde. Att om du går in för 
att sköta dina omlån eller reservera en bok till exempel, då kan du ju få tips om 
böcker du inte visste att du ville läsa eller något sådant (Informant 2). 
 

Ja men då tänker jag så här att man går in på sidan primärt för basfunktionerna. 
Alltså låna om böcker, reservera. Men att om man söker på en bok och ser att den 
finns inne så kan man ju hitta att där har någon skrivit om boken eller om 
författaren. Det gäller att komma vidare och hitta saker som man vill läsa eller som 
man inte visste fanns (Informant 3). 

 

De svarande menar alltså att låntagarna ska få mer än förväntat när de använder sig av 

sidan. De hävdade också att en bra webbplats hänvisar till andra webbresurser, 

evenemang eller till en fysisk bok/media och att låntagaren ska ha möjlighet till att 

kunna läsa spännande artiklar, boktips och vad som är aktuellt just nu. Informanterna 

menar också att biblioteket, genom minabibliotek.se, har fått ytterligare en dimension 

med andra fördelar än de man kan få vid ett vanligt biblioteksbesök.  

 

För mig personligen så innebär det att man ska bli glatt överraskad och få mer än 
man trodde man skulle få när man gick in på hemsidan (Enkätsvar). 

 

När vi då ser på minabibliotek.se’s mål utifrån informanternas tolkning av begreppet 

mervärde ser vi att måluppfyllelsen är relativt stor. Låntagaren kan gå in på webbplatsen 

för de basala funktionerna och därigenom finns det stora möjligheter att upptäcka nya 

böcker/media eller se vad som är på gång i de olika biblioteken. Informanterna ser dock 

utvecklingsmöjligheter även här. En svarande nämner möjligheterna till att koppla 

låntagarnas sökningar till tips och artiklar, till exempel ”andra som har sökt på detta har 

också sökt på…”. 

 

Informativ, Intuitiv, Interaktiv och Innovativ? 

 

På sin webbplats skriver Umeå regionbibliotek att deras "ambition är att skapa en webb 

som är informativ, intuitiv, interaktiv och innovativ". Informanterna tolkade begreppen 

som att webbplatsen ska tillhandahålla mycket information (informativ), vara lätt att ta 

till sig och navigera på (intuitiv), att det ska finnas möjlighet för låntagarna att samspela 
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med biblioteket och de biblioteksanställda på webbplatsen (interaktiv), och slutligen att 

webbplatsen ska vara nytänkande och ligga i framkant när det gäller digitala bibliotek. 

 

De fyra orden på I fungerar också som ledord för arbetet med webbplatsen och 

tillsammans innefattar de fyra orden de olika målen med minabibliotek.se 

(www.minabibliotek.se 2011-01-04). Syftet är att förbättra kommunikationen mellan 

biblioteken och användarna, samt att öka användandet av bibliotekets webbplats. Vi 

frågade våra informanter om, huruvida minabibliotek.se lever upp till dessa fyra ledord. 

Vi fick liknande svar från de flesta informanterna: 

 

Det finns ju möjligheter till interaktiviteten på sidan men antingen är det ju inte 
tillräckligt intressant eller så är det ju för svårt för att hitta. […] Informativ, jo men 
det är den ju. Det finns ju jättemycket material. Innovativ, vad är egentligen det? 
Det handlar väl om att ligga i framkant och så har det väl varit sen starten. Intuitiv, 
jag tycker själv att sidan inte är helt logisk och man får kämpa lite för att komma in 
i den (Informant 3). 

 

Interaktiv – det finns men inte som de hade tänkt. Det beror på att det inte är 
tillräckligt enkelt för användare att kommentera och göra inlägg (Informant 1). 

 

Informanterna är överens om att sidan lever upp till två av de fyra I:na – informativt och 

innovativt. Webbplatsen tillhandahåller en stor mängd information om allt från 

katalogposter till bibliotekens öppettider. Minabibliotek.se låg också i framkant (var 

väldigt innovativ) när hemsidan skapades och har sedan dess behållit denna position i 

viss utsträckning, dock är inte minabibliotek.se längre ensam om denna typ av 

bibliotekssajt då flera andra bibliotek i Sverige har anammat samma tänk.  

 

Informanterna är också överens om att de två andra orden, intuitivt och interaktivt, inte 

uppfylls i samma utsträckning. När det gäller det intuitiva är webbplatsen för många, 

både biblioteksanställda och låntagare, krånglig och svårnavigerad. Det interaktiva är i 

många fall helt frånvarande från låntagarnas sida. De använder minabibliotek.se för 

basfunktionerna men webbredaktionen får aldrig in egenproducerade texter från 

låntagarna och det är få som är mer aktiva med att sätta betyg och kommentera texter. 

 

Informanterna nämner ofta begreppen Web 2.0 och Bibliotek 2.0. Detta var stora 

inspirationskällor för biblioteken i Umeåregionen när webbplatsen skapades och var 

något de arbetade utifrån. När det gäller Web 2.0 ska användaren kunna vara med och 
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bidra till webbplatsens innehåll och kunna ha kontroll över sin information. 

Webbplatsens funktioner ska även vara användarvänliga och interaktiva 

(http://oreilly.com 2011-01-04). På minabibliotek.se kan användaren ha kontroll över 

sin egen information och det finns möjligheter till aktivitet. På detta vis har biblioteken 

uppfyllt kraven på en Web 2.0-hemsida men användarna är dock frånvarande när det 

gäller de interaktiva delarna på webbplatsen. Som våra informanter beskrev det: 

 

Ja, då tycker jag att vi klarar informativt ganska bra. Intuitivt… Näe, inte så vidare. 
Användarkontona är till exempel onödigt krångliga. Innovativt var det nog i början 
men nu har vi sällskap av många som är på gång men vi försöker väl tänka framåt. 
Interaktivt, näe. Lite grann men inte alls som ambitionen var naturligtvis 
(Informant 2). 
 

På sidan är det ju inte supertydligt att man faktiskt kan bidra med eget material och 
jag tror att man inte hittar det så lätt (Informant 3). 
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Avslutande diskussion 
 

 

I denna avslutande del knyter vi ihop vår frågeställning med resultat vi fått fram från vår 

undersökning. Vi diskuterar våra resultat utifrån observationsstudien av webbplatsen 

minabibliotek.se samt de svar vi fått från våra intervjuer med minabibliotek.se’s 

redaktion och från enkätundersökningen med regionens biblioteksanställda. 

Diskussionen centreras kring hur minabibliotek.se lever upp till tanken om att 

bibliotekspersonal och bibliotekets användare skapar webbsidan tillsammans. 

 

Användarnas närvaro? 

 

Tanken om att biblioteksanställda och låntagare skapar webbplatsen tillsammans är i 

teorin väldigt intressant och borde kunna skapa en dynamisk och levande webbplats där 

informationen ständigt är aktuell och kommunikationen mellan personal och låntagare 

verkar till att sidan växer och utvecklas. Det vi tänkte i vår undersökning var att detta 

samspel skulle visa sig på webbplatsens innehåll och struktur men även genom 

intervjuer med bibliotekspersonal som har anknytning till minabibliotek.se. Efter att ha 

sammanställt våra resultat har vi kommit fram till att just detta samspel inte alls 

fungerar i verkligheten.  

 

De brister vi funnit är låntagarnas uppenbara interaktiva frånvaro på webbplatsen och i 

dess uppbyggnad och förmåga att förmedla de tjänster som minabibliotek.se erbjuder. 

Genom vår observationsstudie av webbplatsen märks det tydligt att det endast är 

bibliotekspersonal som skriver och skickar in texter. Vi kunde inte hitta en enda 

publicerad text från en låntagare på webbplatsen och samma sak nämnde våra 

informanter – låntagarna är frånvarande på sidan.  

 

Enligt våra informanter har på sammanlagt fyra år 900 betyg och kommentarer gjorts av 

biblioteksanställda och låntagare på webbsidan. Detta är inga stora siffror mot vad som 

skulle vara önskvärt. Till största del är det de biblioteksanställda som står för 

interaktiviteten på webbsidan, och det verkar som den stora bromsklossen för att 

webbsidan ska fungera bättre tillsammans med anställda och låntagare är 



 35 

kontohanteringen. I dagens läge måste användarna vara inloggade på sitt eget konto för 

att kommentera och sätta betyg. En önskan från våra informanter är att förbättra 

kontohanteringen och släppa betyg och kommentarer fritt utan krav på inloggning, 

vilket förhoppningsvis skulle öka aktiviteten hos låntagarna och göra dem mer 

kommunikationsbenägna. Denna tjänst skulle i sådana fall kräva personal som ha koll 

på de kommentarer som läggs upp för att undvika att det kommer upp olämpliga inlägg 

som inte stöds av minabibliotek.se. Detta skulle dock kräva ytterligare resurser från 

bibliotekens sida, både ekonomiskt och personalmässigt, men skulle ändå vara 

genomförbart ifall minabibliotek.se vill kunna leva upp till de uppställda målen. 

Kontrollen på kommentarer skulle inte behövas utföras dygnet runt utan skulle kunna 

skötas under dagar och kvällar då aktiviteten på sidan är som störst.  

 

Till skillnad från resultatet i Bergströms studie (2008), då bibliotekscheferna på de 

undersökta biblioteken ställde sig tveksamma till användarnas möjligheter till 

interaktivitet, är minabibliotek.se’s strävan att användarna ska vara medskapare av 

webbplatsen och våra informanter ställer sig positiva till låntagarnas interaktiva 

medverkan. Minabibliotek.se har som ambition att fungera som ett filialbibliotek utifrån 

ett Web 2.0-tänkande och informanterna nämnde ofta inspirationen från Web 2.0 och 

Bibliotek 2.0. Genom Bibliotek 2.0 ska användaren kunna kommunicera och interagera 

med biblioteket via forum och bloggar (www.libraryjournal.com 2011-01-04). Detta är 

något som inte existerar på minabibliotek.se. Det finns mycket få möjligheter till direkt 

kommunikation med en bibliotekarie och detta är något som informanterna nämnde 

ofta. Ifall minabibliotek.se ska fungera som ett eget filialbibliotek bör det finnas en 

bibliotekarie tillgänglig. 

 

Den intuitiva webbplatsen 

 

Webbanalysen visar att minabibliotek.se har en del att utveckla när det gäller den 

intuitiva aspekten. Som vi själva märkt och som informanterna är enhälliga om är att 

webbplatsen inte är så enkel och logisk som den kunde vara för användarna. Om 

minabibliotek.se ska fungera som ett eget filialbibliotek borde det finnas en 

bibliotekarie aktiv på sidan hela tiden precis som i lånedisken/informationsdisken på det 

fysiska biblioteket. Som en informant nämner: 
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Det är väl det här med att försöka lyfta över de värden som finns för det fysiska 
biblioteket till webbplatsen i större utsträckning. Att synas mer […] och att lyfta 
fram materialet på ett annat sätt. Jag tror att många bara går in för att göra sina 
ärenden utan att se materialet som finns på sidan (Informant 3). 

 

Webbplatsen håller informationsmässigt en relativt hög kvalitet. Det går att hitta boktips 

och artiklar inom många ämnen. Det går att få reda på vad som händer på de olika 

biblioteken runtom i regionen och arrangemang och andra aktiviteter är uppdaterade i 

god tid. Men samtidigt skulle text och information vinna på att lyftas fram tydligare. I 

nuläget är det inte helt klart att se att det finns tre aktiviteter man som användare kan 

delta i på webbplatsen. Att man kan kommentera katalogposterna eller kommentera 

artiklar och tips men även fylla i ett formulär för att skicka in egna texter. 

 

Synlighet och mervärde 

 

Minabibliotek.se uppfyller målen ”webbplatsen ska synliggöra och underlätta nyttjandet 

av bibliotekets service och tjänster” och ”webbplatsen ska skapa ett mervärde för 

besökaren” väldigt väl. Genom webbplatsen kan låntagaren sköta basfunktionerna med 

sitt eget konto och sina egna lån samtidigt som hon eller han kan få veta det mesta om 

vilken service och vilka tjänster biblioteken tillhandahåller. Förutom katalogen kan 

användaren också få tips på nya böcker att läsa, filmer att se och spel att spela och det 

finns artiklar om saker som har hänt eller kommer att hända i de 25 olika biblioteken.  

 

Ett av de större problemen, enligt oss och informanterna, är just låntagarnas brist på 

kunskap kring webbplatsens innehåll. Möjligheterna till att skicka in egenproducerade 

texter, sätta betyg och kommentera är relativt dolda för användarna. Att sätta betyg och 

kommentera artiklar är i dagsläget förbehållna de inloggade användarna. Men långt 

ifrån alla som använder sig av minabibliotek.se loggar in när de är på sidan, många 

kanske bara söker i katalogen eller kollar upp öppettider och missar därför de interaktiva 

möjligheterna. Som Andersson och Nyman (2008) belyser i sin studie måste biblioteken 

göra sig mer attraktiva för att motivation till att vilja interagera ska infinna sig hos 

användarna.  
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De tekniska aspekterna och problemen var ämnen som ofta förekom under både 

intervjuer och i enkäter. Webbplatsen benämndes som krånglig, svårnavigerad och att 

den ofta låg nere och därför blev värdelös för användarna. En enkätsvarande skrev: 

 

Sökfunktionerna är inte bra idag, fel i beståndsvisning samt en del andra tekniska 
brister, som att den är långsam, ligger ofta nere och att låntagarna har svårt att 
förstå hur dom ska registrera sig på sidan (Enkätsvar). 

 

Rekommendationer 

 

Ett av de största problemen med minabibliotek.se är just ”inloggningströskeln”. Att 

kunna sätta betyg och kommentera kräver inloggning och att släppa detta fritt skulle 

kunna öka låntagarnas aktivitet på sidan. Att kunna kommentera en artikel kan vara ett 

startskott för en större diskussion som skulle kunna leda till fler artiklar och ett större 

engagemang från läsarna.  

 

Att möjligheten till att skicka in egenproducerade texter för att sedan få dem publicerade 

gratis på en stor webbplats i nuläget är dold är ett stort problem. Formuläret för att 

skicka in texter hittar man efter mycket om och men. Under Tips & Artiklar finns en 

liten länk och även när man klickar på Mina sidor dyker en liten skylt upp som leder till 

formuläret. Om detta skulle finnas med på minabibliotek.se’s förstasida, på en 

utmärkande plats, är det mycket möjligt att det skulle leda till att fler skickade in texter.  

 

Det kan också vara nödvändigt för biblioteken att marknadsföra minabibliotek.se mer 

omfattande. Precis som Marnelius (2010) skriver måste minabibliotek.se undvika att bli 

en annons för vad som finns på de fysiska biblioteken. Det virtuella biblioteket måste få 

en egen plats. Detta är också något som frekvent kom upp under både intervjuer och 

enkäter. En informant sa ”Det är väl så här också att när vi startade sidan så gjordes det 

en ganska omfattande marknadsföring för sidan och jag tror att det är något som behövs 

göras igen (Informant 3)”. 

 



 38 

Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Otryckta källor 

 

Internet 
 
Minabibliotek.se Bakgrund: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=104542&ptid=0 2011-01-04 
 
Minabibliotek.se Vision och mål: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=104547&ptid=0 2011-01-04 
 
Minabibliotek.se Sök: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=1779&ptid=0 2011-01-04 
 
Minabibliotek.se Talböcker: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=104554 2011-01-04 
 
Minabibliotek.se Sök arrangemang: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=14297&ptid=0 2011-01-04 
 
Minabibliotek.se Tips & Artiklar: 
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=1778&ptid=0 2011-01-04 
 
Tim O’Reilly What is Web 2.0: 
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 2011-01-04 
 
Tim O’Reilly: 
http://tim.oreilly.com/ 2011-01-04 
 
Michael Casey: 
http://www.michaelecasey.com 2011-01-04 
 
Library Journal Library 2.0: 
http://www.libraryjournal.com/article/CA6365200.html 2011-01-04 
 
Library Crunch We know what library 2.0 is and is not: 
http://www.librarycrunch.com/2007/10/we_know_what_library_20_is_and.html 2011-
01-04 
 
Facebook.com Minabibliotek: 
http://www.facebook.com/Minabibliotek 2011-01-04 
 
 



 39 

Intervjuer 

Tre djupare intervjuer och en intervju via mail utfördes i november 2010. Informanterna 

är i texten anonymiserade och benämns som ”informant 1”, ”informant 2” och så vidare. 

Intervjuerna finns dokumenterade hos författarna. 

 

Enkäter 

Under november 2010 skickades enkäter ut till biblioteksanställda vid de 25 bibliotek 

som använder sig av minabibliotek.se. Totalt skickades 114 enkäter ut och 18 svar kom 

in. Svaren är i texten anonymiserade och benämns som ”enkätsvar”.  
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

 

Inledning 

• Vad är din officiella tjänst? 

• Vad består ditt arbete av? 

• Hur länge har du arbetat med detta? 

 

Bakgrund 

• Kan du berätta lite om bakgrunden till minabibliotek? Hur skapades webbplatsen? 

 

Målgrupp 

• Skriver du inlägg på minabibliotek?  

• Hur ofta skriver du inlägg? För vem skriver du? (Har du en speciell målgrupp i 

tanken när du skriver) 

 

Användarna 

• Hur aktiva tycker du att användarna är? 

• Får ni mycket synpunkter från användare? Hur förhåller ni er till de synpunkterna 

sen? 

• Hur bred variation är det på inläggsförfattarna? (Vem är det som skriver? Vilka 

kommuner kommer de ifrån?) 

• Vad skriver de om? (Visas alla inlägg eller gallras det?) 

• Kollas allt innan det kommer ut på webben? Redigerar ni texter och ändrar 

felstavningar med mera? Finns det någon kvalitetsgräns? 

• Hur stort inflytande tycker du att användarna ska ha över bibliotekets tjänster? 

 

Måluppfyllelse 

• En av visionerna med minabibliotek.se är att sidan ska skapas både av bibliotekarier 

och användare. Hur tycker du att det fungerar? 

• Vad är positivt/negativt med att användarna får vara medskapare av webbplatsens 

innehåll? 



 42 

• Webbplatsen ska skapa ett mervärde för besökarna. Vad betyder det för dig? 

• Webbplatsen har fyra ledord informativ, inutitiv, innovativ och interaktiv. Hur 

tycker du att minabibliotek.se lever upp till det? 

 

Utveckling/Förbättringar 

• Vilken betydelse anser du att minabibliotek.se har för biblioteken i Umeå regionen? 

• Vad tycker du är det mest positiva med minabibliotek.se? 

• Vad tycker du då är det mest negativa med minabibliotek.se? Finns det något som 

behöver utvecklas? 
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Bilaga 2: Enkät 
 

 

1. Hur använder du minabibliotek.se i ditt yrke? 

 

2. En av visionerna med minabibliotek.se är att sidan ska skapas både av 

bibliotekarier och användare. Hur tycker du att det samspelet fungerar? 

 

3. Har du någon inblick i hur användarna upplever webbsidan? Kan du utveckla det? 

 

4. Vad är fördelarna med att användarna får vara medskapare av webbplatsens 

innehåll? 

 

5. Vad är nackdelarna med att användarna får vara medskapare av webbplatsens 

innehåll? 

 

6. Minabibliotek.se har som mål att ”skapa ett mervärde för besökarna”. Vad innebär 

det för dig? 

 

7. På vilket sätt tycker du att webbplatsen eventuellt kan förbättras? 


