
 

 

 

 

 

”Tid och resurser är avgörande” 

De svenska folkbibliotekswebbplatserna ur ett flerspråksper-

spektiv 
 

 

 

Kalle Laajala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 

Magisteruppsats, 30 högskolepoäng, 2019, nr 783 



 2 

Författare/Author 
Kalle Laajala 

Svensk titel 
”Tid och resurser är avgörande”: De svenska folkbibliotekswebbplatserna ur ett flerspråksperspektiv 

English Title 
“Time and resources are crucial”: The Swedish public library websites from a multilingual perspective 

Handledare/Supervisor 
Reine Rydén 

Abstract 
Introduction. Against the background of the last decades’ developments of Swedish public library websites and 
the changing language and minority situation, a study of the multilingual web accessibility status is motivated, 
including identifying obstacles for moving forward on the topic. At its core it’s a question of democratic rights. 

Method. Website observations with multilingual aspects in focus were conducted on the public library web-
sites housing their catalogues, for all Swedish municipalities. Same libraries and their web system vendors (or the 
like) were then invited to an online survey which complemented the observations with their thoughts and opinions 
on the topic. Both studies produced primarily quantitative data, although the response rate from system vendors 
(or the like) was low. 

Analysis. Quantitative analysis was carried out on the data, with an element of content analysis on the survey’s 
comments and open-ended questions. The quantitative analysis employed Microsoft Excel for descriptive statis-
tics. Activity theory constituted the main theoretical framework for further analysis and interpretation. 

Results. Prerequisites of multilingual accessibility were largely in place, but potentials of underlying web 
systems were not fully utilized. Checking against selected official web guidelines in the public sector, library 
websites showed varying compliance but also room for improvement in general. Survey results proved respondents 
consider multilingual accessibility on library websites fairly important. Libraries show awareness of current lan-
guage minorities although demographic assessments are rarely made. Lack of resources in a broad sense was stated 
as a hindrance for multilingual website work. The systems of Swedish public libraries are largely dominated by 
one vendor, although this is a field undergoing changes, with some libraries switching to open source systems. 

Conclusion. Results suggest progress on this topic is highly dependent on getting library management and 
decision makers on board. More co-operation is needed, and there’s room for education. A few suggestions for 
future research were given. 

Ämnesord 
Folkbibliotek, Sverige, Flerspråkighet, Tillgänglighet, Bibliotekswebbplatser, Bibliotekskataloger. 

Key words 
Public libraries, Sweden, Multilingualism, Accessibility, Library web sites, Library catalogues.  

  



 3 

Innehållsförteckning 

Förteckning över figurer och tabeller ............................................... 5 

Inledning .............................................................................................. 7 

Bakgrund .............................................................................................................. 7 

Syfte och frågeställningar .................................................................................... 9 

Begreppsdefinitioner .......................................................................................... 10 

Tidigare forskning ............................................................................. 12 

Flerspråkighet på offentliga webbplatser ........................................................... 12 

Flerspråkighet och tillgänglighet på bibliotekswebbplatsen .............................. 14 

Minoriteter, minoritetsspråk och bibliotek ......................................................... 16 

De nationella minoriteterna i Sverige och biblioteken ....................................... 18 

Bibliotekets katalog på webben ......................................................................... 20 

Sammanfattning ................................................................................................. 22 

Lagar och riktlinjer ........................................................................... 24 

Språklagen .......................................................................................................... 24 

Bibliotekslagen ................................................................................................... 25 

IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest ............................................................ 25 

IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek .................................... 25 

Guidelines for online public access catalogue (OPAC) displays ....................... 26 

Glasgowdeklarationen om bibl., informationstjänster och intellektuell frihet ... 26 

Vägledning för webbutveckling ......................................................................... 27 

Vägledningen för flerspråkig information ......................................................... 28 

Checklista för åtgärdsplanering ......................................................................... 29 

Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi ........... 29 

Sammanfattning ................................................................................................. 31 

Teoretiska utgångspunkter ............................................................... 32 

Audunson om folkbiblioteket i det mångkulturella samhället ........................... 32 

Verksamhetsteori ............................................................................................... 33 
Tillämpningen av verksamhetsteorin i denna uppsats .............................................. 35 

Källmaterial och metod .................................................................... 37 

Webbplatsobservation: samtliga folkbibliotekswebbar ..................................... 37 
Urval och bortfall ...................................................................................................... 37 
Avgränsningar ........................................................................................................... 38 
Genomförande .......................................................................................................... 39 
Validitet och reliabilitet ............................................................................................ 41 
Analys och tolkning .................................................................................................. 41 
Forskningsetiska hänsyn ........................................................................................... 42 

Enkät till folkbibliotek respektive systemleverantörer (eller motsvarande) ...... 43 
Urval ......................................................................................................................... 43 
Bortfallsanalys .......................................................................................................... 44 
Genomförande .......................................................................................................... 45 



 4 

Enkäternas utformning .............................................................................................. 47 
Validitet och reliabilitet ............................................................................................ 48 
Analys och tolkning .................................................................................................. 48 
Forskningsetiska hänsyn ........................................................................................... 49 

Avslutande diskussion kring material och metod .............................................. 49 

Undersökningsresultat ...................................................................... 51 

Webbplatsobservation: alla folkbibliotekswebbar ............................................. 51 
De kommunöverskridande samarbetena kring folkbibliotekswebbar ....................... 51 
Systemen som kommunerna använde för sina folkbibliotekswebbar ....................... 54 
Kortfattad beskrivning av de identifierade systemen ................................................ 56 
Användningsgraden av den inbyggda flerspråksfunktionaliteten ............................. 60 
Ingen större benägenhet att ta den inbyggda flerspråksfunktionaliteten i bruk med 

fler kommuner i samarbete ................................................................................... 62 
Användningen av automatiskt översättningsverktyg ................................................ 63 
Språkingångarnas utformning ................................................................................... 64 
Andra språkrelaterade observationer ........................................................................ 66 
Sammanfattning ........................................................................................................ 66 

Enkätundersökning: folkbibliotek och systemleverantörer (eller motsvarande) 69 
Administrativa frågor: anställning och yrkesroll ...................................................... 69 
Kommunöverskridande bibliotekswebbsamarbeten ................................................. 70 
Flerspråksfunktionalitet på bibliotekswebbplatsen ................................................... 71 
Språkgrupper och deras behov .................................................................................. 74 
Automatisk översättning ........................................................................................... 77 
Utgångspunkter för arbetet med flerspråkighet ........................................................ 79 
Ansvar och relationer ................................................................................................ 83 
Övriga kommentarer ................................................................................................. 86 
Sammanfattning ........................................................................................................ 88 

Slutdiskussion .................................................................................... 91 

Uppsatsens bidrag till forskningen samt förslag på fortsatta studier ................. 97 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................ 99 

Källor ................................................................................................................. 99 
I uppsatsförfattarens ägo ........................................................................................... 99 
Elektroniskt material ................................................................................................. 99 

Litteratur ........................................................................................................... 100 

Bilagor .............................................................................................. 108 

Bilaga 1: Checklista vid webbobservation ....................................................... 108 

Bilaga 2: Datorkonfiguration vid webbobservation ......................................... 109 

Bilaga 3: Enkätfrågor ....................................................................................... 110 
Enkätfrågor på svenska ........................................................................................... 110 
Enkätfrågor på engelska .......................................................................................... 111 

Bilaga 4: Följebrev till enkät ............................................................................ 113 
Brev till folkbiblioteken .......................................................................................... 113 
Brev till systemleverantörer (eller motsv.) på svenska ........................................... 113 
Brev till systemleverantörer (eller motsv.) på engelska .......................................... 114 



 5 

Förteckning över figurer och tabeller 

Tabell 1. Riktlinjer associerade till temat ”Flerspråkighet” hos Vägledning för 

webbutveckling…, s. 27. 

Figur 1. Modell över det mänskliga verksamhetssystemet efter Engeström…, s 

34. 

Tabell 2. Detaljerad beskrivning av de tillämpade elementen i verksamhetssyste-

met, s. 36. 

Tabell 3. Kommunöverskridande samarbeten kring folkbibliotekswebbar, s. 53. 

Figur 2. Karta över kommunöverskridande samarbeten kring folkbiblioteks-

webbar..., s. 54. 

Tabell 4. De svenska folkbibliotekswebbarna: system, typ, antal och procentan-

del, s. 55. 

Figur 3. Folkbibliotekswebbarna: geografisk fördelning per system och kommun, 

s. 56. 

Tabell 5. Vilka av systemen bakom folkbibliotekswebbarna hade svenska, eng-

elska och de nationella minoritetsspråken inkluderade som standard…, s. 60. 

Tabell 6. Språk tillgängliga genom systemets inbyggda flerspråksfunktionalitet…, 

s. 61. 

Tabell 7. Användningen av bibliotekswebbens inbyggda flerspråksfunktionalitet i 

relation till antalet kommuner som samarbetar…, s. 62. 

Tabell 8. Innebär kommuner i samarbete en större benägenhet att ta den inbyggda 

flerspråksfunktionaliteten i bruk?..., s. 63. 

Tabell 9. Användning av automatiskt översättningsverktyg på folkbiblioteks-

webbarna, på kommunbasis…, s. 63. 

Tabell 10. Användning av automatiskt översättningsverktyg på folkbiblioteks-

webbarna, på kommunbasis fördelat per system…, s. 64. 

Tabell 11. Primär språkingång på folkbibliotekswebbarna…, s. 65. 

Tabell 12. Sammanfattning: folkbibliotekswebbplatserna…, s. 68. 

Enkätfråga 2. Vilken är din yrkesroll?, s. 69. 

Enkätfråga 3. Ingår er kommun i ett bibliotekswebbsamarbete med andra kom-

muner?, s. 70. 

Enkätfråga 4. Om JA på fråga 3…, s. 70. 

Enkätfråga 5. Om NEJ på fråga 3…, s. 70. 

Enkätfråga 6. I folkbibliotekets sammantagna arbete med flerspråkighet, hur vik-

tigt är det att den del av bibliotekswebben…, s. 72. 

Enkätfråga 7 (folkbibliotek). Min undersökning visar preliminärt…, s. 72. 

Enkätfråga 7 (Systemlev. el motsv.). Min undersökning visar preliminärt…, s. 

74. 



 6 

Enkätfråga 8. Med avseende på den del av bibliotekswebben där man söker…, s. 

75. 

Enkätfråga 9. Med avseende på den del av bibliotekswebben där man söker…, s. 

76. 

Enkätfråga 10. Vissa bibliotek använder maskinöversättningsverktyg…, s. 77. 

Enkätfråga 11. Har ert/era bibliotek använt något underlag…, s. 79. 

Enkätfråga 12 (folkbibliotek). Har ni i arbetet med flerspråkig tillgänglighet på 

webbplatsen utgått från…, s. 81. 

Enkätfråga 12 (systemlev. el. motsv.). Har ni i arbetet med flerspråkig tillgäng-

lighet på webbplatsen utgått från…, s. 83. 

Enkätfråga 13. Vem har det huvudsakliga ansvaret…, s. 83. 

Enkätfråga 14. På vilket sätt borde samarbetet mellan folkbiblioteken och 

systemleverantörerna utvecklas…, s. 84. 

Enkätfråga 15. Övriga kommentarer…, s. 86. 

Tabell 13. Checklista för webbobservationen…, s. 108. 

Tabell 14. Dator, s. 109. 

Tabell 15. Webbläsare, s. 109. 



 7 

Inledning 

Bakgrund 

Folkbiblioteken möter en lång rad språkliga minoriteter med varierande behov, och 

medieförsörjningen – huruvida biblioteken har titlar på språken i fråga – har ofta 

varit en viktig del av diskursen.1 Men mellan biblioteksanvändaren och samlingen 

finns inte sällan webbplatsen/katalogen som ett förmedlande verktyg, och sannolikt 

kommer dess betydelse att öka i takt med digitaliseringen av samhället. 

Det finns således skäl att närmare undersöka de svenska folkbibliotekswebb-

barna från ett flerspråksperspektiv, med utgångpunkt i flerspråksfunktionaliteten i 

de bakomliggande tekniska systemen. Den som idag besöker bibliotekswebbar mö-

ter en rad olika lösningar för att hantera språk: från parallella språkversioner av 

större delar av webbplatsen, via enskilda PDF-filer och språksidor till automatiska 

översättningsverktyg, eller inget alls. Praktiken är inte så enhetlig. De flesta system 

som biblioteken använder på webben torde vid det här laget ha inbyggt stöd för att 

kunna hantera flera språk, men användningsgraden är oklar, vilket motiverar en 

undersökning. 

Folkbibliotekens onlinenärvaro är viktig eftersom den levererar populära e-

tjänster. Virtuella besök och sökningar räknas i tiotals miljoner per år sammanlagt.2 

Enligt ett examensarbete i datavetenskap 2011 var biblioteken i topp bland de tio 

vanligaste e-tjänsterna hos undersökningens 61 kommunala webbplatser: ”Den 

allra vanligaste e-tjänsten är det som i den här studien kallas bibliotekskatalog, där 

medborgaren kan söka, reservera och hantera sina boklån.”3 Fem år senare gjorde 

IT-koncernen Visma en undersökning som visade att ”[e]-tjänsten för bibliotek är 

den mest använda bland kommunens digitala tjänster. Tre av tio har nyttjat tjänsten 

på nätet för sina biblioteksärenden …”4. 

Perioden överlappas samtidigt av en intressant språkutveckling i Sverige. 2000 

ratificerades Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt 

den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Språklagen började 

gälla 2009 och året därpå lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.5 Om 

de nationella minoriteterna kan man förenklat säga att Sverige i första omgången 

 
1  Se delar av t.ex. Det mångspråkiga biblioteket (1987); Biblioteket mitt i världen: flerspråkig biblioteksverk-

samhet (1998); Det mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi (2012); Migration och språklig mångfald: 

bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället (2017); Brisander (2018). 
2  Avrundat till hela miljoner för 2018: Antal virtuella besök på extern webbsida, startsidan: 41 miljoner. Antal 

besök av unika IP-nummer på webbplatsen: 16 miljoner. Antal sökningar i söksystemen (totalt): 19 miljoner. 

Hämtat från den officiella biblioteksstatistiken: Bibliotek 2018: offentligt finansierade bibliotek (2019), s. 55. 
3  Lindberg (2011), s. 14. 
4  Visma (Pressmeddelande 2016-11-29), Biblioteken har den populäraste digitala tjänsten. [2018-12-21]. Man 

hade låtit Kantar Sifo intervjua 1731 personer i åldrarna 18-79. 
5  SFS 2009:600; SFS 2009:724. 
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erkände dem, och deras språk som just nationella minoritetsspråk.6 I andra om-

gången fastställdes mer detaljerat minoriteternas rättigheter och vilka skyldigheter 

det offentliga har gentemot dem. Förvaltningsområdena för finska, meänkieli och 

samiska som vissa kommuner och landsting/regioner tillhör innebar ytterligare för-

stärkta rättigheter, också på webben. Lagen är från och med 2019 ännu skarpare, 

exempelvis med krav på att kommunerna ska ha mål och riktlinjer för arbetet avse-

ende minoriteterna.7 Samtidigt finns idag bedömningar att finskan som praktiskt 

taget alltid varit det näst vanligaste modersmålet i Sverige, nu petats ned från denna 

position av arabiskan.8 Också andra språk har växt i antal talare. Andelen utrikes 

födda ökade från drygt elva procent år 2000 till strax över 19 procent i slutet av 

2018.9 

En annan utveckling det gångna decenniet har varit folkbibliotekens losskopp-

ling från kommunwebbplatserna. Idag har många bibliotek en egen onlinenärvaro 

som i samma gränssnitt utgör både katalog och regelrätt webbplats. I vissa fall har 

kommuner på regional basis valt att samarbeta, inklusive gemensam biblioteks-

webb. Dessa samarbeten blir centrala i en studie av flerspråkighet, då man kommer 

rakt in på frågor om organisation, teknik och relationen till förvaltningsområdena. 

Jag har själv vid det här laget arbetat på bibliotek och med webb i flera år, om 

än inte på folkbibliotek. Jag är införstådd med utmaningarna, de tekniska såväl som 

de organisatoriska. Bibliotekens uppdrag må principiellt vara ”enkelt” men den var-

dagliga praktiken sker i ett komplext sammanhang. Jag tillhör också den sverige-

finska nationella minoriteten. Jag är född i Sverige, tvåspråkig, men bättre på 

svenska och med en strävan att bibehålla och utveckla modersmålet, samt föra det 

vidare. Jag nämner detta dels för transparensens skull, dels för att jag vill tro att jag 

har viss insyn i nationella minoriteters behov i bibliotekssammanhang, och hur de 

strukturellt kan skilja sig åt från till exempel nyanländas. För sistnämnda ses biblio-

teket gärna som en hjälp in i samhället. För de nationella minoriteterna är det sna-

rare en hjälp att bevara något. 

Denna dikotomi (eller är det ett spektrum?) ska på något sätt hanteras hos folk-

biblioteken. 

  

 
6  Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
7 Minoritet.se: Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk > Minoritetspolitik; Minoritet.se: Sveriges 

nationella minoriteter och minoritetsspråk > Minoritetspolitik > Minoritetslagen 2019. 
8  Parkvall (2018). 
9  SCB:s webbplats > Hitta statistik > Sverige i siffror > Människorna i Sverige > Utrikes födda i Sverige. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är (1) dels att undersöka hur och i vilken omfattning de 

svenska folkbiblioteken förverkligat flerspråkighet i de system på webben genom 

vilka deras användare söker böcker och andra medier, (2) dels att undersöka upp-

fattningar i ämnet hos bibliotekspersonal respektive systemleverantörer (eller mot-

svarande) – för att identifiera problem och möjliga lösningar. Följande frågeställ-

ningar bidrar till att uppnå syftet: 

1. Vilka system använder svenska folkbibliotek för sina bibliotekswebbar? 

2. Hur hanterar folkbiblioteken flerspråkighet på sina bibliotekswebbar? 

3. Till vilken grad uppfyller folkbibliotekswebbarna utvalda webbriktlin-

jer relaterade till flerspråkighet? 

4. Vilken betydelse har kommunöverskridande samarbeten i samman-

hanget? 

5. Vilka uppfattningar kring flerspråkighet finns bland biblioteken respek-

tive systemleverantörer (eller motsvarande), och hur förhåller sig de till 

rådande regelverk? 

6. Vilka är de huvudsakliga problem som kräver lösning för att förverkliga 

flerspråkiga webbplatser på bredare front?  
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Begreppsdefinitioner 

Folkbibliotekswebb(plats). Avser i denna uppsats specifikt den onlinenärvaro via 

vilken biblioteket låter användaren söka i katalogen och hantera lån. I vissa fall 

är den en regelrätt webbplats med integrerad katalog, i andra fall en OPAC. 

Förvaltningsområde. Geografiskt område inom vilka nationella minoritetsspråken 

finska, meänkieli och samiska har förstärkt skydd gällande förskola, kontakter 

med myndigheterna, och äldreomsorg. Kommuner och landsting/regioner kan 

ingå i flera förvaltningsområden. I skrivande stund ingick följande kommuner 

i samtliga tre förvaltningsområden: Gällivare, Kiruna, Luleå och Stockholm.10 

IFLA (International Federation of Library Associations). Organ grundat 1927. 

“It is the global voice of the library and information profession.”11 

Nationell minoritet och (nationellt minoritetsspråk) är i svensk kontext: judar 

(jiddisch), romer (romani chib, olika varieteter), sverigefinnar (finska), torne-

dalingar (meänkieli) och samer (samiska, olika varieteter). Samerna benämns 

också för urfolk.12 

Nyanländ. ”… någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehålls-

tillstånd för bosättning. En person är nyanländ under tiden som han eller hon 

omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.”13 

OPAC. Online public access catalogue, dvs. ett publikt gränssnitt för sökning i bib-

liotekskatalogen, tillgängligt över datanätverk. Med tiden tycks en betydelse-

glidning ha skett. I den amerikanska onlineordboken inom biblioteks- och in-

formationsvetenskap, ODLIS, nämns även WebPac, dvs. en OPAC tillgänglig 

över World Wide Web.14 Termen lär dock aldrig ha slagit igenom. Ännu idag 

 
10 Minoritet.se: Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk > Minoritetspolitik > Frågor och svar > Vad 

är ett förvaltningsområde?; Vid tiden för båda delundersökningarna tillhörde följande kommuner förvaltnings-

områdena. — Finska (66 st): Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Finspång, 

Gislaved, Gällivare, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Hällefors, 

Håbo, Järfälla, Kalix, Karlskoga, Kiruna, Kramfors, Köping, Laxå, Lindesberg, Ludvika, Luleå, Malmö, Ma-

riestad, Motala, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Oxelösund, Pajala, Sandviken, Sigtuna, Skellefteå, Skinnskat-

teberg, Skövde, Smedjebacken, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Söderhamn, Söder-

tälje, Tierp, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Uddevalla, Umeå, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Väs-

terås, Älvkarleby, Örebro, Örnsköldsvik, Österåker, Östhammar, Övertorneå. — Meänkieli (8 st): Gällivare, 

Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Stockholm, Övertorneå. — Samiska (25 st): Arjeplog, Arvidsjaur, 

Berg, Dorotea, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Krokom, Luleå, Lycksele, Malå, Sorsele, Stockholm, 

Storuman, Strömsund, Sundsvall, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Åre, Åsele, Älvdalen, Örnsköldsvik, Östersund. 
11 IFLA:s webbplats > About IFLA. 
12 Minoritet.se: Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
13 Migrationsverkets webbplats > Andra aktörer > Kommuner > Statlig ersättning > Personer kommuner och 

landsting kan få ersättning för 
14 Reitz, Joan M., ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science, sökord: OPAC respektive 

WebPac [2019-03-24]. 
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används OPAC och det torde vara underförstått att den är tillgänglig över web-

ben.15 OPAC:ens karakteristika diskuteras även i avsnittet ”Vilka system an-

vände kommunerna för sina folkbibliotekswebbar?”. 

RTL. Right-to-left. Används t.ex. i html-koden på webben för att ange språkets 

läsriktning, genom att html-attributet ”direction” ges värdet i fråga: dir=”rtl”. 

Motsatsen LTR finns också. Tillämpningen av detta kan påverka hur webbplat-

sen presenteras och därmed hur den fungerar för slutanvändaren.16 Exempel på 

RTL-språk: arabiska, hebreiska, jiddisch, persiska och urdu.  

Slutanvändare. Syftar på biblioteksanvändaren, i denna uppsats i synnerhet den 

som använder folkbibliotekswebben. Grundtanken är att särskilja dessa från 

bibliotekspersonalen, vilka ju också är ”användare” av systemen, om än ur ett 

annat perspektiv. 

Språkkod. Syftar här på de koder som kan läggas till i en webbsidas html-kods s.k. 

lang-attribut för att ange vilket språk innehållet är på, vilket underlättar för 

skärmläsarverktyg, automatisk översättning etc. (Exempel på några sådana ko-

der finns en bit ned i bilaga 1.) 

System. Syftar i denna uppsats på det publiceringssystem som ligger till grund för 

den publika delen av folkbibliotekswebbplatsen. 

Systemleverantör (eller motsvarande). Samlande begrepp för att fånga upp såväl 

de företag som erbjuder ett proprietärt (biblioteks)system som de företag som 

tar hand om implementering, drift och utveckling etc. rörande s.k. fria system 

(öppen källkod). 

URL. Från engelskans Uniform Resource Locator. I praktiken ofta en webbadress. 

 

 
15  Diskuteras kort bl.a. i inledningen i Abrahamsson & Berg (2007). 
16 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 17: Anpassa webbplatsen för flersprå-

kighet. 
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Tidigare forskning 

Att inom ramen för en magisteruppsats sammanfatta forskningsläget på ett område 

som överlappar flera större discipliner – till exempel människa-datorinteraktion och 

språkvetenskap – låter sig inte med enkelhet göras, om alls. Följande genomgång 

av tidigare forskning är således på intet sätt uttömmande. Ambitionen har varit att 

inkludera centrala titlar som speglar läget och bidrar till att sätta in uppsatsen i ett 

relevant sammanhang. Medvetna avgränsningar har gjorts. Det finns till exempel 

en hel del forskning som rör flerspråkighet i allmänhet. Här inkluderas ingen sådan, 

utan utgångspunkten på denna punkt har varit helt pragmatisk: flerspråkighet är ett 

samhälleligt faktum som behöver hanteras, till exempel på offentliga webbplatser. 

Detta är dessutom reglerat och omgärdat av lagar och riktlinjer, vilket ses i nästa 

kapitel. Mer tekniskt inriktade usability-studier har också utelämnats. 

Den generella uppfattningen uppsatsförfattaren fått vid sökning och genom-

gång av forskning i svensk kontext är att det inom disciplinen inte saknas titlar om 

”det mångspråkiga biblioteket” i bred mening, men att dessa generellt dragit mer åt 

ett fokus på det fysiska rummet och samlingen, snarare än på webbaspekter. Någon 

systematisk redovisning av att så är fallet har dock inte gjorts. 

Genomgången inleds med något om flerspråkighet på offentliga webbplatser 

där kontexten endast är Sverige, av givna skäl: här finns en stark koppling till nat-

ionella riktlinjer. Därefter blir det nedslag i flerspråkighet och tillgänglighet på 

bibliotekswebbplatsen, respektive minoriteter, minoritetsspråk och bibliotek – var-

vid blicken också lyfts internationellt, om än bara mot ”i-länder”. Därefter mer spe-

cifikt om de svenska nationella minoriteterna i relation till biblioteken. Slutligen 

något om bibliotekets katalog på webben, eftersom den aspekten utgör en del av 

avgränsningen i uppsatsen. 

Flerspråkighet på offentliga webbplatser 

Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen är en auktoritet och resurs på områ-

det varför det är lämpligt att börja med deras rapport En språkpolitik för internet 

från 2010, författad av datorlingvist och språkvårdare Rickard Domeij.17 Den inleds 

med en genomgång av dåvarande forskningsläge i frågan, inklusive konstaterandet 

”… att svenska myndigheters webbplatser är dåligt anpassade till språkliga behov 

och rättigheter hos personer som har ett annat modersmål än svenska eller som till-

hör en nationell minoritet.”18 Rapporten mynnade ut i 13 förslag på åtgärder, från 

policymässiga till mer detaljerade: bl.a. krav på samordning och riktlinjer, 

 
17  Domeij (2010). 
18  Domeij (2010), s. 13. 
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önskemål om kartläggning och terminologi, samt uppmaning till satsningar på tek-

nik och infrastruktur rörande språk.19 

2012 undersökte Domeij tillsammans med kollegan Spetz tillgängligheten hos 

några centrala, rikstäckande myndigheters webbplatser ur flerspråksaspekt, med fo-

kus på att hitta metoder för kontinuerliga undersökningar. De genomförde en webb-

platsobservation (tre myndigheter) och en enkätundersökning (23 dito) och be-

dömde att kombinationen av dessa fungerade väl, särskilt om man också beaktar 

kompletterande studier gjorda i samverkan med andra grupper – språkliga eller äm-

nesmässiga. Man pekade även på behoven att undersöka övriga myndigheters, in-

klusive kommuners, flerspråksarbete.20 Resultaten gav givetvis en rad svar om 

språklig tillgänglighet hos myndigheterna i fråga, men för denna uppsats var me-

toddiskussionen särskilt relevant. 

Delar av ovanstående berörde Domeij & Spetz återigen i ett konferensbidrag 

2015, pekande bland annat på det trängande behovet av mer kunskap kring flersprå-

kig tillgänglighet och utvärderingar av pågående tillgänglighetsarbeten.21 Samtidigt, 

under dessa år, hände ändå en del inom det officiella Sveriges webbplatser. Språk-

rådet/Institutet för språk och folkminnen kartlade 2012 och 2017 kommunernas 

flerspråkiga information på deras respektive webbplatser. Metoden var webbplats-

observation medelst frågekategorier och resultaten (förändringen mellan kartlägg-

ningarna) sammanfattades i en rapport 2018.22 Undersökningen är intressant ef-

tersom den via kommunfokuset kommer snäppet närmare folkbiblioteken. Viktig-

aste resultatet var att en stor ökning av information på andra språk konstaterades 

åren emellan. 38 nya språk hade tillkommit och praktiskt taget alla språk hade ökat 

i förekomst. De fyra vanligaste språken förutom svenska var 2017: engelska, ara-

biska, somaliska och persiska. Engelskan var överlägset i topp båda åren men ef-

terföljande språk hade skiftat i såväl storlek som position, och man spekulerade i 

rapporten att det kunde relateras till flyktingströmmarna till Sverige under den ak-

tuella perioden.23 Informationen på de nationella minoritetsspråken hade också ökat 

i förekomst, men ibland fanns bara det mest basala. E-tjänster var sällsynta på nat-

ionella minoritetsspråken och fanns generellt i första hand på engelska.24 

Också användningen av automatiska översättningstjänster hade ökat i studien 

ovan, från 190 kommuner 2012 till 241 kommuner fem år senare.25 Denna typ av 

tjänster, med Google Översätt (Google Translate på engelska) i spetsen, är annars 

något som man varnat för, eftersom risk för felöversättningar föreligger.26 

 
19  Domeij (2010), s. 36–39. 
20  Domeij & Spetz (2012), s. 5, 25. 
21  Domeij & Spetz (2016), s. 67. 
22  Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018). 
23  Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018), s. 21–22, 27. 
24  Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018), s. 19, 26. 
25  Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018), s. 5. 
26  Se t.ex. Domeij (2010), s. 19–20; Wallenius (2012), s. 6, eller Vägledning för webbutveckling (webbplats) 

> Riktlinjer > Riktlinje nr 16: Håll god kvalitet på översättningarna > Se till att även översatta texter håller god 

kvalitet och följer språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk. 
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Här kan också nämnas den rapport från Språkrådet som utkom alldeles på slut-

tampen av uppsatsarbetet. De hade undersökt språklig representation i offentlig 

miljö, närmare bestämt på svenska vårdcentraler och folkbibliotek. Fokus låg på 

skyltning och dylikt i det fysiska rummet så inga omedelbara webbrelaterade lär-

domar finns att hämta, men det generella resultatet är relevant: svenskan var helt 

dominerande, engelskan det huvudsakliga komplementära språket medan övriga 

språk inte lyftes fram nämnvärt. Språkrepresentationen reflekterade därmed inte 

verkligheten. Rapporten diskuterade synlighetens betydelse ur olika aspekter och 

symboliken kring (o)synliggörandet av språk.27 

Flerspråkighet och tillgänglighet på bibliotekswebbplatsen 

Först tre svenska magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap. 

Bergstrand (2003) undersökte folkbibliotekswebbplatser i Göteborg och hur 

dessa var integrerade i den dagliga verksamheten. Språkaspekten var en kompo-

nent. Resultatet visade på liten förekomst av andra språk än svenska på webben, 

och i förekommande fall endast hos Stadsbiblioteket: information om låneregler 

fanns översatt till en rad olika språk men generella upplysningar endast till engelska 

och tyska. Uppsatsförfattaren pekade också på diskrepansen i att bibliotekens språk-

mångfald i mediebestånden inte reflekterades på webbplatserna. Organisation/led-

ning, målsättning, tid och kunskap/intresse identifierades som fyra faktorer att ta 

hänsyn till för att arbetet med webbplatsen ska bli bra.28 

Sarge (2004) kom med sin kvantitativa ansats fram till att tillgängligheten hos 

hans 30 testade folkbibliotekswebbplatser var låg utifrån riktlinjerna (WCAG) från 

Web Accessibility Initiative.29 Flerspråksaspekten var dock inte central i hans stu-

die. Det blev den däremot i Tingberg & Åbergs (2006) som tog sig an de befolk-

ningsmässigt tio största kommunernas folkbibliotekswebbplatser och observerade 

dessa ur tillgänglighetssynpunkt med hjälp av en checklista.30 Författarna polemi-

serade något mot Sarges slutsatser och menade att tillgängligheten inte var så dålig 

om man inte strikt såg till WCAG-riktlinjerna. Å andra sidan konstaterade man all-

varliga brister i den flerspråkiga tillgängligheten – för få språk fanns att tillgå helt 

enkelt. Flera andra viktiga poänger framfördes: att webbplatsen som sådan inte blir 

mer flerspråkigt tillgänglig genom information på olika språk om det fysiska biblio-

teket, att mer fasta delar av webbplatsen (där översättningar krävs mer sällan) en-

klare borde kunna tillgängliggöras på olika språk, samt att i princip all information 

 
27  Bylin & Spetz (2019). 
28  Bergstrand (2003), s. 34, 43, 55–57. 
29  Sarge (2004), s. 51. 
30  Tingberg & Åberg (2006). 
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med relativ enkelhet borde kunna översättas till engelska eftersom det är ett språk 

som rimligen behärskas inom organisationen.31 

I en artikel publicerad 2009 presenterade He resultaten från sin studie av språk-

barriärer på bibliotekswebbplatser, bland annat hos folkbiblioteken i de 50 största 

städerna i USA. Städernas etniska mångfald återspeglades inte på webbplatserna i 

fråga, och blott 18 av 50 städer hade flerspråkiga bibliotekswebbplatser.32 He dis-

kuterade olika sätt att åstadkomma flerspråkighet på webbplatser. Vissa av de un-

dersökta webbplatserna använde automatiska översättningstjänster och av de fyra 

som nämndes var Babel Fish den vanligaste, även om Google Translate var på upp-

gång. Artikelförfattaren medgav att den automatiska översättningen var behäftad 

med problem, men menade ändå att ”… limited machine translation is better than 

no translation”33, en ståndpunkt som inte på samma explicita sätt märks i den övriga 

refererade litteraturen i denna uppsats. He avslutade artikeln med att betona vikten 

av att inventera vilka (minoritets)språk som förekommer lokalt. Flerspråkiga biblio-

tekswebbplatser är till nytta endast om biblioteken har samlingar och tjänster som 

kan täcka upp för behoven hos de lokala språkgrupperna.34 

Bjarnegård & Eklöv Rosanders kandidatuppsats i biblioteks- och informations-

vetenskap Flerspråkiga webbplatser?: en enkätstudie av webbansvariga på folk-

bibliotek (2015) får sägas vara den studie som ligger närmast föreliggande uppsats. 

Deras huvudsakliga resultat var att bibliotekens webbplatser i allmänhet inte var 

tillgängliga för icke-svenskspråkiga, inklusive talare av de nationella minoritets-

språken. En tredjedel av respondenterna hade heller inte utgått från någon kartlägg-

ning eller underlag för valet av språk att inkluderas på webben. Hinder i arbetet med 

flerspråkighet på webben var enligt tillfrågade webbansvariga brist på ekonomiska 

resurser, tid och språkkompetens, samt i vissa fall problem rörande webbplatsernas 

utformning. 35 Som kritisk reflektion kring kan nämnas följande. Författarna valde 

ut 70 kommuner (de med en andel ≥15 procent utrikes födda) och från dessa kom-

muner fick man enkätsvar från 43.36 Man skulle kunna argumentera för ett större 

och/eller annorlunda urval, bland annat med tanke på de nationella minoriteterna, 

som också diskuterades inom ramen för uppsatsen. Kriteriet utrikes födda är inte 

optimalt för att täcka in dessa grupper och ger en osäker precision på kommunbasis 

för att täcka in förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Förelig-

gande uppsats har genom sitt större urval strävat efter att undvika dessa problem – 

mer om detta i kapitlet Källmaterial och metod. 

Fauchelles kvalitativa dokumentanalys 2017 av fyra nyzeeländska folkbiblio-

teks informationsmaterial – skyltning, flygblad och webbplatser – jämförde bland 

 
31  Tingberg & Åberg (2006), s. 62–63. 
32  He (2009). 
33  He (2009), s. [4]. 
34  He (2009), s. [4]. 
35  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016), s. 38. 
36  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016), s. 18. 
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annat språkanvändningen med den lokala demografin.37 Diskrepanser kunde kon-

stateras. Den allmänna förekomsten av enspråkig engelska speglade visserligen 

verkligheten (det vanligaste primärspråket), men talare av maoriska och samoanska 

var underrepresenterade. Två- och flerspråkig information användes mest i enklare 

skyltning men inte på webben: ”This results in physical spaces that are more accu-

rate representations of the community than their corresponding virtual spaces.”38 

Minoriteter, minoritetsspråk och bibliotek 

Brunnströms Göteborgsbaserade undersökning genomförd 2003–2005 involverade 

fokusgrupper med biblioteksanvändare med annat modersmål än svenska.39 Syftet 

var att utröna tendenser och mönster i uppfattning om och användning av folk-

biblioteken. Ett resultat var skiljelinjen mellan mer etablerade språkgrupper respek-

tive de som ännu saknade en fastare förankring i landet. För första gruppen var den 

kulturella aspekten av biblioteket viktigare och man var önskemålsdrivna, ”orien-

terade bakåt”, som Brunnström kallar det.40 I den nyare gruppen var man istället 

behovsdrivna och biblioteket utgjorde en praktisk tillgång i deras framåtorienterade 

riktning. Av intresse för denna uppsats är också det till synes stora ointresset för att 

använda bibliotekskatalogen, generellt bland gruppdeltagarna. Man sökte hellre di-

rekt i hyllorna. Samtidigt resonerar författaren att en katalog tillgänglig på olika 

språk vore en fördel, såvida det finns personal som kan handleda på språken i fråga. 

Överlag hade deltagarna få synpunkter rörande bibliotekens digitala tjänster. För-

fattaren prognosticerar i slutsats- och förslagsavsnittet att intresset för sådana tjäns-

ter, inklusive katalogen, dock kan komma att växa med tiden och att det då kommer 

att behövas handledning.41 

Al-Qallaf & Mika genomförde 2007 en enkätundersökning, baserad på en tidi-

gare prövad modell riktad till ”latinos”, för att se hur ett antal folkbibliotek i Michi-

gan, USA, svarade mot behoven hos den arabisktalade befolkningsgruppen. Hu-

vudsakligt resultat var att servicen generellt inte var tillfredsställande.42 Få bibliotek 

hade gjort behovsundersökningar eller hade koll på storleken på den lokala arabisk-

talande minoriteten, och bristen på dessa data gjorde det svårt att anpassa verksam-

heten i rätt riktning. Ur en mer teknisk aspekt kan nämnas att inga besvarande 

bibliotek hade webbsida på arabiska (”Web page in Arabic” som det hette i enkäten, 

utan omfattning specificerad). Ett bibliotek hade en utlåningsapparat på arabiska.43 

 
37  Fauchelle (2017). 
38  Fauchelle (2017), s. 621. 
39  Brunnström (2006); även sammanfattad på engelska i Atlestam, Brunnström & Myhre (2011). 
40  Brunnström (2006), s. 2. 
41  Brunnström (2006), s. 32. 
42  Al‐Qallaf & Mika (2009). 
43  Al‐Qallaf & Mika (2009), s. 145, 150–151. 
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Tanackovic m.fl. gjorde under 2010–2011 en användar- och enkätstudie för att 

undersöka informations- och biblioteksbehoven hos minoriteten serber boende i 

Kroatien. Främsta resultatet var att minoritetens informationsbehov tillfredsställdes 

mer via andra kanaler än folkbiblioteken.44 Som serb i Kroatien hade man inga 

egentliga språkliga problem, de ”…did not have a need for survival skills and in-

formation (settlement information, job searching, racism etc.) in their native langu-

age” på det sätt som nyare invandrargrupper kan ha.45 Den serbiska minoritetens 

behov av information och läsning hängde mer samman med bevarandet och fram-

lyftandet av den egna nationella identiteten.46 

Linden m.fl:s fokusgruppsstudie genomförd 2013 i en medelstor stad i Ontario, 

Kanada, undersökte biblioteksanvändningen hos nya invandrare från Afrika, Asien, 

och Latinamerika, inklusive hur bekanta de var med onlineresurser.47 Från resulta-

ten kan nämnas att samlingen sågs som bibliotekets främsta service och att flertalet 

också tog del av material på sina respektive förstaspråk. Vidare konstaterades att 

karaktären på biblioteksanvändningen förändrades med tiden, t.ex. var tillgången 

till internet särskilt viktig närmaste tiden efter ankomsten till landet.48 Benägenheten 

att använda OPAC:en berodde på såväl teknikvana som på hur bekväm deltagaren 

kände sig med det engelskspråkiga gränssnittet. Praktiskt taget alla deltagare som 

brukade låna på biblioteket använde OPAC:en, såväl på biblioteket som hemifrån. 

Fokusgruppsdeltagarna tycktes inte göra någon större åtskillnad mellan biblioteks-

webbplatsen respektive OPAC:en och artikelförfattarna trodde att det delvis be-

rodde på hur tätt integrerade de två systemen var.49 Här bör ytterligare en intressant 

aspekt nämnas. Artikelförfattarna ställde sina deltagares bekvämlighet med OPAC-

användning mot resultaten från två tidigare studier – en publicerad 1995 rörande 

kinesisktalande samt en publicerad 2011 rörande biblioteksanvändare med annat 

modersmål än svenska, i Göteborg – i vilka användarna föredrog att leta i de fysiska 

hyllorna snarare än att gå via OPAC:en. Artikelförfattarna insåg att tidsaspekten var 

central i dessa sammanhang, 18 år hade passerat sedan första studien, men de för-

undrades över skillnaden hos den svenska studien och sin egen, publicerade 2011 

respektive 2013.50 Men förklaringen är enkel och styrker snarast tidsaspekten, dvs. 

att biblioteksanvändare med tiden kan antas bli mer bekväma med tekniken: Linden 

m.fl. verkar nämligen ha missat att artikeln från 2011 är en engelsk sammanfattning 

av Brunnströms ovan refererade studie som rent praktiskt genomfördes redan 2003–

2005.51 

 
44  Tanackovic, Lacovic & Stanarevic (2011). 
45  Tanackovic, Lacovic & Stanarevic (2011), s. 520. 
46  Tanackovic, Lacovic & Stanarevic (2011), s. 525–526. 
47  Linden, Bartlett & Beheshti (2014). 
48  Linden, Bartlett & Beheshti (2014), s. 71–72. 
49  Linden, Bartlett & Beheshti (2014), s. 73. 
50  Linden, Bartlett & Beheshti (2014), s. 73. 
51  Brunnström (2006); Atlestam, Brunnström & Myhre (2011). 
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Genom enkäter och fokusgrupper riktade till bibliotekspersonal i Dalarna och 

Uppsala län studerade Pilerot & Hultgren i ett projekt med start 2016 (på uppdrag 

av länsbiblioteken där) bibliotekens arbete gentemot nyanlända.52 Forskarna be-

skrev en personal som med stöd i bilden av yrkestraditionen generellt tog sig an den 

nya målgruppen med positiv inställning. Utmaningar saknades dock inte. Språkför-

bistring och emotionella påfrestningar var några sådana. Arbetet skedde också i en 

sammansatt kontext där biblioteken behöver kunna orientera sig och förmedla kon-

takter mellan många olika parter i samhället. Även om bibliotekens arbete övergri-

pande styrdes av lagar och planer, så pekade forskarna på hur de vardagliga arbets-

sätten mejslades fram kollegor emellan på mindre formella sätt.53 Forskarna pekade 

på den strategiska nödvändigheten att i det fortsatta arbetet vidga vyn också utanför 

de traditionellt biblioteksmässiga och nämnde bland annat infrastrukturen som vik-

tig i sammanhanget.54 När forskarna tog fram en lista med medelvärdena från vikt-

ningen som bibliotekspersonalen hade ombetts göra rörande 14 aktiviteter för ny-

anlända, hamnade ”Utveckla bibliotekens webbplatser med flerspråkig informat-

ion” på andra plats (4,7 på en sexgradig skala). Förstaplatsen intogs av ”Förstärka 

medieutbudet på andra språk än svenska och lätt svenska” (5,3).55 

De nationella minoriteterna i Sverige och biblioteken 

I sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap visade Jennische 

2004 att den relativt nya svenska lagstiftningen rörande nationella minoriteter inte 

gett större genomslag på verksamheten hos sju folkbibliotek, och i de fall något 

hade gjorts berodde det mer på den lokala minoritetsgruppens storlek än på lagstift-

ningen. Utöver kvalitativa intervjuer utfördes beståndsundersökningar rörande lit-

teratur på de nationella minoritetsspråken i de respektive bibliotekskataloger som 

fanns online. Inga resonemang fördes kring gränssnittsspråken, mer än att Borås 

stadsbibliotek nämndes stå i begrepp att anpassa katalogen för finskspråkiga.56 

Professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Joacim Hansson m.fl. ge-

nomförde 2009–2010 en enkätstudie riktad till samtliga kommuner, den första i sitt 

slag, om bibliotekens verksamhet för de nationella minoriteterna.57 Resultatet vi-

sade att väldigt lite gjordes: ”Den lagstiftning som finns rörande de nationella mi-

noritetsgrupperna och den särställning de intar syns inte i biblioteken.”58 Författarna 

återkom även i flera stycken till de demokratiska aspekterna och betonade att arbe-

tet i högsta grad behöver adressera också majoritetssamhället, att det är en viktig 

 
52  Underhandsrapport: Pilerot & Hultgren (2016); Slutrapport: Pilerot & Hultgren (2017). 
53  Pilerot & Hultgren (2017), s. 6–8. 
54  Pilerot & Hultgren (2017), s. 8. 
55  Pilerot & Hultgren (2016), s. 97–99 (citaten ur Tabell 1). 
56  Jennische (2004), s. 86–87, 72. 
57  Hansson, Ahlryd & Vigur (2010), s. 6. 
58  Hansson, Ahlryd & Vigur (2010), s. 29. 
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del av minoritetspolitiken. För att synliggöra de nationella minoriteterna via biblio-

tek skulle det krävas: ekonomiska resurser, samordning och mod. Fokus i under-

sökningen låg på bestånd och förvärv, verksamheter och samarbeten; den diskute-

rade inte webbaspekter, varken generellt eller ur flerspråksperspektiv.59  

Gunnares masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 2012 presen-

terade resultaten från nio djupintervjuer med talare av finska, meänkieli eller sa-

miska. Premisserna för att ta del av biblioteket och dess utbud varierade något mel-

lan modersmålen i fråga, och ”…de språkbevarande, identitetsskapande och känslo-

mässiga aspekterna…” ansågs viktiga avseende användandet av biblioteket.60 

Brisanders rapport med fokus på Stockholms län 2018 var en revidering av en 

tidigare förstudie, samt utgjorde ett komplement till Kungliga bibliotekets rapport 

rörande minoritetsspråken samma år.61 Ett viktigt resultat var att man inom länets 

kommuner generellt hade fått upp de nationella minoriteterna på dagordningen, 

men att det behövdes support kring hur man kunde arbeta praktiskt.62 Av Brisanders 

elva konkreta tips riktade till biblioteken kan nämnas två som har särskild bäring 

på denna uppsats: ”Fundera över hur ni kan lyfta fram nationella minoriteter på 

bibliotekets webbsida och i biblioteksrummet.” samt ”Inventera bibliotekets fysiska 

och digitala resurser om nationella minoriteter.”63 Brisander citerade i avslutningen 

Umeå kommuns ledningskoordinator Leif Mårtensson som i en reserapport 2013, 

med reflektioner från Nordamerika färska i bagaget, hade konstaterat följande: 

Att erbjuda biblioteksservice för olika minoriteter är så mycket mer än att ha ett mediebestånd 
på de fem olika språken. Det är också mer än att ha något enstaka program med en finsk eller 
samisk författare o dyl. Det är mer en konceptuell hållning och ambition om hur ett bibliotek 
skall låta olika minoriteter synas.64 

Med de nationella minoritetsspråken återkommer frågan ofta till språkrevitalisering 

— dvs. att väcka språket till liv och bevara det vid liv, vilket kan inbegripa en hel 

rad olika åtgärder.65 Brittiske lingvisten David Crystal la i boken Language Death 

(2000) fram sex postulat kring vad som kan göras för att stärka hotade språk, även 

om han nog varken hade bibliotek eller Sverige specifikt i åtanke. Minoritetsspråk-

stalarnas position och relation till majoriteten och samhället kan sägas utgöra kär-

nan i postulaten.66 Det sista postulatet sticker dock ut lite: ”An endangered language 

will progress if its speakers can make use of electronic technology”.67 

 
59  Hansson, Ahlryd & Vigur (2010), s. 29–31, 22. 
60  Gunnare (2012), s. 84. 
61  Brisander (2018); Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbeskrivning (2018) - mer om 

denna i avsnittet ”Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi”. 
62  Brisander (2018), s. 22. 
63  Brisander (2018), s. 39. 
64  Brisander (2018), s. 36; ursprungligen i Mårtensson (2013), s. 1. 
65 Minoritet.se : Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk > Språkvitalisering. 
66  Crystal (2000), s. 130–144. 
67  Crystal (2000), s. 141. 
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Relaterade argument framfördes i Cunliffe & Roberts-Youngs studie (2005) 

från Wales om huruvida ett urval webbplatser bidrog till det tvåspråkiga samhället: 

The point of entry to a bilingual site is important, firstly for informing the user that a minority 
language provision has been made (this maintains the visibility of the minority language) and 
secondly providing a mechanism for the user to make a language choice.68 

Bibliotekets katalog på webben 

Sökning i bibliotekskataloger över datanätverk var ingen omöjlighet innan World 

Wide Web slog igenom på 1990-talet, men det var med de användarvänligare gräns-

snitten och ett bredare genomslag för internet som potentialen sågs på allvar. Ned-

slag i artiklar, handledningar, uppsatser och rapporter från åren kring millennieskif-

tet visar att katalogen sågs som en viktig tjänst att erbjuda via bibliotekens webb-

plats.69  

I mitten av 00-talet drev nio länsbibliotek i Mellansverige LIMIT-projektet som 

syftade till att ”… utveckla personalens IT-kompetens och synliggöra bibliotekens 

nättjänster”70. Bland annat ordnade man kurser och konferenser samt producerade 

mallar och trycksaker.71 Nygrens användarundersökning av bibliotekens hemsidor 

(utförd 2005) kompletterade sådant som tidigare framkommit genom LIMIT-

projektet. Syftet var att producera kunskap kring hur folkbibliotekshemsidor skulle 

kunna vidareutvecklas. Resultaten man fick fram var visserligen intressanta i flera 

avseenden – till exempel att användare hade oväntat svårt att ens hitta fram till 

bibliotekens hemsidor, samt att Google och bibliotekskatalogen användes parallellt 

på ett naturligt sätt. 72 Mer relevant i relation till föreliggande uppsats var dock två 

aspekter som snarast hade att göra med studiens utgångspunkter: dels att (medie)ka-

talogen utan tvekan hänfördes till ”kärnverksamheten” när en arbetsgrupp bibliote-

karier inför studiens genomförande mejslade fram en ”idealbild” för bibliotekshem-

sidor, dels att studien i princip inte alls berörde språkfrågor. Man analyserade re-

sultaten endast i relation till kön och ålder och de användare man önskat till studien 

fick gärna vara av olika bakgrund: fyra parametrar nämndes men språk var inte ett 

av dem.73 Nygrens studie fungerar därmed dubbelt motiverande för denna uppsats 

genom att å ena sidan bekräfta betydelsen av katalogdelen hos folkbibliotekswebb-

platserna, å andra sidan genom att lämna en något förvånande kunskapslucka rö-

rande språk. 

 
68  Cunliffe & Roberts-Young (2005), s. 89. 
69  Se t.ex. Large & Beheshti (1997), s. 127–128; Stover (1997), s. 56; Wallberg (1997), s. 17; Clyde Laurel A. 

(2000), s. 97; Bergstrand (2003), s. 44. 
70  Utformning av webbsida (2006), s. [4]. 
71  LIMIT-projektet. 
72  Nygren (2006). 
73  Nygren (2006), s. 2–5 samt bilaga 3. 
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Något snarlikt kan skönjas i en broschyr som LIMIT-projektet sedan gav ut. 

Den pekade i punktform ut en ”basnivå för folkbibliotek” avseende webbplatser. 

Bibliotekskatalogen lyfts fram, liksom flera andra aspekter, men ingenting sägs om 

att webbplatsen som sådan ska fungera på olika språk.74 Visserligen nämns strax 

före punktlistan att webbsidor ska utformas efter Statskontorets riktlinjer (som var 

de officiella riktlinjerna på den tiden och mer omfattande), men det broschyrläsaren 

i praktiken fick med sig i handen var att flerspråksaspekter inte omedelbart hörde 

till basnivån på webben.  

Ytterligare några lärdomar från LIMIT-projektet och efterföljande arbete pre-

senterade Gumbel i ett konferenspaper 2007. Bland annat att användare vid den här 

tiden hade svårt att förstå vilket webbinnehåll som tillhörde biblioteket specifikt i 

de fall bibliotekets sidor fanns på kommunwebbplatsen, samt att användarna inte 

alltid förstod skillnaden mellan OPAC:en (katalogen) och webbsidorna för övrigt.75  

I samband med Katalogutredningen vid Kungliga biblioteket publicerades där 

2007 en litteraturstudie från omkring 1990-talet och framåt rörande bibliotekens 

onlinekataloger. Man ville få en bild av vilken allmängiltig kunskap forskningen 

producerat om användare av bibliotekskataloger, samt dra lärdomar kring metodval 

för sådana undersökningar. 76 Huvudfokus låg inte oväntat på sökning. I de fall språk 

diskuteras i studien, är det mer i termer av sökspråk snarare än gränssnitt. Ändå 

finns där intressanta rön. Efter många år, menade författarna Abrahamsson och 

Berg, hade forskningen kommit fram till att söksystemen behöver anpassas efter 

användarna, inte tvärtom. Man kan se en sorts tröghet i produktutvecklingen: sådant 

man visste på 1980-talet började på allvar realiseras i bibliotekssystemen först de-

cennier senare. Generellt för användare av systemen gäller att de helst anstränger 

sig så lite som möjligt, och de är inte intresserade av sökprocessen som sådan. Var-

ken gränssnitten eller sökmekanismerna i systemen är särskilt standardiserade vil-

ket kan utgöra en utmaning. En lång rad användarundersökningar har gjorts under 

årens lopp varav många kommit fram till liknande slutsatser gång på gång, samti-

digt som flera hållit en dålig nivå kvalitetsmässigt. Författarna resonerade slutligen 

också kring förhållandet mellan biblioteken respektive de kommersiella systemle-

verantörerna, och menar att samarbetet inte fungerat optimalt. Biblioteken har varit 

för passiva.77 

Genom åren har en rad uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap skri-

vits om bibliotekskataloger, vilka i olika grad tangerar ämnesområdet för förelig-

gande uppsats. Här mycket kort om två sådana. 2006 studerade Aromaa Uppsala 

stadsbiblioteks OPAC ur ett användarperspektiv och reflekterade att språkvalen i 

gränssnittet bara delvis verkade korrespondera med demografi och behov.78 Samma 

 
74  Utformning av webbsida (2006), s. 1–3. 
75  Gumbel (2007). 
76  Abrahamsson & Berg (2007). 
77  Abrahamsson & Berg (2007), s. 13–17. 
78  Aromaa (2006), s. 29–30. 
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år undersökte Sjöberg och Striberger bibliotekspersonalens syn på bl.a. hantering 

av icke-latinsk skrift i bibliotekskataloger och från resultaten kan nämnas: identifi-

erandet av en kollegial konsensus att internationella standarder på området var ef-

tersträvansvärda; observerandet av kommunikationsbrister inom organisationerna 

och behovet av språkkompetens; samt konstaterandet av värdet för slutanvändaren 

av en katalog som förmår visa och hantera många olika modersmål.79 

Sammanfattning 

I den genomgångna litteraturen framgår sammantaget att flerspråkig tillgänglighet 

på offentliga webbplatser, inklusive bibliotekens, länge varit ett område med bris-

ter.80 En ökning av antal språk kan konstateras på svenska kommunwebbplatser på 

senare år, sannolikt kopplat till migrationen ungefär samma tid, men mer kan göras 

på biblioteken.81 Automatiska översättningstjänster (Google Översätt framförallt) 

har använts under flera år och bland svenska kommuner har användningen ökat i 

närtid.82 

Litteraturen antyder att det hos bibliotek kan förekomma ett slags glapp, fysiskt 

kontra virtuellt, såtillvida att webbplatsen inte språkligt återspeglar vare sig mång-

falden av språk i samlingarna eller hos lokalbefolkningen.83 

Språkgrupperna är heterogena och visar på olika behov till exempel beroende 

tiden i landet – och/eller om man tillhör en nationell minoritet.84 Detta bör påverka 

arbetet gentemot dem, rimligtvis också på webben. En förutsättning för detta är att 

biblioteket har kartlagt vilka språkgrupper som finns lokalt.85 

Insatserna från bibliotekshåll gentemot Sveriges nationella minoriteter har varit 

bristfälliga generellt men möjligen syns en förändring på senare år. Eventuellt kan 

webben spela en roll i den så kallade språkrevitaliseringen som är central här.86 

Katalogfunktionen är att betrakta som bibliotekens huvudsakliga e-tjänst.87 Där-

för bör den ha en central roll vid utvärdering av flerspråkighet på webben. Att in-

kludera katalogaspekten i denna diskussion kan också bidra till att sätta fingret på 

relationen till systemleverantörerna (som historiskt inte fungerat optimalt)88 och 

 
79  Sjöberg & Striberger (2006). 
80  Bergstrand (2003); Tingberg & Åberg (2006); Domeij (2010). 
81  Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018); Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016); Pilerot & 

Hultgren (2016). 
82  He (2009); Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018). 
83  Bergstrand (2003); He (2009); Fauchelle (2017). 
84  Cunliffe & Roberts-Young (2005); Brunnström (2006); Tanackovic, Lacovic & Stanarevic (2011); Gunnare 

(2012); Linden, Bartlett & Beheshti (2014); Brisander (2018). 
85  Al‐Qallaf & Mika (2009); Fauchelle (2017). 
86  Crystal (2000); Jennische (2004); Hansson, Ahlryd & Vigur (2010); Brisander (2018); Cunliffe & Roberts-

Young (2005). 
87  Nygren (2006); Gumbel (2007); Lindberg (2011). 
88  Abrahamsson & Berg (2007). 
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frågan om möjligheten att kunna visa andra slags alfabet i katalogen89 – och därmed 

på webben. 

Slutligen kan nämnas att det skrivits uppsatser (ej inkluderade i genomgången) 

där flerspråksaspekten inte lyfts fram nämnvärt trots studiernas fokus på använd-

barhet/tillgänglighet hos bibliotekens kataloger eller webbplatser.90 Med detta inget 

sagt om uppsatsernas kvalitéer för övrigt – bara ett konstaterande att det inom fältet 

finns utrymme för fler undersökningar. 

 

 
89  Sjöberg & Striberger (2006). 
90  Karlsson-Broström (2010); Lindgren (2013); Lundman (2013); Mellbrand & Olofsson (2013). 
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Lagar och riktlinjer 

En rad regelverk omgärdar och reglerar det som denna uppsats har avsett att under-

söka, i skärningspunkten mellan bibliotek, språk och digital tillgänglighet. Det är 

nödvändigt att se närmare på dessa, för att förstå vad biblioteken har att förhålla sig 

till. 

Bibliotekslagen och språklagen är båda så kallade ramlagar som anger grund-

läggande principer utan att gå in på detaljer kring tillämpning. Branschriktlinjer och 

olika tekniskt orienterade rekommendationer blir gärna mer specifika, ibland ned 

på mikronivå. Nedan följer nedslag i dessa texter, närmare bestämt de stycken som 

är särskilt relevanta för föreliggande uppsats. Genomgången gör inte anspråk på att 

vara uttömmande, men torde ge en fingervisning av att det finns både nationella och 

internationella regelverk på olika nivåer att ta hänsyn till. 

Sist inkluderas kortfattat en checklista kring hur man kan arbeta med flerspråk 

på bibliotek. Dessutom refereras delar av förslaget till nationell biblioteksstrategi, 

presenterat 2019, inklusive från de delrapporter som föregick förslaget.91 Det är mo-

tiverat då strategin kommer att ligga till grund för den kommande riktningen i 

bibliotekssverige, samt möjligen ge upphov till frågor om justeringar i lag. 

Språklagen 

Förenklat kan man säga att denna lag reglerar vad som gäller för svenska språket, 

övriga språk och individens rätt till språk. De fem nationella minoritetsspråken rä-

knas upp i 7§ varefter följande paragraf föreskriver att ”[d]et allmänna har ett sär-

skilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.”92 Lagtexten 

avslutas med avsnittet Den enskildes tillgång till språk där första stycket 14§ slår 

fast att ”den som tillhör en minoritet [ska] ges möjlighet att lära sig, utveckla och 

använda minoritetsspråket …” och strax längre fram att ”[d]en som har ett annat 

modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla och 

använda sitt modersmål.”93 Lagens sista paragraf säger avslutningsvis att ”[d]et all-

männa ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 §.”94 

 
91 Dessa hade möjligen i vissa fall bättre platsat in under kapitlet ”Tidigare forskning”, men hålls samman här 

under strategin. 
92  SFS 2009:600, 8§. 
93  SFS 2009:600, 14§. 
94  SFS 2009:600, 15§. 
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Bibliotekslagen 

Lagen reglerar det offentligt finansierade biblioteksväsendet. Delar ur språklagen 

klingar bekanta i skrivningarna om prioriterade grupper, där 5§ rör språk: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att er-
bjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska.95 

Efterföljande paragrafer i lagen reglerar folkbibliotekens verksamhet och 6§ säger 

att: ”Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för 

alla och anpassade till användarnas behov.”96 Lagen föreskriver också att kommu-

ner och landsting ska ha biblioteksplaner.97 I dessa kan tillämpningen av lagen kon-

kretiseras efter lokala behov och förhållanden. 

IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 

Manifestet, omarbetat 1994, utgår från grundläggande mänskliga värden och beto-

nar folkbibliotekets roll för demokrati och informationsfrihet. Manifestet lyfter 

fram samarbete, samordning och samverkan på olika plan som viktiga. Principer 

för tillgängligheten beskrivs i breda termer och inkluderar även språkaspekten: 

Folkbibliotekets tjänster är till för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, 
nationalitet, språk eller social status. Speciellt anpassade tjänster och material ska finnas till-
gängliga för personer som av någon anledning inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempel-
vis människor som tillhör en språklig minoritet, har funktionsnedsättningar eller vistas på sjuk-
hus eller inom kriminalvården.98 

IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek 

Manifestet, antaget av IFLA 2006 och Unesco 2009, utgår från att vi har ett sam-

hälle, en värld, i förändring med globalisering, migration och kulturell mångfald i 

delvis nya former. Mångfalden i kultur och språk ses som något i grunden positivt 

och något som biblioteken i bred mening bör främja. Flera delar av manifestet är 

relevanta för denna uppsats, men här nämns nu två specifika delar. De två inledande 

principerna (av fyra) stipulerar att biblioteken ska: 

 
95  SFS 2013:801, 5§. 
96  SFS 2013:801, 6§. 
97  SFS 2013:801, 17§; Under 2019 beräknas 94 % av landets kommuner (jmf 2014: 35 %) att ha en aktuell 

biblioteksplan, enligt Prop. 2019/20:1 (2019), s. 76. 
98  Citatet ur den svenska översättningen i Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 11. 
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• ge service åt alla samhällsmedborgare utan att göra åtskillnad på grund av kulturell 
och språklig bakgrund 

• tillhandahålla information på de språk och i de skriftformer som erfordras99 

Rörande bibliotekens kärnverksamhet nämner man bland annat följande: 

Det mångkulturella biblioteket ska: 
• utveckla mångkulturella och flerspråkiga samlingar och tjänster, inklusive digitala 

resurser och multimedia […] 
• göra bibliotekets resurser tillgängliga på relevanta språk genom informationsorga-

nisation och söksystem […]100 

Guidelines for online public access catalogue (OPAC) dis-

plays 

IFLA:s riktlinjer för katalogdesign utgår till stor del från ett användarperspektiv.101 

Målgrupperna är bibliotekarier som arbetar med att anpassa onlinekataloger, samt 

leverantörer av dessa system. I kapitlet ”Recommendations”, avsnittet ”User needs 

principle”, går man in på detaljer kring visningen av olika element i vyn som möter 

användaren. Bland annat gör man i punkt 3.2 en distinktion mellan gränssnittssprå-

ket (exempelvis menyer, etiketter, navigering) respektive katalogspråket (främst de 

data som katalogisatören har fört in). Under samma punkt fortsätter man: 

For the interface, use the official language used in the community served. If there are several 
official languages, provide interfaces in all official languages, (and other languages, if appro-
priate). To support international access, the user should be provided with an option to select 
English and/or another major language as the language of the interface.102 

I punkt 4.2 blir man sedan mer specifik med vad användaren ska kunna göra: ”Pro-

vide the ability for each individual user to select the language of the interface …”103. 

Glasgowdeklarationen om bibl., informationstjänster och in-

tellektuell frihet 

När IFLA 2002 fyllde 75 år tillkännagav man vid sitt möte i Glasgow en deklaration 

som tog avstamp i de mänskliga rättigheterna. En av punkterna lydde så här: 

Bibliotek och informationstjänster ska se till att material, lokaler och tjänster är lika tillgängliga 
för alla användare. Det ska inte förekomma någon diskriminering av något skäl, vare sig det 

 
99  Citatet ur den svenska översättningen i Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 26. 
100  Citatet ur den svenska översättningen i Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 28. 
101  Guidelines for online public access catalogue (OPAC) displays: final report May 2005 (2005). 
102  Guidelines for online public access catalogue (OPAC) displays: final report May 2005 (2005), s. 18. 
103  Guidelines for online public access catalogue (OPAC) displays: final report May 2005 (2005), s. 19. 
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gäller etnisk tillhörighet, nationell eller annan härkomst, kön eller sexuell läggning, ålder, fy-
sisk eller mental förmåga, religion eller politisk övertygelse.104 

Vägledning för webbutveckling 

Webbplatsen Vägledning för webbutveckling utgör ”[d]e officiella riktlinjerna för 

hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor”.105  Bakom står Myndigheten 

för digital förvaltning (DIGG) och Post- och telestyrelsen. Riktlinjerna är fler än 

hundra och berör många aspekter: design, metod, teknik etc. – med tillgänglighet 

och användbarhet i fokus. Den internationella tillgänglighetsstandarden är Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG)106 och viktigaste generella riktlinjen är 

att följa WCAG på AA-nivån (ju fler a:n desto bättre). Detta är också grundnivån i 

det beslutade EU-gemensamma webbdirektivet som ska förbättra den digitala till-

gängligheten.107 Direktivet införs i Sverige genom Lag om tillgänglighet till digital 

offentlig service och gäller offentliga aktörer.108 

Tabell 1. Riktlinjer associerade till temat ”Flerspråkighet” hos Vägledning för webbutveckling, sor-
terade efter prioritet, där högsta prioritet = 1. 

Riktlinje Prio-

ritet 

Motsvarar 

i WCAG 

Nr 141. Ange sidans språk i koden 1 3.1.1 (A) 

Nr 142. Ange språkförändringar i koden 1 3.1.2 (A) 

Nr 14. Ge information på de nationella minoritetsspråken 2 - 

Nr 13. Ge information på svenskt teckenspråk 2 - 

Nr 17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet 3 - 

Nr 15. Ge information på engelska och andra språk 4 - 

Nr 16. Håll god kvalitet på översättningarna 4 - 

Källa: Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Flerspråkighet. 

Språk handlar också om tillgänglighet, och de svenska riktlinjerna går faktiskt något 

längre än WCAG.109 Sorterade man ut dem tematiskt utifrån flerspråkighet gav det 

vid tiden för studien sju riktlinjer.110 Tabell 1 presenterar dem översiktligt. Riktlin-

jerna är prioritetsnumrerade 1–5, där 1 utgör högsta prioritet. Utöver nämnda rikt-

linjer bör riktlinje nr 10, med högsta prioritet, nämnas: ”Ge all information på 

 
104  ”The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom”, citatet ur den 

svenska översättningen i Bibliotekens internationella manifest (2014), s. 18. 
105 Vägledning för webbutveckling (webbplats) 
106 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 
107 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Lagkrav > Webbdirektivet – översikt. 
108  SFS 2018:1937. 
109 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Lagkrav > Språkrelaterad reglering. 
110 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Flerspråkighet. 
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begriplig svenska”.111 Man kan konstatera att av de sju flerspråksriktlinjerna finns 

de mer tekniskt inriktade på högsta prioritetsnivån, men ingen på lägsta. Det kan 

tyckas förvånande att riktlinje nr 15 ”Ge information på engelska och andra språk” 

bara ligger på prioritet 4. Dels principiellt, dels i relation till de övriga flerspråks-

riktlinjerna. Men också för att man i resonemangen kring riktlinjen hänvisar till de 

mångas behov av information på det egna språket, dvs. ”…bör myndigheter och 

andra offentliga organ därför översätta delar av sin information till andra språk.”112 

Vägledningen för flerspråkig information 

Språkrådets rapport Vägledningen för flerspråkig information: praktiska riktlinjer 

för flerspråkiga webbplatser (2011) framförde i stora drag samma budskap som 

webbriktlinjerna (som länkar vidare till rapporten på flera håll113). Utgångspunkten 

är att ungefär var femte svensk har utländsk bakgrund, att det finns nationella mi-

noriteter som har sina respektive språk, samt att tillgången till information på lika 

villkor är en demokratifråga. Och att de offentliga aktörerna behöver praktiska 

råd.114 Några delar av rapporten kan lyftas fram särskilt. 

De nationella minoriteterna bör alla ges den mest grundläggande informationen 

på sina språk via de offentliga aktörerna. Finska, meänkieli och samiska bör därut-

över satsas på ytterligare inom de så kallade förvaltningsområdena för respektive 

språk/minoritet, eftersom de där åtnjuter större rättigheter. Information på andra 

språk bör ske behovsbaserat, vilket innebär att exempelvis kommunerna måste ana-

lysera sina målgrupper och lokala språkförhållanden för att på bästa sätt kunna ar-

beta med frågan. Både i fallet med nationella minoriteterna inom förvaltningsom-

råden samt med andra språkgrupper nämns e-tjänster som något att överväga. Är e-

tjänsten vanlig och viktig bör den också göras tillgänglig på de aktuella språken.115 

Rapporten varnade för tjänsterna som erbjuder automatisk översättning av 

webbsidor eftersom de ger bristfälliga översättningar. De bör bara användas som 

ett tillägg och inte vara något som man förlitar sig på helt. Rapporten berörde också 

designmässiga och tekniska aspekter på flerspråkiga webbplatser.116 

  

 
111 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 10: Ge all information på begriplig 

svenska. 
112 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 15: Ge information på engelska och 

andra språk > Fördjupning kring flerspråkig information. 
113 Se t. ex. Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 15: Ge information på eng-

elska och andra språk > Fördjupning kring flerspråkig information. 
114  Vägledningen för flerspråkig information (2011), s. 6–7. 
115  Vägledningen för flerspråkig information (2011), s. 14–17. 
116  Vägledningen för flerspråkig information (2011), s. 26–29. 
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Checklista för åtgärdsplanering 

Följande lista, presenterad huvudsakligen i koncentrerad rubrikform, är nu inga 

egentliga regler, utan just en konkret checklista rörande mångspråkig biblioteksut-

veckling, ursprungligen presenterad som del av ett paper på en konferens i Austra-

lien 2004, men senare också publicerad i översättning sist i boken Det mångsprå-

kiga biblioteket: en nödvändig utopi från 2012. Checklistan sammanfattar tydligt 

centrala aspekter att ha i åtanke vid arbetet med dessa frågor, och i synnerhet vikten 

av att förankra dem på olika nivåer i organisationen och i samhället. 

1. Ledningens stöd, en förutsättning […] 
2. Sätt upp tydliga och överskådliga mål – gör en strategisk plan […] 
3. Skaffa politikernas samtycke […] 
4. Stötta engagerad personal […] 
5. Information om lokalsamhället […] 
6. Sök samarbete med användargrupper […] 
7. Lär av andra […] 
8. Identifiera möjliga samarbetspartners […] 
9. Prioritera […] 
10. Följ upp och revidera planen […] 
11. Införliva verksamheten i det dagliga arbetet […] 

 
Tre gyllene regler: 
1. För att något ska hända krävs ledarskap. Utan ledarskap får du inga bestående 

resultat. 
2. Respekt är nyckelordet när det gäller kommunikation och samarbete mellan per-

soner och grupper med olika språklig och kulturell bakgrund. Mottot för all pla-
nering bör vara: ”Ingenting utan dem eller över huvudet på dem!” 

3. Tänk på helheten. När alla aspekter behandlas i ett sammanhang blir resultatet så 
mycket mer än summan av delarna.117 

Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblio-

teksstrategi 

Våren 2019 presenterades förslaget till nationell biblioteksstrategi. Projektet hade 

producerat 14 delrapporter vilka fördjupade sig i olika delar av svenskt biblioteks-

väsende.118 Förslaget utgick från bibliotekslagen och siktade drygt tio år framåt i 

tiden. Man målade upp en bild av en föränderlig omvärld som utmanar biblioteken, 

bland annat kring demografi, digitalisering och kompetensförsörjning.119 I demo-

kratikapitlet slogs fast att tillgängligheten till bibliotek, ur alla aspekter, är en fun-

damental princip och en bas varpå bibliotekens själva laglighet vilar. För nyinflyt-

tade kan folkbiblioteket vara en väg in i samhället, vilket ställer krav på bibliotekens 

kompetens i frågor om mångspråk och mångkultur. I fallet med de nationella 

 
117  Larsen, Jacobs, & Vlimmeren (2003), s. 28, denna svenska översättning från Det mångspråkiga biblioteket: 

en nödvändig utopi (2012), s. 318-322. 
118 Kungliga bibliotekets webbplats > Biblioteksutveckling > Nationell biblioteksstrategi. 
119  Fichtelius, Persson & Enarson (2019), s. 1–2. 
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minoriteterna sade utredningen att biblioteken behöver göra mer för grupperna 

själva, men också att synliggöra dem gentemot majoritetssamhället.120 Skriften av-

slutades med sex strategiska reformförslag för att stärka biblioteken. Två förslag 

om totalt 60 miljoner kronor rörde insatser för nationella minoriteter och urfolk, 

respektive för mångspråkig biblioteksverksamhet mer i allmänhet.121 Kort ur några 

delrapporter: 

Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglig-

het och digitalisering består av 15 kapitel skrivna av en rad olika personer.122 Här 

görs bara ett par nedslag. Kapitlet ”Folkbiblioteken vs den digitala bokmarknaden” 

berör folkbibliotekens digitala miljö också mer generellt, bland annat med ett in-

tressant avsnitt om kommunala samarbeten och missnöje med digitala tjänster.123 I 

kapitlet ”Lever de svenska biblioteken upp till Bibliotekslagen?” diskuteras bland 

annat samordning och samverkan. Digitaliseringen möjliggör nationella lösningar 

på ett sätt som tidigare inte varit möjligt infrastrukturmässigt, och författaren ifrå-

gasätter till exempel rationaliteten i att alla bibliotek har sina egna system (katalog, 

webbplats etc.) när de lika gärna skulle kunna baseras på ett centraliserat sådant, 

dock lokalt anpassat.124 

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbeskrivning menade 

att folkbiblioteken dittills inte använts till sin fulla potential av kommunerna för att 

realisera det grundskydd för nationella minoriteter som lagstiftningen stipulerar, 

och att där fanns utrymme för att såväl synliggöra minoriteterna som för att verka 

revitaliserande. Där så skett, tycks anslutning till förvaltningsområdena ha varit 

gynnsam för biblioteken. Tre områden för utveckling pekades ut: 1. Synliggöra 

oavsett efterfrågan. 2. Samverkan kring medier och aktiviteter. 3. Prioritera bar-

nen.125 Centrala komponenter i arbetet är de lokala biblioteks- och kulturplanerna 

eftersom lagtillämpning och ambitioner konkretiseras i dessa. Rapporten lyfte fram 

en mycket viktig aspekt kring dessa: ”Vad vi också kan konstatera är att i en del 

planer slås de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken antingen 

ihop med språklig mångfald och arbete med nyanlända eller så ställs de olika mål-

grupperna mot varandra.”126 

Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället 

(2017) syftade till att skapa en bild av hur bibliotek arbetat med migration och 

språklig mångfald, och huruvida där fanns något som kunde föras upp till nationell 

nivå. Studiens huvudsakliga rekommendation var att nationell samordning på om-

rådet var att föredra framför stöd till initiativ på lokal nivå.127 Den berörde bland 

 
120  Fichtelius, Persson & Enarson (2019), s. 6–8. 
121  Fichtelius, Persson & Enarson (2019), s. 32. 
122  Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering (2017). 
123  Klein (2017), s. 206–207, 211. 
124  Enarson m.fl. (2017), s. 459–460. 
125  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbeskrivning (2018), s. 69–71. 
126  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: en lägesbeskrivning (2018), s. 69–70. 
127  Migration och språklig mångfald: bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället (2017). 
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annat digital delaktighet och katalogisering ur mångspråkssynpunkt men inget när-

mare om flerspråkighet på webben. 

Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration (2018) utredde hur ”… biblio-

tekens samhällsroll som verktyg för integration” skulle kunna främjas. Detta skedde 

genom att visa på både framgångsfaktorer och hinder. En prioriteringsdiskussion 

förs mot slutet av skriften med både en del konkreta råd och mer generella resone-

mang om behov av mer samverkan på högre nivå. 128 Inte heller i denna skrift berör-

des flerspråkighet på webben närmare. 

Sammanfattning 

Sammantaget gör nämnda lagar, manifest, deklarationer och riktlinjer det tydligt att 

flerspråkighet på bibliotekswebbplatsen är att betrakta som en demokratisk rättig-

het. Lagformuleringarna är dock principiella och allmänt hålla. Möjligen skulle det 

kunna innebära att när lokala biblioteksplaner formuleras så riskerar flerspråkighet 

på webben att glömmas bort, om man inte också tar hänsyn till de mer detaljerade 

riktlinjerna. 

Utifrån den översiktliga genomgången av ett urval rapporter från det nationella 

biblioteksstrategiarbetet, konstaterar uppsatsförfattaren att en lång rad viktiga och 

intressanta aspekter berördes som har relevans för uppsatsen generellt, men att den 

mer specifika frågan om flerspråkighet på bibliotekens webbplatser inte fanns med 

explicit. 

De lagar, manifest, deklarationer och riktlinjer som refererats ovan utgör till-

sammans knutpunkten regler i det verksamhetsteoretiska system som är den teore-

tiska analysgrunden för denna uppsats. Denna presenteras närmare i följande kapi-

tel. 

 

 
128  Stenquist (2018), s. 4. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå folkbiblioteken i ett mångkulturellt och digitalt samhälle utgör idéer 

utvecklade av Ragnar Audunson, norsk professor i biblioteks- och informationsve-

tenskap, en grundläggande teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. Mer operativt 

tillämpas sedan verksamhetsteori för den huvudsakliga analysen. 

Audunson om folkbiblioteket i det mångkulturella samhället 

Ragnar Audunson har beskrivit det moderna folkbiblioteket som en produkt av det 

mångkulturella samhället, men att dess funktion häri med tiden skiftat nära nog di-

ametralt. Den ursprungliga uppgiften bestod i att integrera individen in i den domi-

nerande kulturen, vilket senare ändrats till att snarare handla om ett främjande av 

mångfalden av minoriteter, på deras egna premisser.129 Detta i kombination med 

digitaliseringen riskerar att bidra till fragmentiseringen av samhället, vilket ger en 

demokratisk paradox: 

How can one promote that critical degree of cultural community at the same time as one pro-
motes and stimulates diversity and multiculturalism? That is the challenge of today's public 
libraries.130 

Audunson menar att toleransen är det som sammanhåller demokratin, vilket i sin 

tur förutsätter att människor blir exponerade för varandras olikheter, enkelt uttryckt, 

och att dessa godtas som giltiga. 

Han introducerade begreppen högintensiva respektive lågintensiva mötesplat-

ser. De förstnämnda är de sammanhang där vi förverkligar oss själva tillsammans 

med likar, medan de lågintensiva är de där vi möter andra människor som skiljer 

sig från oss på olika sätt. Samhället behöver av demokratiska skäl inrätta låginten-

siva mötesplatser, och det är här som Audunson menar att biblioteken har en uppgift 

att fylla.131 Frågan bör vara del av folkbibliotekens strategiska framtidstänkande, 

och av hans tre specifika punkter kring detta citeras här de två sista, eftersom de 

bedöms vara särskilt relevanta när det gäller flerspråkighet på webben, genom att 

antyda effekterna av det i ett vidare perspektiv: 

[…] 

(2) Developing multicultural librarianship, therefore, does not only mean developing services 
tailor‐made to suit ethnic and cultural minorities. Necessary as that might be, focusing too 

 
129  Audunson (2005). 
130  Audunson (2005), s. 432. 
131  Audunson (2005), s. 434–438. 
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strongly on such a strategy might easily mean repeating the segmenting‐mistake referred to 
above, which has severely weakened if not destroyed public broadcasting as a cross‐cultural 
meeting place. Multicultural librarianship means developing arenas where people belonging to 
different cultures are exposed to one another. 

(3) Redefining the library's role as a meeting place in a multicultural and digital context as we 
have done above revitalises, paradoxically enough, the importance of the library as a physical 
space.132 

Verksamhetsteori 

Tidigare forskning och gällande regelverk pekar mot att flerspråkighet på folk-

bibliotekswebbplatser inte bör förstås isolerat. Språkfrågan är istället en del av ett 

komplext sammanhang där lokala behov möter (inter)nationella regler och där de 

ingående aktörerna står i olika slags förhållanden till varandra. Det ligger nära till 

hands att en studie om flerspråkighet på webbplatser skulle studera användaren och 

hur hen interagerar med webbplatsen. Men trots att biblioteksanvändaren i slutän-

dan är huvudpersonen är detta ingen användarstudie. Den intresserar sig mer för det 

som omgärdar användaren och (o)möjliggör hens användning av folkbiblioteks-

webbplatsen ur språklig aspekt. 

Traditionella modeller inom människa-datorinteraktion har i regel haft ett be-

gränsat fokus, på just interaktionen mellan användaren och tekniken utifrån en sär-

skild systemspecifik uppgift. Vad som krävs är istället ett vidgat perspektiv som 

inbegriper helheten, där subjektet växelverkar med omvärlden.133 

Verksamhetsteorin134 har sitt ursprung i bland annat Lev Vygotskijs och Aleksej 

Leontievs arbeten inom psykologi i dåvarande Sovjetunionen varifrån den senare 

spreds och har fortsatt att utvecklas. Den kan ses som ett brett teoretiskt ramverk 

tillämpbart inom en rad olika discipliner. Sentida exempel finns från utbildnings-

vetenskap, kommunikationsstudier, ergonomi och interaktionsdesign.135 

Verksamhetsteorin utgår från att människan är ett subjekt: en fri varelse med 

valmöjligheter, vilka dock begränsas av det sociala sammanhang hen befinner sig i 

vid en given tidpunkt. Den historiska kontexten med rådande lagar, regler och nor-

mer och de materiella förutsättningarna generellt är centrala för förståelsen av män-

niskan och hens verklighet.136 I centrum står begreppet verksamhet och att all 

mänsklig verksamhet är riktad mot dess objekt som kan vara såväl ett fysiskt ting 

som något idébaserat. Objekten är det som ger verksamheten mening, och verksam-

heter skiljs åt genom att de har olika objekt. Utöver att vara objektorienterat är män-

niskans handlande förmedlat av verktyg/föremål/symboler – eller medierande 

 
132  Audunson (2005), s. 438. 
133  Kaptelinin & Nardi (2006), s. 33–34. 
134  Kallas i regel activity theory på engelska. 
135  Kaptelinin & Nardi (2006), s. 77. 
136  Knutagård (2002), kap. 2. 
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kulturella artefakter som de också kallas (uppsatsförfattaren väljer hädanefter att 

tala om verktyg). Denna treenighet, subjekt-verktyg-objekt, ofta illustrerad i en tri-

angel, kan sägas utgöra den första generationens verksamhetsteori.137 

Utbildningspsykologen Yrjö Engeström beskriver verksamhetsteorins historia 

i just termer av generationer, där olika analytiska begränsningar uppenbarat sig med 

tiden och lett till teoretisk utveckling för att överkomma dessa. Engeström menar 

att den andra generationens verksamhetsteori framförallt vidgade analysen från in-

dividen till kollektivet, bland annat genom att konceptet arbetsdelning infördes 

samt idén om att interna motsättningar inom verksamhetssystemet utgör en viktig 

grund för utveckling. Utifrån detta skapade Engeström 1987 en modell av det 

mänskliga verksamhetssystemet – illustrerad som en utökad triangel med särskilda 

knutpunkter – som blivit flitigt använd inom forskningen.138 En variant av triangeln 

i fråga kan ses i figur 1, i uppsatsförfattarens översättning (inklusive korta beskriv-

ningar vid knutpunkterna som antyder delar av uppsatsförfattarens tillämpning av 

teorin). Där framgår även att verksamhetssystemets objekt i sin tur kan formas till 

ett resultat. 

Figur 1. Modell över det mänskliga verksamhetssystemet efter Engeström. Uppsatsförfattarens 
översättning av knutpunkterna (versalt) och vad de motsvarar i denna undersökning (grå text). 

 

Källa: Engeström 1987, s. 78, och 2001, s. 135. 

När den andra generationens verksamhetsteoretiska tankegods fick internationell 

spridning och den mötte olika perspektiv och uppfattningar uppenbarade sig dess 

analytiska begränsningar vad gäller kulturell mångfald och möjligheter att tolka 

nätverk och interaktion. Engeström lanserade utifrån detta tanken om den tredje 

generationens verksamhetsteori där modellen istället utgår från minst två 

 
137  Kaptelinin & Nardi (2006), avsnitt 3.5; Knutagård (2002), kap. 12. 
138  Engeström (1987), s. 78; Engeström (2001), s. 134–135; Knutagård (2002), kap. 12. 
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verksamhetssystem i samverkan, där de separata verksamhetssystemens respektive 

resultat kommer att utgöra nya objekt, vilka i sin tur kan överlappa varandra i form 

av ett gemensamt delat objekt.139 

Engeström summerar verksamhetsteorin i detta läge genom fem principer, här 

sammanfattade av uppsatsförfattaren utifrån Engeströms text: 

Verksamhetssystemet utgör den analytiska enheten, vilket kortfattat innebär att 

verksamhetssystemet i dess helhet och genom sitt nätverk gentemot andra verksam-

hetssystem utgör grunden för analys. 

Verksamhetssystemets flerstämmighet. Betonar att verksamhetssystemet ge-

nom dess olika individer kan innehålla ett brett spektrum av åsikter, synsätt och 

intressen beroende på dessas olika bakgrunder. Detta är en källa till såväl problem 

som innovation och något som kräver tolkning och förhandling. 

Historicitet. Innebär att ett verksamhetssystem förändras över tid och bär på sin 

egen historia. Denna kan enbart tolkas lokalt och på dess egna premisser – till ex-

empel inom disciplinen som verksamhetssystemet omfattar. 

Motsättningarnas centrala roll. Motsättningar ses som en viktig del av poten-

tialen till utveckling och förändring. De kan uppstå och byggas på med tiden – ex-

empelvis genom att något nytt tillförs verksamhetssystemet utifrån, varvid något 

äldre element hamnar på kollisionskurs med det nya. 

Möjligheten till expansiva förvandlingar. Innebär att verksamhetssystem kan 

utvecklas och förändras genom att individer, när motsättningarna i systemet fördju-

pas, börjar ifrågasätta normer och till och med frångå dem. Detta kan sedan leda till 

en kollektiv förändringsinsats.140 

Tillämpningen av verksamhetsteorin i denna uppsats 

Uppsatsförfattaren avser att pröva tillämpa ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

närmast utifrån den andra generationen, så som åskådliggjorts i figur 1 – väl med-

veten om begränsningarna och kritiken som presenterats gentemot den, avseende 

”blindheten” för mångfald. Hade uppsatsen varit en användarstudie med biblioteks-

webbplatsanvändaren som subjekt, skulle den tredje generationens verksamhetste-

ori ha varit ett givet val genom att objekten och resultaten härrörande från varje 

enskilt subjekts verksamhetssystem då hade kunnat analyseras utifrån deras even-

tuella delade objekt.  

I denna uppsats är tanken att subjektet empiriskt får förbli en mer ”generisk” 

biblioteksanvändare medan fokus läggs på övriga knutpunkter i verksamhetssyste-

met. Utifrån uppsatsförfattarens bakgrundskunskaper på området och den inlästa 

litteraturen var bedömningen att verksamhetstriangeln i fråga (figur 1) på ett för-

tjänstfullt sätt kunde åskådliggöra de centrala aktörerna och elementen i det verk-

samhetssystem som inbegriper flerspråkighet på folkbibliotekswebbplatser. Objekt 

 
139  Engeström (2001), s. 134–136. 
140  Engeström (2001), s. 136–137. 
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och resultat syftar givetvis till att webbplatsen ska fungera flerspråkigt för subjektet, 

och runt detta finns regler, verktyg och en gemenskap som bland annat via sin ar-

betsdelning bör förverkliga resultatet. 

Rent konkret sker tillämpningen så att uppsatsförfattaren på förhand har popu-

lerat knutpunkterna på ett konceptuellt plan, varefter empirin bidrar till att identifi-

era och karakterisera dem mer detaljerat – till exempel vilka exakta verktyg som 

används, vilka som ingår i gemenskapen, och hur reglerna är utformade.  

Tabell 2. Detaljerad beskrivning av de tillämpade elementen i verksamhetssystemet. 

Knutpunkt  Motsvarar i denna studie 

Verktyg Folkbibliotekswebbplatsen och dess kringsystem. 

Subjekt Biblioteksanvändaren. 

Objekt Flerspråkigt tillgänglig bibliotekswebbplats. 

Resultat Använda bibliotekswebbplatsen på sitt/sina språk 

Regler Lagar, riktlinjer, manifest etc. Se kapitlet ”Lagar 

och riktlinjer för konkreta exempel. Hit räknas 

även lokala biblioteksplaner, vilka dock inte stude-

ras i denna uppsats. 

Gemenskap Bibliotekspersonal, leverantörer m.fl. 

Arbetsdelning Fördelningen av uppgifter, ansvar etc. mellan de 

som ingår i gemenskapen. 

Återigen, genom den tidigare litteraturgenomgången framgick att det komplexa 

sammanhang som webbflerspråkigheten finns i, inkluderar en rad komplikationer. 

Teorins bejakande av motsättningen som en central del av ett verksamhetssystem 

är således gynnsam. Detta faktum kan skärpa den analytiska blicken vid identifie-

randet av dylika motsättningar vid genomgången av empirin, samtidigt som even-

tuella mönster i motsättningar och normavvikelser skulle kunna antyda potential till 

förändring i större skala. Knutpunkten arbetsdelning kan bidra till att klargöra 

aspekter i förhållandet (bland annat ansvar) mellan bibliotekspersonal respektive 

systemleverantörer (eller motsvarande). 

Verksamhetsteorin förespråkar ingen särskild forskningsmetod. Den utgår 

istället från problemformuleringen, varefter lämplig metod ska väljas. 141 Denna öp-

penhet visade sig passa bra för denna uppsats som alltså kom att ske i två metodo-

logiskt skilda delstudier. 

 
141  Kaptelinin & Nardi (2006), s. 72. 
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Källmaterial och metod 

Uppsatsen är på ett övergripande plan inspirerad av Domeij & Spetz’ studie från 

2012 i vilken författarna utförde både en webbplatsobservation och en enkätunder-

sökning.142 Så är fallet även här. Ansatsen är kvantitativ, med vissa kvalitativa in-

slag. Uppsatsen kan sägas ha strävat efter att operera på makronivå, genom att rikta 

sig mot rikets samtliga kommuner.143 Ordningsmässigt genomfördes webbplatsob-

servationen först och de preliminära resultaten från den bidrog till utformandet av 

enkätundersökningen. Närmast följande avsnitt beskriver metoden kring webb-

platsobservationen tämligen detaljerat. Kapitlet avslutas också med en kort, över-

gripande diskussion kring metod och material – i tron att det finns ett värde att 

resonera kring angreppssätt och komplikationer särskilt i folkbibliotekssamman-

hang. 

Webbplatsobservation: samtliga folkbibliotekswebbar 

Huvudsakliga källmaterialet för delundersökningen var folkbibliotekens webbplat-

ser där sökning sker och lån hanteras: en webbplats med integrerad katalog, eller 

en OPAC.144 Dessa observerades manuellt enligt ett strukturerat schema. Komplet-

terande information om de identifierade systemen i bruk inhämtades online och via 

e-post från de relevanta företagen och andra aktörerna. Sistnämnda skedde åter-

kommande över en period våren 2019 och presenteras inte närmare i genomgången 

nedan. 

Urval och bortfall 

Urvalet var samtliga svenska kommuner, och det fanns flera skäl till detta. Först 

och främst: sådana heltäckande data har saknats så vitt uppsatsförfattaren kunnat 

se. Genom ett tämligen enkelt och väldefinierat observationsschema utan mätpunk-

ter som krävde djupare kvalitativ kontroll blev det inom ramen för denna uppsats 

möjligt att täcka hela riket. Något bortfall förekom inte: samtliga observerade 

webbplatser var online, fungerande. För det andra: tidigare forskning har visat att 

biblioteksanvändare med annat modersmål än majoritetsspråket har olika biblio-

teksbehov bland annat beroende på hur etablerad gruppen är i landet. Hade man 

börjat räkna på kommuner med visst antal utrikes födda (i brist på annan säker 

 
142  Domeij & Spetz (2012). 
143  Sveningsson Elm, Lövheim & Bergquist (2003), s. 60. 
144 Närmare definitionsdiskussion i avsnittet "Systemen som kommunerna använde för sina folkbiblioteks-

webbar" i undersökningsresultaten från Webbplatsobservationen. 
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statistik)145 och utifrån härkomstuppgifter försöka väga ”nyare” kontra ”äldre” 

språkgrupper för att få till ett statistiskt representativt urval – kunde det snabbt ha 

blivit problematiskt. För det tredje: kommunerna tillhörande förvaltningsområdena 

för finska, meänkieli och samiska är geografiskt spridda och även annars disparata. 

För det fjärde: hade det varit lämpligt att plocka ut enskilda kommuner ur de biblio-

tekswebbsamarbeten de råkade ingå i, för studiens urval? Det är tveksamt. Sam-

mantaget hade ett representativt mindre urval varit besvärligt att arbeta fram. 

Det är svårt att se vilken annan metod än webbobservation som hade kunnat 

fungera bättre för att inhämta dessa data. Ett enkätutskick hade med största säkerhet 

haft en grad av externt bortfall (uteblivet deltagande) men även internt bortfall (ute-

lämnade enskilda svar i enkäten) orsakat av begreppsförvirring och olika tolkningar 

av ibland tekniska aspekter. Delar av observationen hade antagligen kunnat göras 

med digitala valideringsverktyg. Valet föll ändå på att hålla processen samman en-

ligt det manuella schemat. 

Konkret började varje observation i en lokalt sparad kopia av Sveriges kommu-

ner och landstings alfabetiskt ordnade länklista till samtliga kommuners webbplat-

ser.146 Från kommunens startsida vidtog sedan navigering till folkbibliotekets sidor 

och vidare dit där man söker bland bibliotekets medier. Denna sistnämnda norma-

liserande manöver utgjorde en del i urvalet: det var just bibliotekswebben med ka-

talogdelen som var mål och studieobjekt, inte att bedöma bibliotekssidor under 

kommunwebbplatsen generellt eller någon extern biblioteksblogg eller annat. 

Avgränsningar 

Relaterat till det alldeles ovan nämnda ska det poängteras att uppsatsförfattaren, 

trots fokuset på katalog- och lånedelen av webben, inte loggade in i ett enda fall – 

det hade varit ogörligt att skaffa konton för varje enskild webb. Observationen 

skedde i detta avseende ”utifrån”. 

Trots att detta är en flerspråksstudie fanns språkliga avgränsningar. Använd-

ningen av engelska respektive de nationella minoritetsspråken på folkbiblioteks-

webbarna utgjorde ramen. De nationella minoritetsspråken har särskilt skydd och 

ska främjas enligt lag och rådande riktlinjer.147 Här har kommunerna ett stort ansvar, 

och det var logiskt att utgå från det lagstadgade: empiriskt underlag borde kunna 

förväntas. Engelskan är inte reglerad på samma sätt men specificeras i de offentliga 

webbriktlinjerna148 och bör kunna ses som ett lingua franca särskilt i 

 
145  Parkvall (2015), kapitel 1. Se även förorden. 
146 Sveriges kommuner och landstings webbplats > Tjänster > Kommuner och regioner > Kommuner, lista. 

(Organisationen bytte under hösten 2019 namn till Sveriges Kommuner och Regioner [SKR], varvid domän-

namnet ändrades, från skl.se till skr.se, i detta fall med samma navigering bibehållen på webbplatsen.) 
147 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 14: Ge information på de nationella 

minoritetsspråken; 1 kap. 5 § av Bibliotekslagen SFS 2013:801; 8 § av Språklagen SFS 2009:600. 
148 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 15: Ge information på engelska och 

andra språk. 
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internetsammanhang.149 Språkurvalet kan också motiveras utifrån IFLA:s rekom-

mendationer rörande språk i OPAC-gränssnitt.150 Noteringar om användning av 

andra språk gjordes, men inte med samma systematik. Teckenspråk och lättläst 

svenska lämnades utanför ramen för denna uppsats, främst då de ej i regel tillämpas 

i den integrerade form (i till exempel navigation och sök) som övriga språk, och 

som denna uppsats fokuserar på. Teckenspråk presenteras helst som informations-

filmer och den lättlästa svenskan återfinns ofta på särskilda sidor på en webbplats. 

Textinnehållet på webbplatserna har inte detaljstuderats, heller inte kvaliteten 

på språken, trots att översättningskvaliteten i slutändan kanske är den viktigaste 

faktorn för hur bra en webb fungerar flerspråkigt.151 Denna studie opererade på ett 

mer basalt plan, intresserad av förutsättningarna för flerspråkigheten. 

Undersökningen producerade en ögonblicksbild (om än spridd över en handfull 

dagar) av de vid tillfället befintliga folkbibliotekswebbarna. Hänsyn togs ej till 

eventuella pågående upphandlingar eller andra förestående förändringar mer än att 

det noterats vid förekommande fall när sådana var kända. Studien gick inte syste-

matiskt in på vilka specifika biblioteksdatasystem som fanns i internt på biblio-

teken, utan fokus låg på webbgränssnittet. Inte heller har studien inkluderat even-

tuella separata specialkataloger, exempelvis för barn, eller e-boksplattformar. 

En invändning som kan riktas mot undersökningen är att den inte närmare såg 

till systemens versionsnummer, vilket skulle kunna vara avgörande genom att en 

viss funktion inte finns i ”version 2” som ett bibliotek använder men däremot i 

”version 3” som ett annat bibliotek använder. Bedömningen var dock att ett sådant 

moment riskerade komplicera undersökningen utan att ge tydlig nytta. Utgångs-

punkten var att flerspråksfunktionaliteten ändå är en generellt mogen grundfunkt-

ion, med antagandet att skillnaderna mellan versioner inom samma system sanno-

likt var mindre än skillnaderna mellan två helt olika system. 

Det bör slutligen påpekas att en studie av flerspråkigheten på en biblioteks-

webbplats inte nödvändigtvis behöver dokumentera vilka system som används, utan 

endast deskriptivt utvärdera webbarna. Här var det dock en uttrycklig och omistlig 

aspekt av studien, eftersom leverantörerna skulle inkluderas i nästa delundersök-

ning, och eftersom en fråga rörde huruvida systemen redan hade inbyggt stöd för 

flera språk. I båda fallen måste man veta vilka systemen är. 

Genomförande 

Undersökningen genomfördes under fem dagar i februari 2019, varierande tider på 

dygnet. Eftersom den rörde tämligen fasta element på webbplatserna var det exakta 

klockslaget för datainsamling inte kritisk som i till exempel studier av människors 

 
149  Men även i kommunala sammanhang enligt Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018), s. 

27. 
150  Guidelines for online public access catalogue (OPAC) displays: final report May 2005 (2005), s. 18. 
151 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 16: Håll god kvalitet på översätt-

ningarna > Mätbarhet: utvärdera med användare. 
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interaktion online. Där kan distinktionen synkrona (samtidiga) respektive asyn-

krona (icke samtidiga) arenor bli av betydelse för både metod och material då ut-

fallet kan variera beroende på vald tidpunkt för observationen.152 

Datat från observationen fördes manuellt in i ett kalkylblad baserat på Statist-

iska centralbyråns Excel-fil Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 

december 2018.153 Valet av detta kalkylblad berodde främst på att den hade läns- 

och kommunindelning, men även på att den hade färska demografiska siffror som 

kunde vara relevanta. Tre kolumner originaldata sparades för användning i enkät-

undersökningens bortfallsanalys: 1. Folkmängd per kommun, 2. Utrikes födda (an-

tal) per kommun, samt 3. Utrikes födda (procent) per kommun. Kalkylbladet blev 

därefter extensivt anpassat för denna undersökning, med en lång rad kolumner till-

lagda.154 

Webbobservationens steg är detaljerat beskrivna i bilaga 1, men kortfattat kan 

här nämnas att bestämning av förekomst, till exempel användning av ett språk, do-

kumenterades med Ja/Nej-värden medan andra uppgifter skrevs in i fri textform. 

Två moment syftade till att dokumentera källorna som sådana. Dels gjordes 

skärmdumpar av observerade sidor vilka sparades lokalt hos uppsatsförfattaren, to-

talt 464 bildfiler i png-format.155 Dels sparades en ”ögonblicksbild” av varje biblio-

tekswebbs startsida i Internet Archive: Wayback Machine156 och URL:en till denna 

fördes in i kalkylbladet. På detta sätt finns sätt att åtminstone okulärt och översikt-

ligt verifiera observationerna i efterhand – något som är centralt vid studier av web-

ben, enligt professorn i mediestudier Niels Brügger, i hög grad inriktad på internet-

historia och internetarkivering. De ovan nämnda momenten kan sägas motsvara två 

av de sju formerna av webbarkivering som han beskriver.157 

Identifieringen av vilket tekniskt system som bibliotekswebben byggde på var 

en mer komplex fråga. Namnet är bara ibland tydligt angivet publikt, i en sidfot 

eller dylikt. Man behöver normalt se till en rad olika delkällor sammantaget för att 

lyckas med identifieringen. Element i URL:en och dess syntax, inklusive domän-

namnet, och delar av html-koden är tämligen säkra källor. Där kan namnet på sy-

stemet eller leverantören rentav förekomma i klartext, eller andra detaljer indikera 

 
152  Sveningsson Elm, Lövheim & Bergquist (2003), s. 111–112. 
153 Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats > Hitta statistik > Befolkningsstatistik > Tabeller och diagram > 

Helårsstatistik - Kommun, län och riket > Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2018 

(Excel-fil, 2019-02-21). 
154 Filens kolumner efter inhämtning och bearbetning: Län; Kommun; Bibliotekets huvudepostadress; Biblio-

tekswebbens URL; URL för arkiverad version hos Internet Archive's Wayback Machine; Namn; Totalt antal 

kommuner som delar systemet; System; Användning av svensk språkkod; Användning av engelska resp. språk-

kod för engelska; Användning av varje enskilt nationell minoritetsspråk resp. språkkod för dessa (totalt 10 

kolumner); Användning av automatiskt översättningsverktyg; Kommentar till språkvalsobservationer; Språk-

ingång; Andra språkrelaterade observationer; Datum; Övriga kommentarer; Förvaltningsområde för finska; 

Förvaltningsområde för meänkieli; Förvaltningsområde för samiska; Folkmängd 2018-12-31; Utrikes födda 

2018-12-31; Utrikes födda i procent av folkmängden 2018-12-31. 
155  Liknande metod också hos Fauchelle (2017), s. 616. 
156  Internet Archive: Wayback Machine > Save Page Now; liknande metod också hos Cunliffe & Roberts-

Young (2005), s. 102. 
157  Brügger (2018), s. 4, 80–84. 
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vilket system det rör sig om. I vissa fall kan man verifiera uppgiften externt via 

andra källor. Leverantörers webbplatser kan inkludera listor över befintliga kunder. 

Biblioteket kan tillhöra en (inter)nationell användargrupp för produkter från en viss 

leverantör och dokumentation kring detta finns online. De två sistnämnda varian-

terna gjordes dock inte i denna undersökning. I praktiken blev man under det foku-

serade observationsarbetet snabbt varse de olika systemens visuella och design-

mässiga särdrag, trots bibliotekens skiftande grafiska profiler. Detta i kombination 

med de övriga indikatorerna (i synnerhet URL-syntaxen), och att några system var 

så dominerande i antal, gjorde att fastställandet av system blev enkelt. 

Validitet och reliabilitet 

Om en undersökning har hög validitet innebär det kort sagt att man mäter eller frå-

gar rätt sak i förhållande till syftet. Webbobservationsschemat i denna delundersök-

ning konstruerades, förutom med uppsatsens generella frågeställningar i åtanke, 

med utgångspunkt i ett urval av de officiella riktlinjer som rör flerspråkighet på 

webben. Strax före genomförandet fick en extern språkvetare inom ämnesområdet 

se schemautkastet och ge återkoppling. 

Reliabiliteten hos en studie har att göra med tillförlitligheten hos det sätt varpå 

undersökningen utförs. Det handlar bland annat om att eliminera eller minimera 

tillfälligheters påverkan. Även om webbobservationen lämnade ett tolkningsut-

rymme för uppsatsförfattaren vid de olika delmomenten, bidrog det strukturerade 

observationsschemat med dess checklista (bilaga 1) till att utförandet skedde lika-

dant varje gång. Noteringen av aktuell datorkonfiguration (bilaga 2) samt doku-

mentationen medelst skärmdumpar och Internet Archive: Wayback Machine bidrar 

också till möjligheten att repetera observationen och/eller tolkningen. 

Analys och tolkning 

Efter den huvudsakliga datainhämtningen kompletterades kalkylbladet med några 

kolumner: bibliotekens e-postadresser, administrativa data för hanteringen av den 

senare enkätundersökningen, ”totalt antal kommuner som delar systemet”, samt 

språkingångar. Vid större ändringar av denna typ sparades versioner av filen för att 

underlätta eventuell felspårning och för att kunna backa om så hade krävts. Med 

Excels filtreringsfunktion aktiverad samt med tillfälliga pivottabeller kunde felkon-

troller göras och deskriptiv statistik tas ut genom lämpliga sökurval.158 För att skapa 

kartorna (figur 2 och 3) plockades data ut ur kalkylbladet varefter en kombination 

av onlinetjänsterna Google Sheets respektive Thenmap användes.159  

 
158 I arbetet med uppsatsen användes Microsoft Excel 2016, 64-bitarsversionen, under Windows 10 Pro. 
159 Google Sheets (webbplats); Thenmap (webbplats) > Interactive Sandbox. 
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Forskningsetiska hänsyn 

Vetenskapsrådets God forskningssed ger forskaren överblick kring forskningsetik, 

bland annat lagstiftning, etik- och tillståndsprövning (i förekommande fall), hante-

ringen av materialet som forskningen producerar, ansvar etc. vid samarbeten, pub-

licering, samt om vetenskaplig (o)redlighet.160 I sammanfattningen har man destil-

lerat det viktigaste till ett slags imperativform: 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkive-
ring. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.161 

 

Uppsatsförfattaren har efter bästa förmåga strävat efter att uppfylla dessa regler ge-

nom hela processen. Studiens tvådelade upplägg kräver dock att vissa specifika 

aspekter belyses för de respektive delstudierna. Först här om webbplatsobservat-

ionen. 

The Association of Internet Researchers’ etikkommission har tagit fram etiska 

rekommendationer för internetforskning, och man förordar ett processuellt an-

greppssätt lyhört för det kontextuella, snarare än att åberopa rigida universella reg-

ler.162 Konkret handlar det om att kontinuerligt under forskningsprocessen ställa frå-

gor i relation till material och metod, och inte minst reflektera över hur enskilda 

personer kan påverkas. Men även att ställa sig frågor om målet med studien, dess 

eventuella fördelar och huruvida den syftar till något gott.163 Dessa överväganden 

har funnits med i undersökningen, som också vill svara jakande på sistnämnda. Det 

övergripande syftet handlar om hur flerspråkighet förverkligats på folkbiblioteks-

webbar, med utgångspunkten att det är något eftersträvansvärt – dock med en öd-

mjukhet inför att förutsättningarna varierar lokalt och att olika lösningar finns. 

Folkbibliotekens webbplatser är inga slutna rum, utan öppna för alla. Där sker 

i normalfallet ingen kommunikation av personlig eller privat natur på samma sätt 

 
160  God forskningssed (2017). 
161  God forskningssed (2017), s. 8. 
162  Markham & Buchanan (2012), s. 12. 
163  Markham & Buchanan (2012), s. 8–11. 
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som till exempel i sociala medier eller olika onlinefora. Samtidigt finns det alltid 

människor bakom en webbplats, via textformuleringar, bildval, aktiveringar och 

konfigurationer av funktionalitet etc. Webbplatsobservationen fokuserar en hel del 

på dylika detaljer men de är i slutändan ointressanta i sig, det är helhetsbilden från 

studien som är central. Flerspråksfrågan på folkbibliotekswebbar är heller inget som 

egentligen kan (eller ska) hänföras till en enskild person i organisationen utan är del 

av ett större sammanhang. 

Webbplatsobservationen består till merparten av helt icke-personliga data och 

de ”andra språkrelaterade observationer” som insamlades mindre systematiskt är så 

allmänt hållna att de inte bör utgöra något hot mot den personliga integriteten. Att 

offentliga webbplatser utvärderas, inklusive de system som är i bruk och som be-

kostas av offentliga medel, kan dock inte vara annat än etiskt påbjudet. 

Enkät till folkbibliotek respektive systemleverantörer (eller 

motsvarande) 

Urval 

Folkbiblioteken 

I linje med webbplatsobservationen inbjöds landets alla kommuner till enkäten.  

Systemleverantörer (eller motsvarande) 

De system som webbobservationen identifierade utgjorde urvalet.164 Men saken är 

inte okomplicerad. Företaget Axiell står sedan gammalt bakom systemen Axiell 

Arena, Book-It Pub, LIBRA.SE, men förvärvade i början av 2019 även företagen 

som ligger bakom systemen Mikromarc (i Sverige: Bibliotekscentrum) och Saga 

(Open Library Systems).165 Sistnämnda fanns dock kvar verksamma i egen rätt un-

der tiden för studien. Systemet Drupal, i bruk (i detta avseende) endast hos Stock-

holm, är baserat på öppen källkod och saknar därmed en systemleverantör i tradit-

ionell mening, och Stockholm sköter utvecklingen på egen hand.166 Snarlikt är fallet 

med Koha, också baserat på öppen källkod och utan leverantör i strikt mening. Här 

finns en rad företag som specialiserat sig på att drifta Koha och erbjuda tjänster. 

Dessas synpunkter är givetvis intressanta i sammanhanget. Att ta reda på varje 

Koha-biblioteks anlitade firma bedömdes dock ogörligt, och utgångspunkten blev 

istället de listade företagen hos Svenska Kohanätverket.167 

 
164 Axiell Arena, Book-It Pub, LIBRA.SE, Drupal, Encore, Koha, Mikromarc, Saga. Närmare presentation i 

avsnittet ”Kortfattad beskrivning av de identifierade systemen”. 
165 Axiell (Pressmeddelande 2019-01-28), Axiell förvärvar norskt bolag. [2019-10-04]. 
166 E-post från webbredaktör (Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek), 2019-05-09. 
167 Svenska Kohanätverket > Kohatjänsteleverantörer i Sverige. [2019-04-20]. 
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Systemen baserade på öppen källkod är orsaken till varför benämningen 

Systemleverantör (eller motsvarande) används i uppsatsen. Ett sätt att gruppera 

dem och ändå markera skillnaderna utifrån affärsmodell etc. 

Urvalet blev till sist: Axiell (Sverige), BibLibre, Bibliotekscentrum, Innovative 

Interfaces, Koha i Sverige (via imCode), Open Library Solutions, och Libriotech. 

Stockholm inbjöds till enkäten endast i egenskap av bibliotek.  

Bortfallsanalys 

Trots ambitionerna med att nå samtliga såväl folkbibliotek som dessas systemleve-

rantörer (eller motsvarande), är enkätundersökningen behäftad med bortfall, såväl 

externt (respondenter som av olika skäl ej besvarat enkäten alls) som internt (ute-

blivna svar på enskilda frågor). Detta gör att man ska vara försiktig med att dra 

generella slutsatser utifrån denna delundersöknings resultat. Närmast nedan disku-

teras mer detaljerat det externa bortfallet. Det interna bortfallet diskuteras löpande 

vid varje enskild fråga. 

Folkbiblioteken 

Antalet inkomna enkätsvar blev 157.  I tre fall gick det inte att avgöra kommun: två 

respondenter ville ej ange kommun och med den tredje gick det inte att avgöra om 

en del av kommunnamnet möjligen bara råkat falla bort. Tre kommuner gav dubbla 

svar, sinsemellan på skilda datum så det är ej sannolikt att orsaken var tekniska 

problem som fick respondenten att testa flera gånger. Mer troligt var att man i or-

ganisationen inte hade full koll på vem som skulle svara. 

Alla utom ett av de 19 kommunöverskridande bibliotekswebbsamarbeten som 

identifierades i webbplatsobservationen är representerade såtillvida att minst en in-

gående kommun besvarat, oftast flera. Från ett samarbete inkom svar från en en-

skild kommun, men därutöver även ett svar som utgav sig för att representera hela 

samarbetet. I det fallet betraktas det som att alla ingående kommuner har besvarat. 

Med ovannämnda subtraktioner och additioner gjorda, kan det sägas att svar 

inkom från 163 namngivna kommuner. Beräknat på 291 kommuner (Nacka beräk-

nad som två kommuner – mer om det i avsnittet ”Vilka var de kommunöverskri-

dande samarbetena kring folkbibliotekswebbar?”), gav det en svarsfrekvens på 56 

procent, vilket får sägas falla inom ramen för vad som kan förväntas med enkäter 

(om än i det nedre spannet).168 Dessa kommuners invånare motsvarade vid tidpunk-

ten cirka 61 procent av landets totala folkmängd. Också kommunernas utrikes födda 

motsvarade 61 procent av det totala antalet utrikes födda. Andelen utrikes födda i 

hela riket var cirka 19 procent, och samma andel kunde konstateras inom den grupp 

kommuner som besvarat.169 Representationen av förvaltningsområden var bland 

 
168  Cirka 50-75 procent anges hos Trost & Hultåker (2016), s. 147. 
169 Beräknat på siffrorna i: Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats > Hitta statistik > Befolkningsstatistik > 

Tabeller och diagram > Helårsstatistik - Kommun, län och riket > Utrikes födda efter län, kommun och födel-

seland 31 december 2018 (Excel-fil, 2019-02-21). 



 45 

besvarande namngivna kommuner som följer. Finska: 41 av totalt 66 möjliga kom-

muner (62 procent). Meänkieli: 8 av 8 (100 procent). Samiska: 18 av 25 (72 pro-

cent). 

Antalet kommuner med en andel utrikes födda på 15 procent eller mer var vid 

tidpunkten 127.170 Av dessa besvarade 75 kommuner enkäten, alltså 59 procent. 

Samtliga i webbplatsobservationen identifierade (webb)system utom ett är re-

presenterade bland besvarande kommuner. Det system som inte är representerat är 

i bruk hos få men stora kommuner. 

I redovisningen av resultaten har uppsatsförfattaren valt att inkludera samtliga 

157 inkomna enkätsvar. De undantag som några dubbelsvar och anonyma kommu-

ner utgör torde vara för få för att allvarligt driva resultaten i någon särskild riktning. 

Ett uteslutande skulle vara praktiskt svårt: vilket av dubbelsvaren skulle väljas bort? 

Systemleverantörer (eller motsvarande) 

Bortfallet i denna grupp var stort. Endast tre av sju besvarade enkäten vilket ger en 

svarsfrekvens på cirka 43 procent. Ett icke-svenskt företag svarade per e-post att de 

inte arbetade med några folkbibliotek i Sverige, varför de avböjde att svara. Fördel-

ningen av respondenter sett till de system deras företag företräder eller arbetar med, 

innebar dock att de representerar någonstans mellan 66 och 72 procent av folk-

biblioteken på kommunbasis. Det angivna procentspannet beror på att det förekom 

kommuner som var på gång att migrera system, och uppsatsförfattaren kunde inte 

klargöra till vilket system eventuella kommuner skulle räknas. 

Bortfallet ger de sammantagna enkätresultaten en beklaglig asymmetri. Be-

dömningen är att asymmetrin ändå är godtagbar. Ett omvänt förhållande, med mot-

svarande bortfall på folkbibliotekssidan hade däremot inte varit acceptabelt. Nu kan 

man argumentera för att uppsatsen empiriskt täcker det mest centrala men når inte 

ända fram enligt ursprungsambitionerna. 

Genomförande 

E-post med inbjudan till enkäten skickades ut mitt i sommaren 2019, till folkbiblio-

teken något före utskicken till systemleverantörer (eller motsvarande).  Tidpunkten 

var inte optimal med semestrar påbörjade eller annalkande. Orsaken var delvis ini-

tiala teknisk-administrativa problem. E-breven – en variant till folkbiblioteken samt 

en svensk respektive en engelsk till systemleverantörerna (eller motsvarande) – 

finns in extenso i bilaga 4. I dessa beskrevs undersökningen kort samt integritetsre-

laterade aspekter samt länkades till den webbaserade enkäten. Utformningen av 

 
170 Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats > Hitta statistik > Befolkningsstatistik > Tabeller och diagram > 

Helårsstatistik - Kommun, län och riket > Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2018 

(Excel-fil, 2019-02-21); Obs. att när Bjarnegård & Eklöv Rosander (2015) gjorde sin studie var antalet kom-

muner med en andel utrikes födda ≥15 procent endast omkring 70 st. 
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breven var i hög grad inspirerad av Bjarnegård och Eklöv Rosanders motsvarande 

i deras uppsats.171 

Kommun- och företagsnamn efterfrågades i enkätens inledning främst av ad-

ministrativa skäl, för påminnelsehanteringen och bortfallsanalysen. Efter omkring 

en månad skickades påminnelser ut, två stycken med cirka två veckors mellanrum. 

Väl medveten om att många (i antal) påminnelser skulle kunna betraktas negativt 

eller rentav som påtryckning, bedömdes två sådana ändå som nödvändiga för att 

kompensera för att förstautskicket gick ut vid en olämplig tidpunkt.172 Påminnelse-

breven hölls kortfattade, inkluderade ursprungsbrevet och strävade efter att hålla en 

positiv, uppmuntrande ton. Sluttiden för enkäterna förlängdes med cirka en vecka. 

Folkbiblioteken 

E-post skickades till kommunens folkbiblioteksorganisations bedömda huvud-

adress. I fallet Nacka skickades inbjudan till de två respektive biblioteksorganisat-

ionerna. Vartefter enkätsvar inkom noterades detta kommunvis i sammanställ-

ningen från webbplatsobservationen. I påminnelserna poängterades att svar gärna 

fick inkomma från alla kommuner, även i de fall man hade gemensam webb med 

andra kommuner, om möjligt för att fånga upp de som tänkt att ”andra svarar åt 

oss”. Innan första påminnelsen hade 78 besvarat enkäten, innan andra påminnelsen 

139 och slutligen: 157. Inför sista påminnelsemejlet korrigerades e-postadressen i 

några få fall till annan som i efterhand bedömts som folkbiblioteksorganisationens 

mer huvudsakliga adress. De tidigare adresserna hade dock inte gett indikationer på 

att inte fungera. 

Tämligen få funderingar eller kommentarer angående enkäten inkom via den e-

postadress som var angiven. De flesta var rent administrativa, till exempel frågor 

om hur länge enkäten var tillgänglig eller att man skulle återkomma efter en ledig-

het. Ett telefonsamtal mottogs: det visade sig att en bekant till uppsatsförfattaren, 

arbetande på ett folkbibliotek, hade fått i uppgift att svara för sin organisations räk-

ning och nu hade en smärre fråga rörande enkäten. Uppsatsförfattaren svarade täm-

ligen kortfattat på detta, varefter samtalet gick över till privata ärenden. Ett e-post-

meddelande rörde däremot direkta problem med enkäten – mer om det nedan. 

Systemleverantörer (eller motsvarande) 

E-post skickades till företagens bedömda huvudadresser, i vissa fall enskilda indi-

vider snarare än funktionsadresser. I ett fall skickades mejlet till en via undersök-

ningen redan etablerad individuell kontakt, med önskemål om vidarebefordran ifall 

hen inte var rätt mottagare. I samband med sista påminnelsen rådde viss oklarhet 

om ett av företagen trots allt kontaktats via rätt mejladress, varför kontakt togs per 

telefon för att klargöra saken. Företaget hade mottagit enkätinbjudan men initialt 

 
171  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016), s. 44. 
172  Denna balansgång diskuteras hos Trost & Hultåker (2016), s. 46. 
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bedömt att de inget hade att tillföra. Uppsatsförfattaren beskrev undersökningens 

syfte något mer i detalj och förklarade att varje besvarad enkät är värdefull för hel-

hetsbilden, men betonade också att deltagandet var helt frivilligt. I efterhand kunde 

det konstateras att företaget i fråga besvarade enkäten. 

Enkäternas utformning 

Webbaserade verktyget Kurt hos MedfarmDoIT vid Uppsala universitet användes 

för alla tre enkäter.173 Det praktiska utformandet häri är tämligen enkelt. Support-

personal gör teknisk kvalitetsgranskning innan enkäten går online. Respondent-

gränssnittet är stilrent och svaren sammanställs automatiskt på olika sätt, dels i sam-

manfattning, dels i kalkylblad, direkt tillgängliga för statistisk bearbetning. Enkät-

frågorna återfinns i bilaga 3.  

Alla folkbibliotek fick samma frågor. Systemleverantörer (eller motsvarande) 

fick sinsemellan samma frågor, dock i två språkversioner: svensk eller engelsk.174 

Sistnämndas frågor byggde på frågorna till biblioteken, men något färre till antalet 

eftersom alla inte var relevanta i deras fall, samt med viss skillnad på de inledande 

administrativa frågorna. Med denna nödvändiga strukturella variation, kan man 

ändå hävda att enkätfrågorna höll en hög grad av standardisering, i praktiken samma 

frågor i samma webbgränssnitt till samtliga. En hög grad av standardisering är ef-

tersträvansvärt särskilt vid kvantitativa studier för att göra exempelvis beräkningar 

och jämförelser tillförlitliga.175 Några frågor och svarsalternativ var snarlika de som 

Bjarnegård och Eklöv Rosander ställde i sin närbesläktade uppsats.176 Andra frågor 

(5 och 10) var av mer hypotetisk karaktär, något man generellt bör vara återhållsam 

med, men bedömdes som relevanta att fråga i sammanhanget. I presentationen av 

undersökningsresultaten används frågenumreringen från folkbiblioteksenkäten 

(andra gruppens numrering skilde sig åt på grund av färre antal frågor). 

Domeij och Spetz’ resonerade i sin undersökning från 2012 kring hur enkätfrå-

gor med förformulerade svarsalternativ riskerar bekräfta forskarens egna teser i äm-

net, och att ett sätt att minska risken är att erbjuda öppna svarsalternativ, dvs. möj-

lighet för respondenten att kommentera fritt, och att nyansera svaren.177 Detta är 

något som också ger en i grunden kvantitativ undersökning vissa kvalitativa inslag. 

Denna kombination tillämpades i föreliggande uppsats på vissa frågor. Troligen 

hade detta kunnat finslipas ytterligare då respondenter i vissa fall använde andra 

frågors öppna svarsfält med hänvisning till en föregående fråga. 

Allvarligaste problemet uppstod genom ett missförstånd kring verktyget Kurts 

funktionalitet vid frågor som markerats som obligatoriska. Det gällde frågorna 7, 

 
173 Kurt – webbaserade enkäter. 
174  De engelska versionerna av enkätfrågor och följebrev skrev uppsatsförfattaren själv efter bästa förmåga, 

utan praktiska möjligheter till den kvalitetsgranskningsprocess vid översättningar som t.ex. beskrivs av Ejlerts-

son (2014), s. 50. 
175  Trost & Hultåker (2016), s. 57–58. 
176  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016). 
177  Domeij & Spetz (2012), s. 22–23; Ejlertsson (2014), s. 51–52. 
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11 och 12 i enkäten riktad till folkbiblioteken. Dessa var konstruerade med fasta 

svarsalternativ och därutöver öppna svarsfält som kunde användas för att kommen-

tera eller ge egna svarsalternativ. Frågorna hade initialt markerats som obligatoriska 

i tron att det gällde frågeställningen som helhet, men tekniskt-logiskt i verktyget 

innebar det att respondenten var tvungen att välja ett förformulerat svarsalternativ 

för att ens kunna skriva i fritextfältet. Detta hade uppsatsförfattaren missat vid sin 

test av enkäten och blev istället uppmärksammad på saken via en respondent som 

mejlade. En korrigering, dvs. att obligatoriet helt togs bort på nämnda frågor, be-

ställdes via Kurt-supporten. Uppskattningen är att cirka 40 enkätsvar (av slutgiltiga 

157) hade inkommit innan ändringen var gjord. Konsekvenserna av detta diskuteras 

närmare vid redovisningen av frågorna och i slutdiskussionen. 

I samband med korrigeringen togs även ett felaktigt insmuget ”tomt” svarsal-

ternativ som hette ”Alternativ” bort från fråga 7. Då hade fyra respondenter angivit 

det. De har räknats in i den utifrån de öppna svarsalternativen skapade kategorin 

”Övriga angivna orsaker”. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är, återigen, att ställa rätt frågor i relation till undersökningens syfte. En-

kätundersökningen baserades på den lästa litteraturen samt delar av resultaten från 

webbplatsobservationen. Uppsatsens frågeställningar och teoretiska perspektiv ge-

nomsyrade arbetet med utformandet av enkäten. 

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i metod och utförande, kan man 

säga något mer om. Positivt bidragande faktorer här var dels att enkätverktyget Kurt 

gav en enhetlighet och struktur samt att rena tolkningsfrågor eliminerades (dvs. att 

ingen överföring av svar från papper till dator krävdes), dels att vissa frågor byggde 

på frågor som andra ställt i en annan undersökning. Aspekter som gör att reliabili-

teten i vissa avseenden kan ifrågasättas gäller bland annat de redan beskrivna initi-

ala tekniska problemen, samt efterhandsreflektioner till exempel kring hur vissa 

frågor ställdes. Mer om detta i presentationen av resultaten. 

För övrigt kan här nämnas att uppsatshandledaren fick ta del av och ge åter-

koppling på frågorna innan enkätundersökningen genomfördes. 

Analys och tolkning 

Ur enkätverktyget Kurt exporterades tre Excel-filer med data: folkbibliotekens re-

spektive systemleverantörernas (eller motsvarande) i de två språkversionerna. Sist-

nämnda två sammanfogades till en. Dessa två filer blev enkätundersökningens hu-

vudsammanställningar, där återigen kalkylprogramvarans filterfunktioner och 

pivottabeller kvalitetssäkrade beräkningar. Samtliga kolumner med originaldata bi-

behölls medan kompletterande kolumner bifogades för kategorisering av svaren på 

de öppna frågorna. Dessa sistnämnda kvalitativa data kräver särskild behandling, 

och här tillämpades en innehållsanalys där svaren lästes igenom, teman och mönster 
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identifierades, varefter svaren kategoriserades – mer eller mindre utifrån den metod 

Ejlertsson förordar i sin bok om enkätmetodik. Där påpekar han dock att man ska 

vara försiktig med att dra för stora slutsatser utifrån dessa data, särskilt efter att de 

”kvantifierats”.178 I redovisningen anges för de två sista helt öppna frågorna även 

svarens genomsnittliga längd.179 Vissa kommentarer har lyfts fram särskilt när de 

bedömts som intressanta, även om de inte nödvändigtvis är generaliserbara. 

Forskningsetiska hänsyn 

Utöver det redan diskuterade är det här nödvändigt att kort resonera om hanteringen 

av forskningsmaterialet, då enkätundersökningen direkt involverar människor.180 

Grundläggande var att samtliga respondenter genom följebreven informerades om 

att deltagandet i enkäten var frivilligt. Sedan förekom några skillnader. 

Folkbiblioteken 

Enkäten till biblioteken efterfrågade kommun och yrkesroll, vilket gör att man i 

vissa fall skulle kunna sluta sig till vem respondenten var. Någon strikt anonymitet 

kunde inte utlovas. Däremot utlovades konfidentialitet, vilket enligt Vetenskapsrå-

dets God forskningssed  ”… är en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter 

man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna.”181 

Därutöver utlovades en resultatredovisning endast i sammanfattad form. 

Systemleverantörer (eller motsvarande) 

Denna grupp av respondenter var redan från början så liten att integritetsaspekten 

överhuvudtaget var svår att utlova något kring. Med företag som företräder sär-

skilda produkter och/eller tjänster kan det också vara viktigt och av värde att kunna 

diskutera dem öppet, i klartext. Dessa respondenter blev därför i sina följebrev in-

formerade att ”[s]om officiella representanter för företaget/organisationen kan det 

förekomma att jag citerar er med namn vid presentationen av svarsresultaten.” De 

informerades även att folkbiblioteken tvärtom blivit utlovade konfidentialitet. Det 

kan inte uteslutas att valet av detta angreppssätt på hanteringen av integriteten bi-

drog till det stora bortfallet, möjligen i kombination med den icke-optimala tidpunk-

ten under sommaren och strax efter semestern. 

Avslutande diskussion kring material och metod 

Domeij och Spetz efterlyste mer forskning kring myndigheters webbplatser samt 

att kompetenser av olika slag involveras för att utvärdera olika aspekter av 

 
178  Ejlertsson (2014), s. 121. 
179 Beräknat med funktionen LÄNGD (som även inkluderar blanksteg) i Microsoft Excel 2016. 
180  Begreppsdiskussion m.m. i God forskningssed (2017), kapitel 4. 
181  God forskningssed (2017), s. 40. 
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flerspråkigheten på webben.182 Denna uppsats vill redan här lyfta fram några meto-

dologiska lärdomar från genomförandet, då de skulle kunna ha relevans för eventu-

ella återkommande mätningar och jämförbarheten dem emellan. 

I synnerhet inför en webbplatsobservation: vilken webbplats ska studeras? För 

den med ett myndighetsfokus ligger det sannolikt nära till hands att välja folkbiblio-

tekets sidor under kommunwebbplatsen, men det är inte säkert att de är de mest 

centrala i sammanhanget. Som framgår i denna uppsats kan biblioteket (även) ha 

en separat webbplats, ensamt eller tillsammans med andra. Uppsatsförfattaren ar-

gumenterar för att den webbplats bör stå i fokus som inhyser katalogfunktionen, 

eftersom den kan betraktas som kärnan bland biblioteks-e-tjänsterna. Samtidigt är 

det inte säkert att ett enskilt bibliotek skulle se den webbplatsen som den huvud-

sakliga i sammanhanget, de kan istället ha gjort mer flerspråkigt arbete annanstans. 

Möjligen utgör folkbiblioteken således ett mer komplext studieobjekt än myndig-

heter per se, där det hos sistnämnda bör råda mindre tvekan om vilken webbplats 

som ska studeras och vem som är avsändaren. Föreliggande uppsats belyser den 

organisatoriska komplexiteten med gemensamma folkbibliotekswebbplatser, i 

vissa fall inbegripande kommuner inom förvaltningsområdena, samt hittills en 

kommun med två separata bibliotekswebbar. Avgörande här blir att inte tappa bort 

den enskilda kommunen – som ansvarar för folkbiblioteket – och som i förvalt-

ningsområdena dessutom har ett utökat språkligt ansvar. En översiktlig analys och 

avgränsningsdiskussion bör därmed föregå val av studieobjekt. Folkbiblioteks-

webbplatserna tycks i dagsläget utgöra rörliga mål präglade av ganska snabba för-

ändringar på det organisatoriska planet. Detta medför även statistiska utmaningar, 

från hur man bör räkna kommuner, till möjligheter att göra jämförelser över tid. 

Uppsatsens avgränsning av webbplatstyp (den med katalogdelen) i kombinat-

ion med det specifika fokuset på webbplatsens inbyggda flerspråksfunktionalitet 

innebar redan från starten en begreppsproblematik. De två nämnda aspekterna har 

inga otvetydiga egennamn som kan väntas förstås av alla och envar, utan bygger 

snarare på att de kort förklaras i klartext som ovan. Indikationer på begreppsförvir-

ring förekom i enkätsvaren (t.ex. frågorna 3 och 7), vilket å ena sidan riskerar un-

derminera reliabiliteten i svarsresultaten, men å andra sidan stärker argumentet att 

flerspråkighet på webben med fördel undersöks via en kombination av olika meto-

der. I detta fall gjorde webbobservationen resultaten säkrare, t.ex. kring frågan om 

huruvida en kommun ingick i ett bibliotekswebbsamarbete med andra kommuner 

eller inte. Uppsatsförfattaren fick, utifrån sin definition, exakta och korrekta resultat 

via webbobservationen medan respondenterna givetvis tolkade och besvarade mot-

svarande enkätfråga utifrån sina individuella referensramar. 

 
182  Domeij & Spetz (2016), s. 69–70. 



 51 

Undersökningsresultat 

Detta kapitel redovisar resultaten från uppsatsens två undersökningar. Relaterande 

till verksamhetsteorin kan man säga att webbplatsobservationen främst bidrog till 

att karakterisera ”verksamhetspyramidens” översta spets (verktyg), samtidigt som 

identifierandet av systemen i bruk också innebar identifierandet av systemleveran-

törer (eller motsvarande), ingående i gemenskapen av aktörer med möjlighet att på-

verka flerspråkssituationen på bibliotekswebbarna. Enkäterna sedan bidrog till att 

vidare undersöka gemenskapen och arbetsdelningen, samt belyste förhållandena 

mellan pyramidens knutpunkter.  

Webbplatsobservation: alla folkbibliotekswebbar 

I detta avsnitt redovisas resultaten från webbplatsobservationen och den komplet-

terande informationen om de identifierade systemen. Om inget annat anges är upp-

gifterna hämtade från uppsatsförfattarens Sammanställning av webbplatsobservat-

ion. Kalkylblad med observationsdata rörande flerspråkighet insamlade från 

svenska folkbibliotekswebbplatser, 22-26 februari 2019 – vilket nämns så här då 

mer exakta referenser till delar av ett kalkylblad är svåra att göra. 

De kommunöverskridande samarbetena kring folkbibliotekswebbar 

Vid tiden för undersökningen var antalet kommuner 290 stycken. Resultatet från 

webbplatsobservationen gav en ögonblicksbild över hur de i slutet av februari 2019 

organiserade sina bibliotekswebbar. Det fanns 19 kommunöverskridande samar-

beten där man hade en gemensam bibliotekswebb enligt definitionen i denna under-

sökning. Totalt ingick 134 kommuner i sådana samarbeten. Det minsta möjliga 

samarbetet är givetvis två kommuner och två sådana förekom: Bergslagsbibblan – 

biblioteken i Nora och Lindesberg respektive BiBL – Biblioteken i Burlöv & 

Lomma. I andra änden av skalan fanns Bibliotek Värmland bestående av 16 kom-

muner. Se tabell 3 för samtliga dessa samarbeten. 

Nacka kommun stack ut genom att vara uppdelad i två bibliotekswebbar inom 

kommunen: Forumbiblioteken (Fisksätra, Nacka Forum och Orminge bibliotek) 

respektive Dieselverkstaden, Saltsjöbaden och Älta bibliotek. Användarnas inlogg-

ningsuppgifter fungerade på båda bibliotekswebbarna; samtidigt skiljde sig webb-

barna åt designmässigt och organisationerna bakom var separata.183 Eftersom webb-

platsobservationen gjordes med kommunen som utgångspunkt kom Nacka att 

 
183 Nacka kommuns webbplats > Uppleva & göra > Bibliotek > Sök, låna och reservera böcker; Dieselverksta-

den Saltsjöbaden Älta Biblioteks webbplats > Om oss. 
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innebära en stötesten: samma kommun hade två primära bibliotekswebbar, det vill 

säga att man hänvisade till båda på lika villkor från bibliotekssidorna på kommu-

nens webbplats. För att ändå möjliggöra relevanta jämförelser förekommer Nacka 

kommun med två rader i kalkylbladet där webbplatsobservationen dokumenterades, 

en för respektive bibliotekswebb. Detta innebär att ”antalet kommuner” i denna 

undersökning blev en mer än i verkligheten, det vill säga 291 stycken. 

Med detta sagt kan det nu specificeras sålunda: 134 kommuner ingick i kom-

munöverskridande samarbeten för sin primära bibliotekswebb, medan 157 kommu-

ner (Nacka inräknat två gånger) hade sin egen bibliotekswebb. Totalt konstaterades 

176 distinkta folkbibliotekswebbplatser enligt definitionen i denna studie. 

Slumpmässigt identifierades ett par kommunöverskridande bibliotekswebb-

samarbeten som inte bedömdes utgöra kommunernas primära bibliotekswebbar. 

Dessa dokumenterades därför inte som övriga webbar. Det ena samarbetet var Folk-

biblioteken i Blekinge och Kronoberg, som bland annat möjliggjorde sökning i ka-

talogerna hos samtliga folkbibliotek i de två ingående länen.184 Det andra var 

Krösasök, en samsökstjänst för katalogerna hos biblioteken i Aneby, Eksjö, Habo, 

Sävsjö och Vaggeryds kommuner. 185 

Detta är generellt ett område där utveckling pågår och det är osäkert hur länge 

undersökningens ögonblicksbild står sig. Redan innevarande år, 2019, planerade 

exempelvis kommunerna inom Västmanlands län att gå samman i ett gemensamt 

bibliotekssystem (Koha).186 Inga yttre tecken på detta fanns dock vid tiden för webb-

platsobservationen så alla västmanländska observationer baseras på de vid tidpunk-

ten befintliga bibliotekswebbarna. Webbsamarbeten upphör också. Exempelvis 

BibliotekMitt, inkluderande kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ra-

gunda, Strömsund, Åre och Östersund. Domänen huserade vid tiden för studien 

alltjämt en webbplats med bibliotekstema, men helt fristående.187 Via Internet Ar-

chive kunde konstateras att webbplatsen avslutats, varefter domänen övertogs av 

annan aktör. 

10 av 19 folkbibliotekswebbsamarbeten omfattade en eller flera kommuner in-

gående i något av förvaltningsområdena. Finska: 22 kommuner (av rikets samtliga 

66). Meänkieli: 7 (av 8). Samiska: 16 (av 25). Biblioteken i Norrbotten utmärkte sig 

kanske inte oväntat med de höga siffrorna 7, 7, 6 enligt samma ordningsföljd som 

ovan. Flera av kommunerna inom detta område tillhör dessutom flera förvaltnings-

kommuner, överlappande.

 
184 Folkbiblioteken i Blekinge och Kronobergs webbplats. 
185 Krösasök (webbplats). 
186 Region Västmanland (2018-12-17), Nytt bibliotekssystem. (Nyhetsbrevet Digitalt). [2019-11-17]. 
187 Bibliotekmitt.se (webbplats) > Om Bibliotekmitt.se; BibliotekMitts webbplats (arkiverad version från 2017-

12-19) 
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Tabell 3. Kommunöverskridande samarbeten kring folkbibliotekswebbar. 

 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019.

 
Namn på samarbetet/biblioteks-
webben 

Ingående kommuner 
(i kursiv stil de som är del av ett eller flera förvaltningsområden) 

Antal 
kommuner System 

Antal kommuner i för-
valtningsområdet för: 

Fin Meä Sam 

1 
Bergslagsbibblan – Biblioteken i 
Nora och Lindesberg 

Lindesberg, Nora 
2 Axiell Arena 1 0 0 

2 BiBL - Biblioteken i Burlöv & Lomma Burlöv, Lomma 2 Mikromarc 0 0 0 

3 Biblinord Heby, Tierp, Älvkarleby, Östhammar 4 Saga 3 0 0 

4 Bibliotek Dalsland Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål 5 Axiell Arena 0 0 0 

5 
Bibliotek Familjen Helsingborg Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Ör-

kelljunga 
11 Saga 0 0 0 

6 Bibliotek i Väst Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn, Öckerö 7 BOOK-IT PUB 0 0 0 

7 Bibliotek Mellansjö Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda 8 Koha 2 0 0 

8 Bibliotek SkåneSydost Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad 5 Axiell Arena 0 0 0 

9 
Bibliotek Värmland Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, 

Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng 16 Axiell Arena 0 0 0 

10 Bibliotek Västra Mälardalen Arboga, Kungsör, Köping 3 Axiell Arena 1 0 0 

11 Bibliotek Västra Skaraborg Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara 6 BOOK-IT PUB 0 0 0 

12 
Biblioteken i Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, 

Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå 
14 Saga 7 7 6 

13 Biblioteken i Ranrike Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum 4 BOOK-IT PUB 0 0 0 

14 Biblioteken i Västerbottens inland Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele 8 Saga 0 0 7 

15 
Götabiblioteken Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Tranås, Vadstena, 

Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög 
14 Axiell Arena 3 0 0 

16 HelGe-biblioteken Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn 10 Axiell Arena 4 0 0 

17 Minabibliotek.se Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs 6 Saga 1 0 2 

18 Ovansiljans bibliotek Mora, Orsa, Älvdalen 3 Mikromarc 0 0 1 

19 SNOKAbibliotek Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra Göinge 6 Axiell Arena 0 0 0 

Summa: 134 Summa: 22 7 16 

Totalantal i hela riket: 66 8 25 



 54 

Figur 2. Karta över kommunöverskridande samarbeten kring folkbibliotekswebbar. Antal ingående 
kommuner inom parentes. (Intensiteten i nyanserna indikerar inget värde utan används endast för 
att visuellt åtskilja samarbetena.) 

 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

Systemen som kommunerna använde för sina folkbibliotekswebbar 

Webbplatsobservationen inbegrep identifiering och inventering av de system som 

vid var vid bruk hos de svenska folkbiblioteken. Systemen fördelade sig i två hu-

vudsakliga typer: webbplats med integrerad katalog respektive OPAC. Man kan 

säga att de förstnämnda utgör bibliotekets huvudsakliga onlinenärvaro med all den 

information man väntar sig hitta på en webbplats samt med katalog och lånehante-

ring integrerad. Med en sådan lösning är bibliotekssidorna på kommunwebbplatsen 

ofta begränsade och i praktiken fokuserade på att länka vidare till bibliotekswebb-

platsen. Denna ligger ofta på en subdomän under kommundomänen (t.ex. 

https://bibliotek.vimmerby.se) eller på en helt egen domän, i synnerhet om webb-

platsen är ett samarbete mellan flera kommuner och har fått ett distinkt egennamn 

(t.ex. https://www.helgebiblioteken.se). 

Biblioteken i Norrbotten (14) 

Minabibliotek.se (6) 

Biblioteken i Västerbottens inland 
(8) 

HelGe-biblioteken (10) 

Biblinord (4) 

Ovansiljans bibliotek (3) 

Bibliotek Värmland (16) 

Bibliotek Dalsland (5) 

Biblioteken i Ranrike (4) 

Bibliotek i Väst (7) 

Bibliotek Familjen 
Helsingborg (11) 

BiBL - Biblioteken i Burlöv 
& Lomma (2) 

Bibliotek SkåneSydost (5) 

SNOKAbibliotek (6) 

Götabiblioteken (14) 

Bergslagsbibblan – biblioteken i 
Nora och Lindesberg (2) 

Bibliotek Västra Mälardalen (3) 

Bibliotek Mellansjö (8) 

Bibliotek Västra 
Skaraborg (6) 
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Tabell 4. De svenska folkbibliotekswebbarna: system, typ, antal och procentandel. 

System Typ av publik bibliotekswebb Bibl.-webbar 

(distinkta) 

Kommuner 

Antal % Antal % 

Axiell Arena Webbplats med integrerad katalog 88 50,0 141 48,5 

Book-It Pub OPAC 35 19,9 49 16,8 

Drupal Webbplats med integrerad katalog 1 0,6 1 0,3 

Encore OPAC 2 1,1 2 0,7 

Koha OPAC 5 2,8 12 4,1 

LIBRA.SE OPAC 2 1,1 2 0,7 

Mikromarc OPAC 17 9,7 20 6,9 

Saga Webbplats med integrerad katalog 26 14,8 64 22,0 

Totalt 176 100,0 291 100,0 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

System av OPAC-typ är mer renodlade för sökning och lånehantering och saknar 

ofta djupare information om bibliotekets övriga verksamhet. Sidstrukturen är be-

gränsad. Denna information finns istället på annat håll, primärt på bibliotekssidorna 

under kommunens webbplats. Skillnaden mellan dessa två typer kan dock inte 

hårdras. En webbplats med integrerad katalog skulle i teorin kunna ”inredas” med 

ett knappt innehåll, vilket skulle göra den mer OPAC-lik. Samtidigt erbjuder system 

av OPAC-typ åtminstone vissa möjligheter att bygga ut innehållet med undersidor, 

vilket skulle kunna facilitera en mer komplett webbplats. Denna distinktion eller 

grader av endera typ har inte detaljstuderats utan konstateras endast så här. Bedöm-

ningen efter webbplatsobservationen är att nämnda typologi är rimlig. 

När de svenska folkbibliotekens samlingar blev sökbara via internet torde ma-

joriteten av systemen ha varit av OPAC-typ. Så inte längre vid tiden för webbob-

servationen. Någon gång det senaste decenniet måste vågskålen ha tippat över till 

fördel för webbplatserna med integrerade kataloger. Webbplatsobservationen vi-

sade att det totala antalet distinkta folkbibliotekswebbar, av endera nämnd typ och 

med kommuner antingen ensamma, uppdelade eller i samarbete, var 176 stycken. 

Av dessa var 115 stycken (65 procent) webbplatser med integrerad katalog medan 

61 stycken (35 procent) var av OPAC-typ. Beräknat på kommunbasis: 206 stycken 

(71 procent) gentemot 85 stycken (29 procent). Det ska här återigen poängteras att 

webbplatsobservationen endast tagit hänsyn till gränssnittet slutanvändaren möter 

online, inte vilket bibliotekssystem som biblioteket använder internt. I fallet med 

system av OPAC-typ rör det sig i regel om ett och samma system, där OPAC:en 

utgör den publika delen. Webbplatserna med integrerad katalog är istället mer re-

gelrätta webbpubliceringssystem som med hjälp av tekniska kopplingar kan kom-

municera med valfritt internt bibliotekssystem. 
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Figur 3. Folkbibliotekswebbarna: geografisk fördelning per system och kommun. 

Axiell Arena BOOK-IT PUB Drupal Encore 

Koha LIBRA.SE Mikromarc Saga 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

Kortfattad beskrivning av de identifierade systemen 

Här följer en genomgång av de olika systemen, primärt via dokumentation tillgäng-

lig online, men i vissa fall även via kompletterande information erhållen via e-post.  

Axiell Arena. ”Med Axiell Arena får ditt bibliotek en webbplats som dygnet runt 

bjuder in till delaktighet, interaktion och inspiration”, skrev leverantören Axiell 

i sin produktpresentation. Det är i grunden byggt på Liferay, ett webbpublice-

ringssystem baserat på öppen källkod. Man betonar flexibiliteten och möjlig-

heten att med funktioner och tekniska integrationer anpassa webbplatsen efter 

bibliotekets behov.188 Axiell skriver att ”Arena är byggd för att kunna hantera 

flera språk och det är enkelt att administrera de olika språksidorna.”189 Per stan-

dard ingår svenska och engelska (både brittisk och amerikansk), med finska, 

franska, norska och tyska som tillval. Vid tiden för undersökningen var inte alla 

textsträngar i Axiell Arena möjliga att fritt översätta, men principiellt skulle 

man kunna lägga till vilka språk som helst. Bakomliggande Liferay har stöd för 

flera språk, även så kallade RTL-språk, vilka skrives och läses från höger till 

 
188 Axiell (Sverige):s webbplats > Axiell Arena > Axiell Arena - en interaktiv webbplats. 
189 Axiell (Sverige):s webbplats > Axiell Arena > Kraftfull och flexibel. 
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vänster.190 Intressant nog hade Axiell på sin demosida för Axiell Arena valt att 

inte exemplifiera den inbyggda flerspråksfunktionaliteten, utan använde istället 

Google Översätt.191 

BOOK-IT PUB. BOOK-IT är ett modulbaserat bibliotekssystem med administrat-

ion, cirkulation, kalender och katalog i grundmodulen och ytterligare funktion-

alitet möjlig att lägga till. Leverantören Axiell beskriver systemet som flexibelt 

och anpassningsbart efter bibliotekets specifika verksamhet. BOOK-IT PUB är 

den publika katalogen som slutanvändaren möter online. Här söker man samt 

hanterar lån och reservationer, samt kan lämna inköpsförslag och annat.192 I 

BOOK-IT PUB ingår svenska och engelska som standard och är i själva verket 

en enklare version av Axiell Arena, med fokus på de mer sedvanliga OPAC-

funktionerna. Systemet levereras anpassat efter bibliotekets önskemål. Biblio-

teket har inte rättigheter att själva administrera systemet.193 

Drupal är ett innehållshanterings- eller webbpubliceringssystem i form av fri pro-

gramvara med öppen källkod, vilket förenklat innebär att där inte föreligger 

några licenskostnader utan det är fritt för vem som helst att använda och an-

passa enligt önskemål och behov.194 Det är inte specifikt skapat för bibliotek 

utan används av en lång rad olika sajter. I detta sammanhang var det endast 

Stockholms stadsbibliotek (SSB) som använde Drupal som del av en egenut-

vecklad plattform. Systemet har en särskild, global webbplats där översätt-

ningar skapas och hanteras av människor från runtom i hela världen. SSB har 

kunnat dra nytta av dessa till systemets administrationsgränssnitt, men innehåll 

på den externa webbplatsen översätts manuellt av deras egen redaktion. Språ-

ken som erbjuds är svenska, engelska och finska.195 De tre nämnda språken finns 

också som officiella Drupal-översättningar att hämta från nämnda webbplats. 

En ”platshållare” var skapad för jiddisch men inget verkade vara översatt vid 

tiden för kontroll. Övriga nationella minoritetsspråk saknades till synes helt.196  

Encore. Webbplatsobservationen fann att endast två kommuner – om än rikets två 

näst största, Göteborg och Malmö – använde Encore. Enligt leverantören Inno-

vative Interfaces finns deras bibliotekssystem tillgängliga på språken arabiska, 

engelska, franska, italienska, katalanska, kinesiska, polska, spanska, svenska 

 
190 E-post från Magdalena Olofsson (Axiell), 2019-04-09. 
191 Axiell Arena Go Demo (webbplats). 
192 BOOK-IT produktblad (2018), s. 4.  
193 E-post från Magdalena Olofsson (Axiell), 2019-04-09. 
194 Drupal > About. 
195 E-post från webbredaktör (Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek), 2019-05-09. 
196 Drupal Translations > Explore languages. 
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och turkiska. Detta gäller även det publika sökgränssnittet Encore (Disco-

very).197 

Koha är ett bibliotekssystem i form av fri programvara med öppen källkod. Ut-

vecklingen bedrivs globalt-kollektivt i projektform med nyzeeländska The Ho-

rowhenua Library Trust i bakgrunden och dess särskilt utsedda kommitté som 

en sorts styrgrupp. Systemet började utvecklas 1999 och används idag av 

många olika slags bibliotek runtom i världen, med alla de centrala funktioner 

som kan förväntas av ett bibliotekssystem. Licensmodellen innebär att ingen 

enskild leverantör har ensamrätt för systemet utan biblioteken kan antingen 

välja att drifta och hantera allt själva, eller köpa in dessa tjänster från externa 

företag.198 Det finns ett svenskt nätverk för de bibliotek som använder eller pla-

nerar att använda Koha, dock öppet också för de som bara är intresserade av 

systemet. I april 2019 listade nätverket 36 bibliotek som Koha-bibliotek, bestå-

ende av en rad olika bibliotekstyper. Av dessa var 22 folkbibliotek, även om 

alla inte hunnit implementera det.199 Nätverket ordnar möten, driver kompetens-

utvecklingsprojekt, upprätthåller en wiki och annat relaterat till Koha. Man lis-

tar även företag som levererar Kohatjänster till Sverige.200 Översättningsarbetet 

för Kohas såväl interna som externa gränssnitt görs kollektivt och antalet över-

sättningar växer kontinuerligt.201 Kompletteringsgraden för olika versioner och 

språk varierar, men antalet språk listade på den särskilda server där översätt-

ningarna hanteras var vid tiden för undersökningen drygt nittio. Av de språk 

som är av särskilt intresse för denna uppsats kunde följande identifieras som 

tillgängliga i Koha: svenska, engelska och finska.202 

LIBRA.SE. I produktinformationen på leverantören Axiells webbplats i januari 

2015 beskrevs LIBRA.SE som kompetent – rentav som ”marknadens modern-

aste bibliotekssystem” med dess olika delar, och lämpat för olika typer av 

bibliotek. Med vedertagna standarder, integration med andra tjänster, snabb 

sökning och tilläggsprodukter. OPAC:en marknadsfördes som kryddad med 

”Webb 2.0-funktioner”, tillgänglig enligt gällande rekommendationer och möj-

lig för biblioteket att anpassa efter behov.203 Läser man supportsidorna på web-

ben vid tiden för studien står det att läsa att systemet ej vidareutvecklas sedan 

1 januari 2015, men supportas minst tre år därutöver.204 Med facit i hand ser det 

lite underligt ut med ett sådant beslut vid samma tid som systemet presenteras 

 
197 E-post från John Hennigan (Innovative Interfaces), 2019-04-24. 
198 Kohas webbplats > About;  Koha > About > Project Organization: Koha > About > History  
199 Svenska Kohanätverkets webbplats > Koha-bibliotek i Sverige 
200 Svenska Kohanätverket > Kohatjänsteleverantörer i Sverige 
201 Koha wiki (webbplats) > Community > Participation > Translation 
202 Koha Translation Project:s webbplats (konto krävs för inloggning). 
203 Axiell (Sverige):s webbplats > LIBRA.SE produktinformation (arkiverad version från 2015-01-30). 
204 Axiell (Sverige):s webbplats > Kundservice > Support > LIBRA.SE. 
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i ovanstående starka ordalag. Leverantören bekräftade via e-post att LIBRA.SE 

är nära nedlagt. Några få folkbibliotek använde det fortfarande internt och end-

ast två hade dess OPAC i bruk vid tiden för undersökningen, varav det ena 

erbjuder svenska, engelska och finska som språk medan det andra endast an-

vände svenska.205 Man kunde inte lägga till ytterligare språk.206 

Mikromarc. Leverantören Bibliotekscentrum beskriver bibliotekssystemet Mikro-

marc som ”komplett” med all den förväntade funktionalitet biblioteken sägs 

behöva. Systemet kan också kommunicera med externa tjänster och system via 

öppna gränssnitt. Användarvänlighet, prisvärdhet och lyhördhet kring kunder-

nas önskemål kring förbättringar i systemet är något som företaget poängterar. 

Enligt uppgifter på webbplatsen använde cirka 60 kommuner Mikromarc som 

bibliotekssystem, en siffra värd att jämföra med webbplatsobservationen som 

identifierade 20 kommuner med Mikromarcs OPAC i drift.207 Den stora diffe-

rensen torde betyda att övriga cirka 40 kommuner använder Mikromarc internt 

men istället har antingen Axiell Arena eller Saga som bibliotekswebb. Per stan-

dard finns språken svenska, engelska, finska och norska tillgängliga, enligt di-

rektuppgift från leverantören. Fler språk kan läggas till efter utveckling och 

översättning.208 Webbplatsobservationen visade att norskan fanns tillgänglig 

både som bokmål och nynorsk. 

Saga. Open Library Solutions’ ”flaggskeppsprodukt” Saga ersatte tidigare produk-

ten CS Library. Genom en särskild integrationskomponent kan Saga kopplas 

samman och utgöra bibliotekswebb tillsammans med många olika interna bib-

liotekssystem. En grundtanke är att produkten ska vara enkel att använda för 

personalen så att de kan publicera texter och annat utan att kräva avancerade 

webbkunskaper. Särskilda finesser företaget lyfter fram är enkel hantering av 

öppettider, inbyggd funktionalitet för formulär respektive evenemang, samt 

flerspråkighet.209 Vid tiden för undersökningen hade Saga stöd för svenska, bok-

mål, engelska, finska och nynorsk. Det går att lägga till fler språk genom att 

alla ingående texter översätts varefter Open Library Solutions ompaketerar en 

ny version av Saga i vilket språket är inkluderat. Företaget bedömer att en över-

sättning av texterna tar 3-4 dagar. Saga använder UTF-8 och stöd finns för 

RTL-språk på sidnivå, men att till exempel implementera arabiska i det publika 

gränssnittet skulle kräva mer arbete på grund av att vissa fält etc. inte utan vi-

dare kan hantera RTL.210 

 
205 Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 
206 E-post från Magdalena Olofsson (Axiell), 2019-04-09 och 2019-04-11. 
207 Bibliotekscentrums webbplats > Produkter & tjänster > Mikromarc. 
208 E-post från Henrik Hagelberg (Bibliotekscentrum), 2019-04-12. 
209 Open Library Solutions webbplats > Localization. 
210 E-post från Lars Eriksson (Open Library Solutions), 2019-04-09 och 2019-04-23. 
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Webbplatsobservationen och den kompletterande översikten av identifierade 

bibliotekswebbsystem visade att samtliga system har inbyggd flerspråksfunktion-

alitet tillgänglig för biblioteket att ta i bruk om så önskas, med varierande ingående 

språk som standard men med möjlighet att lägga till nya språk. 

Tabell 5. Vilka av systemen bakom folkbibliotekswebbarna hade svenska, engelska och de nationella 
minoritetsspråken inkluderade som standard eller direkt tillgängliga på begäran? 

 
Sve. Eng. 

Nationella minoritetsspråk 

Fin. Jid. Meä. Rom. Sam. 

Axiell Arena ✓ ✓ ✓ - - - - 

BOOK-IT PUB ✓ ✓ - - - - - 

Drupal ✓ ✓ ✓ - - - - 

Encore ✓ ✓ - - - - - 

Koha ✓ ✓ ✓ - - - - 

LIBRA.SE ✓ ✓ ✓ - - - - 

Mikromarc ✓ ✓ ✓ - - - - 

Saga ✓ ✓ ✓ - - - - 

Källa: Leverantörernas/systemens onlinedokumentation (huvudsakligen refererad i avsnittet före 
tabellen) samt e-postkorrespondens med leverantörer. 

Användningsgraden av den inbyggda flerspråksfunktionaliteten 

Biblioteken kan på sina webbplatser åstadkomma flerspråkighet på en rad olika sätt. 

Särskilda webbsidor på specifika språk, nedladdningsbara pdf-filer, automatiska 

översättningstjänster etc. Fokus för denna uppsats är systemens inbyggda fler-

språksfunktionalitet, där potentiellt hela, eller stora delar av, webbplatsen kan skifta 

språk med ett enkelt klick. Bakom kulisserna i systemet finns då språkfiler, -tabeller 

eller dylikt med färdiga termer som på ett ögonblick byter språket på navigation, 

knappar, etiketter och annat som kan sägas tillhöra ”infrastrukturen” på webbplat-

sen. Biblioteket kan sedan också manuellt skapa olika språkversioner av en och 

samma webbsida. 

Men finns denna funktionalitet på alla folkbiblioteken? Används den? Räknar 

man kommuner så var det 136 av 291 stycken (cirka 47 procent) som aktivt använde 

funktionaliteten, med åtminstone ett språk att skifta till. 
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Tabell 6. Språk tillgängliga genom systemets inbyggda flerspråksfunktionalitet hos folkbiblioteks-
webbarna, testat på deras startsidor.  

 Kommuner som erbjuder 

språket (n = 291) 

Varav med korrekt 

språk angivet i koden 

Antal % Antal % 

Svenska 291 100,0 267 91,8 

Engelska 136 46,7 118 86,8 

Nationella minoritetsspråk 

Finska 33 11,3 30 90,9 

Jiddisch 0 0,0 0 0,0 

Meänkieli 0 0,0 0 0,0 

Romska (någon varietet) 0 0,0 0 0,0 

Samiska (någon varietet) 0 0,0 0 0,0 

Övriga vid undersökningen konstaterade språk 

Arabiska 1 0,3 1 0,3 

Franska 1 0,3 1 0,3 

Norska (bokmål) 3 1,0 0 0,0 

Norska (nynorsk) 1 0,3 0 0,0 

Tyska 1 0,3 1 0,3 

Spanska 1 0,3 1 0,3 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

I ett mindre antal fall förekom textlänkar i sidhuvudet av typen "Information in 

English" eller ”Other languages”, vilket för slutanvändaren kan antyda möjlighet 

till att skifta språk, men i dessa fall rörde det sig om länkar till informationssidor 

och inget som påverkade sök, navigation, etiketter etc. 

Mellanting är också möjliga. Som belysande exempel – i ett, får man säga, 

komplext språksammanhang – kan nämnas Biblioteken i Norrbottens gemensamma 

webbplats, omfattande 14 kommuner.211 De hade i sidhuvudet en språkvalsmeny där 

alternativen engelska och finska skiftade språk via systemets (Saga) inbyggda fler-

språksfunktionalitet, varvid även språkets kod anges korrekt i html-koden. Antalet 

sidor på webbplatsen översatta till de språken var dock färre vilket bland annat 

märktes av att huvudmenyn i båda fallen blev nedbantad. Valalternativen meänki-

eli, lulesamiska och nordsamiska ledde till startsidor på respektive språk men utan 

något systembaserat språkskifte (det vill säga språkkoden kvarstod angiven som 

svenska). Valalternativen sydsamiska och umesamiska ledde på samma sätt till 

startsidor men här hade man inte någon information på plats ännu, utan besökaren 

informerades (på svenska) att text om biblioteket var planerad, på respektive språk. 

Totalt fyra valalternativ i språkvalsmenyn benämndes på det egna språket: english, 

 
211 Biblioteken i Norrbotten (webbplats). 
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meänkieli, suomi och svenska; de samiska varieteterna benämndes på svenska. No-

teras kan att sju av de ingående kommunerna hörde till förvaltningsområdet för så-

väl finska som meänkieli och sex kommuner hörde till förvaltningsområdet för sa-

miska. Med så många olika språk, varav flera inte har stöd per standard i systemet 

är det förståeligt att man letat fram kompromisslösningar. 

Hela 86,4 procent (57 av 66) av kommunerna som utgör finskt förvaltningsom-

råde har system som inkluderar finska språket per standard. Ändå är det bara 18,2 

procent (12 av 66 kommuner) som har aktiverat funktionen och de facto erbjuder 

språket. 22,7 procent (15 av 66 kommuner) använder istället Google översätt på 

sina bibliotekswebbar. 

Ingen större benägenhet att ta den inbyggda flerspråksfunktionaliteten 

i bruk med fler kommuner i samarbete 

En rimlig hypotes är att om flera kommuner samarbetar kring en bibliotekswebb, 

så är det sannolikare att organisationen tar den inbyggda flerspråksfunktionaliteten 

i bruk. Att man med fler medarbetare, möjligen även med en bredare språklig 

kompetens, skulle ha bättre förutsättningar att kunna ta sig tid att administrera 

översättningar.212 Datat från webbobservationen kan dock inte visa att så är fallet. 

Benägenheten att ta i bruk funktionaliteten tycks åtminstone vid tiden för 

undersökningen inte öka med fler kommuner i samarbete. 

Tabell 7. Användningen av bibliotekswebbens inbyggda flerspråksfunktionalitet i relation till antalet 
kommuner som samarbetar i en gemensam folkbibliotekswebb. 

Antal webbar med in-

byggd flerspråksfunk-

tionalitet ej i bruk 

Antal kommuner som in-

går i webbsamarbetet 

Antal webbar med in-

byggd flerspråksfunk-

tionalitet i bruk 

 1 16   

  14   2 

 1 11   

 1 10   

 1 8 1  

  7 1  

2 6 1  

 1 5 1  

 1 4 1  

 1 3 1  

2 2   

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

Tabell 7 illustrerar ibruktagandet av flerspråksfunktionaliteten i relation till antalet 

kommuner som ingår i samarbetet, från två stycken nederst till 16 överst. Hade 

 
212  Möjligheter till ”stordriftsfördelar” inom samarbetena diskuteras kort i Klein (2017), s. 205. 
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benägenheten tydligt ökat med antalet ingående kommuner skulle det rent okulärt 

ha kunnat konstateras i fördelningen. 

Man kan också pröva saken på ett mer basalt sätt, som enbart tar hänsyn till om 

bibliotekswebben är ett samarbete eller inte oavsett antalet ingående kommuner i 

samarbetet. Tabell 8 visar en något lägre proportion ibruktagande för samarbets-

webbar i jämförelse med enkommunswebbar: 42 kontra 48 procent. 

Tabell 8. Innebär kommuner i samarbete en större benägenhet att ta den inbyggda flerspråks-
funktionaliteten i bruk?Uträkning av proportioner. 

Distinkt folkbiblioteks-

webbplats bestående av: 
Antal 

Inbyggd flerspråksfunktionalitet: 

ej i bruk i bruk 

Antal Antal Proportion 

en kommun 157 82 75 75/157 ≈ 48 %  

flera kommuner (oavsett antal) 19 11 8 8/19 ≈ 42 %  

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

Användningen av automatiskt översättningsverktyg 

Merparten av folkbibliotekswebbarna, 73 procent beräknat på kommunbasis, an-

vände sig inte av automatiskt översättningsverktyg. Resterande 27 procent som 

hade det i bruk använde alla Google Översätt. Inga andra förekom, vilket är en klar 

skillnad jämfört med Hes studie från 2009 där ändå några olika sådana verktyg 

kunde räknas upp.213 Tendenserna för utvecklingen kunde dock antydas redan då 

och man kan möjligen se detta som en bekräftelse på Googles globala dominans på 

området. 

Tabell 9. Användning av automatiskt översättningsverktyg på folkbibliotekswebbarna, på kommun-
basis. Endast Google Översätt förekom. (n = 291) 

 Antal Andel  

Automatiskt översättningsverktyg användes 78 27 % 

Automatiskt översättningsverktyg användes inte 213 73 % 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

Automatiska översättningsverktyg användes aldrig parallellt med den inbyggda 

flerspråksfunktionaliteten på folkbibliotekswebbarna; det var antingen eller. Vidare 

förekom automatiskt översättningsverktyg, alltså Google Översätt, endast på folk-

bibliotekswebbar baserade på systemen Axiell Arena eller Saga, det vill säga på 

webbplatser med integrerad katalog. Aldrig på system av typen OPAC. 

 
213  He (2009), s. [4]. 
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Tabell 10. Användning av automatiskt översättningsverktyg på folkbibliotekswebbarna, på kommun-
basis fördelat per system. Endast Google Översätt förekom. (n = 291). 

 

Typ 

Automatiskt översättningsverktyg 
Totalt 

antal 
användes användes inte 

Antal % Antal % 

Axiell Arena Webb m. integr. kat. 67 48 74 52 141 

Saga Webb m. integr. kat. 11 17 53 83 64 

Book-It Pub OPAC 0 0 49 100 49 

Drupal Webb m. integr. kat. 0 0 1 100 1 

Encore OPAC 0 0 2 100 2 

Koha OPAC 0 0 12 100 12 

Libra.se OPAC 0 0 2 100 2 

Mikromarc OPAC 0 0 20 100 20 

Totalt 78  213  291 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

En sista sak ska nämnas angående Google översätt. Via en kontroll gjord långt efter 

den egentliga empiriska undersökningen kunde det konstateras att av de språk som 

var i särskilt fokus i denna uppsats så inkluderade den automatiska översättnings-

tjänsten följande: svenska, engelska, finska och jiddisch. Meänkieli, romani och 

samiska saknades alltså.214 

Språkingångarnas utformning 

Webbriktlinje nummer 17, ”Anpassa webbplatsen för flerspråkighet”, diskuterar 

bland annat frågan om språkingångar: 

Placera språkingångarna tydligt och konsekvent på alla webbsidor, gärna i sidhuvudet eller på 
någon annan central plats som är åtkomlig från alla sidor på webbplatsen. 

Skriv länktexter på det språk du länkar till, alltså ”français” och inte ”franska”, när du länkar 
till sidor på franska. Använd inte flaggor som språkindikation, eftersom länder ofta har flera 
officiella språk. Däremot kan du gärna använda en ikon som föreställer en jordglob och kom-
plettera med länktexten ”Other languages” när du länkar till en samlingssida där man kan välja 
olika språk. […]215 

Dessa aspekter var en del av webbobservationen. Några kvantitativa data på den 

exakta positionen av språkingången skapades inte, men noteringar om tydliga av-

vikelser gjordes. I sådana fall fanns språkingången i till exempel startsidans höger-

meny eller i webbplatsens huvudmeny. Några gånger i sidfoten. Bedömningen är 

att språkingången i absoluta merparten fall fanns i sidhuvudet, globalt åtkomlig. 

 
214 Testad via Google Översätt-menyn på Bibliotek Uppsala [2019-11-17]. 
215 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 17: Anpassa webbplatsen för fler-

språkighet > Skapa tydliga ingångar till olika språk. 
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Det är inte helt lätt att sammanställa observationerna. Det fanns flera entydiga 

varianter men också olika slags kombinationer. Någon exakt, vedertagen termino-

logi lär inte finnas. Där förekom landsflaggor, generiska ikonflaggor, jordglober, 

Google Översätt-menyn direkt; text ensamt och text i kombination med någon av 

de nämnda. Bland webbarna baserade på Axiell Arena användes i några tiotal fall 

en stiliserad bild på ett slags ”språksnurra” som ska illustrera att man via den kan 

skifta språk. Frågan är hur pass vedertagen och intuitivt igenkännbar den är. 

Man kan också tala om primära och sekundära språkingångar. Som nämndes 

förekom i vissa fall Google Översätt-menyn direkt åtkomlig. I andra fall var det 

istället jordgloberna och språksnurrorna som ledde användaren till Google Över-

sätt-menyn. Vissa språkingångar innebar inget de facto-skifte i språket på webb-

platsen – det vill säga navigation, sök etc. på det nya språket – utan ledde snarare 

till en sida med information på engelska eller andra språk. I sammanställningen i 

tabell 11 är denna typ av språkingångar markerade med en asterisk. 

Beräknat på 291 kommuner (återigen, Nacka som två), använde cirka var fjärde 

kommun landsflaggor som språkingångar, stick i stäv med webbriktlinjernas re-

kommendationer. Gissningsvis är detta inget aktivt val från merparten bibliotek, 

utan snarare det sätt varpå systemet är designat från leverantörshåll. Bland de med 

landsflaggor hittades 49 stycken bland BOOK-IT PUB- och 20 stycken bland 

Mikromarcwebbar. En dryg handfull Axiell Arena-kommuner fanns också med i 

detta avseende, och där torde landsflaggorna snarast varit ett aktivt val eftersom 

merparten Axiell Arena-webbar inte använde det. Det kan också tilläggas att av de 

20 nämnda Mikromarc-kommunerna så exponerade fyra av dem endast den svenska 

flaggan, det vill säga där fanns en språkingång men utan att kunna skifta språk. 

Tabell 11. Primär språkingång på folkbibliotekswebbarna, beräknat på kommuner. Asterisken sig-
nalerar här att språkingången inte innebar något skifte i språk på bibliotekswebbens sök, navigation 
etc. Vanligtvis bara en länk till en sida med information på engelska eller andra språk. 

 Kommuner 

Antal Procent 

Flagga (land) 71 24,4 

Ingen 55 18,9 

Jordglob (ikon) + text 48 16,5 

Text 27 9,3 

”Språksnurra” (ikon) 20 6,9 

Text* 14 4,8 

Flagga (ikon) + text 13 4,5 

”Språksnurra” (ikon) + text 12 4,1 

Google Översätt-meny + text* 11 3,8 

Google Översätt-meny 6 2,1 

Flagga (ikon) 4 1,4 
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Flagga (land) - endast svenska flaggan 4 1,4 

Jordglob (ikon) 4 1,4 

Jordglob (ikon) + text* 2 0,7 

Totalt 291 100,0 

Källa: Sammanställning av webbplatsobservation, februari 2019. 

Andra språkrelaterade observationer 

Ett moment i undersökningen var att göra noteringar om övriga språkrelaterade ob-

servationer. Dessa var inte tänkta att användas i analysen – och så kommer heller 

inte att ske. Främsta skälet var att de inte insamlades med samma systematik. Det 

kan trots detta vara värt att säga något om observationerna, för transparensens skull, 

och för att balansera bilden efter en undersökning vars fokus kan sägas ha hamnat 

på brister. För det finns nog inga folkbibliotek som helt underlåtit att arbeta fler-

språkigt på bibliotekswebbplatsen. Alla har rimligtvis gjort något, och nedan följer 

några exempel. 

Tämligen många bibliotekswebbar hade sidor med rubriken ”Ny i Sverige”, i 

vissa fall med ett frågetecken på slutet. Struktur och innehåll varierade även om ett 

slags praxis, eller mönster, möjligen kunde skönjas bland biblioteken kring detta: 

grundläggande information om service och medier, länkar till samhällsinformation, 

och inte sällan förekom biblioteksinformation och låneregler på särskilda språk i 

pdf-form. Andra, besläktade sidor kunde ha rubriker som ”Många språk” eller ”Läs 

på många språk”. Innehållet på dylika sidor handlade ofta om att biblioteket har 

läsning och annat på en rad olika språk och att ytterligare kan lånas in vid behov. 

Hos vissa bibliotek förekom automatiskt uppdaterade boklistor utifrån språk, eller 

så kallade ”karuseller” som dynamiskt visar bokomslag. 

Sammanfattning 

Här presenteras webbplatsobservationens resultat sammanfattat: de mer allmänna i 

löpande text och sedan i tabellform de som närmare relaterar till webbriktlinjerna. 

Undersökningen har av beräkningstekniska skäl räknat med 291 kommuner, en 

mer än i verkligheten, då Nacka var delat i två separata bibliotekswebbar. 176 di-

stinkta folkbibliotekswebbplatser konstaterades enligt definitionen i denna studie. 

134 kommuner ingick i 19 kommunöverskridande samarbeten för sin primära 

bibliotekswebb. 157 kommuner (Nacka inräknat två gånger) hade sin egen biblio-

tekswebb. Tendensen pekar åt allt fler samarbeten i folkbibliotekssverige: på två år 

hade de ökat med tre stycken och fler var på gång. 216 

Bibliotekswebbsamarbetena innefattade följande antal kommuner i förvalt-

ningsområdena: Finska: 22 av totalt 66; Meänkieli: 7 av 8; Samiska: 16 av 25. 

 
216  Klein (2017), s. 205; Region Västmanland (2018-12-17), Nytt bibliotekssystem. (Nyhetsbrevet Digitalt). 

[2019-11-17]. 



 67 

Åtta system identifierades: Axiell Arena, Book-It Pub, Drupal, Encore, Koha, 

LIBRA.SE, Mikromarc, Saga. Nära hälften av landets kommuner använde Axiell 

Arena. Av systemen är tre av typen ”webbplats med integrerad katalog” och fem 

av typen ”OPAC”. Två av systemen var fria programvaror med öppen källkod: Dru-

pal och Koha, varav sistnämnda är ett regelrätt bibliotekssystem. De flesta system 

inkluderade per standard svenska, engelska och finska. Inget system inkluderade 

jiddish, meänkieli, romani eller samiska per standard. 

Storleken på det kommunöverskridande bibliotekswebbsamarbetet har inte på-

verkat benägenheten att ta flerspråksfunktionaliteten i systemet i bruk, vilket är in-

tressant ur verksamhetsteoretisk synpunkt såtillvida att det som skulle kunna be-

traktas som att en rationalisering i verksamhetssystemets knutpunkt arbetsdelning 

inte avspeglas i knutpunkten verktyg – som för övrigt sammanfattas mer detaljerat 

i följande tabell. 

Tabell 12. Sammanfattning: folkbibliotekswebbplatserna (”katalogdelen”) undersökta mot urval 
flerspråksrelaterade webbriktlinjer hos Vägledning för webbutveckling. 

Från webbriktlinjerna Observationsresultat i korthet: 

(Procentvärden avrundade till heltal) 

Hantera flera språk 

Se till att publiceringsverktyget har 
stöd för att hantera flera språk och 
teckenuppsättningar på ett korrekt, 
enkelt och effektivt sätt. [...]217 

Undersöktes inte ur alla aspekter angivna i 

riktlinjerna, men undersökningen visade 

att alla system i bruk vid de svenska folk-

biblioteken hade stöd för att hantera flera 

språk, även om det kunde kräva anpass-

ningsinsatser att ta specifika språk i bruk. 

 

47 % av kommunerna hade denna fler-

språksfunktionalitet i bruk. 

 

Engelska och andra språk 

Ge information på engelska och 
andra språk […] Information som 
kan behöva översättas är ... viktiga e-
tjänster: beställningar, databassök-
ningar och blanketter 218 

47 % av kommunerna erbjöd engelska via 

den inbyggda flerspråksfunktionaliteten. 

 

Några övriga språk erbjöds i ett i samman-

hanget försumbart antal.  

Nationella minoritetsspråk 

Man bör också så långt det är möjligt 
lägga ut den viktigaste och den mest 
efterfrågade informationen på 

11 % av kommunerna erbjöd finska via 

den inbyggda flerspråksfunktionaliteten, 

inga av de övriga förekom. 

 

 
217 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 17: Anpassa webbplatsen för fler-

språkighet > Rekommendation för flerspråkighet. 
218 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 15: Ge information på engelska och 

andra språk > Välj språk utifrån tillgänglig språkstatistik och en målgruppsanalys. 
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webbplatsen, till exempel ... vanliga 
e-tjänster.219 

Språkkoder 

Ange huvudspråk med hjälp av lang-
attribut på sidans rotelement.220 

Kommuner som 

erbjöd språket via 

den inbyggda flers-

språksfunktionalit. 

(n = 291) 

Varav med kor-

rekt språkkod 

(på startsidan) 

Svenska: 100 % 92 % 

Engelska: 47 % 87 % 

Finska: 11 % 91 % 

 

(Samt några övriga språk av ett i samman-

hanget försumbart antal.) 

Automatiskt översättning 

Var medveten om riskerna med att 
bygga in funktioner för automatisk 
översättning på webbplatsen. Risken 
är stor att texterna översätts felaktigt 
och att användarna tror att ni står 
bakom översättningen.221 

27 % av kommunerna använde automatisk 

översättning. 

 

Samtliga dessa användes på typen ”webb-

plats med integrerad katalog”.  

Enbart Google Översätt förekom. 

Språkingångar 

Skapa tydliga ingångar till olika 
språk […] Skriv länktexter på det 
språk du länkar till ... Använd inte 
flaggor som språkindikation, ef-
tersom länder ofta har flera officiella 
språk. Däremot kan du gärna an-
vända en ikon som föreställer en 
jordglob och komplettera med länk-
texten ”Other languages” när du län-
kar till en samlingssida där man kan 
välja olika språk.222 

Stora variationer observerades i typ och ut-

seende, medan placeringarna bedömdes 

mer konsekventa, i regel i det globala sid-

huvudet på webbplatsen.  

 

26 % av kommunerna använde landsflag-

gor (den mest frekvent observerade varian-

ten), vilket är också är den metod som 

webbriktlinjerna explicit avråder från, då 

land inte nödvändigtvis korrelerar med 

språk. Merparten av flaggorna fanns på sy-

stem av OPAC-typ. 

Verksamhetssystemets objekt – en flerspråkigt fungerande folkbibliotekswebbplats 

– fick sin giltighet prövad genom webbplatsobservationen. Via den konstaterades 

 
219 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 14: Ge information på de nationella 

minoritetsspråken > Ge grundläggande information på alla nationella minoritetsspråk. 
220 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 141: Ange sidans språk i koden > 

Rekommendationer för språkangivelser i kod. 
221 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 16: Håll god kvalitet på översätt-

ningarna > Se till att även översatta texter håller god kvalitet och följer språklagens krav på vårdat, enkelt och 

begripligt språk. 
222 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 17: Anpassa webbplatsen för fler-

språkighet > Skapa tydliga ingångar till olika språk. 
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att folkbibliotekswebbplatserna sammantaget visade brister, vilket generellt bekräf-

tar resultaten från tidigare studier.223 Resultaten pekar mot att systemens potential 

inte utnyttjas till fullo. Varför det är så undersöks i enkätundersökningen, som så 

att säga riktade sig till knutpunkten gemenskap i verksamhetssystemet. 

Enkätundersökning: folkbibliotek och systemleverantörer (el-

ler motsvarande) 

Om inget annat anges är alla statistiska uppgifter hämtade från uppsatsförfattarens 

Sammanställning av enkätundersökning riktad till folkbibliotek. Kalkylblad med 

enkätsvar, juli-september 2019 samt Sammanställning av enkätundersökning riktad 

till systemleverantörer (eller motsvarande). Kalkylblad med enkätsvar, augusti-

september 2019 – vilket nämns så här då mer exakta referenser är svåra att göra. 

Administrativa frågor: anställning och yrkesroll 

Enkätens frågor 1-2 rörde anställning och yrkesroll. Folkbiblioteksrespondenterna 

tillfrågades vilken kommun de var anställda i och systemleverantörer (eller motsva-

rande) tillfrågades om namn och det företag eller den organisation de var anställda 

i. Fråga 1 redovisas inte i detalj, men diskuteras kort under bortfallsanalysavsnittet. 

Enkätfråga 2. Vilken är din yrkesroll? 

 
223  Folkbiblioteksspecifikt t.ex. Tingberg & Åberg (2006); Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016). 
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Samtliga respondenter svarade på frågan om yrkesroll. Uppsatsförfattaren gick 

igenom svaren från respondenterna på folkbibliotekssidan och kategoriserade och 

normaliserade dem. Störst grupp i antal var bibliotekarie i någon form, merparten 

(84 av 157 stycken) utan något prefix eller tillägg om särskilt ansvar angivet. Nästa 

grupp i storleksordning var bibliotekarier med IT- eller systemansvar, den grupp 

som uppsatsförfattaren möjligen hade förväntat bli störst med tanke på att 

följebrevet efterfrågade (eller föreslog) att en webbansvarig från biblioteksverk-

samheten skulle svara på enkäten. Där fanns dock även en passus om att biblioteket 

själv avgjorde vem som var bäst lämpad att svara. En möjlig tolkning utifrån detta 

skulle kunna vara att flerspråksfrågor ses som del av biblioteksverksamheten mer i 

allmänhet, att det inte är den webbansvarige som är bäst lämpad att svara, ens när 

saken gäller webben. ”Bibliotekarie” kan rymma inriktningar och ansvarsområden 

fastän det inte specificerats i enkätsvaren. Yrkesrollerna hos respondenterna i grup-

pen systemleverantörer (eller motsvarande) redovisas som de angavs i svaren. 

Kommunöverskridande bibliotekswebbsamarbeten 

Frågorna 3-5 riktades till folkbiblioteken och rörde bibliotekswebbsamarbeten och 

synen på hur viktiga sådana är eller skulle kunna vara ur flerspråkssynpunkt. 

Enkätfråga 3. Ingår er kommun i ett bibliotekswebbsamarbete med andra kommuner? 

Enkätfråga 4. Om JA på fråga 3: Ur flerspråkssynpunkt, hur viktigt är det att ingå i ett biblioteks-
webbsamarbete? 

Enkätfråga 5. Om NEJ på fråga 3: Ur flerspråkssynpunkt, hur viktigt skulle det vara att ingå i ett 
bibliotekswebbsamarbete? 
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Man kan säga svaren på fråga 3 redan fanns via webbplatsobservationen, men den 

var ett logiskt sätt att leda in på följande frågor som sökte mäta hur de som ingår i 

ett bibliotekswebbsamarbete värderar det ur flerspråkssynpunkt, och (mer hypote-

tiskt, på gott och ont) hur de som inte ingår i ett sådant samarbete bedömer vilket 

värde det skulle kunna ha. En intressant sak visade sig med fråga 3: något fler kom-

muner angav via enkäten att de ingick i bibliotekswebbsamarbeten än webbplatsob-

servationens ”facit”, vid kontrollmatchning dem emellan. Vid en närmare titt på 

kommunerna i fråga konstaterades att ett par vid tidpunkten var under migrering till 

ett större samarbete, några var även del av de bibliotekswebbsamarbeten som webb-

platsobservationen inte definierat som kommunernas primära bibliotekswebbar, en 

tycktes dela OPAC-instans med flera bibliotek om än med egna gränssnitt, och där-

utöver ett par oklara fall. Detta pekar dels på att tidpunkten när man besvarar en 

dylik fråga är central, dels på att begreppet kan ha olika konnotationer i olika sam-

manhang. Någon korrigering av enkätsvaren gjordes inte. 

På frågorna 4 och svarade 21 respondenter dubbelt, dvs. på båda frågorna oav-

sett svar på fråga 3. Enkätverktyget hade ingen funktion för villkorsstyrda följdfrå-

gor så uppsatsförfattaren förlitade sig på respondenternas förståelse av frågekon-

struktionen. Enskilt största svaret vid båda helgarderingarna var ”Vet ej” (9 stycken 

på fråga 4 och 4 stycken på fråga 5). En respondent från en kommun som ingår i ett 

bibliotekswebbsamarbete svarade ”Helt avgörande” också på fråga 5, möjligen ut-

ifrån sina erfarenheter av samarbetsformen, men det går inte att med säkerhet veta. 

Dubbelsvaren har fått stå kvar i redovisningen, inga korrigeringar har gjorts. 

Svaren på fråga 4 antyder att respondenterna värderar bibliotekswebbsamar-

betet som de ingår i som viktigt ur flerspråkssynpunkt, med något fler än hälften 

som svarade ”Helt avgörande” eller ”Mycket”. Svaren på mer hypotetiska fråga 5 

antyder fortfarande ett högt värderande av ett bibliotekswebbsamarbete ur fler-

språkssynpunkt men med en dragning åt motsatt håll, med sammanlagt nära en tred-

jedel svarande ”Lite” eller ”Inte alls”.  Samtidigt är antalet ”Vet ej”-svar tämligen 

högt på båda frågorna, vilket möjligen antyder att kopplingen respondenterna gör 

mellan bibliotekswebbsamarbete och flerspråksaspekten inte är särdeles stark. 

Flerspråksfunktionalitet på bibliotekswebbplatsen 

Fråga 6 i enkäten var riktad gentemot folkbiblioteken och avsåg att föra in resone-

manget mot uppsatsens kärna, bibliotekswebben med katalogdelen och dess bety-

delse ur flerspråkssynpunkt – i relation till bibliotekets sammantagna arbete med 

flerspråkighet. Fråga 7 riktade sig till både folkbibliotek och systemleverantörer 

(eller motsvarande) och baserades direkt på de preliminära resultaten från webb-

platsobservationen. 
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Enkätfråga 6. I folkbibliotekets sammantagna arbete med flerspråkighet, hur viktigt är det att den 
del av bibliotekswebben där man söker samt hanterar lån ("katalogdelen") fungerar flerspråkigt? 

Totalt 90 respondenter (cirka 57 procent) angav ”Helt avgörande” eller ”Mycket” 

som svarsalternativ på hur viktigt det är att den del av bibliotekswebben där man 

söker och hanterar lån ("katalogdelen") fungerar flerspråkigt, och av dessa angav 

merparten ”Mycket” (cirka 53 procent). 42 stycken, eller en dryg fjärdedel av samt-

liga respondenter svarade ”Lite” och endast en respondent svarade ”Inte alls”. Lite 

drygt 15 procent svarade ”Vet ej”. Nu specificerade frågan inte hur fler-

språksaspekten skulle vara tillämpad i detalj, utan hölls medvetet öppen.  

Enkätfråga 7 (folkbibliotek). Min undersökning visar preliminärt att färre än hälften av kommu-
nerna har tagit i bruk den inbyggda flerspråksfunktionaliteten på sina bibliotekswebbar. Dvs, den 
där t.ex. sök, navigering, etiketter etc. med ett klick skulle kunna skifta språk - och där biblioteken 
själva kan lägga till språkversioner av sidor. Vad är enligt dig orsak till detta? Välj ett eller flera 
alternativ. 
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Fråga 7 relaterade  till de preliminära resultaten från webbplatsobservationen  som 

visade att något färre än hälften av folkbiblioteken hade flerspråksfunktionaliteten 

i bruk på sina bibliotekswebbar, det vill säga den där exempelvis sök, navigering, 

etiketter etc. med ett klick skulle kunna skifta språk – och där biblioteken själva kan 

lägga till språkversioner av sidor. Denna fråga sökte utröna orsakerna till detta. 

Först av allt ska det klargöras att fråga 7 var den första av de tre som på grund 

av en teknisk miss initialt krävde att respondenten valde ett förformulerat svarsal-

ternativ för att ens (vid behov) kunna svara i fritextfältet. Detta gällde endast folk-

biblioteken. Cirka 40 respondenter svarade innan saken korrigerades. En jämförelse 

av fördelningen fasta svar mellan ”delpopulationerna” före respektive efter korri-

gering visade inga större variationer, mer än att något fler efter korrigeringen möj-

ligen lite oväntat angav ”Vet inte”. Andelen fria kommentarer var dock drygt dub-

belt så hög (32 kontra 15 procent) efter korrigeringen av felet, så gissningsvis gick 

vissa potentiella sådana förlorade initialt för att respondenter endast angav ett för-

formulerat svar. Uppsatsförfattarens bedömning är att den huvudsakliga fördel-

ningen i resultatet principiellt ändå är giltigt, om man bortser från de exakta siff-

rorna i redovisningen. 

44 respondenter svarade i fritextfältet. Via innehållsanalys bedömdes dessa 

huruvida de var att betrakta som ett eget föreslaget svarsalternativ (anges med as-

terisk i diagrammet) eller en mer allmän kommentar – de innehöll ibland både och. 

Dessa kategoriserades sedan. Kategorin ”Övriga angivna orsaker” bestod av (sam-

manfattat av uppsatsförfattaren): 

• Kanske att man inte riktigt litar på automatöversättning? 

• Möjligen inte motiverat pga för få (arabisktalande i detta fall) 

• Idén om att lättläst/klarspråk (svenska) ska räcka 

• Brist på beslut från ledningen 

• Tjänst som behöver köpas extra? 

• Ej tagits hänsyn till vid upphandling 

• Problem att ur systemet leverera texter till tolkarna 

• Brist på teknisk kompetens? 

En handfull kommenterade att de på olika sätt var "på gång" i det frågan avsåg, 

några nämnde användning Google Översätt i olika avseenden, en skrev att det det 
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var svårt att svara för andra (de själva använde flerspråksfunktionaliteten), och så 

var där några ytterligare kommentarer med mer allmänna reflektioner. Tre 

kommentarer antydde viss begreppsförvirring kring "flerspråksfunktionalitet" och 

webbplats respektive katalog. 

Trots storleksskillnaderna i de två respondentgrupperna före och efter felkorri-

geringen är det slående att de tre orsaker som placerade sig i topp var identiska hos 

dem båda, uppifrån och ned: ”Tidsbrist”, ”Brist på språkkompetens inom biblio-

teksorganisationen” samt ”Brist på ekonomiska resurser”. Dessa resultat bekräftar 

i hög grad resultaten i Bjarnegård och Eklöv Rosanders uppsats från 2016.224 

Nästa orsak i storleksordningen var hos respondenterna från folkbiblioteken 

”Tekniska problem (hos bibliotekswebbplatsen)” – noterbart en orsak som helt sak-

nades hos systemleverantörer (eller motsvarande). 

Enkätfråga 7 (Systemlev. el motsv.). Min undersökning visar preliminärt att färre än hälften av 
kommunerna har tagit i bruk den inbyggda flerspråksfunktionaliteten på sina bibliotekswebbar. Dvs, 
den där t.ex. sök, navigering, etiketter etc. med ett klick skulle kunna skifta språk - och där biblio-
teken själva kan lägga till språkversioner av sidor. Vad är enligt dig orsak till detta? 

Den enda kommentaren från systemleverantörer (eller motsvarande)-gruppen var 

en reflektion kring att de bibliotek hen hade jobbat med möjligen valt att bortprio-

ritera frågan i väntan på att man blivit mer van med det nyimplementerade systemet. 

Språkgrupper och deras behov 

Frågorna 8-9 riktades till båda respondentgrupperna och fokuserade på språkgrup-

per och språk mer specifikt. Tidigare forskning visade på skillnader i behov och 

användningsmönster i relation till bibliotek beroende på tid som språkgrupper be-

funnit sig i landet. I svensk kontext finns dessutom de nationella minoriteterna som 

i praktiken kan innefatta både ”nya” såväl som sedan länge ”etablerade” individer. 

Med detta i åtanke var det relevant att fråga respondenterna om deras uppfattning 

kring språkgruppernas behov av flerspråksfunktionalitet på bibliotekswebbplatsen. 

I ljuset av de språkförändringar som Sverige sett de senaste åren fanns även skäl att 

 
224  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016). 
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fråga respondenterna vilket språk som borde prioriteras att bli tillgängligt via fler-

språksfunktionaliteten på bibliotekswebben (katalogdelen). 

Enkätfråga 8. Med avseende på den del av bibliotekswebben där man söker samt hanterar lån ("ka-
talogdelen") - vilka har det största behovet av flerspråksfunktionalitet? Välj ett alternativ. 

Rörande språkgruppernas behov i katalogdelen (fråga 8) var hos båda respondent-

grupperna svarsalternativet ”Språkgrupper med utländsk bakgrund som är nyare i 

Sverige och som ännu ej är så etablerade i landet” det största. Endast 4 procent av 

folkbiblioteksrespondenterna svarade ”De nationella minoriteterna …”, medan 

ingen från respondentgruppen systemleverantörer (eller motsvarande) angav detta. 

Frågan var av den typen att endast ett svarsalternativ kunde ges. 

Två folkbiblioteksrespondenter använde sig av helt öppna fråga 15 för att kom-

mentera fråga 8. En hade velat ange samtliga tre alternativ eftersom ingen var att 

betrakta som viktigare än de andra. Detta var visserligen inte vad som efterfrågades, 

men viktigt att notera som potentiell tolkning av frågeställningen. Den andra re-

spondenten angav att hens svar var en gissning eftersom deras användbarhetstester 

inte hade fokuserat på denna specifika aspekt (samt hade önskat kommentarsmöj-

lighet även på fråga 8). 

Fråga 9 bestod av ett fritextfält där respondenterna ombads att ange ett språk 

som borde prioriteras att bli tillgängligt i katalogdelen på bibliotekswebben. Svars-

frekvensen var hög. Fyra folkbiblioteksrespondenter angav inget språk men kom-

menterade (visste ej, kunde ej välja ett på grund av snabba demografiska skift-

ningar, eller angav de använde Google Översätt), medan 18 istället angav flera 

språk (totalt 49 språk, i spannet 2-6 stycken per respondent, i snitt cirka 2,7). Det 

betyder att 31 svar utöver det efterfrågade inkom. Uppsatsförfattaren valde att in-

kludera samtliga. Såväl kommentarerna som multipelsvaren antyder medvetenhet 

kring frågans komplexitet och möjligen också en ovilja att behöva ställa språk mot 

varandra. Det är inte osannolikt att också fler respondenter hade önskat ange fler 

språk. 
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Svaren från respondentgruppen systemleverantörer (eller motsvarande) går inte 

att dra några egentliga slutsatser ifrån: engelska, finska och somaliska en gång var-

dera pekar inte ut några tendenser. Det gör däremot svaren från folkbiblioteksre-

spondenterna, där engelska följt av arabiska är i topp, klart och tydligt. Precis som 

i Språkrådets undersökning 2017 av kommunernas flerspråkiga information på de-

ras webbplatser. 225  Engelskans topplacering (79 omnämningar) bör kunna ses uti-

från dess ”universella” roll i språksammanhang och i synnerhet på internet. Arabis-

kans placering steget efter (66 omnämningar) korrelerar sannolikt med språkets ök-

ning generellt i det svenska samhället, särskilt återspeglande de senaste årens mi-

grationsmönster.226 Detta gäller även flera av de i enkätfrågan i storleksordning ef-

terföljande språken, som persiska, tigrinska och somaliska. 

Enkätfråga 9. Med avseende på den del av bibliotekswebben där man söker samt hanterar lån ("ka-
talogdelen") - vilket språk (förutom svenska) borde prioriteras att bli tillgängligt via flerspråks-
funktionaliteten? Ange ett språk. 

I likhet med fråga 8 är de nationella minoritetsspråken små i fråga 9. Finskan nämn-

des av båda respondentgrupperna, men inte i någon högre omfattning (totalt 9 om-

nämnanden). Samiska, inklusive en varietet, omnämndes tre gånger av folkbiblio-

teksrespondenterna. De nationella minoritetsspråken jiddisch, meänkieli och 

romska förekommer överhuvudtaget inte bland svaren på fråga 9. 

Här kan man också dra paralleller till resultaten från webbplatsobservationen. 

Av de nationella minoritetsspråken förekom endast finskan tillgänglig, om än inte 

i stor skala, via bibliotekswebbarnas flerspråksfunktionalitet – inga övriga. 

 
225  Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018), s. 22. 
226  Parkvall (2018). 
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En kommentar gavs till fråga 9 via helt öppna fråga 15, och det var en allmän 

reflektion kring att språkvalet näst efter engelskan troligen visade stora variationer 

bland kommunerna, beroende på lokalt förekommande språkgrupper. 

Automatisk översättning 

Webbplatsobservationen visade att en dryg fjärdedel av kommunerna använde 

Google Översätt på sina folkbibliotekswebbar, en icke försumbar mängd således, 

med tanke på riskerna med felöversättningar. 

Fråga 10 ville undersöka saken vidare via attityderna hos båda grupperna av 

respondenter till automatisk översättning, närmare bestämt hur sådana står sig 

gentemot manuell översättning.  Också denna fråga hade en viss hypotetisk karaktär 

genom att önska svar även från de som inte har det i bruk i ”sitt system”, helt enkelt 

för att uppsatsförfattaren antog att internetanvändare i gemen och enkäturvalsgrup-

perna i synnerhet hade testat tjänsterna (eller tjänsten i praktiken) tillräckligt för att 

ge ett omdöme. 

Enkätfråga 10. Vissa bibliotek använder maskinöversättningsverktyg (Google Översätt) på sin 
webbplats. Hur bra står sig ett sådant i jämförelse med att använda webbplatsens inbyggda fler-
språksfunktionalitet (där språkversioner av innehåll manuellt kan anpassas av biblioteket)? Svara 
gärna även om ditt system inte använder det men du anser dig ha erfarenhet av saken. 

Från gruppen Systemleverantörer (eller motsvarande) besvarade endast två respon-

denter, med varsitt svar ”Tillräckligt bra” respektive ”Sämre”, vilket återigen är 

svårt att dra generella slutsatser från. Bland folkbiblioteksrespondenterna, av vilka 

alla svarade, var det mest frekventa svaret ”Vet ej”, 65 stycken, eller cirka 41 pro-

cent. Förutom tre enstaka svar som angav att automatiska översättningar står sig 

bättre mot de manuella, drog svaren åt det så att säga mer skeptiska hållet. Cirka 23 

procent menade att de står sig ”Tillräckligt bra” medan cirka 34 procent angav 

”Sämre”. Fråga 10 gav ingen möjlighet till öppna svar, vilket nog hade behövts, för 

trots den höga siffran ”Vet ej”-svar nämndes Google Översätt i flera sammanhang, 

antingen enskilt eller som del av resonemang, i fritextfälten på andra frågor. Det är 
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lämpligt att samla några sådana kommentarer här (uteslutningar gjorda i citaten 

emellanåt av konfidentialitetsskäl): 

Vi använder Google Translate, vilket förstås inte är optimalt. Vi har valt att författa egna texter 
gällande [uppräkning av språk], med korta förklarande texter om vad biblioteket erbjuder och 
hur man ansöker om bibliotekskort. Vi har inte tid med att författa fler texter tyvärr. [Från 
fråga 7] 

… vi har ingen möjlighet att översätta webbplatsen manuellt till flera språk utan ser Google 
Translate som enda möjligheten. … En skicklig översättare skulle förstås göra ett bättre jobb 
än Google Translate men vi ser inte det som ett alternativ. [Från fråga 11] 

Vi använder Google Översätt, som ingår i den CMS vi har (Axiell Arena). [Från fråga 11] 

[…] Vår samordnare för FFO är mycket kritisk till Google translate avseende finska språket. 
[Från fråga 11] 

Har större tilltro till Google Translate och liknande verktyg med internationell bas som inte är 
en del av själva bibliotekssystemen. Bättre då att systemleverantörerna ser till att skapa förut-
sättningar för att Google Translate och liknande verktyg verkligen fungerar optimalt och är 
lätta att integrera. [Från fråga 13] 

Det stora problemet med att använda flerspråksfunktionen på webben istället för google trans-
late är att det blir väldigt mycket mer arbete eftersom att alla sidor som ska vara på flera språk 
behöver skapas och skrivas manuellt. Det innebär även att det blir väldigt många fler sidor som 
behöver uppdateras och hållas aktuella. Detta innebär även svårigheter om det är språk som 
ingen i bibliotekspersonalen kan. Problemet är brist på resurser. Möjligen att systemleverantö-
rer kan underlätta genom att tillhanda hålla grundfunktionernas sidor på andra språk. [Från 
fråga 14] 

Vi tror att google translate kan fungera tillräckligt bra på informationssidor, men att t ex Låne-
regler och villkor kan behövas översättas då det är viktigt att det inte blir översatt felaktigt. 
[Från fråga 15] 

... vi valt en mellanväg där vi har översatt den viktigaste basala informationen om biblioteket 
på tio olika språk. Utöver det har vi även google translate som kan översätta hela webbplatsen, 
men där är ju kvaliteten högst varierande beroende på vilket språk man översätter till. […] 
[Från fråga 15] 

Tid och resurser är avgörande. Vi använder idag Google translate för att överhuvudtaget ge 
möjlighet till någon översättning. Det räcker inte och är en tjänst med medföljande integritets-
problem men andra krav på verksamheten (vi [sic] lag eller från uppdrag) har prioriterats före 
av bland annat politiker. [Från fråga 15] 

[…] Inför nästa upphandling kommer jag ta med som krav att hemsidan skall komma med 
maskinöversättningsverktyg inbyggt. […] [Från fråga 15] 

Google translate-lösningen hade varit hygglig om det inte vore för integritetsproblemen. [Från 
fråga 15] 

På bibliotekens webbplats kan man använda sig av Google translate, medan man i pubsök 
(alltså där man söker i kommunbibliotekens katalog) enbart kan välja mellan språken svenska 
och engelska. [...] svårt att få tiden att räcka till för att jobba omfattande med webben. 
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Flerspråkigheten på webben har därför inte haft första prioritet, det har däremot att ha en webb-
plats överhuvudtaget haft. [Från fråga 15] 

När det gäller Google Översätt så vill jag bara säga att det fungerar bättre än alla andra lösningar 
som inte används. [Från fråga 15] 

När kommentarerna sammanförs så blir Google Översätt nästan som ett prisma 

varigenom hela flerspråksfrågan belyses, påvisande hur den sträcker sig i många 

riktningar samtidigt. Även om det var respondenter med Google Översätt i bruk 

som kommenterade, kan man anta att situationsbeskrivningen de gav var nå-

gorlunda generaliserbar. Det är tydligt att det finns en medvetenhet om nackdelarna 

med automatisk översättning – både kvalitets- och integritetsaspekter nämndes. 

Samtidigt framstår tjänsten närmast som en räddare i nöden när bristen på resurser, 

i ordets bredaste bemärkelse, är ett faktum. Det är också slående hur den sist cite-

rade kommentaren ovan liksom talar i samma slags pragmatiska ordalag om över-

sättningstjänster som kunde ses hos He i forskningsgenomgången.227 

Utgångspunkter för arbetet med flerspråkighet 

Frågorna 11 och 12 sökte svar på vilka underlag och utgångspunkter som eventuellt 

fanns bakom arbetet med flerspråkighet på webben. 

Enkätfråga 11. Har ert/era bibliotek använt något underlag som hjälp för arbetet med flerspråkig-
het på bibliotekswebben? Välj ett eller flera alternativ. 

 
227  He (2009), s. [4]. 
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Den första av frågorna riktade sig enbart till folkbiblioteken och hade fokus på 

huruvida de kartlagt målgrupper och behov som basis för arbetet med flerspråkighet 

på bibliotekswebben. Absoluta merparten svarade nej, och detta huvudsakliga re-

sultat står sig sannolikt även efter att man problematiserat svaren. Fråga 11 var 

nämligen en av de tre som (på grund av en teknisk miss) initialt krävde att man 

valde ett förformulerat svarsalternativ för att ens kunna svara i fritextfältet. Bland 

respondenterna som drabbades av detta svarade en majoritet (uppåt 30 stycken) 

”Nej” på fråga 11, övriga svar färre i antal men tämligen jämnt fördelade sinsemel-

lan. Man skulle därmed kunna tolka delar av dessa ”Nej” som potentiellt falska, 

angivna bara för att få komma vidare i enkäten. Andelen ”Nej”-svar bland respon-

denterna efter att felet korrigerats var dock aningen högre. Och även om man skulle 

subtrahera samtliga potentiellt felaktiga ”Nej” från det redovisade totalresultatet 

skulle svarsalternativet alltjämt vara högst, med marginal. Utöver detta kan nämnas 

att två respondenter förvirrande nog lade till varsitt ”Nej”-svar till sina valda ”Ja 

…”-svarsalternativ. Inga av svaren har tagits bort från redovisningen. Uppsatsför-

fattarens bedömning är därmed att det redovisade resultatet principiellt är giltigt, 

bortsett från de exakta sifferangivelserna. 33 respondenter svarade i fritextfältet. 

Via innehållsanalys bedömdes huruvida de var att betrakta som ett eget föreslaget 

svarsalternativ (angivna med asterisk i diagrammet för fråga 11) eller en allmän 

kommentar – de innehöll ibland bådadera. Kategorin ”Övriga enskilda svarsalter-

nativ” bestod av (sammanfattat av uppsatsförfattaren): 

• Samordnare för förvaltningsområdet finns i kommunen 

• Samarbete med modersmålslärare och översättningsbyrå 

• Följer direktiv från kommunen 

• Fokus på förvaltningsspråken 

• Underlag från flyktingmottagning/integrationsenhet 

• Lånestatistik som utgångspunkt 

• Kontakt med målgrupper via verksamheten 

• Förvaltningsområdesspråken och engelska prioriterat 

Några av kommentarerna rörde Google Översätt (redovisade under fråga 10), en 

svarade att man inte aktivt arbetar med flerspråkighet på webben, en annan att man 



 81 

är på gång. För övrigt förekom mer allmänna kommentarer om rådande praktik och 

tillämpning hos biblioteken lokalt. 

Fråga 11 var inspirerad av Bjarnegård och Eklöv Rosanders enkät. Frågan var 

här delvis ”öppnare” ställd men med i princip samma svarsalternativ. De fick en 

betydligt jämnare svarsfördelning i sin enkät, medan nej-svaret var mer markant i 

föreliggande uppsats.228 Merparten av biblioteken som svarat har alltså inte kartlagt 

relevanta språkgrupper, vilket vi sett att både tidigare forskning och webbriktlinjer 

betonar vikten av.229 Resultatet antyder att den mer exakta kunskapen om verksam-

hetssystemets subjekt, biblioteksanvändaren, således är bristfällig bland folkbiblio-

teken, även om svaren på fråga 9 indikerar medvetenhet kring aktuella språkbehov. 

Fråga 12 var den genom vilken uppsatsförfattaren först blev varse det initiala 

tekniska problemet där eget svarsalternativ inte kunde anges utan att ett förformu-

lerat alternativ först fylldes i. En biblioteksrespondent meddelade detta via e-post. 

Frågan och svarsalternativen var praktiskt taget identiska med de som Bjarnegård 

och Eklöv Rosander ställde i sin uppsats 2016: tanken var här att helt pragmatiskt 

upprepa frågan för att kunna jämföra resultaten. 

Enkätfråga 12 (folkbibliotek). Har ni i arbetet med flerspråkig tillgänglighet på webbplatsen utgått 
från någon typ av regelverk eller riktlinjer? Välj ett eller flera alternativ. 

 
228  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016), s. 26. 
229  T.ex. He (2009); Vägledningen för flerspråkig information (2011). 
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Det går i deras upplägg att förstå svarslogiken: först några befintliga regelverk/rikt-

linjer som jakande svar, sedan Nej…-svaret (som ändå är ett slags jakande svar) 

och till sist möjligheten att ange eget alternativ. I efterhand har uppsatsförfattaren 

självkritiskt fått konstatera att svarsalternativen borde ha formulerats om (till ex-

empel helt strunta i svarens inledande ja/nej). 

Närmare analys av inkomna svar antydde att respondenter innan felkorrige-

ringen antagligen använde ”Nej…”-svaret i något högre grad som en ”utväg”. Ett 

par kommentarer antydde detta uttryckligen, varav den ena var mycket kritisk till 

hur ”Nej…”-svaret föreföll värderande formulerat. Uppsatsförfattaren kan bara 

hålla med: ett från början tveksamt svarsalternativ förvärrades av ett slags inledande 

klicktvång. Säkert är en andel av svaren ”Nej, snarare från en demokratisk grund-

princip om alla medborgares delaktighet” fullt legitima, men reliabiliteten är för låg 

för att kunna dra några slutsatser. Däremot borde övriga angivna svar vara mer till-

förlitliga. Det är inte så troligt att man skulle ange ett jakande svar följt av ett spe-

cifikt regelverk bara för att ta sig framåt i enkäten. Intressant nog var ”Nej…”-

svaren klart flest också i Bjarnegård och Eklöv Rosanders resultat.230 

Bortser man från ”Nej…”-svaret var bibliotekslagen det mest frekventa svaret 

följt av den lokala biblioteksplanen. Via fritextfältet formulerades ett ”vet ej”-svars-

alternativ. Därefter följde bestämmelserna om nationella minoriteternas rättig-

heter… och språklagen samt några ytterligare mindre  

26 respondenter svarade i fritextfältet. Via innehållsanalys bedömdes dessa 

huruvida de var att betrakta som ett eget föreslaget svarsalternativ (angivna med 

asterisk i diagrammet) eller en mer allmän kommentar – de innehöll ibland både 

och. Kategorin ”Övriga enskilda svarsalternativ” bestod av (sammanfattat av upp-

satsförfattaren): 

• Samtliga förformulerade alternativ vore aktuella om man skulle påbörja 

flerspråksarbete 

• Webbplatsen styrs från en annan ort 

• Flerspråksarbetet står stilla pga. personalbrist 

• Aktuella flyktinggrupperna i åtanke när webben senast arbetades om 

Ett par kommentarer beskrev kort vilka språk man har på webbplatsen, några att 

man inte arbetat med frågan och därutöver någon hänvisning till tidigare svar. 

 

 
230  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016), s. 27. 
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Enkätfråga 12 (systemlev. el. motsv.). Har ni i arbetet med flerspråkig tillgänglighet på 
webbplatsen utgått från någon typ av regelverk eller riktlinjer? Välj ett eller flera alternativ. 

Bland respondenterna i gruppen systemleverantörer (eller motsvarande) inkom två 

svar och en kommentar om att hen inte jobbat med frågan. 

Ansvar och relationer 

Fråga 13 var obligatorisk och medvetet tillspetsad genom att endast ett svarsalter-

nativ kunde anges, med förhoppningen att respondenten därmed skulle tvingas pri-

oritera och således renodla synen på ansvaret. 

Enkätfråga 13. Vem har det huvudsakliga ansvaret för att folkbibliotekets webb ska fungera fler-
språkigt? 

Tydligt är att folkbiblioteksrespondenterna främst lade ansvaret på sig själva, åt-

följda av Systemleverantörer respektive Ansvariga politiker inom kommunen. För-

sumbart få svarade Kungliga biblioteket eller Biblioteksanvändarna. Merparten 

svarade utan åtföljande kommentar, men 44 kommentarer förekom dock. Strax fler 

än hälften av dessa bedömdes som reflekterande över komplexiteten i frågeställ-

ningen, ofta med resonemang att det är flera aktörer involverade och att ansvaret 

landar på flera. Några få uttryckte att insatser på nationell nivå vore positiva. Sju 

respondenter som hade svarat Ansvariga politiker inom kommunen motiverade kort 

sina svar i kommentarsform, och en handfull gjorde likaledes kring sina svar Bibli-

otekspersonalen respektive Systemleverantörer. Två respondenter antydde genom 

sina kommentarer att ett ytterligare svarsalternativ möjligen hade varit relevant att 
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inkludera i enkätfrågan, nämligen Biblioteksledningen som separat från Biblioteks-

personalen, vilket är en rimlig och intressant aspekt. 

Sju respondenter, alla fördelade på de tre översta svarsalternativen kommente-

rade att de inte visste eller var osäkra, men varit tvungna att välja ett svarsalternativ. 

En av respondenterna som svarade Systemleverantörerna kommenterade att hen 

hade velat ha svaret suddat, men då inget alternativt svar meddelades är det alltjämt 

inkluderat i siffrorna, dock med hens reservation härmed redovisad. Åtta respon-

denter inkluderade i sina kommentarer inpass om att enkätfrågan var problematisk 

(bland annat ”komplex”, ”konstig”, ”knivigt ställd”), en rentav med funderingen 

huruvida det var en kuggfråga. En respondent svarade via sista, öppna fråga 15 att 

fråga 13 borde haft ett vet ej-alternativ. 

En slutsats uppsatsförfattaren drar utifrån svar och kommentarer är att fråge-

ställningen kan ha uppfattats mer som en kunskapsfråga (kan du det korrekta sva-

ret?) än som en attitydfråga (vilken är din uppfattning?). Detta kan ha påverkat 

svarsresultaten. I själva verket kan frågan sägas ha element av båda. Bedömningen 

är ändå att svaren speglar något, till exempel att uppfattningen av ansvarsfrågan inte 

låter sig renodlas, oavsett om det baseras på faktiska juridiska-byråkratiska förhål-

landen eller attityder. 

Enkätfråga 14. På vilket sätt borde samarbetet mellan folkbiblioteken och systemleverantörerna 
utvecklas för att förbättra förutsättningarna för en flerspråkig bibliotekswebb? Kommentarerna ka-
tegoriserade av uppsatsförfattaren. 
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I forskningsgenomgången framgick via Abrahamssons och Bergs kunskapsöversikt 

att produktutvecklingen påvisat en tröghet och att samarbetet mellan parterna inte 

alltid fungerat gynnsamt. Det var således lämpligt att ställa frågan till dem båda hur 

samarbetet skulle kunna utvecklas, specifikt kring frågan om flerspråkig biblioteks-

webbplats. Fråga 14 besvarades via fria svar. Från folkbibliotekens 157 responden-

ter inkom 75 svar, med en genomsnittlig längd på 134 tecken. Genom innehållsa-

nalys letade uppsatsförfattaren efter mönster och gemensamma nämnare bland sva-

ren och kategoriserade dem därefter. Som framgår i diagrammet för svaren från 

biblioteksrespondenterna kan man argumentera för att Dialog (14), Flerspråkighet 

krav vid utveckling och upphandling (5), Utbildning (3) och Bredare samarbete 

mellan systemleverantörer och andra bibliotek (3) handlar om relationen parterna 

emellan. Några av de andra svarskategorierna speglar snarast mer specifika önske-

mål från biblioteken, i fallande ordning: Färdiga basfunktioner (11), Förenkla tek-

niken/handhavandet (6) och Fler språk (2). Och inskjutna bland dessa: två svarska-

tegorier som kan sägas handla om alternativ. Uppsatsförfattaren valde att kalla den 

ena Open source-system: ett delvis annorlunda sätt att arbeta (7) då flera respon-

denter beskrev hur man med sådana system (Koha t.ex.) själv tar ansvar för utveckl-

ingen. Den andra handlade om att man snarare trodde på lösningar på nationell nivå, 

Ser gärna nationella lösningar eller samordning (4). Ganska många i samman-

hanget svarade att de inte visste, Vet ej (9). Kategorin Övriga enskilda kommenta-

rer, till sist, bestod av följande (genom uppsatsförfattarens sammanfattning): 

• Önskan om att kunna korrigera innehåll 

• Besvärligt med kommunikation för mindre kommuner 

• Kritisk kommentar om Axiells marknadsposition 

• Tekniken och samarbetet verkar fungera bra (Saga) 

• Flerspråkighet har diskuterats inför kommande övergång till Koha 

• Någon måste betala för systemutveckling 

• Internationella bibliotekets sökfunktion ett föredöme, och titlar med ori-

ginalalfabet borde inkluderas i Libris 

• Önskan om förståelse för bibliotekens vardagliga arbete 

• Önskan om att ny funktionalitet inte innebar kostnader 
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• [Två otydbara kommentarer] 

 

Från gruppen Systemleverantörer (eller motsvarande) svarade samtliga tre respon-

denter. Dessa kategoriseras inte, utan citeras in extenso nedan: 

Iom att innehåll som skapas av bibliotekspersonalen alltid kommer behöva översättas manuellt 
om man inte använder Google Translate tror jag det är en svårframkomlig väg. Istället tror jag 
att man behöver acceptera kvalitén som man får från Google Translate 

Ser inget problem med detta om folkbiblioteken ger klartecken för flerspråkighet. för leveran-
tören är detta inte svårt - särskilt inte eftersom Koha redan har ett antal språk klara att användas. 

More ongoing discussion between both parties 

De två första svaren ramar in hela problemet: möjligheter finns men kräver resurser. 

Övriga kommentarer 

Sista frågan var en helt öppen fråga, tänkt att ge respondenterna möjlighet att kom-

plettera med ytterligare information. 

Enkätfråga 15. Övriga kommentarer (Är det något ni vill tillägga om ert arbete med flerspråkig 
tillgänglighet?). Kommentarerna kategoriserade av uppsatsförfattaren. 
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Från folkbibliotekens 157 respondenter inkom 41 kommentarer, med en genom-

snittlig längd på 251 tecken. Återigen gjordes en innehållsanalys för att se mönster 

och teman bland svaren, för att sedan kategorisera dem. Delar av en respondents 

svar kan ha hamnat i olika kategorier, eftersom resonemangen kunde röra flera olika 

aspekter. Det är dessa, av uppsatsförfattaren inducerade kategorier som presenteras 

i diagrammet för fråga 15. 

Folkbibliotekssvaren återspeglade delvis ett slags ”självrannsakan” (medvetet 

satt inom citationstecken av uppsatsförfattaren) eller vilja till förklaring kring frå-

gan om flerspråk på webben och varför brister förekom härvidlag. Det är kanske 

inte oväntat om enkäten lett till reflektion kring den egna praktiken, även om studi-

ens syfte varit att undersöka och inte alls att utpeka. 

Respondenter beskrev deras nuläge, exemplifierande med komplicerande tek-

niska faktorer. De beskrev vilka planer med bäring på flerspråksområdet de hade 

”på gång”, som nyrekryteringar eller nya system under implementering. Dessa var 

de tydligaste mönstren bland svaren, även om de totalt sett inte var så många. Cirka 

en handfull kommentarer rörde Google Översätt, vilka dessutom är närmare pre-

senterade vid fråga 10. ”Övriga enskilda kommentarer” rörde följande, här i av upp-

satsförfattaren sammanfattad form: 

• Enkäten tycks utgå från att flerspråkighet på webben är prioriterat 

• Flerspråk på webben handlar om hur språk lyfts på olika sätt (t.ex. bok-

tips) 

• Flerspråkig tillgänglighet enklare i det fysiska rummet 

• Generell kommentar om organisationen 

• Google Översätt bättre än inget 

• Har bra bokbestånd på efterfrågade språk 

• Känsla av att vara låst i befintligt system 

• Låg efterfrågan på flerspråkig webb(?) 

• Maskinöversättning krav i nästa upphandling 

• Otydligt ansvar antagligen orsak till brister i flerspråksfrågan på webben 

• Reflektion över att ännu inte hunnit bli så insatt i frågan 
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• Värt att satsa på flerspråk i det fall bibliotekssystemets framtid är osä-

ker? 

• Språkvarianter (samiska och meänkieli) komplicerar 

• Svårigheten att hålla innehåll uppdaterat 

• Svårt att hitta översättare 

• Tekniska utmaningar 

• Önskemål om krav från politikerhåll 

Från gruppen Systemleverantörer (eller motsvarande) inkom endast ett svar, här 

återgivet in extenso: 

Det borde vara enkelt att få till bättre stöd för flerspråkighet - särskilt för de som använder 
Koha. Eftersom alla kan återanvända de språkfiler enskilda bibliotek tar fram, så borde det inte 
vara en kostnadsfråga. Ur ett tillgänglighets- och demokratiperspektiv så borde detta prioriteras 
och tvingas fram (via lagar) politiskt. 

Här pekar respondenten på möjligheterna till samarbete biblioteken emellan, genom 

att systemets översättningsfiler kan återanvändas och delas. 

Sammanfattning  

Där webbplatsobservationen beskrev hur läget såg ut ur ett flerspråksperspektiv på 

de svenska folkbibliotekswebbplatserna, skulle enkätundersökningen utröna varför 

det ser ut som det gör. Enkäten var riktad till det uppsatsförfattaren definierat som 

gemenskapen i verksamhetssystemet och de 15 frågorna skulle ge en bild av ge-

menskapen som sådan och dess relation till de övriga knutpunkterna i verksamhets-

systemet. Bedömningen är att detta överlag lyckades, trots bortfallet i gruppen 

systemleverantörer (eller motsvarande), som dessutom gavs något färre frågor.  

Merparten av folkbiblioteksrespondenterna var bibliotekarier i någon kapacitet. 

Respondenterna från den andra gruppen hade olika slags ledande positioner. (Fråga 

1-2.) 

Biblioteksrespondenterna vars bibliotek redan ingick i webbsamarbeten värde-

rade samarbetena i huvudsak som viktiga ur flerspråkssynpunkt, totalt mer än 50 

procent svarade ”helt avgörande” eller ”mycket”. De som inte ingick i webbsamar-

beten lade inte lika stor vikt vid ett eventuellt samarbetes betydelse. I båda fallen 

visade dock svaren på en icke försumbar osäkerhet i frågan. Cirka hälften av re-

spondenterna angav att de ingick i webbsamarbeten. (Fråga 3-5.) 
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Sammanlagt drygt 57 procent av biblioteksrespondenterna angav att det är ”helt 

avgörande” eller ”mycket” viktigt att katalogdelen av bibliotekswebben fungerar 

flerspråkigt. (Fråga 6.) 

Webbplatsobservationen visade att färre än hälften av kommunerna hade tagit 

i bruk den inbyggda flerspråksfunktionaliteten på sina bibliotekswebbar. Enkätens 

båda respondentgrupper angav samma tre huvudsakliga orsaker till detta, i fallande 

ordning: ”Tidsbrist”, ”Brist på språkkompetens inom biblioteksorganisationen” 

samt ”Brist på ekonomiska resurser”. Hos biblioteksgruppen låg ”Tekniska pro-

blem (hos bibliotekswebbplatsen)” också ganska högt. (Fråga 7.) Ovanstående be-

kräftar resultat i tidigare uppsatser.231 

Båda respondentgrupperna menade med stor tydlighet att ”Språkgrupper med 

utländsk bakgrund som är nyare i Sverige och som ännu ej är så etablerade i landet” 

är de som har det största behovet av flerspråksfunktionalitet i katalogdelen på 

bibliotekswebben. Försvinnande få respondenter svarade att nationella minorite-

terna hade störst behov på denna punkt. (Fråga 8.) 

Engelska och arabiska, i nämnd ordning, var i särklass i topp bland språk som 

borde prioriteras att bli tillgängliga via flerspråksfunktionaliteten på biblioteks-

webben, katalogdelen, enligt biblioteksrespondenterna. Av de nationella minori-

tetsspråken låg finska överst, om än i absoluta tal långt efter ovannämnda två språk. 

(Fråga 9.) Arabiskans position korresponderar med språkets generella ökning i lan-

det de senaste åren, vilket också lyfts fram i litteraturen.232 

På frågan om hur automatisk översättning, i praktiken Google Översätt, står sig 

jämfört med den manuellt hanterade inbyggda flerspråksfunktionaliteten på en 

webbplats, fanns först och främst en stor osäkerhet bland respondenterna. Bland de 

som ändå ansåg sig veta kunde man generellt se en skeptisk eller avvaktande ten-

dens gentemot tjänsten i omdömena. Försumbart få ansåg den likvärdig eller bättre. 

(Fråga 10.) 

De flesta bibliotek hade inte använt några underlag rörande demografi och mål-

grupper som hjälp i arbetet med flerspråkighet på bibliotekswebben. Ett något 

mindre antal hade gjort t.ex. kartläggningar, mött representanter för språkgrupper, 

använt statistik, eller ytterligare annat. Många biblioteksrespondenter svarade att de 

heller inte utgått från några specifika regelverk eller riktlinjer rörande arbetet med 

flerspråkig tillgänglighet på webben, även om bibliotekslagen, den lokala biblio-

teksplanen och ytterligare andra svarsalternativ angavs i lägre grad. (Fråga 11-12.) 

På frågan om vem som har det huvudsakliga ansvaret för att folkbibliotekets 

webb ska fungera flerspråkigt föll biblioteksrespondenternas svar huvudsakligen på 

följande, i fallande ordning: ”Bibliotekspersonalen”, ”Systemleverantörerna” och 

”Ansvariga politiker inom kommunen”. Respondenterna från gruppen 

 
231  Bjarnegård & Eklöv Rosander (2016), s. 38; Vikten av bl.a. tid och kunskaper generellt i webbarbete lyfts 

fram av Bergstrand (2003), s. 55–57. 
232  T.ex. Kommunernas flerspråkiga information på internet (2018); Parkvall (2018). 
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systemleverantörer (eller motsvarande) svarade ”Bibliotekspersonalen”, ”Ansva-

riga politiker inom kommunen” respektive ”Kungliga biblioteket”. (Fråga 13.) 

Alla respondenter tillfrågades hur samarbetet mellan folkbiblioteken och 

systemleverantörerna borde utvecklas för att förbättra förutsättningarna för en fler-

språkig bibliotekswebb. De fria svaren spretade åt lite olika håll men från biblio-

tekshåll kunde man se önskemål om mer dialog, färdiga basfunktioner, förenklingar 

av tekniken/handhavandet, samt utbildningar. Detta betyder möjligen att förhållan-

det mellan bibliotek och leverantörer alltjämt dras med de samarbetsbrister som 

Abrahamsson & Berg pekade på i sin litteraturstudie.233 Vissa svar pekade delvis åt 

andra håll: nationella lösningar eller samordning, eller open source-system och de 

delvis annorlunda arbetssätt dessa innebär. Svaren från gruppen systemleverantörer 

(eller motsvarande) visade inga mer generella tendenser, mer än att också en av 

dessa framförde behovet av mer dialog. (Fråga 14.) 

Enkätens sista fråga var en helt öppen sådan för att fånga in övriga eventuella 

synpunkter. Cirka en fjärdedel av biblioteksrespondenterna svarade och ganska 

många av svaren hade en slags förklarande karaktär: dels ”självrannsakande”, dels 

att man var ”på gång” på olika sätt, dels olika beskrivningar av deras nuvarande 

webbar. Därutöver återupprepades bland annat önskemål om samordning på högre 

nivå, samt angivandet av resursbristen som orsak till att flerspråk på webben prio-

riterats lågt. Utöver detta en rad skiftande kommentarer. Enda kommentaren från 

den andra respondentgruppen resonerade kort kring tekniska möjligheter med de-

lade språkfiler biblioteken emellan, samt vikten av politisk prioritering av detta äm-

nesområde. (Fråga 15.) 

I efterhand kan reliabiliteten diskuteras för fyra frågor. Ett fel vid enkätens öpp-

nande påverkade inledningsvis själva möjligheterna att svara på frågorna 7, 11 och 

12. Formuleringen av fråga 13 var å andra sidan sådan att det inte blev fullt tydligt 

om den testade respondentens kunskaper eller attityder. Bedömningen är i slutän-

dan att svaren inte är bortkastade, utan att de trots allt indikerar tendenser på sina 

respektive områden. 

 
233  Abrahamsson & Berg (2007), s. 16. 
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Slutdiskussion 

Syftet var att undersöka dels hur och i vilken omfattning de svenska folkbiblioteken 

förverkligat flerspråkighet i de system på webben genom vilka deras användare sö-

ker medier och sköter lån, dels att undersöka uppfattningar i ämnet hos biblioteks-

personal respektive systemleverantörer (eller motsvarande) – för att identifiera pro-

blem och möjliga lösningar. 

Verksamhetsteori med utgångspunkt hos Engeström utgör den huvudsakliga 

analysgrunden, där flerspråkighet på folkbibliotekswebbplatser definierats som ett 

verksamhetssystem, ofta illustrerat som en triangel med knutpunkter, vars så kal-

lade objekt, den knutpunkt varåt verksamheten riktar sig, är den flerspråkigt till-

gängliga bibliotekswebbplatsen. Uppsatsförfattaren valde en tillämpning som ope-

rerade med ett enda verksamhetssystem. Utgångspunkten var att folkbibliotek och 

systemleverantörer (eller motsvarande) delar såväl objekt som subjekt – biblioteks-

webbanvändaren med sitt/sina språk – och att de därmed kan ses som delar av 

samma gemenskap med olika roller och ansvar på basis av arbetsdelningen. Mot-

sättningar inom verksamhetssystemet bedömdes som särskilt intressanta, eftersom 

de förutom att utgöra hinder också kan utgöra möjlighet till förändring och utveckl-

ing. Sex frågeställningar bidrog till att uppfylla syftet. Dessa konkretiserades sedan 

ytterligare i de två empiriska delundersökningarna – en webbplatsobservation och 

en enkätundersökning. Här följer den diskussion som ger svaren på frågorna. 

Första frågeställningen var: Vilka system använder svenska folkbibliotek för 

sina bibliotekswebbar? Webbsystemen som används av biblioteken hör till knut-

punkten verktyg i verksamhetssystemet och de förmedlar subjektets handlande. Frå-

gan inbegrep att klargöra vilka som låg bakom systemen och systemens huvudsak-

liga karakteristika ur flerspråkssynpunkt. Webbplatsobservationen identifierade 

åtta olika webbsystem, av vilka hela fem kunde tillräknas moderföretaget Axiell, 

även om några av dessa system vid tiden för undersökningen drevs under egna va-

rumärken. På kommunbasis använde uppåt hälften av folkbiblioteken Axiell Arena, 

det enskilt mest frekventa systemet, vilket innebär en mycket stark position i folk-

bibliotekssverige för företaget, och således också i verksamhetssystemet och dess 

knutpunkter gemenskap och arbetsdelning, vilket i slutändan utgör en fråga om in-

flytande och makt. Hur en stark aktör agerar – eller inte agerar – får stort genomslag. 

Enligt Engeström består verksamhetssystem av en mångfald röster. Utvecklingen 

bland bibliotekswebbsystemen kan betraktas som en pågående förhandling om 

denna flerstämmighet, på ett strukturellt plan. För samtidigt som Axiell stärkt grep-

pet om marknaden, ser vi en tendens med fler bibliotek som använder system base-

rade på öppen källkod, här främst Koha. Inom denna sfär är mångfalden av aktörer 

åtminstone i teorin en inherent egenskap, då biblioteken är friare att välja hur drift, 
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utveckling etc. ska hanteras. Här pågår alltså rörelser i något disparata riktningar, 

intressanta att bevaka de kommande åren. 

Samtliga system hade inbyggt stöd för flerspråkighet. Engelska ingick i alla per 

standard men inget inkluderade samtliga svenska nationella minoritetsspråk. Även 

om det är folkbibliotekets ansvar att tillhandahålla specifika språk på sin webbplats, 

är det något anmärkningsvärt efter så många år med minoritetslagstiftningen att 

ingen av de kommersiella leverantörerna verksamma i Sverige på eget bevåg tycks 

ha sammanställt åtminstone ett baspaket av översättningar till de nationella minori-

tetsspråken. Visst är det en utgift initialt, men borde också utgöra ett marknadsfö-

ringsargument om och när det väl är gjort. Verksamhetssystem påverkas av händel-

ser och förändringar i dess omvärld och ovannämnda väcker frågan om vilka olika 

externa faktorer – nystiftade lagar, exempelvis – som kanaliseras genom vem i ge-

menskapen.  

Drygt en fjärdedel av kommunerna använde Google Översätt. Enkäten visade 

att här fanns en medvetenhet rörande bristerna hos tjänsten men också att den i vissa 

fall tycktes ha fått rollen som ”räddare i nöden”, vilket inte är oproblematiskt. Som 

en komponent inbäddad på bibliotekswebbplatsen hör tjänsten till knutpunkten 

verktyg – men vilket inflytande som gemenskapen har på tjänsten kan diskuteras, 

särskilt gällande de ingående språken. Google kan inte direkt sägas ingå i verksam-

hetssystemets gemenskap, men får på detta sätt ändå en betydande inverkan. 

Ovannämnda tangerar både den andra och den tredje frågeställningen: Hur han-

terar folkbiblioteken flerspråkighet på sina bibliotekswebbar? respektive Till vilken 

grad uppfyller folkbibliotekswebbarna utvalda webbriktlinjer relaterade till fler-

språkighet? Webbplatserna undersöktes utifrån ett urval av de officiella webbrikt-

linjer som rör flerspråkighet.234 Flerspråksstödet kan sägas uppfylla en basnivå i 

riktlinje 17, men däremot undersöktes inte i detalj stödet bland annat för RTL-språk. 

I de fall flerspråksfunktionaliteten var i bruk testades på webbplatsens startsida 

huruvida korrekt språkkod visades i sidans html-kod vid skifte av språk (riktlinje 

141). Korrekt kod visades i mycket hög grad – runt 90 procent – vilket är positivt, 

men det borde vara en tämligen enkel sak att ordna så att man når 100 procent. 

Riktlinjen är av högsta prioritet och språkkodsaspekten blir särskilt viktig med in-

förandet av det så kallade webbdirektivet. Principiellt borde det heller inte vara 

svårt att göra språkingångarna – de ikoner man klickar på för att skifta språk – mer 

enhetliga (riktlinje 17). Här rådde mycket stor variation på folkbibliotekswebbarna. 

Samtidigt är en standardisering kring detta knappast en fråga bara för biblioteken 

och systemleverantörer (eller motsvarande), det bör snarare harmoniseras med den 

övriga offentliga sektorn, och internet i en vidare mening. Det är med andra ord en 

angelägenhet som sträcker sig utanför verksamhetssystemet, vilket sannolikt är en 

hämmande faktor för förändring. 

 
234 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Flerspråkighet. 



 93 

I den ”kursiva” delen av webbplatsobservationen noterades att det inte var 

ovanligt att allmän biblioteksinformation, låneregler och annat förekom i PDF-form 

eller på enskilda sidor – men detta gör knappast bibliotekswebbplatsen som sådan 

tillgänglig ur flerspråkssynpunkt, något som uppmärksammats också i tidigare 

forskning. För detta krävs snarare en mer integrerad hantering av språken. Riktlin-

jerna 14 och 15 beskriver att webbplatsen ska ge central information på de nation-

ella minoritetsspråken respektive engelska och andra språk. Förutom denna infor-

mation bör även viktiga e-tjänster översättas. I bibliotekskontext är katalogdelen 

den antagligen viktigaste e-tjänsten och den kan knappast översättas utan att – åter-

igen – systemets inbyggda flerspråksfunktionalitet tas i bruk. Google Översätt kan 

heller inte sägas utgöra ett fullgott substitut, dels för att god översättningskvalitet 

på centrala termer inte kan garanteras, dels för att tjänsten åtminstone i skrivande 

stund inte inkluderar alla nationella minoritetsspråk. Med den inbyggda flerspråks-

funktionaliteten i bruk hos färre än hälften av kommunerna – varigenom engelska 

fanns hos cirka 47 procent respektive finska hos 11 procent (och varande det enda 

nationella minoritetsspråket) – så måste uppfyllnadsgraden beskrivas som ganska 

låg för dessa specifika riktlinjer. Oavsett bakomliggande orsaker kan man också 

hävda att folkbiblioteken inte utnyttjade de befintliga systemens potential till fullo. 

Enkätundersökningen visade att här dessutom förelåg en motsättning mellan 

knutpunkterna regler respektive gemenskap. I webbriktlinjerna ligger Ge informat-

ion på de nationella minoritetsspråken på prioritetsnivå 2, hela två nivåer högre än 

Ge information på engelska och andra språk som ligger på nivå 4.235 Responden-

terna gjorde sammantaget snarast en omvänd prioritering i bedömningen av biblio-

teksanvändarnas språkliga behov. Engelska och arabiska var i särklass i topp bland 

angivna språk som borde prioriteras att bli tillgängliga via flerspråksfunktional-

iteten på webben, och de nationella minoriteternas behov av flerspråksfunktionalitet 

bedömdes som klart lägre än de andra språkgruppernas. Vad detta betyder rent kon-

kret för biblioteken kan denna uppsats inte svara på, men det är inte en underlät-

tande faktor om riktlinjerna avviker från den verklighetsbild som finns på biblio-

teken i kring språkbehoven. Kan man tillgodose båda riktlinjerna är det inga pro-

blem, men väljer biblioteken att använda riktlinjernas prioriteringsnivå för att prio-

ritera arbetet kommer motsättningen i dagen. 

Den fjärde frågeställningen var: Vilken betydelse har kommunöverskridande 

samarbeten i sammanhanget? Något riktigt entydigt svar kunde inte konstateras på 

den direkta frågan, men respondenter som angav att de befann sig i ett sådant sam-

arbete värderade betydelsen sammantaget högre än de som inte befann sig i ett sam-

arbete. Webbplatsobservationen kunde samtidigt visa att större kommunöverskri-

dande samarbeten vid tiden för undersökningen inte innebar en större benägenhet 

att ta den inbyggda flerspråksfunktionaliteten i bruk, vilket möjligen ter sig motsä-

gelsefullt i relation till svaren som beskrev de främsta orsakerna till icke-

 
235 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Flerspråkighet. 
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ibruktagandet, nämligen tidsbrist, brist på språkkompetens inom biblioteksorgani-

sationen, samt brist på ekonomiska resurser. Då samarbete snarast borde avhjälpa 

dessa brister pekar det åt att frågan – arbetsdelningen i samarbetena – skulle behöva 

problematiseras och undersökas ytterligare. För givetvis rymmer samarbeten en 

viktig potential. Möjligen slår detta in öppna dörrar, men en intern inventering av 

befintliga språkkunskaper där personerna sedan gavs tid och möjligheter att över-

sätta relevanta delar av webben, skulle kunna gynna hela samarbetet de ingår i. Om 

till exempel förvaltningsområdeskommuner i sådana samarbeten gjorde detta för 

”sina” nationella minoritetsspråk skulle de rentav bidra till två av de rekommendat-

ioner som lades fram i Kungliga bibliotekets rapport Biblioteken och de nationella 

minoritetsspråken: ”synliggöra oavsett efterfrågan” och ”samverkan kring medier 

och aktiviteter”.236 

Den femte frågeställningen – Vilka uppfattningar kring flerspråkighet finns 

bland biblioteken respektive systemleverantörer (eller motsvarande), och hur för-

håller sig de till rådande regelverk? – konkretiserades genom flera delfrågor i en-

käten. Här framkom bland annat att merparten biblioteksrespondenter ansåg det 

vara viktigt att den del av bibliotekswebben där man söker samt hanterar lån fun-

gerar flerspråkigt, vilket kan sägas bekräfta katalogdelens betydelse som en del av 

”kärnverksamheten” vilket sågs i den tidigare forskningen. Men det var inte otve-

tydigt, för med totalt drygt 40 procent svarande ”lite”, ”inte alls” eller ”vet ej” tyck-

tes katalogen på webben ändå inte betraktas som en given del av ”folkbibliotekets 

sammantagna arbete med flerspråkighet”, som det var formulerat i enkätfrågan. 

Detta skulle kunna betyda att gemenskapen inte delar samma objekt i verksamhets-

systemet, åtminstone inte så som uppsatsförfattaren ställde upp det för modellen 

och frågeformuleringarna. Det vill säga: definitionen av vad som utgör en ”tillräck-

ligt” tillgänglig flerspråkig webbplats är inte entydig inom gemenskapen. 

Tidigare forskning och riktlinjer poängterade vikten av kunskap om vilka 

språkgrupper och minoriteter som förekommer lokalt, för att bättre kunna anpassa 

servicen, inklusive webben, gentemot dessa. Enkätundersökningen antydde att mer-

parten av folkbiblioteken inte hade använt sig av sådana underlag för det flersprå-

kiga webbarbetet. Detta pekar mot att verksamhetssystemets subjekt, biblioteks-

webbanvändaren, inte är fullt så bekant för gemenskapen som denne idealt borde 

vara. Objektet – den flerspråkigt tillgängliga bibliotekswebben – är givetvis bero-

ende av välfungerande verktyg, men kunskap om subjektet är likaledes viktig för 

att kunna möta hens specifika språkliga behov. Sådana kartläggningar kan rentav 

vara ett av de bästa sätten att hantera den demokratiska paradox som Ragnar 

Audunson diskuterar, nämligen att i ett mångkulturellt samhälle balansera mellan 

ett främjande av gemenskap respektive ett främjande av mångfald. Kartläggning-

arna bidrar då till att fastställa hur den lokala mångfalden de facto ser ut, varpå 

folkbiblioteken kan ta kvalificerade beslut och agera. Som nämnts visade 

 
236  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018), s. 69–70. 
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visserligen andra enkätfrågor att respondenterna sammantaget hade ganska klara 

uppfattningar om vilka språkgrupper som borde prioriteras avseende flerspråkig 

webb, men utan objektiva, systematiska kartläggningar föreligger risken att vissa 

grupper glöms bort och/eller att resurser används ineffektivt.  

Görs dessa kartläggningar inom ramarna för de kommunöverskridande webb-

samarbetena finns dock ett potentiellt krux. Medan resultaten från nämnda kartlägg-

ningar utan större hinder torde kunna tillämpas direkt i den fysiska miljön, skräd-

darsydda för den enskilda kommunen, är det inte säkert att detsamma gäller den 

flerspråkiga bibliotekswebbplatsen när flera kommuner delar webb. Vilken kom-

muns identifierade språkbehov äger företräde i ett sådant fall, om resursbrist råder? 

Och om en eller flera av kommunerna ingår i förvaltningsområden för minoritets-

språk? Finns det en risk för ”prioriteringskonkurrens”, i synnerhet om tidigare stu-

dier påvisat att olika språkgrupper kan ställas mot varandra i lokala bibliotekspla-

ner?237 Frågorna blir här snabbt spekulativa. Det är möjligt att dylikt redan regleras 

på olika sätt kommunerna emellan, men att det inte uppmärksammats här helt enkelt 

för att saken låg utanför uppsatsens empiriska undersökningar. Analysen ledde dock 

hit, till vad som får betraktas som en motsättning – där en spänning potentiellt finns 

mellan webbens stordriftsfördelar och det lokala ansvaret. Än viktigare är att ha 

detta i åtanke om initiativ på området någon gång skulle skalas upp till nationell 

nivå – för vilket röster höjdes i enkäten. 

Litteraturgenomgången visade att befintliga lagar, rekommendationer och rikt-

linjer sammantaget tydligt anger att biblioteken ska vara tillgängliga ur språksyn-

punkt, också på webben. Mellan bibliotekslagens allmänna ordalydelser och exem-

pelvis webbriktlinjernas specifika och tekniska finns en spännvidd som kräver olika 

slags kompetenser – inklusive de språkliga – vilka kan vara svåra för det enskilda 

biblioteket att täcka. Enkätundersökningen indikerade att ett något mindre antal be-

svarande bibliotek utgått från relevanta lagar eller den lokala biblioteksplanen i frå-

gan om flerspråkig tillgänglighet på webben, men också att cirka hälften inte utgått 

från något specifikt regelverk. Som tidigare nämnts kunde denna frågas reliabilitet 

i efterhand ifrågasättas på grund av initialt tekniskt problem, men man kan också 

konstatera att ingen respondent, ej heller systemleverantörer (eller motsvarande), i 

de fria svaren angav något som drog åt det mer tekniska hållet.238 På bibliotekssidan 

kan det bero på att merparten respondenter inte hade teknisk yrkesinriktning, men 

det skulle också kunna antyda en kunskapslucka rörande webbriktlinjer och lik-

nande bland bibliotekspersonalen, närmare bestämt bland de som arbetar med fler-

språksfrågor. Här finns sannolikt skäl för fortbildning på området – att göra gemen-

skapen mer bekant med de regler som finns, för att uttrycka det verksamhetsteore-

tiskt.  

 
237  Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018), s. 69–70. 
238 Se fråga 12 i enkätundersökningen. 
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Svaren på enkätens sista helt öppna frågor kom i hög grad att utgöra inlägg om 

arbetsdelningen i verksamhetssystemet. Där syntes behov av utbildning, fler och 

bättre funktioner, samt förenkling av tekniken – typiska önskemål som en kund rik-

tar till sin motpart. Där förekom önskemål om samarbeten och samordning på högre 

nivå, vilka antagligen kan ses som uttryck för missnöje med rådande situation. Där 

förekom även kommentarer som beskrev hur open source-system ändrar arbetssät-

ten. 

Den initiala grunduppdelningen av gemenskapen, folkbibliotek respektive 

systemleverantörer (eller motsvarande), fick en finare granularitet genom de empi-

riska undersökningarna. Det blev tydliggjort att det finns olika slags affärs- och 

utvecklingsmodeller på systemmarknaden, och svar gavs på vilka yrkesroller hos 

folkbiblioteken som kan vara involverade i flerspråksfrågan på webben. Detta be-

rikades något ytterligare via de fria svarsmöjligheterna där det framgick att exem-

pelvis översättare, språksamordnare och andra involveras av biblioteken. Det visade 

sig däremot att ansvarsfrågan inte kan renodlas riktigt så som uppsatsförfattaren 

initialt hade försökt att göra – att ansvaret snarare på gott och ont kan ses vara för-

delat bland de olika aktörerna i gemenskapen. 

Vilket slutligen leder in på den sista frågeställningen: Vilka är de huvudsakliga 

problem som kräver lösning för att förverkliga flerspråkiga webbplatser på bredare 

front? Tekniska problem (på bibliotekswebbplatsen) angavs av tämligen många 

biblioteksrespondenter som orsak till varför inte den inbyggda flerspråksfunktion-

aliteten tagits i bruk. Det var den enda mer frekvent angivna orsaken som pekade 

bort från gemenskapen, mot verktyget i verksamhetssystemet. De tre främsta orsa-

kerna pekade snarare tillbaka på gemenskapen och arbetsdelningen: 

• tidsbrist, 

• brist på språkkompetens inom biblioteksorganisationen, samt 

• brist på ekonomiska resurser. 

Även om enkätfrågan var avgränsad till en specifik aspekt och inledningsvis drab-

bad av ett tekniskt fel, finns fog för att se dessa tre orsaker som generaliserbara. 

Båda respondentgruppernas svar fördelade sig likadant, kommentarer från olika de-

lar av enkätundersökningen understrykte dessa uppfattningar och resultatet bekräf-

tar vad man kunnat se i tidigare studier. 

Tidsbristen torde åtminstone delvis kunna avhjälpas via exempelvis samarbeten 

och nya arbetssätt eller metoder. Lösningen på bristen på språkkompetens respek-

tive ekonomiska resurser är snarare pengar. Oavsett vilket, måste biblioteksledning 

respektive ansvariga politiker bli involverade och ge sitt stöd. Mindre motsättningar 



 97 

inom verksamhetssystemet kan antagligen lösas och vändas till förändring av med-

arbetare ”på golvet”, men långsiktig förändring kräver ledarskap.239 

Uppsatsens bidrag till forskningen samt förslag på fortsatta 

studier 

Med den rikstäckande och kvantitativa ansatsen har denna uppsats undersökt 

mycket brett om än inte så djupt kring de olika aspekterna av flerspråkighet på folk-

bibliotekswebbplatser. Den utgör en inventering och en lägesbild som hittills har 

saknats, och kompletterar tidigare studier på området. Uppsatsens två delundersök-

ningar producerade data som också kompletterade varandra sinsemellan. Generali-

serbarheten i enkätundersökningens delar kan sägas variera, medan webbplatsob-

servationen har fullständig täckning för rikets alla kommuner. Deskriptiv, enkel 

statistik utgjorde redovisningen av resultaten; med mer tid och djupare statistiska 

kunskaper hade analysen av samma data kunnat avanceras ytterligare, genom fler 

variabler etc. Där uppsatsens identifierade huvudsakliga hinder för en flerspråkig 

folkbibliotekswebb snarast kan sägas bekräfta resultat i tidigare studier, har den 

också bidragit med ny kunskap bland annat genom att problematisera de kommun-

överskridande och -delande webborganisationerna. Detta gäller både observationer 

och metodologi, då undersökningar av folkbibliotekswebbar behöver ta hänsyn till 

en rad komplicerande faktorer. 

Uppsatsens resultat har också bidragit till att ringa in frågor som kan undersö-

kas vidare. Det stora bortfallet bland systemleverantörer (eller motsvarande) moti-

verar fler studier riktade mot dem, ur olika aspekter. Men framförallt behöver 

bibliotekswebbanvändaren (subjektet i verksamhetssystemet) komma in i analysen, 

vilket också framgår av webbriktlinjerna: på det sättet kan man på allvar avgöra hur 

en webbplats fungerar ur flerspråkssynpunkt.240 Här finns utrymme både för studier 

som undersöker en specifik språkgrupps möjligheter att använda webbplatsen med 

sitt/sina språk, och mer principiella studier exempelvis kring hur mycket biblio-

teksanvändarna i slutändan bryr sig om flerspråkighet på bibliotekswebben. Känner 

hen till de riktlinjer som finns i bakgrunden; de rättigheter hen skulle kunna åbe-

ropa?  

Lokala biblioteksplaner ingick inte i empirin för denna uppsats. Dessa är givet-

vis viktiga. Dels skulle komparativa studier kunna undersöka hur flerspråkighet på 

webben beskrivs och regleras i biblioteksplanerna, för att se till vilken grad lagar 

och riktlinjer hittat in i dokumenten och hur de däri operationaliserats. Dels kunde 

det vara intressant att se hur skrivningar i biblioteksplanen om bibliotekslagens 

 
239  Larsen, Jacobs, & Vlimmeren (2003), s. 28. 
240 Se avsnitten ”Mätbarhet” för riktlinjerna 14-17: Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Flerspråkig-

het. 
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prioriterade grupper konkret tillämpas på folkbibliotekets webbplats, särskilt ur 

språksynpunkt. 

Som framgått av diskussionen ovan finns det skäl att undersöka hur man arbetar 

med flerspråksfrågor i de kommunöverskridande samarbetena, i allmänhet, och på 

webben i synnerhet. Exempelvis: hur kommer man överens kommunerna emellan 

om det konkreta arbetet med specifika språk? 

Och gällande specifika språk är tiden i allra högsta grad mogen att undersöka 

arabiskans plats i sammanhanget. Vilka är förutsättningarna för att implementera 

språket på folkbibliotekswebbplatser? Finns språkkompetens för detta, och vilket 

är stödet i realiteten för andra alfabet och RTL-språk i biblioteks(webb)systemen? 

I uppsatsens teorikapitel refererades kort Ragnar Audunsons resonemang om 

folkbiblioteken i ett mångkulturellt och digitalt sammanhang, och i synnerhet tan-

karna hur biblioteken skulle kunna – och snarast bör – tjäna som lågintensiva mö-

tesplatser. Alltså sådana mötesplatser där vi möter mångfalden av människor i bred 

mening och inte bara våra likar; sådana mötesplatser som är förutsättningen för to-

lerans, enligt Audunson. Han diskuterar också hur biblioteken kan tjäna som en 

brygga mellan det virtuella och det fysiska rummet.241 På basis av detta vore det 

mycket intressant om någon undersökte huruvida en flerspråkig folkbiblioteks-

webbplats kan utgöra en lågintensiv mötesplats eller inte. Eller skulle den åt-

minstone kunna bidra till att göra biblioteket till en sådan? Vad krävs i så fall för 

att nå dit? Annorlunda uttryckt: skulle den flerspråkiga webbplatsen, förutom att 

vara ett praktiskt verktyg för minoriteterna, också kunna stärka dem och deras språk 

i förhållande till majoritetssamhället? Vilket symboliskt värde skulle den ha i ter-

mer av synliggörande? 

 
241  Audunson (2005), s. 434–438. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Checklista vid webbobservation 

Tabell 13. Checklista för webbobservationen. Varje moment specificerat inklusive förklaring. 

Moment Förklaring 

Starta webbläsaren. Maximera fönstret.  

Öppna kommunens webbplats (via lokalt 

sparad länklista), leta fram biblioteket. 

 

Leta fram bibl:s webbplats eller katalog Där man söker bibl:s medier. 

Klicka bort ev. informationsruta om coo-

kies/kakor (acceptera dem). 

 

Gör skärmdump av startsidan. M.h.a. Firefox-tillägget Nimbus 

Capture, version 15.1.5. Filen spa-

ras lokalt, med filnamnmönster: 

URL-datum_tid.png. 

Spara kopia av startsidan hos Internet Ar-

chive: Wayback Machine 

M.h.a. Firefox-tillägget Wayback 

Machine, version 1.8.6. 

Datainhämtning till kalkylblad 

URL Som adressfältet anger när webb-

platsen/katalogen laddat färdigt. 

URL till kopian hos Wayback Machine  

Namn I regel från mest framträdande ru-

briken, annars t.ex. från html-titeln 

System Identifieras sammantaget via URL, 

html/css, favicon etc. 

Kontrollera att sidan är på svenska och 

om sidans källkod anger svensk språkkod 

<html lang="sv"> 

Kontrollera: om språkvalsmeny finns 

(primärt i globalt sidhuvud, sidomeny el-

ler sidfot); om resp. undersökt språk in-

går; om så är fallet: huruvida språkkoden 

ändras och anges korrekt vid språkskifte. 

Språkkoder: 

Engelska: en (varianter finns).242 

Finska: fi. Jiddisch: yi. Meänkieli: 

fit. Romska: rom (6 övriga varian-

ter finns). Samiska: smi (3 övriga 

varianter finns).243 

 
242 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 141: Ange sidans språk i koden > 

Här hittar du rätt språkkod 
243 Vägledning för webbutveckling (webbplats) > Riktlinjer > Riktlinje nr 14: Ge information på de nationella 

minoritetsspråken > Koder för de nationella minoritetsspråken 
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Kontrollera om automatisk översättnings-

tjänst används (om ja, ange vilken). 

 

Klicka runt bland några sidor och meny-

alternativ för att märka eventuella änd-

ringar/funktioner som uppenbarar sig på 

andra sidor än startsidan. 

 

Kommentera vid behov webbplatsens 

språkvalsfunktionalitet. 

 

Notera ev. särskilda observationer med 

relevans ur språklig synpunkt. 

 

Ange datum för webbplatsobservationen. ÅÅÅÅ-MM-DD 

Övriga kommentarer Eventuella anmärkningar generellt 

om webbplatsen eller externa 

aspekter som kan vara relevanta för 

webbplatsobservationen. 

Om webbplatsen/katalogen delas av flera kommuner, kopiera datat till dessa 

kommuner i kalkylbladet – inga fler skärmdumpar eller kopior till Wayback 

Machine görs. Dock: gör checklistans tre första steg för att för varje övrig delta-

gande kommun verifiera att de de facto pekar mot samma webbplats/katalog. 

Tillägg till kalkylbladet efter observationen 

Hämta bibliotekets primära e-postadress  

Notera om kommunen svarar på enkät  

Språkingång Normalisering av beskrivning 

Bilaga 2: Datorkonfiguration vid webbobservation 

Tabell 14. Dator 

Dator HP Elitebook 820 G4 

Operativsystem Windows 10 Pro 

Processor i5-5300U CPU @ 2.30 GHz 

RAM-minne 16 GB 

Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor 

Skärmupplösning 1680 x 1050 

Skärmstorlek 22 tum (separat skärm inkopplad) 

Tabell 15. Webbläsare 

Webbläsare Firefox Quantum 65.0.1 (64-bitars) 

Webbläsartillägg Nimbus Capture, version 15.1.5 

Wayback Machine, version 1.8.6 
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Relevanta inställningar 

Ta bort kakor och webbplatsdata när Fi-

refox stängs 

Ja 

Webbsidor erbjuds ibland på mer än ett 

språk. Välj vilka språk som ska visas 

och i vilken ordning du föredrar dem 

Svenska (Sverige) [sv-se] 

Bilaga 3: Enkätfrågor 

Folkbiblioteken fick samtliga frågor nedan. Systemleverantörer (eller motsvarande) 

fick frågorna 1 och 2 med viss anpassning, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15; dessutom i en 

engelsk version. 

Enkätfrågor på svenska 

1. I vilken kommun är du anställd? * [fritext] 

2. Vilken är din yrkesroll? * [fritext] 

3. Ingår er kommun i ett bibliotekswebbsamarbete med andra kommuner? * 

Ja | Nej 

4. Om JA på fråga 3: Ur flerspråkssynpunkt, hur viktigt är det att ingå i ett 

bibliotekswebbsamarbete? Helt avgörande | Mycket | Lite | Inte alls | Vet ej 

5. Om NEJ på fråga 3: Ur flerspråkssynpunkt, hur viktigt skulle det vara att ingå 

i ett bibliotekswebbsamarbete? Helt avgörande | Mycket | Lite | Inte alls | Vet 

ej 

6. I folkbibliotekets sammantagna arbete med flerspråkighet, hur viktigt är 

det att den del av bibliotekswebben där man söker samt hanterar lån 

("katalogdelen") fungerar flerspråkigt? * Helt avgörande | Mycket | Lite | 

Inte alls | Vet ej 

7. Min undersökning visar preliminärt att färre än hälften av kommunerna 

har tagit i bruk den inbyggda flerspråksfunktionaliteten på sina biblio-

tekswebbar. Dvs, den där t.ex. sök, navigering, etiketter etc med ett klick 

skulle kunna skifta språk - och där biblioteken själva kan lägga till 

språkversioner av sidor. Vad är enligt dig orsak till detta? Välj ett eller 

flera alternativ. Tekniska problem (hos bibliotekswebbplatsen) | Brist på 

språkkompetens inom biblioteksorganisationen | Tidsbrist |  Brist på ekono-

miska resurser |  Vet inte | Annat, nämligen: [fritext] 

8. Med avseende på den del av bibliotekswebben där man söker samt hante-

rar lån ("katalogdelen") - vilka har det största behovet av flerspråks-

funktionalitet? Välj ett alternativ. * Språkgrupper med utländsk bakgrund 

som är etablerade i Sverige sedan en längre tid | De nationella minoriteterna 
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(finska, jiddisch, meänkieli, romani, samiska) | Språkgrupper med utländsk 

bakgrund som är nyare i Sverige och som ännu ej är så etablerade i landet 

9. Med avseende på den del av bibliotekswebben där man söker samt hante-

rar lån ("katalogdelen") - vilket språk (förutom svenska) borde priorite-

ras att bli tillgängligt via flerspråksfunktionaliteteten? Ange ett språk. * 

[fritext] 

10. Vissa bibliotek använder maskinöversättningsverktyg (Google Översätt) 

på sin webbplats. Hur bra står sig ett sådant i jämförelse med att an-

vända webbplatsens inbyggda flerspråksfunktionalitet (där språkvers-

ioner av innehåll manuellt kan anpassas av biblioteket)? Svara gärna 

även om ditt system inte använder det men du anser dig ha erfarenhet av 

saken. * Bättre | Lika bra | Tillräckligt bra | Sämre | Vet ej 

11. Har ert/era bibliotek använt något underlag som hjälp för arbetet med 

flerspråkighet på bibliotekswebben? Välj ett eller flera alternativ. Ja, de-

mografisk statistik med koppling till olika språkgrupper (t.ex. SCB eller Mi-

grationsverkets statistik) | Ja, vi har gjort en kartläggning/analys av biblio-

tekets målgrupper och deras behov av översättningar | Ja, genom råd eller 

liknande, från representanter för olika språkgrupper | Nej | Kommentar (t ex 

om ni använt andra underlag) [fritext] 

12. Har ni i arbetet med flerspråkig tillgänglighet på webbplatsen utgått från 

någon typ av regelverk eller riktlinjer? Välj ett eller flera alternativ. Ja, 

från bestämmelserna om nationella minoriteternas rättigheter i lagen om nat-

ionella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) | Ja, från bestämmelserna 

i språklagen (2009:600) | Ja, utifrån bibliotekslagen (2013:801) | Ja, utifrån 

den lokala biblioteksplanen | Nej, snarare från en demokratisk grundprincip 

om alla medborgares delaktighet | Kommentar (t ex om ni utgått från något 

annat) [fritext] 

13. Vem har det huvudsakliga ansvaret för att folkbibliotekets webb ska fun-

gera flerspråkigt? * Ansvariga politiker inom kommunen | Biblioteksperso-

nalen | Systemleverantörerna | Biblioteksanvändarna | Kungliga biblioteket | 

Kommentar [fritext] 

14. På vilket sätt borde samarbetet mellan folkbiblioteken och systemleveran-

törerna utvecklas för att förbättra förutsättningarna för en flerspråkig 

bibliotekswebb? [fritext] 

15. Övriga kommentarer (Är det något ni vill tillägga om ert arbete med fler-

språkig tillgänglighet?) [fritext] 

Enkätfrågor på engelska 

1. Your name? * [free text] 

2. The company or organisation you work for? * [free text] 

3. Your position/role within the company or organisation? * [free text] 
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7. My preliminary results show that less than half of the Swedish municipali-

ties use the built-in multilingual functionality on their library websites. 

I.e., where languages could be switched with one click for search, naviga-

tion, labels etc, and where libraries could add different language ver-

sions. What is the reason for this? Choose one or multiple answers. 

 Technical issues (within the library website) | Insufficient language skills 

within the library organisation | Lack of time | Lack of economic resources | I 

don't know | Other 

8. In regard to the part of the library website where you search and handle 

loans ("the catalog section") - who has the greatest need for multilingual 

functionality? Choose one answer. * 

 Language groups with foreign background, established for a longer period in 

Sweden | The national minorities (Finnish, Meänkieli (Tornedal Finnish), 

Romani, Sami and Yiddish.) | Language groups with foreign background, not 

yet that established in Sweden 

9. In regard to the part of the library website where you search and handle 

loans ("the catalog section") - which language (except for Swedish) 

should be prioritized to become available as part of the multilingual func-

tionality? Name one language. * [free text] 

10. Some libraries make use of machine translation (Google Translate) on 

their websites. How well do such a service compare to using the built-in 

multilingual functionality of the website (where language versions can be 

manually customized by the library)? Please answer even if your system 

is not utilizing it but you consider yourself to have experience of it. 

 Better | Equivalent | Good enough | Worse | Don't know 

12. Have you based your work with multilingual accessibility on the (library) 

website on any existing regulations och recommendations? Choose one or 

multiple answers. 

 Yes, on the Swedish Act on National Minorities and Minority Languages 

(2009:724) | Yes, on the Swedish Language Act (2009:600) | Yes, on the Swe-

dish Library Act (2013:801) | Yes, on local library plan(s) | No, rather on the 

accessibility for all citizens being a fundamental democratic principle | Com-

ment (if you've for instance used something else as basis) 

13. Who has the main responsibility for the public library's website to be 

functioning multilingually? * 

 Responsible municipal politicians | Library staff | System vendors | Library us-

ers | National Library of Sweden | Comment 

14. In what way should the cooperation between public libraries and system 

vendors be developed to better the prerequisites of a multilingual library 

website? [free text] 
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15. Other comments? (Anything you'd like to add regarding your work with 

multilingual accessibility?) [free text] 

Bilaga 4: Följebrev till enkät 

Brev till folkbiblioteken 

Hej! Jag heter Kalle Laajala och jag skriver uppsats i biblioteks- och informations-

vetenskap vid Uppsala universitet. Jag undersöker folkbibliotekens webbplatser ur 

ett flerspråksperspektiv med utgångspunkt i den tekniska lösningen – mer specifikt 

bibliotekens användning (och icke-användning) av den inbyggda flerspråksfunkt-

ionaliteten i de publika system där katalog och lånehantering finns – i vissa fall en 

OPAC, i andra fall en webbplats med integrerad katalog. 

 

Jag har gjort en webbplatsobservation omfattande alla kommuners folkbiblioteks-

webbar enligt definitionen ovan. Denna enkät till folkbiblioteken kompletterar stu-

dien. Relaterade frågor skickas även till leverantörer (el motsv) av systemen. 

 

Jag skulle uppskatta om en webbansvarig hos er besvarade enkäten. Även om ut-

gångspunkten är teknisk tänker jag mig inte att någon från den IT-administrativa 

sidan bör svara, utan en från biblioteksverksamheten eftersom studiens vidare syfte 

rör dessas flerspråksarbete. Ni avgör dock själva vem som är bäst lämpad att svara. 

Deltagandet är förstås frivilligt men fler svar bidrar till bättre helhetsbild. Era svar 

behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras bara i sammanfattad form. 

 

Länk till enkäten: [URL] 

 

Kontakta mig om du har frågor: [e-postadress] 

Min handledares kontaktuppgifter är: Reine Rydén, Institutionen för ABM, Upp-

sala universitet, [e-postadress] 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kalle Laajala 

Brev till systemleverantörer (eller motsv.) på svenska 

Hej! Jag heter Kalle Laajala och jag skriver uppsats i biblioteks- och informations-

vetenskap vid Uppsala universitet. Jag undersöker folkbibliotekens webbplatser ur 

ett flerspråksperspektiv med utgångspunkt i den tekniska lösningen – mer specifikt 

bibliotekens användning (och icke-användning) av den inbyggda flerspråksfunkt-

ionaliteten i de publika system där katalog och lånehantering finns – i vissa fall en 

OPAC, i andra fall en webbplats med integrerad katalog. 
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Jag har gjort en webbplatsobservation omfattande alla kommuners folkbiblioteks-

webbar enligt definitionen ovan. Denna enkät till leverantörer (el motsv) av syste-

men kompletterar studien. Relaterade frågor (fler till antalet) skickas även till folk-

biblioteken i alla kommuner. 

 

Jag skulle uppskatta om en produktansvarig hos er besvarade enkäten. Även om 

utgångspunkten är teknisk tänker jag mig inte att någon från den rent systemtek-

niska sidan bör svara, utan en som har en mer översiktlig roll då studiens vidare 

syfte rör bibliotekens flerspråksarbete. Ni avgör dock själva vem som är bäst läm-

pad att svara. Deltagandet är förstås frivilligt men fler svar bidrar till bättre helhets-

bild – inte minst i fallet leverantörer som är förhållandevis få till antalet. Som offi-

ciella representanter för företaget/organisationen kan det förekomma att jag citerar 

er med namn vid presentationen av svarsresultaten. (För transparensens skull: i fal-

let med folkbiblioteken har jag utlovat konfidentialitet och resultat som endast pre-

senteras i sammanfattad form.) 

 

Slutligen ett förtydligande gällande enkätfrågorna. De är skrivna med biblioteket 

som utgångspunkt, men i de fall jag önskat även leverantörernas (el motsv) svar får 

ni exakt samma frågor. När det talas om ”bibliotekswebben”, ”webbplatsen” osv 

ska ni givetvis tolkad detta som det/de system (OPAC och/eller publiceringssystem 

med integrerad katalog) som ni representerar. 

 

Länk till enkäten: [URL] 

 

Kontakta mig om du har frågor: [e-postadress] 

Min handledares kontaktuppgifter är: Reine Rydén, Institutionen för ABM, Upp-

sala universitet, [e-postadress] 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kalle Laajala 

Brev till systemleverantörer (eller motsv.) på engelska 

Hello! My name is Kalle Laajala and I am doing my master’s thesis in Library and 

Information Science at Uppsala University. I am looking closer at the websites of 

Swedish public libraries from a multilingual perspective, with their technical solu-

tion as the basis – more specifically the libraries’ use (and non-use) of the built-in 

multilingual functionality in the public systems where catalogue and loan manage-

ment are found – in some cases an OPAC, in other cases a website with an inte-

grated catalogue. 
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I have made a website observation study covering all Swedish public library web-

sites according to the definition mentioned above. This survey to system vendors 

(or the like) completes my study. Related (and more) questions are sent to the public 

libraries in all Swedish municipalities as well. 

 

I would appreciate if a product manager answered my survey. Although the basis is 

technical, I am thinking that it should not be anyone from your systems develop-

ment department but instead someone with a wider role, since my thesis deals more 

broadly with the libraries’ multilingual work. It’s however up to you to decide who 

is most suitable to answer the survey. Answering is of course voluntary but a higher 

number of completed surveys contribute to a better overall view – especially in the 

case with vendors which are relatively few. As official representatives for the com-

pany/organisation you may be cited by name in the presentation of survey results. 

(For transparency: for public libraries I have promised confidentiality and results 

presented in summarized form only.) 

 

Finally a clarification about the survey questions. They are formulated from a li-

brary basis, but in those cases where I’d want also the vendors’ (or the like) answers, 

you have received the same questions. Whenever the “library website” etc. is men-

tioned you should of course interpret this as the system(s) (OPAC and/or CMS with 

integrated catalogue) that you represent. 

 

Link to the survey: [URL] 

 

Contact me if you have any questions: [e-mail address] 

 

Contact details to my supervisor: Reine Rydén, Department of ALM, Uppsala uni-

versity, [e-mail address] 

 

Kind regards, 

Kalle Laajala 
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