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1. Inledning

En viktig del av folkbibliotekets arbete är som förmedlare av information1 och lit-
teratur. Det förmedlande arbetet  kan betraktas som en kommunikativ process i
vilken bemötandet från den enskilda bibliotekarien, liksom från institutionen som
helhet, är grundläggande för hur väl man når fram till sina användare. Sedan inter-
nets genombrott på mitten av 1990-talet utgör digitala medier lika mycket en are-
na för kommunikation som det personliga mötet. De flesta bibliotek kommunice-
rar i dag med sina användare via medier som Facebook och Twitter – och natur-
ligtvis via en webbplats.

Syftet med webbplatsen tycks dock för många bibliotek vara att tillhandahålla
praktisk information om det  fysiska biblioteket samt  att erbjuda  möjligheten för
den enskilde låntagaren att uträtta ärenden, som att låna om eller reservera böcker.
Webbplatsen behandlas mer som en serviceinrättning än som en kommunikations-
akt av samma dignitet som det fysiska mötet.

I folkbibliotekens uppdrag ingår att ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning” (8§ SFS
2013:801),  men  som framgår  i  Rydsjös  Referensarbete  för  barn  –  en  littera-
turöversikt (2000) har forskning kring bibliotekets  bemötande av  just  barn inte
varit ett prioriterat område. 

Samtidigt som den digitala arenan allt  mer blivit  en del av vår vardag  har
också  barn  allt mer  exponerats för internet (se exempelvis Findahl 2013;  Ungar
och medier 2013). Mot bakgrund av folkbibliotekens uppdrag i kombination med
det förändrade kommunikationslandskapet borde även webbplatsen betraktas som
en viktig del av bibliotekets förmedlande arbete. Det finns anledning att fråga sig
hur man bemöter de unga biblioteksanvändarna via sin webbplats.

1.1 Bakgrund

I dagens samhälle  har  visuell kommunikation en  framträdande plats. Bilden har
under modern tid gått från att vara ett ackompanjemang till texten till att allt mer
inta den dominerande positionen. I många sammanhang samspelar bild och text på
lika villkor (Lindgren & Nordström 2009, s. 7 ff; s. 20). Även inom forskningen

1  Information ska här förstås i vid mening.
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har analyser av visuellt material blivit allt vanligare (se exempelvis Aspers et al.,
red. 2004).

Webbplatser är  typiska så kallade multimodala medium; de kombinerar bild,
text, ljud, grafik och rörliga bilder. En webbplats förmedlar något till oss i egen-
skap av visuell helhet, där samspelet mellan text, bild och grafik avgör vilket bud-
skap som uppfattas.  Webbplatser  erbjuder  alltså möjligheter till  kommunikation
som inte är enbart textbaserad. De allra flesta folkbibliotekswebbplatser domine-
ras dock av text – även den sida som skapats för målgruppen barn och unga.

Om man  i  enlighet  med  FN:s  barnkonvention  (2000)  definierar  barn som
”varje människa under 18 år” så kan det vara problematiskt att förlita sig främst på
textbaserad information, eftersom man får anta att majoriteten barn i Sverige inte
är läskunniga förrän runt sju års ålder. Att tyngdpunkten läggs på texten innebär i
praktiken att bibliotekens webbsida för barn i de allra flesta fall  riktar sig enbart
till barn som är läskunniga och/eller till vuxna som är en del av barnens liv (exem-
pelvis vårdnadshavare och pedagoger).

Internet kan i dag inte längre betraktas som ett nytt medium eller behandlas
som ett fenomen skilt från vår vardag – det har blivit  en plats att vara på. Enligt
statistiken använder barn visserligen i allt högre utsträckning internet,  men inne-
bär det att de per automatik antingen blir till offer för tekniken eller får en särskild
digital  kompetens?  I ett  kritiskt  inlägg  i  diskussionen  kring  barn  och  digitala
medier påpekar Neil Selwyn (2009) att man i den offentliga debatten har fokuserat
mer på vad nya medier gör med barnen och inte på vad barnen gör med medierna.
Selwyn menar att det  speglar ett synsätt på barn som passiva mottagare, och  att
man i den diskursen förbiser att även barn aktivt skapar mening när de interagerar
med olika medier.  Paradoxalt  nog  behandlas dessutom  barn  i  den här typen av
diskurs som nästan naturgivna ”experter” på digitala medier (digital natives).2

Barn använder sig spontant av visuell kommunikation och av vad Kress och
van Leeuwen kallar  motiverade tecken (2006, s. 8-12;  teorin förklaras närmare i
avsnitt 3.1.4). Inget teckensystem är dock transparent utan måste läras in. Det sker
genom att vi aktivt både tolkar de teckensystem vi är bekanta med och skapar nya
tecken  att  kommunicera  med  (se  exempelvis  Kress  och  van  Leeuwen  2006;
Magnusson 2013). Även ett medium som internet måste man ur det perspektivet
lära sig ”att läsa”. Man kan således inte utgå från att barn har en naturlig förmåga,
enbart på grund av att de föds in i en multimedial värld, att hantera den typen av
kommunikation.  Allt  lärande  sker  i  ett  socialt  sammanhang  och kontextuella
faktorer spelar större roll  för hur ett  barn använder och förstår internet  än ren
exponering (Selwyn 2009, s. 372).

2  Den här diskursen bygger på att det finns en förmodad generationsklyfta mellan ”digital natives” och äldre
generationer. Den typen av retorik skiner tydligt igenom i till exempel handboken Weaving a library web: a
guide to developing children's websites (2004), skriven av bibliotekarier för bibliotekarier. Vi/de-perspektivet
är här tydligt.
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att, med hjälp av socialsemiotisk bildanalys, göra
en  kvalitativ  undersökning av  ett  urval  folkbibliotekswebbsidor.  Målet  är  att
analysera  bibliotekets  bemötande gentemot  målgruppen  barn  i  det  virtuella
rummet. Med ett socialsemiotiskt perspektiv kan en webbplats undersökas som en
visuell  helhet som bär på en  betydelsepotential.  Det innebär att man tar ett steg
bort från både teknik och användare, samtidigt som de förblir en implicit del av
kontexten.  Mitt fokus kommer  alltså  att ligga på ytan och inte på funktion  eller
innehåll, även om det ibland kan vara svårt att skilja dem åt. Genom att fokusera
på det som syns kommer man genom en socialsemiotisk analys åt de outtalade
värderingar och synsätt som ligger bakom webbplatsens utformning.

Resultaten från en socialsemiotisk bildanalys bör kombineras med kunskap
och  forskning  från  andra  områden  för  att  undersökningen inte  ska  bli  enbart
beskrivande (Jewitt & Oyama 2001, s. 138). Jag kommer därför att försöka besva-
ra  nedanstående  frågeställningar  genom  att  till  den  socialsemiotiska  analysen
lägga  reflektioner  kring  begreppen  barnperspektiv och  empowerment samt
Jochumsen et al:s modell av de fyra biblioteksrummen (se vidare i avsnitt 3.2).

En socialsemiotisk bildanalys  är  per definition kontextbunden, dessutom är
den ofrånkomligen beroende av en stor portion subjektivt seende. Resultaten från
den här uppsatsen är till följd av detta inte möjliga att  generalisera, och kan inte
tas som intäkt för hur situationen ser ut på Sveriges folkbibliotek överlag. Med det
sagt vill jag också precisera att den här analysen grundar sig enbart på svenska
folkbibliotekswebbplatser. Frågeställningarna som jag kommer att arbeta med är:

1) Vilken  typ  av  verksamhet(er)  framhäver  biblioteket  via  webbplatsens
barnsida?

2) Vilket  förhållningssätt  intar  biblioteket  gentemot  barn  på  webbplatsens
barnsida?

3) Vilken syn på barn avspeglas i utformningen av webbplatsens barnsida?

Sammantaget syftar frågeställningarna till att besvara den mer övergripande frågan
om vilken bild som (genom en socialsemiotisk analys) framträder av hur bibliote-
ken bemöter barn via sin webbplats.  Eller annorlunda uttryckt:  Vilken roll intar
biblioteket som institution gentemot barnet som biblioteksbesökare?

9



1.3 Begrepp

Nedan listas några av de begrepp som förekommer i uppsatsen.

digitala miljöer: Med digitala miljöer avser jag alla miljöer som vilar på en digi-
tal  plattform,  exempelvis  (data)spel,  webbplatser,  webbportaler,  sociala
medier.

förstasida (eller ingångssida):  Definieras enligt Svenska datatermgruppen som
den webbsida som är  huvudingång till  en webbplats.  Jag använder  termen
förstasida även för att beteckna den första sidan på webbplatsernas barndel.

gränssnitt, användargränssnitt, grafiskt användargränssnitt: Ett gränssnitt är
en kontaktyta mellan två system eller enheter (till exempel dator och skrivare),
som beskriver hur de kan kommunicera. Ett användargränssnitt tillåter kom-
munikation mellan människa och dator, till exempel genom skrivbordsmetafo-
ren. Ett grafiskt användargränssnitt bygger bland annat på fönster, ikoner och
symboler  (Nationalencyklopedin,  webbversionen,  sökord:  gränssnitt  [2014-
05-06];  Svenska  datatermgruppen,  sökord:  gränssnitt  [2014-05-06].  Jag
kommer att använda alla tre termerna synonymt med grafiskt användargräns-
snitt.

webbplats:  En  webbplats  definieras  enligt  Svenska  datatermgruppen  som  en
”webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information
om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare”.  Med webb-
plats avser jag en grupp sammanlänkade webbsidor.

webbportal: En webbportal definieras av Svenska datatermgruppen som en eller
flera  webbsidor  som ”innehåller  ingångar  till  ett  större  antal  tjänster  eller
webbplatser med en gemensam nämnare”.

webbsida:  Svenska  datatermgruppen  definierar  webbsida  som  den  ”mängd
information som man når via webben utan att behöva gå vidare via en länk;
motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att
rulla bilden”. Med webbsida avser jag en enskild ”sida” som är del av en stör-
re grupp sammanlänkade webbsidor, vilket sammanfaller med den mängd in-
formation som är synlig på skärmen samtidigt utan att man klickar sig vidare.
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 2. Forskningsöversikt

Det finns förvånansvärt få socialsemiotiska analyser inom B&I-området. Likaså
finns det förvånansvärt få studier av folkbibliotekswebbplatser, särskilt vad gäller
bibliotekens  webbaserade  kommunikation  med  barn.  Det  finns  dock  relativt
många studier kring barns informationssökning på internet, som ger en god bild av
hur läget ser ut på forskningsfronten vad gäller barn och digitala miljöer.

Avsikten med det här avsnittet är därför att ge en överblick över forskning om
barn  och  digitala  miljöer,  folkbibliotekswebbplatser,  visuell  litteracitet samt
semiotiska studier.  Det kan tyckas vara ett  alltför vidsträckt och spritt  område,
men  en  grundläggande  förståelse  för  de  olika  områdena  ger  en  välbehövlig
kontext till den socialsemiotiska analysen, som är mer praktisk till sin natur.

I det  här  avsnittet  kommer  jag  inte  att beskriva  bildsemiotikens  teori  och
vokabulär närmare;  det  kommer  i  stället  att  göras längre  fram under  rubriken
Teoretiska utgångspunkter.

2.1 Barns informationssökningsbeteende

Alltsedan  den  digitala  utvecklingen  tog  fart  för  ett  par  decennier  sedan  har
forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap börjat intressera sig för barns
informationssökning i digitala miljöer. Forskning inom detta område anses vara
befogad eftersom internetanvändningen ökar mest i de yngre åldersgrupperna (se
exempelvis  Jochmann-Mannak  et  al.  2012)  och  eftersom  internet  anses  ha
förändrat vår livsmiljö i grunden (se exempelvis Chen et al. 2004). Till viss del
spelar  retoriken kring barn som  digital  natives in  då fokus ligger på hur barn
påverkas  av  internet  och  inte  tvärtom.  De  flesta  studier  undersöker
informationssökningsprocessen hos barn mellan 7-18 år, troligen på grund av att
man i begreppet information lägger in betydelsen ”textbaserade källor”.

I relation till Selwyns artikel (2009) kan det vara intressant att nämna Madden
et al:s  (2006) slutsatser  om att  unga3 inte  uppvisar några brister  i  sin tekniska
kunskap,  men  däremot  vad  gäller  att  skapa  effektiva  sökstrategier  och  i  att
utvärdera återvunnen information.  De är alltså bra på att hantera själva tekniken,
men mindre bra på att hantera informationsinnehållet. En förklaring till att yngre

3  Studien gjordes på barn mellan 11 och 16 år.
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barn lyckas mindre bra än äldre i sina sökningar är att tidigare kunskaper spelar en
stor roll för hur vi söker information. Barn har helt enkelt en snävare kunskapsbas
att utgå från.

Dania Bilal har genomfört flertalet studier kring barns informationssökning på
internet. Tillsammans med Kirby (2001) gjorde hon en jämförande studie i vilken
en  grupp  barn  (omkring  12  år)  samt  en  grupp  vuxna  (i  20-års  åldern)4 sökte
information på webbportalen Yahooligans! – en webbportal som var designad för
barn. I studien tog man hänsyn till kognitiva, affektiva och fysiska aspekter hos
deltagarna (det vill  säga: tankar, känslor och handlingar). Bilal  och Kirby fann
många  likheter  mellan  hur  barn  och  vuxna  sökte  information.  Den  största
skillnaden  gällde hur snabbt man kom på rätt spår igen om man körde fast, hur
man navigerade samt hur väl man behöll fokus på uppgiften. Barnen hade svårare
att hitta nya strategier om de körde fast, var mer lättdistraherade och tenderade att
oftare än vuxna röra sig planlöst på webben (eng. browse). Dessutom använde de
gärna sökord – trots att de uppnådde bättre resultat när de använde sig av ämnes-
kategorier.

En av få studier som undersöker hur yngre barn närmar sig digitala miljöer har
gjorts av Linda Z. Cooper (2002a). Cooper ville undersöka hur barn som håller på
att  lära sig läsa närmar sig  just textbaserad information,  dels i  en digital  miljö
(CD-ROM) dels i en fysisk miljö (biblioteket). Hon kom fram till att barn förlitar
sig  på  visuell  information,  att  de  föredrar  att  närma  sig  information  på  ett
utforskande sätt (eng. browsing), att de väljer den sökmetod som de känner sig
mest förtrogna med samt har svårt att formulera avpassade sökfrågor.

I en annan studie undersökte Cooper (2002b) hur barn från förskoleålder till
lågstadieålder  klassificerar  information.  Cooper menar  att  vår  förståelse  av
kategorier  vilar  dels  på en  individuell,  subjektiv,  förståelse, dels  på  en
intersubjektiv  kulturell  förståelse. Ett exempel på kulturellt inlärda kategorier är
bibliotekens klassifikationssystem. Hon fann att barn huvudsakligen tenderade att
dela in världen i människor och djur samt verklighet och fantasi.  Barnen tolkade
dock inte dessa kategorier på samma sätt  som en vuxen, och de äldre barnens
tolkning skilde sig från de yngre barnens tolkning (s. 1227-1229; se även Bar-Ilan
& Belous 2007, s. 906). Det kan kopplas till att vår kunskapsbas ständigt utvidgas.

Cooper (2005) har ett brett perspektiv på barn och inlärning och menar att ett
barns  utvecklingsnivå  beror  på  många  olika  faktorer,  till  exempel  kognitiva
aspekter  (hur  barn  tänker),  läs-  och  skrivförmåga,  tidigare  erfarenheter  och
kunskaper  samt  motorisk  utveckling.  Utvecklingen  inom  de  olika  områdena
behöver inte befinna sig på samma nivå. Hon framhåller att inlärning är beroende
av kulturell och social kontext, samt att varje barn är unikt i sin utveckling och
inte nödvändigtvis följer rådande modeller. Cooper ser således inte barn som en

4  Den exakta åldern på deltagarna i studien specificeras inte. Det rör sig om ”7th grade” och ”graduate stu-
dents” i USA.
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alltigenom homogen grupp, men huvudfokus ligger ändå på att barn är vuxna i
blivande, de är ”omogna” individer.

Sammanfattningsvis kan sägas att  det  i  flera olika studier framkommer  att
barn och unga är i behov av stöd och vägledning vad gäller informationssökning i
digitala miljöer (Bilal & Kirby 2001; Madden et al. 2006; Cooper 2002a; Ahlm &
Engerdahl 2005, s. 65-66, Bar-Ilan & Belous 2007, s. 895; Large et al. 2002, s.
80),  att  barn  föredrar  att  söka  planlöst  efter  information  framför  att  utföra  en
systematisk sökning (Cooper 2002a; Madden et al. 2006; Large et al. 2002, s. 80;
Bar-Ilan  &  Belous  2007,  s.  896;  Jacobson  1995,  s.  70)  samt  att  barn  hellre
använder fritextsök än ämneskategorier trots att det ger sämre resultat (Ahlm &
Engerdahl 2005, s. 65-66; Bilal & Kirby 2001). Bilal (2005) lyfter också fram hur
känslor påverkar både tanke och handling, och att de därmed är en viktig faktor i
informationssökningsprocessen.

En av få röster som riktar kritik mot att flertalet studier fokuserar på de brister
som barn uppvisar vad gäller informationssökning kommer från Dresang & Koh
(2005). De menar att det skulle vara mer fruktbart att i forskningen fokusera på
hur barns sätt att närma sig information har en potential att belysa nya sätt att lära;
med andra ord att undersöka barns perspektiv på digitala medier.

2.2 Webbdesign

Mycket  nära  förknippat  med  sökbeteende  i  digitala  miljöer  är  gränssnittets
utformning, eftersom det påverkar sökbeteendet (Cooper 2005; Large et al. 2002).
Inom begreppet  webbdesign ryms  dock även frågor  som har  med  funktionella
aspekter  att  göra,  som  till  exempel  webbarkitektur  och  sökverktyg.  Nedan
kommer jag att, i övergripande drag, redogöra för rådande forskning om barn och
grafiska användargränssnitt  i  den  bredare betydelsen,  eftersom  de flesta studier
undersöker både visuella och funktionella aspekter.

Redan för tjugo år sedan, då internetanvändningen började nå ut till allmän-
heten, ställde sig en liten skara forskare frågan om hur digitala resurser svarade
mot  barns  behov.  I  artikeln  ”From  Dewey to  Mosaic” (1995)  tar  Frances  F.
Jacobson upp många frågor som fortfarande framhålls som viktiga när det gäller
barn  och  användargränssnitt.  Mycket  har  hänt  på  tjugo  år,  men  grundfrågan
kvarstår: Hur utformar man digitala redskap så att de bäst motsvarar barns behov?
Jacobson menade redan 1995 att  vi  behöver utforma förlåtande gränssnitt  som
stödjer olika typer av sökmetoder  och tar  hänsyn till  barns konkreta  tänkande,
samt  att  den  grafiska  designen  effektivt  bör  underlätta  navigationen.  Hennes
reflektioner  utgår  från  de  tankar  om  barn  som  många  forskare  arbetar  efter,
nämligen att barn vill  utforska samt att de behöver vägledning och stöd (se även
avsnitt 2.1).
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Allison Druin (2005),  som arbetar utifrån barns perspektiv,  menar  att  man
inom forskningen fokuserat på tre olika delar när det gäller barn och bibliotek  –
samlingar,  katalogisering samt  åtkomst  och användning  – men inte  på alla  tre
samtidigt. Det har, enligt Druin, inneburit att datavetenskapen koncentrerat sig på
tekniska  lösningar,  medan  biblioteksvetenskapen  framför  allt  har  fokuserat  på
samlingarna och på katalogisering (s. 34).

I  Druins  arbete  med  International  Children's  Digital  Library (ICDL),  som
gjordes i nära samarbete med barn, framkom det att när barn söker efter böcker så
fokuserar de gärna på fysiska attribut,  som färger och format.  De kategoriserar
också gärna böcker utifrån vilka känslor texterna väcker hos dem. Det är därför
viktigt  att  gränssnittet  stödjer  olika  sätt  att  söka,  genom att  erbjuda  både  till
exempel  fritextsökning  och  ämneskategorier  (som  även  bör  uttryckas  visuellt
genom ikoner) samt att  gränssnittet  går att  modifiera  efter personlig smak vad
gäller till exempel färgsättning. Utöver det så fann Druin att barn föredrar olika
gränssnitt för själva läsningen, därför erbjuder ICDL olika läsformat (s. 34-36).5

Large et al. (2002) undersökte hur barn mellan 10 och 13 år uppfattade fyra
olika webbportaler som var speciellt designade för barn. Utifrån vad barnen själva
uttryckte drog de slutsatsen att webbportaler för barn bör förena nytta med nöje,
att  grafiken bör  fånga uppmärksamheten  och innehålla  både  meningsfulla  och
fantasifulla element. Dessutom bör grafiken vara konsekvent genom alla under-
sidor. Barnen efterfrågade även möjligheten att välja olika sökvägar samt korta
och tydliga träfflistor, då de ogillade att scrolla mycket (s. 92-93).

Precis som när det gäller barns informationsbeteende så har det övervägande
antalet studier kring hur gränssnitt uppfattas gjorts på äldre barn, från cirka nio år
och uppåt.  Linda  Z.  Cooper  är,  som redan  nämnts  i  avsnittet  ovan,  en  av  få
forskare som har gjort studier på barn som ännu inte är läskunniga. Coopers fokus
ligger visserligen på lärande i digitala miljöer och inte på själva webbdesignen,
men eftersom design är så nära förknippat med faktorer som rör barns utveckling
och lärande generellt sett så har hennes studier relevans även i detta sammanhang.

Enligt Cooper  (2005)  spelar många faktorer in för att ett gränssnitt på bästa
sätt  ska  möta  barns behov.  Cooper  utgår  från  ett  utvecklingsperspektiv,  men
förespråkar  ett  helhetstänkande  där  hänsyn  tas  till  olika  utvecklingsmodeller,
såsom  kognitiv  utveckling,  psykosocial  utveckling,  motorisk  utveckling,
kunskapsbas,  sociokulturell  kontext  utan  att  för  den  sakens  skull  förbise  de
individuella  skillnaderna mellan olika barn.  Hon  lyfter fram att  vad gäller  den
grafiska  helheten  bör  man  således  fundera  kring  tolkningsnivåer,  kontext,
bildförståelse, ordningsföljd på elementen, emfas  samt  relationen mellan del och
helhet. Hon menar att visuell litteracitet (se vidare i avsnitt 2.4) är något vi lär oss

5  Vid ett besök på www.childrenslibrary.org 2014-03-27 kunde jag dock inte hitta den funktionen. Det är
möjligt att den inte finns längre.
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och att barn med tiden lär sig förstå hur till exempel symboler används i den egna
kulturen (s. 290-292).

I normalfallet involveras barn sent i designprocessen. Oftast får de testa ett
redan utvecklat gränssnitt eller program och ge sina synpunkter inför slutförandet
(Large et al. 2006, s. 64-65). I en taiwanesiskt studie av Chen et al. (2004) fick till
exempel  en  grupp  barn  skapa  en  pappersprototyp  för  ett  gränssnitt.  Eftersom
forskarna försåg barnen med färdiga element  var dock barnens inflytande över
layouten begränsad. Med ett sådant tillvägagångssätt baseras designen huvudsak-
ligen på vad vuxna tror att barn vill ha (jfr Jochmann-Mannak et al. 2012, s. 303).

Till  skillnad  från den typen av studie har en del forskare under 2000-talet
utvecklat nya modeller för att samarbeta med barn under hela designprocessen (se
exempelvis Large et al. 2006, Bar-Ilan & Belous 2007, Druin 2005).6 Large et al.
(2006, s. 78) skriver:

Adults all to frequently cling to the illusion that they understand children and can conjure how
children think and behave. They nurture this illusion from one of two misconceptions: that
they were themselves once children and can return at will through time to recapture that lost
youth; or that they have children of their own through whose observation they can generate a
child's view of the world. Alas, with few exceptions, adults are deluding themselves. Their
emergence from childhood is irreversible.  If  adults wish to understand children, they must
work alongside them as collaborators.

Large et al:s poäng är att barn är experter på att vara barn och att de på så sätt tar
med  sig  ovärderlig  information  in  i  designprocessen  som de  vuxna  inte  hade
kunnat ta del av på något annat vis (s. 78-79).

För att ta reda på hur rådande designkonventioner ser ut vad gäller det rent
visuella  uttrycket  gjorde  Jochmann-Mannak et  al.  (2012)  en  analys  av  hundra
webbplatser som riktar sig till  barn. Forskargruppen ansåg att det finns mycket
forskning om barns sökbeteende på internet, men däremot inga entydiga svar på
om den layout  som används för vuxna även passar för barn.  De ansåg att  det
behövs kunskap om hur rådande designkonventioner  ser ut  innan man kan ut-
forska  vilken  typ  av  gränssnitt  som  passar  barn.  Jochmann-Mannak  et  al:s
uppfattning är att webbplatser för barn allt som oftast utformas som förenklade
vuxensidor,  ibland  med,  vad  som  från  vuxenhåll  uppfattas  som,  lättsamma
visuella inslag (s. 303).

Genom sin analys kommer  Jochmann-Mannak et  al. fram till  att  det  i  dag
finns tre dominerande designkonventioner för webbplatser som riktar sig till barn:
den  klassiska  webbplatsen  (utan  lekfulla  element),  den  lekfulla  webbplatsen
(visuellt lekfull) samt bildkartan (både visuellt och funktionellt lekfull) (s. 315).

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  enligt  rådande  forskning  bör  ett  bra
gränssnitt  för barn – oavsett  om det gäller en webbplats,  en sökmotor eller ett
undervisningsmaterial – ta hänsyn till följande aspekter:

6  För en genomgång av olika modeller av samarbete med användare hänvisas till Nesset & Large (2004).
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• Kognitiv utveckling, till exempel läs- och skrivförmåga och tänkande.

• Fysisk utveckling, till exempel finmotorik.7

• Emotionella faktorer, till exempel motivation, frustration, osäkerhet.

• Kulturella faktorer, till exempel färger, bilder, läsriktning.

2.3 Folkbibliotekswebbplatser

Under de senaste tjugo åren har, så vitt jag har kunnat se, förvånansvärt få studier
om folkbibliotekens webbplatser sett sitt ljus, och av dem är mycket få inriktade
enbart mot barn. Mot bakgrund av att det finns ett stadigt växande forsknings-
underlag kring barn och digitala miljöer (se avsnitt 2.1 och 2.2) är det intressant
att det gjorts så få undersökningar av hur bibliotekswebbplatser används och utfor-
mas för att svara mot behoven hos den prioriterade målgruppen barn.

Det finns ett antal magister- och masteruppsatser som har folkbibliotekswebb-
platser som fokus. Sarge (2004) samt Tingberg & Åberg (2006) har undersökt
webbplatsens tillgänglighet med fokus på användargrupper med speciella behov.
Berling (2010), Ericson (2009) och Bergström (2008) har inriktat sig mot webb-
platsernas förmedlande sida, medan Henriksson & Normann (2004) samt Olsson
&  Sällström  (2011)  har  undersökt  webbplatsernas  marknadsföringspotential.
Johansson & Kangas (2001) har undersökt grafiska användargränssnitt och Ricke-
gård (2001) har undersökt fyra bibliotekswebbplatser för barn med fokus på bibli-
otekets  syfte  med  webbplatsen.  Rickegårds  analys  är  intressant  då  det  fram-
kommer att de fyra bibliotekens intentioner med sina webbsidor för barn främst är
att  skapa en mötesplats,  en plats  för  informationsförmedling samt  en plats  för
lässtimulans  (s.  58).  Det  framkommer  också att  för drygt tio  år  sedan var  det
mycket  få  bibliotek  som satsade  på  att  utveckla  en  webbsida  som riktade  sig
enkom till barn och unga (s. 10).

Berling (2010) och Henriksson & Normann (2004) citerar båda den danska
studien Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt, som genomfördes år
2002 (Madsen et al., 2003). Enligt Berling och Henriksson & Normann framkom
det i studien att besökarna på bibliotekets webbplats ofta var mycket målinriktade,
de hade ett ärende att uträtta, och därför inte utforskade webbplatsens potential
(Berling 2010, s. 11-12; Henriksson & Normann 2004, s. 37). Det är intressant i
relation till målgruppen barn, då man får anta att  de inte har ett lika målinriktat
beteende som vuxna.  Troligen lägger de mer tid på att utforska webbplatsen och
stannar upp när de fångas av något som intresserar dem (jfr. avsnitt 2.1).

7  Med pekskärmarnas intåg har finmotoriken blivit ett allt mindre hinder, då det är lättare att hantera en pek-
skärm än en mus.
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Man kan konstatera att generellt sett ligger uppsatsernas huvudfokus på webb-
platsens  innehåll  och/eller  användbarhet.  Henriksson & Normann  (2004) lyfter
fram barn/unga som användargrupp och anser att de bibliotek som har speciella
barnsidor på sin webbplats  har anpassat  dessas utseende och innehåll  till  mål-
gruppen, utan att nämna enligt vilka kriterier de kan anses vara lämpliga (se exem-
pelvis s. 40). De utgår också från  digital native-diskursen i sina slutsatser, men
poängterar att barn inte kan ses som en homogen grupp, samt att biblioteken inte
vänder sig till sina målgrupper på något effektivt sätt (s. 60). Även Olsson & Säll-
ström (2011) använder sig av  digital  native-diskursen  och menar att  ungdomar
ofta är bättre än vuxna på att hantera internet och ”modern teknik” (s. 36).

Det framkommer i ett par av studierna att webbansvariga bibliotekarier ofta
har begränsade möjligheter att utforma webbplatsen då de ofta har yttre riktlinjer
att följa, inte minst i de fall då bibliotekets webbplats är en del av kommunens
webbplats (Olsson & Sällström 2011, s. 35; Bergström 2008, s. 47).

När det gäller det visuella uttrycket menar Henriksson & Normann (2004) att
”lagom” mängd bilder gör en webbplats tilltalande (s. 50-51) medan informanter-
na i Olsson & Sällströms studie (2011) anser att bilderna på webbplatsen är vikti-
ga (s. 28).  Det framförs  dock  inga reflektioner kring samspelet mellan bild och
text.

Vad gäller tillgängligheten för grupper med olika funktionsnedsättningar är
det intressant att reflektera kring den definition av kognitiva funktionshinder som
ges  i  rapporten  Kognitiv  tillgänglighet  till  elektronisk  kommunikation.  En
sammanfattning av vetenskapligt utvärderade tillgänglighetsåtgärder (Borg et al.
2013, s. 5):

De kan ha svårt att förstå abstrakta saker, att minnas, att planera, att lösa problem, att förstå
språk, att läsa, att skriva, att organisera saker, att orientera sig eller att koncentrerar sig.

Det är i stort sett alla de färdigheter som man inom den kognitiva utvecklingspsy-
kologin  anser  vara  omogna hos  barn.  I forskningsöversikten  som citeras  ovan
framkom att det är svårt att dra generella slutsatser kring hur elektroniska media
kan göras tillgängliga, eftersom olika åtgärder passar olika individer olika bra. Det
finns sällan en lösning som passar alla (s. 19).

Liksom alla grupper är också kategorin barn en heterogen grupp. Vissa gene-
rella utvecklingsdrag går igen, men sociokulturella aspekter tycks ha en större be-
tydelse för utvecklingen. Därför är det svårt att definiera vad användbarhet innebär
för barn som kategori. Det verkar som om man skulle ha mer att vinna på att lyfta
fram individuella möjligheter, snarare än att  försöka skapa en lösning som ska
passa alla.

För att anknyta till det inledande stycket i detta avsnitt så hittade jag endast
några stycken internationella studier som fokuserar specifikt  på folkbibliotekets
webbsidor för barn och unga. Kanazawa et al. (2011) analyserade dryga hundrata-
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let bibliotekswebbplatser med fokus på webbplatsens innehåll samt på OPAC-ka-
talogen. I studien definieras hög kvalitet som ”lämpligt” innehåll och användar-
vänlig OPAC. Kanazawa et al. anser att bibliotekens webbplatser bör vara ett stöd
för barns utveckling av informationskompetens. Resultatet av studien visar att bib-
lioteken lagt störst vikt vid att ge praktisk information om till exempel öppettider
och hur man lånar, samt på informationsresurser för referensservice, men att de
har försummat att informera om programaktiviteter (s. 283-284).

Hughes-Hassell  & Thickman Miller  (2003)  undersökte  vilken drivkraft som
låg bakom folkbibliotekets val att ha en webbsida för unga. Det visade sig att man
ofta såg webbsidan som ett led i det läsfrämjande arbetet samt att man ville erbju-
da läxhjälp, information om biblioteket samt karriär- och studierelaterad informa-
tion.

Zorba  &  Kendall  (2000)  undersökte  engelska  skolbibliotekswebbplatsers
innehåll och struktur och fann att det fanns få webbplatser av god kvalitet samt att
webbsidorna främst förmedlade praktisk information. Eftersom studien gjordes år
2000 så är det mycket möjligt att situation ser annorlunda ut i dag.

Slutligen kan det vara värt att nämna något som till exempel Ryan (2011) tar
upp, nämligen  att  det blir  allt  viktigare att  bygga webbplatser som fungerar på
olika mobila enheter. Ryan poängterar också vikten av att ha ett tydligt syfte med
webbplatsen  (något  som  också  de flesta  ovannämnda undersökningar tar  upp),
samt vikten av att webbplatsen är ”visuellt tilltalande”.

2.4 Visuell litteracitet

Som nämndes i avsnitt 1.1 måste vi lära oss att ”läsa” bilder på samma sätt som vi
måste lära oss att läsa text, ändå talas det inte så ofta om visuell litteracitet. I några
av undersökningarna som citerades ovan framkommer att bilder ofta anses vara
oproblematiska dekorationer (se s. 17 denna uppsats; jfr Lundh & Limberg 2012).
Det speglar det gängse förhållningssättet till bilder som transparenta, och uppfatt-
ningen att bilder inte behöver avkodas (jfr Bradford 2011, s. 194; Kress & van
Leeuwen 2006, s. 32-33). Dessutom skiljer sig vårt förhållande till bilder från vårt
förhållande till text av den enkla anledningen att vi ända sedan födseln förlitat oss
framför allt på visuell information, något som förändras när vi knäcker läskoden
(Cooper 2008, s.15-16; Yu 2012, s. 292). Men bilder är som sagt inte transparenta;
de bär inte på en universell mening som är oberoende av kontext.

Barn och vuxna tolkar inte heller bilder på samma sätt, eftersom ”läsning” av
bilder  stödjer  sig  på  kognitiva  förmågor.  Men också  tidigare  erfarenheter  och
kulturella faktorer påverkar vår förståelse. Barn upp till  nioårsåldern kan förstå
vad en bild representerar, men kanske inte har tillräckligt med erfarenheter i baga-
get för att förstå ett underliggande budskap. Mindre barn tenderar att tolka bilder

18



bokstavligt; det som inte syns i bild finns inte (Cooper 2008, s. 15-16; jfr Magnus-
son 2013, s. 30-31). Goldsmiths forskning (1984, citerad i Cooper 2008, s. 16)
visar att barn:

• can recognize the meaning of a sequence of images

• tend to interpret visual information literally

• are not sensitive to the effect of the context on the image

• may become absorbed in either the whole image or small details

• can learn to ”read” complex images, especially in a culture where images
are often used

Äldre barn kan dock även förstå subtila budskap i bilder, som Bellorín och Silvar-
Díaz (2011) visar i sin undersökning av hur 11-12-åringar läste Shaun Tans The
Arrival, som är en bok helt utan text. En viktig poäng från deras undersökning är
hur läsaren är aktiv och medskapande i läsningen av den bildbaserade berättelsen.

I sin doktorsavhandling Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer
grafiska symboler i hem och förskola  (2013),  som delvis hämtar inspiration från
den socialsemiotiska skolan, undersöker Maria Magnusson hur barn utvecklar för-
ståelse för symboler. Hennes slutsats är att barn går från att förstå symboler som
specifika och konkreta, alltså som kopplade till en specifik kontext, till att förstå
symboler som generella och abstrakta. Inlärningen sker gradvis genom att barnen
erfar variation genom skillnader (s. 147-148). Ett konkret exempel från avhand-
lingen är hur ett barn lär sig förstå ett kryss som synonymt med förbud av något
slag. Från början kan barnet  endast  ge exempel på specifika förbud, men förstår
inte krysset som symbol i abstrakt mening (s. 133). Magnusson menar att barn ten-
derar att fokusera på objektet i sig, och inte dess eventuella betydelse, särskilt om
det är attraktivt. Barn tar alltså till sig bilder ”bokstavligen” (s. 30-31).

Lundh och Alexandersson gjorde år 2012 en studie i vilken det framkom att
lågstadiebarn inte uppfattade bilder som en semiotisk resurs att bygga kunskap på.
Limberg och Lundh (2012) analyserade sedan förhållandet mellan bild och text  i
samma barns skolarbete för att undersöka hur de använde bilder som kommunika-
tiva  medel.  De  kom fram till att  bilderna oftast  var  underordnade  texten  och
användes som icke-informativ dekoration och utfyllnad, utan tydligt samband till
texten.

Xinyu Yu (2009) lyfter fram hur kulturella och individuella erfarenheter och
kognitiv utveckling spelar in när små barn tolkar bilder i bilderböcker. Tolkningen
av bilderna påverkas också av om barnen är bekanta med berättelsen sedan tidiga-
re (Yu 2012). Exempelvis uppfattade barnen den runda form som skulle föreställa
månen som just rundhet, tolkningen av vad rundheten betydde var beroende av
barnets tidigare erfarenheter (Yu 2012, s. 298). Hennes studie är intressant i för-
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hållande till Kress och van Leeuwens teori om att vi alltid använder oss av moti-
verade tecken – något som blir särskilt tydligt när det gäller barn (2006, s.  8-9).
Precis som rundhet kan betyda ”måne”, kan det  även  betyda ”bil”  beroende på
sammanhang (se vidare avsnitt 3.1.4).

Avslutningsvis är det intressant att notera att vi måste lära oss att läsa bilder,
samtidigt  som vi  har ett djupt rotat förhållande till bilder som kommunikations-
medel. Någonstans på väg mot vuxenlivet slutar vi uppenbarligen att utforska den
visuella världen aktivt, trots att vi ständigt är omgivna av visuella medier och i allt
högre utsträckning kommunicerar via multimodala medier.

2.5 Semiotik

Det verkar vara tunnsått  med socialsemiotiska analyser inom ämnet biblioteks-
och  informationsvetenskap.  På  institutionen  för  ABM  i  Uppsala  skrev  Philip
Ternström  år  2009  masteruppsatsen  Att  läsa  webben.  En  introduktion  till
semiologisk  analys  av  webbaserat  material.  Uppsatsen har  delvis  en
socialsemiotisk ansats som Ternström kombinerar med klassisk semiologi samt
den barthesianska  myten. Ternströms mål är att introducera och pröva teorin på
webbaserat  material  samt  att  prova  sitt  egenuppfunna  analysverktyg  som  han
kallar pseudosignifierare.8

Carina  Anderssons  licentiatavhandling  (2007)  Upplevelser  av  budskap.
Fallstudier  av  hur  användare  upplever  och  förstår  information  i
användargränssnitt.  undersöker  hur  användare  förstår  den  information  som
presenteras  i  olika  användargränssnitt  på  datorskärm.  Anderssons  mål  är  att
presentera olika analysmodeller som kan användas för att nå djupare förståelse om
kommunikationen mellan avsändare och mottagare genom ett gränssnitt. En av de
analysmodeller hon använder sig av är den peirceianska semiotiken. Andersson
vill skapa ökad kunskap om hur mottagaren kan tolka olika visuella element, en
kunskap  som  hon  anser  att  man  kan  använda  sig  av  i  designen  av
användargränssnitt.

Newell  (2005)  analyserade,  med  hjälp  av  socialsemiotisk  bildanalys  i
kombination  med innehållsanalys,  webbaserade  fotografier  på
referensbibliotekarier. Av studien framkommer att användaren sällan inkluderades
i bilder  av referenssituationer.  Bibliotekarierna framställdes  oftast  som mäktiga i
sin yrkesroll,  och dessutom som om de höll en viss social distans.  I foton från
folkbibliotek framställdes sällan användaren som mer kunnig än bibliotekarien.
Newell menar att biblioteken saknar medvetenhet om hur de konstruerar bilden av
sig själva på webben.

8  Då begreppet inte är relevant för min analys kommer jag inte att beskriva det närmare, utan hänvisar den
som är  intresserad till  Ternström (2009)  Att  läsa  webben.  En  introduktion  till  semiologisk  analys  av
webbaserat material.
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2.6 Sammanfattning

Som framkommer av forskningsöversikten så tycks folkbibliotekens webbplatser
inte ha studerats  i  någon större utsträckning. I de fall  de har undersökts ligger
fokus oftast på tillgänglighet och så kallad användbarhet. Av resultaten från de
svenska magister- och masteruppsatser som behandlar folkbibliotekswebbplatser
kan man utläsa att tillgängligheten på folkbibliotekens webbplatser är bristande,
att många bibliotek inte tycks använda sina webbplatser på ett effektivt sätt samt
att många bibliotek måste anpassa sig till olika begränsningar kring webbplatsens
utformning.

Forskningen ger oss även insikter om att det i dag inte finns några entydiga
designkonventioner för webbplatser som riktar sig till barn. Den ger oss även in-
sikter kring hur barn och vuxna läser bilder på olika sätt samt hur vi tenderar att
hantera bilder som oproblematiska och dekorativa. Vidare framkommer att någon
form av förståelse och hänsyn till kognitiva faktorer krävs i arbetet med webbase-
rad information, samt att ensidigt fokus på endera attraktiv design eller kognitiv
utveckling tenderar att förbise viktiga faktorer som påverkar hur vi uppfattar mul-
timodala meddelanden.
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3 Teoretiska utgångspunkter

Av vilken anledning är det motiverat  att  göra en socialsemiotisk bildanalys av
folkbibliotekens barnsida på webben? Mot bakgrund av forskningsöversikten ter
det sig kanske naturligare att i stället ur ett barnperspektiv analysera hur väl webb-
platsen svarar mot ett antal identifierade kriterier vad gäller användbarhet. Som
Jochmann-Mannak et al. (2012) påpekar i sin artikel råder det dock ingen otvety-
dig samstämmighet kring vad som faktiskt svarar bäst mot barns behov, vilket gör
en sådan analys problematisk.

Som jag tidigare har nämnt hamnar inte heller den socialsemiotiska analysen i
endera ett användarperspektiv eller i ett systemperspektiv, samtidigt som både an-
vändare och system är en implicit del av kontexten. Fördelen med en socialsemio-
tisk analys är att man har möjlighet att komma åt den underliggande diskurs som
format webbsidan till det visuella budskap den utgör.

Innan den specifika teoretiska utgångspunkten, semiotiken, presenteras nedan,
ska jag redogöra för de två grundantaganden som analysen i del två vilar på. Det
första antagandet är att bilder är lika meningsbärande som texter och kan användas
i kommunikativt syfte. Den betydelse vi tillskriver en bild är lika mycket resultatet
av en tolkningsprocess som den betydelse vi tillskriver en text vi läser. Bilder är
inte enbart avbildande och har ingen självskriven betydelse. De är lika beroende
av kontext och konvention som texter. Det andra antagandet är att meningsskapan-
de  sker  i  mötet  mellan  ett  subjekt  och  en  omvärld.  Verkligheten  tillskrivs  en
mening först när den möts av ett  subjekt.  Ett  hus får betydelsen ”hus” när det
varseblis av ett subjekt som tolkar det som ett sådant. Den mening vi tillskriver
omvärlden är alltså beroende av vår tolkning av densamma.

I  dag  menar  man  i  vetenskapsteoretiska  sammanhang  att  den  så  kallade
”språkliga vändningen” också innebar en vändning mot bilden. Texten har länge
haft en överordnad position, men de senaste decennierna har bilder allt mer upp-
märksammats  som studieobjekt  även inom det  samhällsvetenskapliga  området.
Det  vanligaste  tycks  dock  fortfarande  vara  att  bilder  ses  som oproblematiska
(Lindgren & Nordström, s, 7, s. 12; Aspers et al.  red., s. 10).9 Vi kan kalla det
myten om bilders transparens.

9  För en mer utförlig diskussion kring förhållandet mellan text och bild ur ett historiskt perspektiv se Kress &
van Leeuwen (2006).
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Bilder ses oftast som oproblematiska på grund av sin avbildande karaktär. De
ses som representationer av verkligheten. Historiskt sett har bilder setts som direkt
kommunicerande till vårt känsloliv, alltså utan behov av tolkning, medan texter
ansågs  tala  till  intellektet  och vårt  tänkande (Lindgren  & Nordström,  s.  7  ff).
Bilder i allmänhet, och fotografier i synnerhet, upplevs inte kräva någon avkod-
ning av oss och ses i den meningen som transparenta. Den här förmågan hos bilder
att  åkalla den upplevda verkligheten kallar  Roland Barthes i  essän  The photo-
graphic  message (1977b)  ”fotografiets  paradox”.  Ett  fotografi,  menar  Barthes,
upplevs som ett fönster mot verkligheten, som en objektiv avbildning av verklig-
heten (s. 17-19).

Kress & van Leeuwen (2006) menar att vi upplever bilder som transparenta på
grund av att vi har lärt oss koden och således inte är medvetna om att vi ”läser”
bilder på samma sätt som vi läser en text (s. 32-33).

I Det kreativa ögat. Om perception, semiotik och bildspråk utgår Lindgren &
Nordström från att vårt seende, det vill säga vår perception av den visuella värld
som omger oss, är grundläggande för allt tänkande. Vårt seende är ”aktivt, dyna-
miskt och reflekterande”, vilket innebär att seendet alltid inbegriper någon form
av aktiv tolkning. Att se är alltså inte detsamma som att enbart registrera något –
förutsatt att det är möjligt (s. 8-9).10

Det som har beskrivits ovan är alltså de övergripande utgångspunkterna för
analysen i avsnitt  fyra. Det finns olika sätt att närma sig bilder i vetenskapliga
sammanhang, ett av alla möjliga angreppssätt är att göra en semiotisk analys.11

3.1 Semiotik12

I det här avsnittet kommer jag att presentera semiotiken som teoretisk inriktning.
Fokus ligger på de aspekter av semiotiken som är relevanta för uppsatsen.

Enkelt uttryckt kan semiotiken beskrivas som ”läran om tecken”. För att lite
bättre ringa in vad semiotiker sysslar med skulle man kunna utvidga den beskriv-
ningen till ”läran om hur tecken skapar mening i samspel med människan”. Då
man inom semiotiken studerar hur vi använder olika teckensystem för att kommu-
nicera och skapa mening kan man se det som en kommunikationsteori. Huvudstu-
diet rör alltså hur tecken, i samverkan med individer i olika sociala sammanhang,

1 0  Barthes menade i Rhetoric of the Image att det inte är möjligt att enbart registrera något, att det inte finns
några ”rena” bilder bortom våra kulturella och historiska föreställningar (1977a, s. 42).
1 1  Som exempel på ett alternativt sätt att närma sig webbplatser, se ”Webbsidor som visuella uttryck” av
Fredrik Augustsson i Bild som samhälle. Visuell analys som vetenskaplig metod. (2004) Patrik Aspers, Paul
Fuehrer, Árni Sverrisson (red.), s.139-159.
1 2  Både ”semiotik” och ”semiologi” har använts som namn för samma teoretiska inriktning. I Handbook of
Semiotics (1990) skriver Nöth att man tidigare brukade kalla den franska skolan ”semiologi” och den anglo -
saxiska ”semiotik”. I dag används oftast ”semiotik” för båda inriktningarna, därför väljer jag att konsekvent
benämna den övergripande teorin ”semiotik”. Jfr även Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: semio-
tik.
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skapar mening (Fiske  1997, s. 12-14). I grund och botten handlar det om hur vi
förstår och definierar vår omvärld. Enligt Fiske studerar semiotiken tre huvudom-
råden: själva tecknet och hur det används, de system i vilka tecknet organiseras
samt den kultur i vilken tecknet används (s. 61).

Den moderna semiotikens13 främsta företrädare brukar sägas vara den franske
lingvisten  Ferdinand de  Saussure  (1857-1913) samt  den amerikanske  filosofen
Charles Sanders Peirce (1839-1914). Peirces och Saussures syn på tecknet, semio-
tikens studieobjekt, skiljer sig åt i det att Peirces tecken hade en tredelad struktur
medan Saussures var tvådelad (Fiske 1997, s.63-66; Nöth 1990, s. 42 ff, s. 59 ff;
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: tecken [2013-03-27]). Gemensamt
för den franska och den anglosaxiska skolan är dock tanken att varje tecken utgörs
av en form, en mening samt en koppling till den yttre verkligheten. Peirces indel-
ning av tecken i tre olika kategorier, grundade på tecknets egenskaper, ikon, index
och symbol,  används fortfarande som redskap inom bildanalysen (Cornell  red.,
1988, s. 261).

3.1.2 Tecken
Ett tecken är något som står för något annat än sig själv. Som nämndes ovan finns
det olika modeller för hur ett tecken är uppbyggt, en dyadisk och en triadisk. Ana-
lysen i den här uppsatsen bygger på den skola som kallas visual social semiotics,
och som bygger vidare på bland annat Saussures tankar. Därför är det motiverat att
endast gå närmare in på den dyadiska teckenmodellen. Enligt denna modell består
ett tecken av det betecknande (formen) och det betecknade (innehållet) som till-
sammans är  en beteckning för en extern verklighet. Innehåll ska förstås som en
mental föreställning hos mottagaren av tecknet, men  ett tecken utgörs  alltså  av
både form och innehåll.  Både det betecknade (den mentala föreställningen) och
det betecknande (formen) är beroende av den kulturella och historiska kontexten.
Det finns även en subjektiv variation av det betecknade (Fiske 1997, s. 66-68). 

Enligt den semiotiska skolan blir  något  till  ett  tecken när det används i  en
kommunikationsakt mellan en avsändare och en mottagare. Det innebär inte att
tecken uppkommer  och existerar endast  i  kommunikationsakten,  de finns även
som potentiella tecken (Nöth 1990, s. 81). Med det här synsättet kan ett semiotiskt
system således beskrivas som en uppsättning redan existerande tecken som kan
kombineras på olika sätt.  Ett meddelande är då en konstruktion av tecken som
genom samverkan med mottagaren skapar mening – tecknet i sig själv kan inte
skapa mening (Fiske 1997, s. 14, s. 62).

1 3  För en grundlig genomgång av semiotikens historiska rötter hänvisas till Nöths omfattande Handbook of
Semiotics (1990).
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3.1.3 Bildsemiotik
Innan vi går närmare in på den bildsemiotiska traditionen bör några ord sägas om
själva namnet på inriktningen. På engelska talar man om visual semiotics, vilket
kan tyckas ha en bredare betydelse än bildsemiotik.  Som Lindgren & Nordström
påpekar så är dock bilders viktigaste egenskap inte att avbilda något (s. 15), och
inom den bildsemiotiska skolan avses med den visuella världen ”världens synliga
aspekter och hur denna synlighet kan förstås i förhållande till den som använder
sig  av  den”  (s.  17).  Ordet  bild ska  i  detta  sammanhang  således  förstås  i  vid
mening; det handlar inte bara om figurativa stillbilder, utan om all sorts visuell
information. Det innebär att även textbaserad information kan förstås som en bild
i vissa sammanhang.

Startskottet  för  den  bildsemiotiska  traditionen  brukar  anses  vara  Roland
Barthes essä Rhétorique de l'image från 1964, i vilken han gör en semiotisk analys
av en reklambild.  Samma år publicerades hans Eléments de sémiologie (Cornell
red. 1988, s. 41, s. 65; Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: bildsemio-
tik [2014-03-27]; Aspers et al. red. 2004, s. 12). Barthes semiotik grundar sig på
en tvådelad syn på tecknet, men inbegriper ytterligare en nivå nämligen tolkningen
av tecknet. Barthes använder begreppen denotation och konnotation för att beskri-
va tecknets två tolkningsnivåer – en utveckling som varit inflytelserik inom semi-
otiken (Nöth 1990, s. 102).

All these 'imitative' arts comprise two messages: a denoted message, which is the analogon it-
self, and a connoted message, which is the manner in which the society to a certain extent
communicates what it thinks of it (Barthes 1977b, s. 17).

Med denotation avsåg Barthes vad Saussure kallade  referent, alltså den externa
verklighet som tecknet refererar till, eller med andra ord: den omedelbara betydel-
se som tecknet förmedlar. Konnotation däremot är den intersubjektiva aspekten av
ett tecken, den djupare liggande betydelse som tecknet får i mötet med användaren
och  dennes  referensramar.  Konnotationen  är  kulturellt  och  historiskt  bunden
(Barthes  1977b, s.  21-22).  Enkelt  uttryckt  är  denotation  vad som representeras
(referent), och konnotation hur det representeras (form) (Fiske 1997, s. 118-120). 

3.1.4 Visual social semiotics
Semiotiken, vars huvuddrag presenterades ovan, ligger till grund för den teoretis-
ka inriktning som på engelska kallas Social semiotics och Visual social semiotics.
Jag kommer att kalla inriktningen socialsemiotik för enkelhetens skull.

Den  visuellt  inriktade  socialsemiotiken utvecklades  under 1990-talet  och
bygger vidare på de franska strukturalisternas arbete – framför allt Barthes. Dess-
utom hämtar inriktningen inspiration från bland annat Michael Hallidays socialse-
miotiska språkteori samt från diskursanalysen (Harrison 2003, s. 48; van Leeuwen
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2005, s. xi). En annan viktig influens är konsthistorikern Rudolf Arnheim. Två av
inriktningens främsta företrädare är Gunther Kress och Theo van Leeuwen.

Socialsemiotiken flyttar fokus från själva tecknet till hur människor använder
sig  av  tecken för  att  skapa  mening –  både  i  skapande och tolkande  praktiker
(Harrison 2003, p. 48; van Leeuwen 2005, s. xi). I stället för tecken använder man
nyckelbegreppet semiotiska resurser, som av van Leeuwen definieras på följande
vis:

[the] actions and artefacts we use to communicate, whether they are produced physiologically
[---] or by means of technologies [...] (2005, s. 3).

En semiotisk resurs kan alltså vara ansiktsuttryck, gester, kläder, stillbilder, rörliga
bilder, musik etcetera. Definitionen skiljer sig egentligen inte från den traditionel-
la semiotikens teckenbegrepp; även i det inbegrips allt som vi människor använder
oss av för att skapa mening och förstå vår verklighet.  Vari ligger då skillnaden?
Genom att tala om semiotiska resurser menar van Leeuwen att man kringgår före-
ställningen om att det som tecknet står för är något på förhand givet – ett färdigt
system som man kan plocka betydelser ur – och belyser att hur resursen används
också påverkar dess betydelse. Det är i själva användningen som något händer och
mening uppstår (2005, s. 3). Med det synsättet är resursen beroende av den sociala
interaktionen, och i stället för potentiella tecken skulle man kunna tala om poten-
tiella betydelser:

As soon as we have established that a given type of physical activity or a given type of materi-
al artefact constitutes a semiotic resource, it becomes possible to describe its semiotic potenti-
al, its potential for making meaning (2005, s. 4).

van Leeuwen talar vidare om betydelse (eng. meaning) i plural,  betydelser, efter-
som han menar att det är omöjligt att förutsäga den exakta betydelsen hos en semi-
otisk resurs. Den uppfattade eller avsedda betydelsen beror på kontexten; på vem
som använder resursen, när den används, var den används, hur den används och
tillsammans med vilka andra resurser den används (2005, s. 4). Det innebär inte att
potentiella betydelser är helt flytande och att det är fritt fram för vem som helst att
hitta på en lämplig betydelse, tvärtom är de starkt kulturellt bundna och beroende
av den sociala kontexten – inom vissa kontexter, som till exempel trafiken, finns
en strikt social kontroll som reglerar trafikskyltarnas betydelse, medan det inom
andra kontexter, som till exempel bildkonsten, finns större frihet för hur en resurs
kan användas och vilken betydelse den kan ha (2005, s. 5).

Saussure ansåg att  det inbördes förhållandet mellan tecken i  ett  system var
grundläggande för tecknets betydelse – ett tecken kan endast beskrivas som vad
det inte är (Fiske 1997, s. 82-85). Kress och van Leeuwen hämtar inspiration från
Hallidays syn på grammatiken som en resurs vi kan använda för att tillskriva den
egna upplevelsen mening (2006, s. 2) och fokuserar i  stället  på hur tecken får
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mening  genom att  kombineras  på  olika  sätt.  Följaktligen  använder  de  termen
visuell grammatik. Den visuella grammatiken strukturerar de semiotiska resurser-
na som vi använder för att göra våra egna upplevelser av världen begripliga. Hur
vi väljer att göra det påverkar hur vårt meddelande tolkas, men betydelsen finns
inte i själva resursen utan i den kultur som den används i (2006, s. 2).

När Kress och van Leeuwen talar om visuell grammatik vill  de med den ter-
men även betona att de semiotiska resurserna inte kan kombineras på ett obegrän-
sat antal sätt. De menar att det varken finns ett obegränsat antal resurser, ett obe-
gränsat  antal  kombinationsmöjligheter  eller  ett  obegränsat  antal  betydelser  –
möjligheterna  är  helt  och  hållet  beroende  av  rådande  konventioner (Jewitt  &
Oyama 2001, s. 135).

En annan viktig skillnad mellan socialsemiotiken och semiotiken rör förhål-
landet mellan tecken och referent. Saussure menade att alla tecken i språksystemet
är arbiträra, det vill säga att det inom språket inte finns någon motiverad koppling
mellan ord och betydelse. Att vi kallar ett bord för just ”bord” bygger på konven-
tion. De flesta har nog kommit i kontakt med Saussures uppdelning mellan langue
och parole,  där langue står för lexikon och grammatik och parole för språkbruk.
Lexikon parar alltså ihop betecknande med betecknade, och denna koppling är, i
Saussures mening, godtycklig (Fiske 1997, s. 77, s. 81; van Leeuwen 2005, s. 48).
Eftersom man inom socialsemiotiken anser  att  betydelse skapas  när  ett  tecken
används eller  tolkas,  så menar man tvärtom att  alla  tecken är motiverade  (van
Leeuwen 2005, s. 49-59).

Kress och van Leeuwens poäng med det är att förhållandet mellan det beteck-
nande och det betecknade inte är på förhand givet. Det finns inget färdigt system
av tecken att plocka från (2006, s. 8). I stället tänker sig Kress och van Leeuwen
att vi, när vi vill uttrycka någonting, väljer från de resurser vi har tillgång vad vi
anser vara mest lämpligt för att  skapa den mening vi vill kommunicera. Det är
alltså i den aktiva användningen  av ett tecken  som det betecknade förs samman
med det betecknande som i den givna situationen anses mest lämpligt.

Enligt deras synsätt grundar sig vår förståelse av världen på hur vi klassifice-
rar den. När vi vill  kommunicera försöker vi hitta en analogi till  det  vi vill ut-
trycka, och den analogin omvandlas sedan till ett uttryck. Som exempel på det tar
de ett barn som ritar cirklar och kallar det ”bil”. I barnets värld klassificeras bilar
som något som har hjul,  hjul  rullar  och är runda och kan uttryckas genom en
cirkel. Därför är cirkeln ett motiverat tecken för ”bil” för barnet  (2006, s. 7-8).
Man ser alltså inte till om något är motiverat på teckennivå, utan om det är moti-
verat på användarens och kontextens nivå.
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3.2 Barnperspektiv

Det ligger djupt i vuxenrollen att fostra och undervisa barn och det ligger djupt i barnrollen att
vara en växande och lärande individ (Johansson 2010, s. 31).

Barbro  Johansson  (2010)  skiljer  på  begreppen  barnperspektiv och  barns
perspektiv.  Hon  menar  att  med  barns  perspektiv  avses  det  enskilda  barnets
individuella perspektiv, medan man med barnperspektiv avser hur vuxenvärlden
försöker  utgå från och tillvarata  barns  intressen (2010,  s.  24).  Barn behandlas
oftast  som  en  kategori  som  skiljer  sig  från  vuxna  på  olika  sätt;  det  är  den
traditionella och normativa förståelsen av vad barn är (2010, s. 22). Enligt det
perspektivet är barndomen till för att barn ska mogna som individer och ”växa
upp”, medan det lägger mindre värde i barns här och nu. Barn definieras således
utifrån hur de skiljer sig från vuxna, inte bara i ålder utan även utifrån kognitiv,
psykologisk  och  fysisk  förmåga.  Johansson  menar  att  man  kan  tala  om  ett
hierarkiskt ”ålderssystem”, i vilket barn är underordnade de vuxna som ser det
som sin uppgift både att beskydda barnen och att fostra dem (2010, s. 25-26). I en
undersökning som Johansson gjorde fann hon att barnbibliotekarier hade ett uttalat
barnperspektiv,  och att  de fokuserade på att  förmedla läsglädje utan pekpinnar
(2010, s. 29).

I ett ensidigt utvecklingspsykologiskt trappstegstänkande ses barn som passiva
subjekt, som genom sitt växande  så småningom blir  till  färdigutvecklade vuxna.
Ett sådant perspektiv förutsätter att vi betraktar vuxna som ”färdigutvecklade” på
olika plan och därför blir det naturligt att fokusera på specifika färdigheter, såsom
förmåga till  abstrakt tänkande,  och fysisk utveckling, till  exempel frontallobens
utveckling. Om man i stället  utgår från att  vi  alla är i blivande,  att  livet är så
beskaffat  att  vi  aldrig  kan  anses  vara ”färdigutvecklade”,  så  finns  det  ingen
motsättning mellan att vara i blivande och att vara här och nu. Man kan då vara ett
aktivt  handlande  subjekt  i  sitt  blivande,  och  kan  forma  sitt  eget  här  och  nu
(Johansson 2010, s. 44-46).

Samtidigt  blir  det  problematiskt  att  inte  ta  hänsyn  till  den  kognitiva
utvecklingen när man talar om till exempel webbplatser. I och med att man i den
typen av forskning måste  förhålla  sig till  bland annat  perception och tänkande
behöver man någon form av ramverk kring detta, vilket oftast leder till att man –
på ett generellt plan – utgår från att barn inte har samma färdigheter som vuxna.
Den positiva konsekvensen av det är att man bemödar sig om att fundera kring hur
man  kan  anpassa  olika  medier  så  att  de  bättre  passar  barns  behov.  Det  är
naturligtvis en annan fråga hur dessa anpassade medier ska se ut, och i det arbetet
har man möjlighet att anamma ett barnperspektiv eller barns perspektiv.

Barbro  Johanssons  resonemang  har  sin  plats  i  det  paradigmsskifte  inom
barndomssociologin som, bland andra, Allison James & Alan Prout banade väg
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för på 1990-talet, då de menade att barn bör behandlas som sociala aktörer i sin
egen rätt (Jenks 2004, s. 6). Allison James (2007) skriver i artikeln ”Giving Voice
to Children's Voices:  Practices and Problems, Pitfalls  and Potentials” att  sedan
dess så har en mängd studier givit plats åt barns röster. Det innebär dock inte att
barns  röster  ges  samma  utrymme  utanför  forskningsvärlden,  trots  att  många
institutioner i dag grundar sitt arbete på barnkonventionen (2000). Även inom den
forskning vars ambition är att låta barn komma till tals finns ett antal fallgropar
som har  med representation,  autenticitet,  erfarenheter  och delaktighet  att  göra,
menar James.  Det är oftast  vuxna som väljer ut,  tolkar och representerar barns
utsagor, därför är det viktigt att ställa sig frågor kring hur barn representeras och
varför de representeras på just det viset. Trots att det finns lika stora skillnader
mellan olika barns erfarenheter som mellan olika vuxnas erfarenheter behandlas
barn  dessutom  ofta  som  en  homogen  grupp,  utan  hänsyn  till  sociokulturell
kontext.  Ytterligare  en  aspekt  att  förhålla  sig  kritisk  till,  enligt  James,  är
maktbalansen mellan de vuxna forskarna och de deltagande barnen (James 2007).
Den frågan tar exempelvis Large et al (2006) upp i artikeln ”'Bonded design': A
novel  approach  to  intergenerational  information  technology  design”,  där  man
ifrågasätter  om verklig  jämställdhet  kan existera  i  en generationsöverskridande
arbetsgrupp, eftersom det är de vuxna som sätter ramarna för samarbetet (s. 79).
Institutioner  och  forskare  intar  alltså  oftast,  med  Johanssons  ord,  ett
barnperspektiv, medan det är ovanligt att barns perspektiv till fullo ges utrymme.

Nära  förknippat  med  begreppen  barnperspektiv  och  barns  perspektiv  är
begreppet  empowerment,  som  enkelt  uttryckt  kan  beskrivas  som  ett
förhållningssätt som får andra att känna sig respekterade, värdefulla och tagna på
allvar  (Starrin  2007).  Sandin  (2011)  skriver  i  Barnbibliotek  och lässtimulans:
delaktighet, förhållningssätt, samarbete att ”det framkommer i ett flertal rapporter
[---] att barns engagemang väcks när de har en möjlighet att påverka och utforma
verksamheten”  (s.  91).  Sandin  menar  att  biblioteken  i  dag  arbetar  utifrån  ett
barnperspektiv som tillåter barnen att vara delaktiga i bibliotekets verksamhet, och
att  det  lässtimulerande  arbetet  ibland  motiveras  utifrån  tankar  kring
empowerment,  där  läsning  står  för  möjligheten  ”att  ta  del  av  och  påverka
samhället och det egna livet” (s. 79, se även s. 35 & s. 65).

3.3 Biblioteksrummet

De  danska  forskarna  Jochumsen,  Skot-Hansen  och  Hvenegaard  Rasmussen
presenterade år 2012 ”the four space-model”, som utgår från folkbibliotekets fyra
övergripande mål. Varje målområde översätts till ett biblioteksrum – fysiskt eller
virtuellt  –  vars  verksamhet  speglar  de  fyra  målen:  upplevelse,  engagemang,
empowerment  och  nytänkande.  Biblioteket  som  performativt rum  stimulerar
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engagemang  och  nytänkande.  Här  ges  besökarnas  eget  skapande  utrymme.
Biblioteket  som  mötesplats stimulerar  empowerment  och  engagemang.  Här
skapas möjligheter  till  interaktion  och deltagande.  Biblioteket  som  inspiration
stimulerar nytänkande och upplevelser. Här kan besökaren ta del av ett brett urval
estetiska  upplevelser.  Biblioteket  som  en  plats  för  kunskap  och  lärande
stimulerar upplevelser och empowerment.

I  en  annan  text  menar  Hvenegaard  Rasmussen  &  Jochumsen  (2010)  att
utvecklingen  av  det  fysiska  barnbiblioteksrummet  har  gått  från  att  vara  en
institutionell  förlängning av skolan,  med fokus på lärande,  till  att  vara vad de
kallar ”ett levande bibliotek” med utrymme för att både vara,  lära och göra där
de  tre  olika  funktionerna  överlappar  och  går  in  i  varandra.  Det  speglar  ett
perspektiv på lärande som inte  begränsas till  att  handla om enbart  böcker och
läsning, och som sätter  barnens här och nu i  fokus. Hvenegaard Rasmussen &
Jochumsen  beskriver  utvecklingen  av  de  danska  barnbiblioteken,  men  även  i
Sverige har barnbiblioteken, enligt Amira Sofie Sandin, från 1960- och 1970-talen
flyttat fokus från boken till nya medier och programverksamhet (2011, s. 34).

Bild 1. The four space-model (Jochumsen et al. 2012, s. 4).
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3.4 Metod och urval

Det här är en kvalitativ studie vars målsättning är att nå djupare förståelse för hur
en kombination av visuella element i samspel med text i ett multimodalt medium
kan bära på ett djupare liggande budskap än vad ytan avslöjar.

I Introducing Social Semiotics (2005) betonar van Leeuwen att socialsemioti-
ken inte enbart är en teori utan även en praktisk metod för observation och analys
(s. xi).  Den ger oss möjlighet att ställa frågor till ett material,  men måste alltid
kombineras med kunskaper från andra fält och med andra teorier (s. xiii). Även
Jewitt och Oyama (2001) framhåller att det inte räcker med enbart en socialsemio-
tisk bildanalys när man studerar visuellt material, men om analysen kombineras
med någon annan teori utgör den ett mycket användbart redskap (s. 138).  Som
nämndes inledningsvis i uppsatsen kommer jag att  diskutera resultaten med ut-
gångspunkt i tankar kring barnperspektivet samt Jochumsen et al:s biblioteksmo-
dell. Fördelen med Kress och van Leeuwens socialsemiotik är alltså att den erbju-
der en praktiskt tillämpbar verktygslåda som går att direkt applicera på ett empi-
riskt material.  Nackdelen, om man så vill,  är det kräver komplement i form av
kunskaper från andra fält.

Kress och van Leeuwen skulle kalla ett användargränssnitt för en multimodal
text, eftersom den kommunikationsbärande helheten använder sig av fler än ett
semiotiskt  system.  I deras  verktygslåda finns en mängd redskap som man kan
använda för att analysera olika typer av visuellt material. I sin helhet är metoden
mycket omfattande och ganska komplicerad, men man måste inte nödvändigtvis
använda sig av alla verktygen för att få fram ett resultat. Nedan kommer jag därför
att redogöra för de verktyg som har relevans för uppsatsens syfte, men först några
ord om urval och avgränsningar.

3.4.1 Urval och avgränsningar
Källmaterialet som har använts i den här undersökningen består av enskilda webb-
sidor som har hämtats från fyra olika folkbibliotekswebbplatser. Fördelen med att
undersöka redan existerande dokument av detta slag (i stället för att samla in data
genom till exempel intervjuer) är att de är ”en produkt av den kontext de tillkom i
och har därför en koppling till verkligheten”. Materialet finns där oberoende av
undersökningen (Merriam 1994, s. 122). Som redan nämnts tidigare kan webbsi-
dor  ses  som ett  avtryck av  verkligheten  som,  i  det  här  fallet,  speglar  rådande
diskurser vad gäller folkbibliotekets attityder gentemot barn som användare.

Eftersom syftet med den här undersökningen är att försöka synliggöra den typ
av budskap som inte uttalas medvetet fungerar troligen webbsidorna bättre som
empiriskt material än till exempel intervjuer med webbansvariga skulle göra. Jag
utgår från att svaren under en intervju troligen är mer tillrättalagda och medvetet
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formulerade än webbsidorna, särskilt med tanke på att medvetenheten om hur text
och bilder samspelar generellt sett tycks vara låg (se avsnitt 2.3 och 2.4).

Via en lista över Sveriges folkbibliotek på webbplatsen argus.nu har jag med
hjälp av sökmotorn  Google sökt upp webbadressen till  alla bibliotek som finns
med på listan. Många bibliotek har gått samman och skapat gemensamma webb-
platser, men det sammanlagda antalet webbplatser överstiger ändå hundra stycken.
Eftersom uppsatsens omfång är begränsat är det omöjligt  att  göra en kvalitativ
studie av ett  större antal  webbplatser.  Av den anledningen har jag valt  ut  fyra
webbsidor från fyra olika webbplatser enligt följande urvalskriterier:

• Webbplatsen ska vara självständig. Det innebär att den inte får vara en del
av kommunens webbplats eller beroende av dess utformning, utan ska vara
en webbplats i sin egen rätt.

• Webbplatsen ska vara knuten till ett/flera folkbibliotek, eftersom det är just
folkbibliotekens  webbaserade  kommunikation  gentemot  barn  jag  vill
undersöka. Det innebär att webbplatsen inte får vara fristående, som till
exempel www.barnensbibliotek.se

• Den undersökta webbsidan ska rikta sig enbart till barn, därför faller alla
webbsidor som riktar sig till barn och unga bort.

• Den undersökta webbsidan ska ha ett tilltal som tydligt riktar sig till barn;
den får alltså inte främst rikta sig till vårdnadshavare eller pedagoger. Det
ska vara tydligt att det är målgruppen barn man vänder sig till, eftersom det
är kommunikationen med den målgruppen som ska undersökas.

• Den undersökta webbsidan ska ge intryck av att ha designats för att verka
tilltalande för barn även grafiskt,  återigen för att det ska vara tydligt att
man vänder sig direkt till målgruppen barn.

De allra flesta webbsidor skulle, så vitt jag kan se, falla under Jochmann-Mannak
et al:s kategori klassisk webbsida (se avsnitt 2.2). En del sidor har lekfulla inslag,
men inte i någon större utsträckning. Endast ett fåtal webbsidor skulle falla under
kategorin bildkarta. Eftersom fördelningen mellan de olika typerna av design är så
pass ojämn har jag valt att fokusera på likartade webbsidor.

Jag har valt att analysera endast barndelens förstasida, eftersom jag är intres-
serad av det första intryck som sidan ger. Jag utgår från att det första intrycket av
webbsidan förmedlar en känsla av vad just det här biblioteket har för inställning
till mig som besökare, precis som det första bemötandet av bibliotekarierna på det
fysiska biblioteket gör det.
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Ett  problem som  uppstod i  samband med analysen var huruvida jag skulle
analysera  sidan  i  sin  helhet  –  som den  var  tänkt  –  eller  enbart  den  del  som
hamnade ovanför det så kallade  vecket,  det vill säga den  del av sidan som syns
direkt  på skärmen utan att  man scrollar  (Sundström 2005, s.  82).  Det  påverkar
naturligtvis analysen om man inkluderar webbsidan i sin helhet eller inte. Framför
allt  en  av  webbplatserna  (Jönköpings  folkbibliotek)  kräver  att  man  rullar  ner
mycket, och kan inte tas in i sin helhet på datorskärm. Eftersom gränsen för var
vecket går varierar beroende på webbläsare, skärmstorlek och skärmupplösning
går det inte att dra en generell gräns för var det hamnar.  Dessutom använder sig
många i dag av mobila enheter, och den trenden är med all sannolikhet stigande.
För barn som är vana vid pekskärmar kanske det inte heller utgör något problem
att behöva scrolla mycket. Oavsett hur det är med den saken så ställs högre krav
på delkompositionerna inom layouten på en sida som inte ryms på skärmen i sin
helhet.  Det faktum att  man måste  anpassa sidan till  olika skärmbredd kommer
troligen även att påverka layouten.

Av de analyserade webbsidorna är enbart en (Polarbibblo) anpassad till mobi-
la enheter, medan två av de andra sidorna (Bibliotek i Väst och Älmhult) ses i sin
helhet  på iPad om plattan hålls  vertikalt.  Den fjärde sidan (Jönköping) är inte
anpassad till mobila enheter och kan inte ses i sin helhet på en surfplatta. Det är
därför mer motiverat att titta på sidorna i sin helhet, oberoende av hur de visas på
olika  skärmar  och i  olika  läsare.  Det  bör  dock betonas  att  om en sida  kräver
mycket scrollning ser man aldrig layouten i sin helhet, utan bara valda delar, och
beroende på vad man ser så förändras budskapet. Analysen som följer i avsnitt
fyra analyserar och diskuterar alltså det budskap som framkommer när man ser si-
dan i sin helhet.

De flesta sidorna delar en gemensam så kallad header, den översta delen av
sidlayouten.  Eftersom den inte  har designats specifikt  bör barn har jag valt  att
bortse från den i analysen.

Traditionellt är webbsidor strukturerade i spalter, ofta två eller tre, vilket ger
dem en starkt horisontell prägel. Men i och med att webbplatser inte är linjära (se
vidare 3.3.4) så kan de kanske inte heller sägas ha någon stabil komposition. Hur
man avläser sidan blir då en tolkningsfråga. I de fall som ett starkt betonat element
ligger  centralt  på  sidan  har  jag  valt  att  behandla  sidan  som  en  centrum-
marginal-komposition (se vidare 3.3.3), vilket till viss del kan ses som ett subjek-
tivt val av läsväg.

3.4.2 Verktygslådan
Kress och van Leeuwen menar att ett semiotiskt system måste kunna uppfylla ett
antal funktioner för att det ska fungera i kommunikation. Från Halliday lånar de
tre begrepp som beskriver det semiotiska systemets  metafunktioner.  De tre funk-
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tionerna  är ideational/representational function,  interpersonal/interactive
function,  textual/compositional function  (2006, s. 41; Jewitt  & Oyama 2001, s.
140).

Den representativa funktionen beskriver hur de representerade objekten för-
håller sig till varandra, de kan till exempel interagera på olika sätt eller represente-
ras statiskt, som i ett klassifikationssystem. I så kallade narrativa representationer14

finns vektorer. En vektor är, kort sagt, någon form av linje som binder samman ett
eller flera element i bild. Linjen kan utgöras av vad som helst. Den kan liknas vid
verben i språket och indikerar alltså någon form av handling.  Vektorerna är ofta
diagonala  och  står  som  sagt  för  ”görande”;  någon/något  gör  något  mot/med
någon/något (Jewitt & Oyama 2001, s. 141 ff; Kress & van Leeuwen 2006, s. 43
ff). Den interpersonella funktionen beskriver hur förhållandet mellan producent,
betraktare och representation  gestaltas,  till exempel kan en representerad person
vända sig mot eller bort från åskådaren. Representerade personer/objekt kan också
avbildas  på olika  långt  avstånd och från olika  vinklar  (Kress  & van Leeuwen
2006, s. 114 ff). Den textuella funktionen, slutligen, beskriver hur olika tecken i
samverkan skapar ett meddelande i till exempel en sidlayout (Kress & van Leeu-
wen 2006, s. 41-44). De semiotiska resurserna analyseras utifrån en eller flera av
dessa tre funktioner.

Inom den begränsade ramen för den här uppsatsen är det rimligt att välja ut
och  kombinera  ett  mindre  antal  verktyg  som på  ett  tillfredsställande  sätt  kan
besvara  studiens  frågeställningar.  Eftersom materialet  inte  består  av  enbart  ett
urval bilder, utan av visuella helheter i form av webbplatser så är det rimligt att i
ett första steg fokusera på kompositionen som sådan, för att i nästa steg gå närmare
in på  eventuella  bilder och analysera deras  interpersonella funktion med  särskilt
fokus på närhet/distans och makt. Frågeställningen rör ju hur biblioteken bemöter
barn i den digitala miljön, och därför är det i högsta grad relevant att fråga sig om
de bilder som används på bibliotekens webbplatser signalerar distans eller närhet,
jämlikhet  eller  ojämlikhet. Genom att  kombinera  resultaten  för  kompositions-
analysen och bildanalysen bör det vara möjligt att synliggöra bibliotekets bakom-
liggande syn på barn som biblioteksbesökare.

3.4.3 Kompositionen
Kress och van Leeuwen menar att den textuella  funktionen, kompositionen, står
på tre ben (Jewitt &Oyama 2001, s. 147 ff.; Kress & van Leeuwen 2006, s. 177):

a)  Informationsvärdet bestäms av hur delarna förhåller sig till  varandra,
och grundar sig  på  förhållandet  mellan  vänster-höger,  centrum-marginal
samt uppe-nere.

1 4  Motsatsen till narrativa representationer är konceptuella representationer.
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b)  Inramningen (eng. framing) bestämmer om delarna ges distinkta identite-
ter eller representeras som en enhet.

c) Betoningen (eng. salience) bestämmer vad som framhävs.

Informationsvärdet  kan beskrivas som den sammantagna betydelse ett medde-
lande får beroende på hur delarna inom kompositionen förhåller sig till varandra.
De kulturer som använder sig av det latinska alfabetet läser från vänster till höger,
uppifrån och ner. En skriven text medger inte att vi närmar oss texten på något an-
nat vis när vi avkodar den. Det har i sin tur medfört att olika delar i det tvådimen-
sionella rummet blivit kodat med olika betydelse. På det horisontella planet får
vänster  respektive  höger olika tyngd och betydelse.  Vänster är  utgångspunkten
som, i en dynamisk process, leder till det ännu okända till höger.15

Kress  och  van  Leeuwen  kallar  förhållandet  mellan  vänster  och  höger  för
Given-New  (jag kommer att  kalla  det  det  Givna-det  Nya  eller Givet/Nytt).  Det
innebär att det som befinner sig till vänster är det redan etablerade, det redan kän-
da, medan det som befinner sig till höger är det som det ännu inte råder konsensus
om eller  det  som man vill  fästa  uppmärksamheten  på. På det  vertikala  planet
menar Kress och van Leeuwen att det i stället råder ett förhållande av kontrast el-
ler motsättning. Det som befinner sig högst upp får betydelsen av något positivt
och mäktigt,  men även av idealistiskt,  abstrakt och verklighetsfrämmande.  Det
som befinner sig nere  får  i motsats till det betydelsen av negativt och maktlöst,
men också av verklighetsnära och konkret.  Kress  och van Leeuwen kallar  det
Ideal-Real (jag kommer att kalla det det Ideala-det Reella).

En komposition kan också vara uppbyggd kring ett centralt element som om-
ges av andra element. I sådana kompositioner får det centrala funktionen av sam-
manhållande  enhet,  runt  vilken  elementen  i  marginalen  kretsar.  Marginalens
mening är då relaterad till det centrala. Triptyker utgör ytterligare en form av kom-
position. En triptyk kan vara antingen horisontell eller vertikal. I en sådan kompo-
sition kan det mittersta elementet få funktionen av ”brygga” eller ”medlare” (eng.
mediator) mellan de yttre elementen. Det fungerar då sammanbindande mellan det
Ideala och det Reella eller mellan Givet och Nytt (2006 s. 179ff; Jewitt & Oyama
2001, s. 147ff.).

Inramningen är precis som det låter det sätt på vilket olika element  genom
någon form av inramning hålls ihop eller hålls isär. Inramning kan göras på olika
sätt och med olika styrka, till exempel genom en linje, genom kontrasterande färg
eller  form,  eller  genom tomrum  mellan  olika  element  (Kress  & van Leeuwen
2006, s. 203-204; Jewitt & Oyama 2001, s. 149-150).

1 5  Språkliga kompositioner fungerar på samma sätt. Jämför med denna uppmaning från Jarrick & Josephson i
Från tanke till text (1996, s. 78): ”Det bästa är att låta meningarna – i de flesta fall – börja med information
som är känd tidigare från texten och låta det nya komma till höger.”
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Betoningen slutligen kan göras på olika sätt, genom placering, färg, storlek.
Ett  element kan vara betonat oavsett placering.  Ett  betonat element presenteras
som om det är viktigare än andra element.  Vad som anses vara en betoning går
inte att mäta objektivt, utan beror på samspelet mellan olika faktorer, såsom place-
ring, perspektiv, skärpa, färg, storlek, vad som representeras etcetera (Kress & van
Leeuwen 2006, s. 201-203; Jewitt & Oyama 2001, s. 150-151).

De semiotiska resursernas informationsvärde är, som sagt, kulturellt  bundet
och Kress och van Leeuwens teori bygger på den västerländska bildtraditionen.
Trots att informationen presenteras på ett visst sätt innebär det inte att den alltid
tolkas på det avsedda viset eller att varje betraktare okritiskt accepterar framställ-
ningen:

The important point is that the information is presented as though it had that status or value
for the reader, and that readers have to read it within that structure, even if that valuation may
then be rejected by a particular reader (Kress & van Leeuwen 2006, s. 181, min kursivering).

3.4.4 Webbplatsen som text
Olika typer av texter blir lästa på olika sätt. En skriven text i en bok måste vi till
exempel  läsa linjärt,  från början till  slut,  medan en veckotidning  tillåter  att  vi
bläddrar fram och tillbaka. En webbplats är en typisk icke-linjär text som erbjuder
läsaren ett  flertal  olika ”läsvägar”. Det i  sin tur innebär att  olika läsare tar sig
igenom texten på olika sätt, eftersom det inte finns någon förutbestämd ordning.
Texten kan med olika visuella resurser styra läsningen, till exempel genom beto-
ning av olika element, men läsaren  måste inte följa den föreslagna vägen för att
skapa mening. Kress och van Leeuwen kallar icke-linjära texter för interaktiva. De
menar också att det läsmönster som texten föreslår i sig bär på mening. En cirku-
lär text utgår från ett kärnmeddelande, en horisontell text är progressiv medan en
vertikal text är hierarkisk (2006, s. 204 ff). Sammanfattningsvis menar de att:

Non-linear texts impose a paradigmatics. They select the elements that can be viewed and pre-
sent them according to a certain paradigmatic logic – the logic of Centre and Margin or of Gi-
ven and New, for instance – but leave it to the reader to sequence and connect them. In the de-
sign of such texts there will be pressure to put more of the meaning in the individual elements
of the composition, to use more highly coded images – symbolic and conceptual images, tight-
ly  written,  self-contained  items  of  information,  sterotyped  characters,  drawings  or  highly
structured images rather than realistic photographs, and so on (s. 208).

3.4.5 Den interpersonella funktionen
Den interpersonella, eller interaktiva, funktionen beskriver förhållandet mellan be-
traktare och det representerade, alltså det som syns i bild (Jewitt & Oyama 2001,
s.  145).  Kress  och  van  Leeuwen  kallar  det  representerade  för  representerade
deltagare,  och dessa behöver inte nödvändigtvis vara människor,  utan kan lika
gärna vara djur, föremål eller landskap (2006, s. 114). De representerade deltagar-
na  samspelar med  betraktaren  och  påverkar vilket  förhållningssätt  denne intar
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gentemot bilden. Det handlar om ett föreställt förhållande, där relationen utmålas
som om betraktare och det representerade har en viss relation (Kress & van Leeu-
wen  2006, s. 126). Förhållandet  mellan representerade deltagare och interaktiva
deltagare grundar sig på tre aspekter:

a) Avståndet bestäms av hur nära inpå det representerade avbildas. Ser man
den representerade deltagaren i närbild, i halvfigur eller helfigur? Ju när-
mare  vi  kommer  desto  mer  intimt  upplevs  förhållandet  vara,  och  vice
versa. När det gäller föremål, byggnader eller landskap som avbildas på
nära håll representeras de som om vi använder föremålet eller befinner oss
i  landskapet.  Avbildas  ett  föremål  som inom räckhåll  representeras  det
som något att betrakta och reflektera över, som föremål i ett skyltfönster.
En byggnad eller ett landskap som avbildas på långt avstånd ger känslan av
överblick, som om vi vore höjda över verkligheten och ser helheten (Kress
& van Leeuwen 2006, s. 127-128).

b) Kontakten  bestäms  av den representerade deltagarens  blick.  Tittar  den
mot betraktaren eller inte? En representerad deltagare som tittar rakt mot
betraktaren uppfattas som om den kräver en reaktion av något slag. Hur
betraktaren förväntas reagera beror på detaljer, som till exempel ansikts-
uttryck och gester. Om den representerade deltagaren tittar rakt mot oss
görs vi till  objekt. Kress och van Leeuwen kallar den typen av bild för
demand (fordrande). Om den representerade deltagaren däremot tittar bort
görs vi till subjekt, till osynliga betraktare, som erbjuds någon form av in-
formation  att  kontemplera.  Den typen av bild  kallas  av Kress  och van
Leeuwen för offer  (erbjudande). För att en föreställd relation ska kunna
etableras  utifrån  denna  aspekt  måste  de  representerade  deltagarna  vara
människor, djur eller antropomorfa föremål. En fordrande bild skapar ett
synligt ”du”, men inget synligt ”jag”. ”Jaget” döljer sig bakom ett substitut
som representerar avsändaren (Kress & van Leeuwen 2006, s. 116-122).

c) Synvinkeln  bestämmer vilken attityd vi ska inta gentemot det represen-
terade. En horisontell vinkel, där betraktare och representerade deltagare
befinner sig i jämnhöjd gör betraktaren till en jämlike, och ökar engage-
mang och identifiering. Den vertikala vinkeln kan sätta betraktaren i över-
läge eller i underläge, beroende på om vi tittar ner eller upp mot den repre-
senterade deltagaren.  En bild med centralperspektiv betonar betraktarens
subjektivitet, betraktaren intar en position ”i” bilden. En bild utan central-
perspektiv  däremot  ställer  betraktaren  utanför  bilden,  som  en  objektiv
åskådare (Kress & van Leeuwen 2006, s. 129 ff; Jewitt & Oyama 2001, s.
145; Harrison 2003, s. 48-49, s. 54).
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Det finns också deltagare som inte syns i bild, nämligen producenten och betrakta-
ren. De kallas interaktiva deltagare och kan sägas kommunicera genom bilden. De
interaktiva deltagarna är alltså riktiga människor,  som ofta är åtskilda i tid och
rum. Det är de interaktiva deltagarna som skapar och tolkar bilder i en social kon-
text som i olika hög grad reglerar vad som kan uttryckas, hur det kan uttryckas och
hur det ska tolkas. (Kress & van Leeuwen 2006, s. 114).
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4. Undersökning

Nedan presenteras undersökningen av  fyra folkbibliotekswebbsidor  för barn.  De
undersökta  sidorna  kommer  från  Jönköpings  folkbibliotek,  Älmhults  folk-
bibliotek, Bibliotek i Väst samt Polarbibblo (ett samarbete mellan Länsbiblioteket
i Norrbotten och Norrbottens folkbibliotek).  I kompositionsanalysen kommer jag
att undersöka både kompositionen som helhet och, i de fall det förekommer, del-
kompositioner inom den större helheten.

4.1 Jönköpings folkbibliotek16

Jönköpings webbsida ser sprallig och lekfull ut och utstrålar entusiasm. Texten ger
sken av att vara handskriven, med spretig barnstil. Färgschemat är enkelt och går i
rosa-vitt.  Mitt i blickfånget finns en ruta  där två olika bilder omväxlande visas
vilket skapar rörelse. I layoutens mitt finns foton på de tre bibliotekarier som arbe-
tar på barnavdelningen.

1 6  Webbadress: bibliotek.jonkoping.se > Barn
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Bild 2. Skärmdump av förstasidan för barn på Jönköping folkbiblioteks webb-
plats, som den ser ut ovanför vecket i Chrome. Hämtad 2014-02-18.17

4.1.1 Komposition
Förstasidans  struktur  är  uppbyggd  med  en  stark  vertikal  betoning.  De  flesta
element ryms inom sidans mittenspalt. För att se all information måste man rulla
ner  sidan  (både  på  datorskärm  och  iPad).  Det  finns  även  en  viss  centrum-
marginal-struktur, oavsett  om  man  ser  hela  layouten  eller  bara  den  del  som
hamnar  ovanför  vecket.  Inom  centrum-marginal-strukturen är  det  bara de övre
marginalerna som har ett innehåll,  vilket också skapar en stark betoning av det
Ideala.

I layoutens övre mitt finns fem knappar  med följande text (från vänster till
höger, uppifrån och ner): Film, Ljudböcker, Musik, Spel, Tidskrifter. Det här fältet
är litet i förhållande till övriga fält på sidan, men lyfts ändå fram genom sin centra-
la placering. Ovanför de fem knapparna finns rutan som växlar bild. På den ena
bilden står det Barnens sida i färgglada bokstäver som det klättrar små tecknade

1 7  © Jönköping folkbibliotek. Gäller alla bilder i avsnitt 4.1, det vill säga bild 2-6.
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barn på. På den andra bilden står det Tv-spel på bibblan!!! i övre delen av rutan
och Vill du veta mer? i nederkant. Texten är skriven med versaler, som tycks skri-
ka ut sitt meddelande, och med bångstyriga A:n som tycks spritta av energi och
vilja skutta i väg från rutan.

Nedanför de fem knapparna finns  en ruta med rubriken  Vi tipsar dig! och
nedanför rubriken finns tre fotografier som representerar barnavdelningens tre bib-
liotekarier. Bibliotekarierna befinner sig  egentligen  i den övre mittdelen av lay-
outen, men på grund av fotografiernas utformning får de en så stark betoning att
de ger intryck av att utgöra sidans mittpunkt.

I den övre vänstra marginalen finns navigationsmenyn som består av totalt sex
knappar, i tur och ordning:  Barn,  Provläs!,  Det händer på bibblan!,  För föräld-
rar,  För pedagoger  och Bilderböcker. Den sista knappen skiljer sig från övriga
fem knappar då den har formen av en femudding medan de andra är rektangulära.
I den övre högra marginalen finns en bild på ett antropomorft äpple med ögon och
mun under vilket det står Äppelhyllan.18

Längst  ner  på  sidan ligger rubrikerna  Nya barnböcker!,  Sköna boktips  på
olika teman samt – allra längst ner – praktisk information och låntagartjänster.

4.1.2 Informationsvärde
Jönköpings webbsida för barn är utformad så att  bibliotekarierna  tycks hamna  i
centrum  och  bli  navet kring vilket övriga delar kretsar.  Det får till  följd att  de
representeras som det sammanhållande kittet. Här betonas att biblioteket utgörs av
mer än medier. Texten Vi tipsar dig! med utropstecken förstärker intrycket av bib-
liotekariernas närvaro. I och med att bibliotekarierna  på sidan  befinner sig mitt
emellan nya och traditionella medier och texten inte definierar vilken sorts tips de
kan ge framstår det som en öppen inbjudan till att be om tips om alla de medier
som finns representerade på sidan. Samtidigt skapar fotografierna en stark vuxen-
närvaro. De tycks på samma gång signalera tillgänglighet, genom ett öppet och
vänligt bemötande, och auktoritet. Vi tipsar dig! kan tolkas som att barn behöver
vägledning  och  inte  förväntas  kunna orientera  sig  i  biblioteket  på  egen  hand.
Samma uppmaning knyter sidan till det fysiska biblioteket.  Sidan kan i och med
det uppfattas som en förlängning av det fysiska biblioteket,  där bibliotekarierna
förväntas befinna sig, mer än som ett virtuellt biblioteksrum i sin egen rätt.

I layoutens övre fält, på platsen för det Ideala, hamnar de två bilder som syns
omväxlande:  Spela  tv-spel  på  bibblan!!! och  Barnens  sida.  Direkt  under  dem
finns knapparna med ”alternativa” medier (det vill säga: film, ljudböcker, musik,
spel, tidskrifter). Den här placeringen gör att spel och alternativa medier framträ-
der som ”upphöjda” och viktiga på barnbiblioteket, som något eftersträvansvärt.
Böckerna har sin placering på den nedre delen av sidan i det Reella, i vad som

1 8  Äppelhyllan är beteckningen för material som är anpassat till individer med funktionsnedsättning, här hit -
tar man exempelvis punktskriftsböcker. Det finns en Äppelhylla på de flesta bibliotek.
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framstår som grundläggande bas (Nya barnböcker! och Sköna boktips på olika te-
man). De utgör så att säga den konkreta grund som resten vilar på. Böcker är det
som normalt  erbjuds,  medan  nya  medier  måste  framhävas.  Men det  kan  även
tolkas som om böcker är något förlegat. De tre utropstecknen i  Tv-spel på bibb-
lan!!!och versalerna både stödjer den tolkningen och framhäver bilden av tv-spels-
figurerna än mer. De skapar ett slags ”wow-effekt” som om man vill betona att
”det här finns också på biblioteket, minsann!”.

Navigationsmenyn finns till vänster, som det Givna, vilket inte är så förvånan-
de då en navigationsmeny är ett väntat element på en webbplats och kan ses som
sidans utgångspunkt. Det är dock värt att notera att knappen Barn ligger högst upp
i menyn, vilket speglar att man på den här sidan också har barnen som utgångs-
punkt.  Till höger, som det Nya, ligger Äppelhyllan.  Både navigationsmenyn och
Äppelhyllan befinner sig dessutom i området för det Ideala, medan det i de nedre
marginalerna inte finns någonting – varken något Givet eller Nytt.

Äppelhyllan framstår genom sin placering som något viktigt och, nästan, som
ett överraskande element på biblioteket. Placeringen i den övre högerkanten signa-
lerar att man skulle kunna ifrågasätta om den typen av material hör hemma på det
moderna barnbiblioteket,  som resten av sidan profilerar  sig som.  En alternativ
tolkning är att man vill lyfta fram att den här typen av material också finns.  Det
speglar kanske en känsla hos biblioteket av att behöva legitimera sin verksamhet:
Vilken sorts material ska finnas på biblioteket? I och med att äpplet har placerats
på en plats där det drar uppmärksamheten till är den troligaste tolkningen att man
vill uppmärksamma att biblioteket är till för alla. Alla är välkomna också till det
moderna barnbiblioteket – men att det ligger till  höger och inte vänster kanske
även signalerar: ”Vi vet att inte alla värderar det här”.

Inom själva navigationsmenyn hamnar som redan nämnts Barn högst upp som
det Ideala.  Den placeringen skulle  kunna kopplas till  barnperspektivet,  det  vill
säga att man utgår från barnen i sin verksamhet och från vad man uppfattar som
barns behov. Barnen är den självklara utgångspunkten medan vuxna, i form av
För föräldrar och För pedagoger, har placerats längst ner som konkret verklighet.
Egentligen hamnar Bilderböcker allra längst ner i menyn, men i och med att den
knappens form skiljer sig från de andra verkar den inte höra ihop med resten utan
får ses som ett fristående element. Varför har den placerats avskild från resten av
menyn? Man tycks säga att de små barnen inte är användare i sin egen rätt, utan att
de förväntas ta del av bibliotekets utbud genom en vuxen. Det kan också tolkas
som att små barn inte hör hemma i det virtuella rummet.

4.1.3 Inramning
Alla delar på webbsidan,  förutom Äppelhyllan, inramas av någon form av linje.
Knapparna i navigationsmenyn är rektangulära, men hörnen är rundade, vilket ger
dem en mjukare prägel.  Bilderböcker skiljer sig från resten av menyn genom sin
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kantigt femuddiga form som får knappen att framstå som både speciell och udda.
Femuddingens topp får formen av en pil som pekar uppåt. Den pekar mycket rik-
tigt mot navigationsmenyns knappar För pedagoger och För föräldrar – de vuxna
genom vilka de små barnen förväntas få tillträde till biblioteket. På samma sätt
fungerar linjerna i femuddingens högerkant som en sorts vektorer, som genom sin
riktning skapar en rörelse mot de alternativa medierna i mitten. Det är som om
knappen pekar bort från sig själv och framhäver andra element på sidan,  vilket
förstärker tolkningen av att sidan inte är en plats för mindre barn.

Tv-spel på bibblan!!!  är, liksom  Barnens sida, inramad av en tunn, ljusgrå
linje med rundade hörn. Menyknapparna med alternativa medier är, till skillnad
från navigationsmenyn, rektangulära med spetsiga kanter, vilket ger dem ett hår-
dare uttryck. Vi tipsar dig! har en tunn, ljusgrå kant medan de tre fotografierna på
bibliotekarierna, som utgör en horisontell triptyk, hålls isär genom en skarp svart
ram med spetsiga kanter. Bibliotekarierna lyfts alltså fram som individer och inte
som grupp. Medan den centrala placeringen på sidan lyfter fram dem som kollek-
tiv betonar utformningen av triptyken människan bakom titeln.  Här träffar man
inte  ”en  bibliotekarie”  utan  en  individ.  Det  intrycket  förstärks  även av  att  de
namnges med endast förnamn, vilket skapar ytterligare intimitet. Namnet har dess-
utom placerats under bilden, där texten fungerar som specificering till bilden. Om
man klickar på endera bibliotekarie kommer man mycket riktigt också till en per-
sonlig presentation av var och en.

Äppelhyllan omges av ett vitt tomrum som fungerar som inramning. Genom
att den inte har samma typ av inramning som övriga element i kompositionen ut-
märker den sig som ett isolerat fenomen och blir på så sätt än mer framträdande,
vilket också speglas i dess placering uppe i högerkant.

Kategorierna  under  Sköna boktips på olika teman – Kärlek, Sport, Fantasy,
Hästar, Spökhistorier – hålls isär av skarpa svarta ramar,  som om böckerna kan
delas in i tvärsäkra kategorier som inte överlappar varandra.

4.1.4 Betoning
Det mest iögonenfallande elementet på Jönköpings sida är de växlande bilderna
högst upp på sidan, dels på grund av rörelsen, dels på grund av hur bilderna ser ut.
Det näst mest iögonenfallande på sidan är  Äppelhyllan som står ut med sin röda
färg, men även det mittersta fotografiet i bibliotekarietriptyken och den spretiga
barnsliga skrivstilen är starkt betonade. Kress och van Leeuwen (2006) menar att
en icke-linjär text ofta läses genom att ögat flyttar sig från ett betonat element till
ett annat. Den här sidan skulle kunna läsas från Tv-spel till Äppelhyllan och vidare
till bibliotekarierna, eller från bibliotekarierna till  Tv-spel och vidare till  Äppel-
hyllan. En alternativ läsning skulle kunna vara från  Äppelhyllan till  Tv-spel och
vidare till  bibliotekarierna.  Hur ögat  än rör sig så blir  slutsumman en cirkulär
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rörelse,  men  i  och  med  att  startpunkten  varierar  finns  inget  entydigt  kärn-
meddelande.

4.1.5 Den interpersonella funktionen
På Jönköpings webbsida finns  tio  representerade deltagare (men inte  i  samma
bild): de tre bibliotekarierna, äpplet, gruppen av figurer från olika tv-spel samt de
fem bilder som representerar olika teman (en nalle, en flicka, en drake, två hästar
och ett spöke).

Högst upp på sidan finns en bild på en grupp om åtta tv-spelsfigurer (bild 3).
Alla figurerna utom en tittar rakt mot betraktaren, men två av figurerna bär hjälm
med visir vilket gör att deras ansikten och ögon inte syns. Figuren längst ut till
vänster sträcker ut en hand mot betraktaren. Den fungerar som en vektor som för-
stärker den kontakt som skapas genom figurens blick och skapar ett tydligt ”du”.
Det ser ut som om figuren pekar mot betraktaren eller som om han vill dra in
betraktaren i bilden.

Bild 3. Hämtad från Jönköping folkbiblioteks webbplats 2014-03-17.

Figurerna på bilden är avbildade i helfigur, rakt framifrån. Det finns ingen omgiv-
ning och därför inget centralperspektiv, vilket får som effekt att betraktaren står
utanför bilden. I och med det särskiljs tv-spelsfigurernas värld från vår värld. Den
här bilden är fordrande (demand). De representerade deltagarna tittar direkt mot
oss. Vad vill de? De ler inte, tvärtom har de flesta en utmanande blick, och de
tittar intensivt på oss. Det sammantagna intrycket är att gruppen vänder sig direkt
till betraktaren, på ett aktivt, inbjudande sätt. De verkar slåss om vår uppmärksam-
het och tycks säga: ”Vi vill att just du ska ta del av vår värld!”. De många figurer-
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na som trängs på bilden representerar en mångfald – det är bara att välja och vraka
bland de upplevelser som tv-spelen kan ge.

På mitten av sidan finns triptyken med bibliotekarierna (bild 4). Det tre foto-
grafierna hålls samman genom en tunn inramning, medan varje enskilt foto har en
skarp svart ram, vilket förstärker den individuella bibliotekarien. Man förstår att
de tillhör samma enhet, men de tilltalar oss inte som grupp, utan som enskilda in-
divider. Det intrycket förstärks ytterligare av att de avbildas på olika avstånd och i
olika miljöer samt av hur de har namngivits (se ovan).

Bild 4. Hämtad från Jönköping folkbiblioteks webbplats 2014-03-17

Carin är avbildad i halvfigur rakt framifrån. Hon står lutad mot en hylla och tittar
snett in i kameran. Hennes hållning är lite avvaktande, liksom blicken. Avståndet
och hållningen ger ett ljummet intryck; i och med att hon tittar på oss skapas kon-
takt, men vad vill hon? Malla är avbildad i närbild. Hon tittar rakt in i kameran
och gör en glad, sprallig min. Att hon är avbildad i närbild skapar en känsla av
intimitet och identifikation. Hon befinner sig dessutom i skogen – på fritiden?  –
vilket förstärker känslan av intimitet. Maria är avbildad snett uppifrån, vilket leder
till att vi tittar ner på henne. Hon står i vad som ser ut att vara en traditionell bibli-
oteksmiljö. Hon är avbildad i närbild, men står något längre ifrån kameran än vad
Malla gör. Hon tittar rakt in i kameran och ler.

Alla  tre  bilderna  är  fordrande  (demand),  men  de  enskilda  bibliotekarierna
tycks vilja olika saker.  Carin är avbildad som om hon inväntar att vi ska närma
oss henne.  Malla är avbildad som om hon interagerar direkt med oss. Hon tycks
aktivt bjuda in oss, men i och med att hon inte är avbildad på biblioteket tycks in-
bjudan mer syfta till att bygga en relation. Maria är avbildad lite uppifrån som om
vi har makten över situationen – hon finns där, men det är betraktaren som styr.
Hon tycks, liksom Carin, invänta vår handling. Hur bibliotekarierna representeras
tolkar jag som ett uttryck för barnperspektivet. Visserligen tycks man signalera att
kontakten skapas på barnens eget initiativ, det vill säga att man stödjer barnens
egenbestämmande, men samtidigt är det en så tydligt markerad inbjudan att bud-
skapet snarare blir att barnen faktiskt behöver den här kontakten.
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I den traditionella triptyk-konstruktionen fungerar mittenbilden som medlare
mellan bilderna i ytterkant; mellan det Givna och det Nya eller mellan det Ideala
och det Reella. I det här fallet fungerar  Malla, som aktivt inbjuder till  kontakt,
som brygga mellan det halvtraditionella barnbiblioteket (där böckerna finns i mar-
ginalen) och det traditionella biblioteket (där böckerna dominerar). Det är alltså
bibliotekarierollen,  och  relationen  mellan  bibliotekarie  och  besökare,  som  är
central för biblioteket.

De flesta av de fem bilder (bild 5) som representerar olika teman under rubri-
ken Sköna boktips på olika teman är fordrande (demand) bilder. Alla figurerna tit-
tar mot oss, men nallen har inga synliga ögon – kanske blundar den? – vilket gör
att den nästan kan uppfattas som ett erbjudande (offer) i stället. Vi inbjuds då att
reflektera över kärleken, som representeras i form av ett symboliskt rött hjärta och
framställs som något mysigt och oskuldsfullt – något att vårda ömt eller att hålla
hårt i. Den skateboard-åkande flickan, som representerar kategorin Sport, är avbil-
dad underifrån. Hon är avbildad i helfigur och tittar rakt mot oss med stadig, orädd
blick. Hennes högra arm fungerar som en vektor som förbinder henne med skate-
boarden och skapar rörelse. Det är hon som kontrollerar brädan. Hon är aktiv me-
dan vi bara är åskådare. Ur ett genusperspektiv skulle bilden kunna representera
empowerment för tjejer. Den lilla draken som representerar kategorin Fantasy lig-
ger till synes hjälplös i en utsträckt hand som avbildas på mycket nära avstånd. I
och med att vi endast ser handen så skapas intrycket av att vi är med i bilden – det
skulle kunna vara vår egen utsträckta hand. Vi ser draken uppifrån, vilket förstär-
ker intrycket av dess hjälplöshet och vår makt. Det är lite svårt att avgöra åt vilket
håll drakens blick är riktad, men jag uppfattar det som om den tittar bort från oss.
Bilden är i sådana fall ett erbjudande (offer). Man kan tolka det som att draken är
maktlös och att vi i största förtroende inbjuds att ta hand om den. Hästarna som
representerar kategorin Hästar är avbildade i helfigur, utan omgivning. Det är en
mindre involverande bild än de andra; utan omgivning och perspektiv är vår plats
tydligt utanför bilden. Hästarna tittar visserligen rakt mot oss, vilket ökar känslan
av inblandning, men deras blickar är tomma – de tycks invänta oss. Även det klas-
siska vita lakan-spöket som representerar  Spökhistorier tittar rakt mot oss, men
bilden är inte särskilt involverande just på grund av att representationen är en ste-
reotyp.  Spöket  verkar  vilja  skrämmas,  men  betraktaren  förväntas  knappast  bli
rädd.

Gemensamt för de fem bilderna är att de skapar en känsla av direkt inbland-
ning hos betraktaren. De är inbjudande på olika sätt och erbjuder en valmöjlighet.
Trots att sidan i stort tycks rikta sig till äldre barn är de här bilderna relativt enkla
och barnsliga. En del av dem, som hästarna, spöket och nallen, tycks rikta sig till
mindre barn. Texten har placerats under bilderna för att förtydliga och förklara
vad de står för, antagligen på grund av att det inte är några välkända symboler som
betraktaren kan förväntas förstå utan förklaring.
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Bild 5. Hämtad från Jönköping folkbiblioteks webbplats 2014-03-31.

Slutligen har vi det antropomorfa lilla äpplet som symboliserar Äppelhyllan (bild
6). Äpplet är avbildat i närbild, utan omgivning. Färgen är röd, en färg som drar
till sig uppmärksamhet. Det här är en erbjudande bild (offer) i och med att äpplet
inte tittar direkt på oss, utan åt sidan. Blickens riktning skapar en vektor som inte
förbinds med något, varken en annan representerad deltagare eller en interaktiv
deltagare. Det finns inget mål för handlingen; Äpplet söker inte kontakt med oss
och verkar heller inte titta på något utanför bild. Det tycks snarare fridsamt, och
diskret, erbjuda oss något att reflektera över. Om man inte redan är bekant med
symbolen, kanske man funderar över vad den står för eller vad den erbjuder? Även
här har texten placerats under bilden för att förtydliga vad symbolen betyder.

Bild 6. Hämtad från Jönköping folkbiblioteks webbplats 2014-02-18.

4.1.6 Sammanfattande analys av Jönköpings webbsida
Jönköpings webbsida framstår som vad man skulle kunna kalla ett ”modernt barn-
bibliotek”. Här står andra medier än böcker i fokus, framför allt tv-spel. Man tycks
arbeta utifrån ett barnperspektiv, men representerar verksamheten som om den ut-
gick från barns perspektiv; skrivstilen imiterar till exempel ett barns lite spretiga
bokstäver och ger intrycket av att vara ett barns verk, som om sidan vore skapad
av barn för barn. Barnen utgör den självklara utgångspunkten; de är placerade i det
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Ideala, vilket speglar att barn värderas som biblioteksbesökare i sin egen rätt. Till-
talet på sidan är direkt; de många imperativen skapar ett ”du” som de olika upp-
maningarna riktar sig mot. De går igen i de flesta av bilderna, där det interaktiva
”jaget” är uppmanande och inbjudande, och det interaktiva ”duet” både lockas och
bjuds in. Sammantaget ger webbsidan intryck av att mana till handling genom att
inbjuda till direkt interaktion.

Det tycks dock vara till  barn i skolåldern man framförallt vänder sig. För de
mindre barnen finns knappen Bilderböcker, ett udda element som pekar bort från
sig själv – antingen mot de vuxna i navigationsmenyn eller mot de äldre barnens
nya medier. Det stärker intrycket av att huvudmenyn och andra medier är viktigare
än bilderböcker. Som om de yngre barnens läsande inte värderas lika högt  eller
som om man helt enkelt lämnar över ansvaret för deras läsning till andra vuxna.
På så sätt blir det inte lika mycket bibliotekets angelägenhet att locka till sig de
yngsta besökarna, som inte heller tycks ha något att hämta i det virtuella biblio-
teksrummet.

Jönköpings barnbibliotek framställs som en plats för upplevelser, och betonar
Jochumsen  et  al:s  inspirationsrum.  Det  intrycket förstärks  av  att  navigations-
menyns överst placerade knappar har texten Provläs! och Det händer på bibblan!.
Det flitiga bruket av utropstecken förstärker ytterligare maningen till  att delta i
upplevelsebaserade aktiviteter:  Här skapas aktiva besökare som ska ta för sig av
bibliotekets  utbud.  Paradoxalt  nog speglar det samtidigt  en bristande tilltro  till
barnens egen drivkraft. Här tar man i med det tunga artilleriet för att locka till sig
besökare och styr dem sedan aktivt till vissa aktiviteter,  som dessutom tycks äga
rum framför allt på det fysiska biblioteket.

Att  Bilderböcker  särskiljs  från  övriga  menyknappar  genom  sin  form  och
placering –  i  menyenheten  distinkt  placerad  i  det  Reella  under  Föräldrar och
Pedagoger – får den att framstå nästan som något udda. Den skulle kunna tolkas
som den realitet biblioteket är, men strävar efter att inte vara. I linje med Bilder-
böcker:s  placering hamnar  både  Nya barnböcker! och  Sköna boktips  på olika
teman längst ner i layouten, ovanför de obligatoriska kontaktuppgifterna och ären-
deinriktade funktionerna, vilket styrker den tolkningen.  Man tycks vilja ”tala till
barn  på  barns  vis”  och  utgå  från  att  man  når  barnen  framför  allt  genom nya
medier.

Äppelhyllan utmärker  sig  på flera  sätt;  genom den röda färgen,  genom att
inramningen skiljer sig från de övriga elementens inramning och genom sin place-
ring högt upp till  höger i  layouten.  Den framstår,  som diskuterades ovan, som
något som kan ifrågasättas, samtidigt som dess högerplacering i just den här kom-
positionen troligen ska tolkas som att  man vill uppmärksamma  att biblioteket är
till för alla. Äpplets placering lyfter då fram en funktion som kanske annars glöms
bort när man ska framhäva sig som ”modern”.
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Kompositionen i triptyken speglar kompositionen i sin helhet. Det Givna är
vad vi skulle kunna kalla ”det halvtraditionella biblioteket”, i triptyken represente-
rat av Carin. Här finns böckerna med i marginalen och fokus ligger på handling.
Den något tillbakadragna bibliotekarien skapar en aktiv besökare. Hon finns, lik-
som navigationsmenyn, i det Givna och överlåter utforskandet åt oss. I mitten har
vi ”det moderna biblioteket” representerat av Malla. Hon framställs som sprallig
och rolig, liksom tv-spel och nya medier, och tilltalar besökaren direkt. Hon är
socialt nära och tycks uppmana till samspel och lek. Det Nya, till höger, är ”det
traditionella biblioteket”, i triptyken representerade av Maria. Här har vi de  an-
passade medierna på Äppelhyllan, som också speglar bibliotekets värdegrund. Lik-
som Maria framhävs de inte. Här tycks boken stå i fokus, och betraktaren inbjuds
utan större åthävor att själv botanisera bland materialet. I och med att Maria avbil-
das snett uppifrån är det vi som betraktare som har makten. Hon uppfattas som
tillgänglig, utan att pracka på oss något. Liksom bibliotekarierna har en central
placering i kompositionen befinner sig den kontaktsökande Malla i mitten av trip-
tyken, som för att betona att en viktig del av bibliotekets arbete är att skapa en
relation till besökaren.

Längst ner i det Reella, representerat som den grundläggande, självklara, verk-
samheten  finns  böckerna  och  boktipsen.  Boken  är  placerad  både  i  det  Givna
(knappen Provläs! i menyn), i det Nya och i det Reella, som om man ville säga:
”Det här är vår grund och vad vi alltid har sysslat med – har ni glömt bort det?”
Boken framställs som något som är givet , men som måste nylanseras, liksom bud-
skapet att biblioteket har något för alla.

Jönköpings webbsida betonar biblioteket som upplevelsecentrum – det som
erbjuder inspiration. Besökaren står i centrum och blir både aktivt och passivt in-
bjuden att interagera och göra egna val. Man tycks sträva efter att utgå från barns
perspektiv, men överlåter inte makten helt åt barnen. Därför landar man i ett barn-
perspektiv, vars utgångspunkt tycks vara de vuxnas föreställningar om vad barn
vill ha.
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4.2 Älmhults folkbibliotek19

På  Älmhult  folkbiblioteks  webbplats  finns  under  rubriken  Barn  och  unga en
undermeny med åldersgrupperna 0-5, 6-9, 10-12 och 13-. Jag har tittat på den sida
som vänder sig till  barn mellan sex och nio år. Webbsidan i sin helhet ger ett
proffsigt intryck. Den ser välstrukturerad och ”ren” ut, samtidigt som den är färg-
glad. Mitt i blickfånget finns en filmruta från Youtube. I sidans överkant finns en
”bildrulle”, som växlar  mellan fyra bilder  och som är gemensam för hela webb-
platsen. Den ingår alltså inte i analysen.

Bild  7.  Skärmdump av förstasidan till  Älmhult  folkbiblioteks  sida för  6-9.
Hämtad 2014-04-01.20

1 9  Webbadress: bibliotek.almhult.se > 6-9 år
2 0  © Älmhult folkbibliotek. Gäller alla bilder i avsnitt 4.2, det vill säga bild 7-9.

50



4.2.1 Komposition
Älmhults  webbsida  för  barn  har  en  centrum-marginal-komposition.  I  centrum
finns filmrutan och direkt under den en triptyk med rubrikerna: Bokklubb, Öppen
verkstad och Teaterlek. I filmrutan visas en trailer för filmen Lasse Majas detek-
tivbyrå: Von Broms hemlighet, hämtad från Youtube.21 I den övre marginalen finns
Barnens egen sökruta: Sök böcker, filmer,  musik m.m.  samt hela webbplatsens
navigationsmeny. I den vänstra marginalen finns en vertikal navigationsmeny med
knapparna: Fakta, Rita, Spel och Tips. Under navigationsmenyn finns en ruta med
Månadens fråga. I högermarginalen finns två större rutor. Den ena med rubriken
Boktips och den andra med titeln  På gång på bibblan. I den nedre marginalen,
under en tecknad hylla med böcker, finns kontaktuppgifter till biblioteket (den de-
len syns inte på bild 7). Även denna del är gemensam för hela webbplatsen och
ingår därför inte i analysen.

4.2.2 Informationsvärde
På Älmhults webbsida hamnar filmrutan i centrum. Filmtrailern upptar stor plats,
men verkar finnas där som fristående element. Det finns nämligen ingen informa-
tion om böckerna i serien LasseMajas detektivbyrå22 i anknytning till filmrutan –
eller någon annanstans på webbsidan. Filmklippet finns där i sin egen rätt, som
om det vore ett naturligt inslag på biblioteket. Det är lite underligt att ingen kopp-
ling görs till  böckerna. Visserligen är de mycket populära och kända, men kan
man utgå från att alla barn mellan sex och nio år redan känner till dem? Filmrutan
får genom sin centrala placering rollen som sammanhållande element, vilket kan
tolkas som att det är genom andra medier än böcker som biblioteket legitimerar
sin roll. Liksom Jönköping tycks man vilja nå ut till barn genom andra medier än
böcker, vilket gör det ännu underligare att man inte någonstans kopplar videon till
böckerna om LasseMaja. Utan koppling till böckerna blir videon till ett nöje och
en upplevelse i sig.

Den tredelade horisontella menyn Bokklubb, Öppen verkstad och Teaterlek –
med två aktiviteter som inte förknippas med det traditionella biblioteket  – ligger
längst ner i det Reella (i förhållande till videorutan, men den har också en central
placering) och utgör i sin helhet en triptyk. I en triptyk brukar, som sagt, den cen-
trala bilden fungera som brygga mellan bilderna i ytterläge. I det här fallet står
bokklubben för det Givna, det som inte behöver ifrågasättas, medan den öppna
verkstaden fungerar som övergång och sammanhållande kitt till teaterleken som
står för det Nya, det som kan uppfattas som diskutabelt eller ännu inte etablerat,
eller som en aktivitet man vill framhäva. Det är värt att notera att aktiviteterna är
kopplade till det fysiska biblioteket.

2 1  Vid ett besök på sidan 2014-04-29 har filmtrailern bytts ut mot en presentation av vinnarna i Bokjuryn
2014, vilket ger sidan ett helt annat fokus.
2 2  Böckerna om LasseMajas detektivbyrå är skrivna av Martin Widmark.

51



Den vertikala navigationsmenyn ligger till vänster som det Givna och innehål-
ler  till  hälften  sådant  som traditionellt  inte  heller  förknippas  med  biblioteket.
Knapparna leder till  Fakta, Rita, Spel  och  Tips. Inom menyn som helhet ligger
Fakta högst upp som det Ideala medan Tips ligger längst ner som det Reella. Pla-
ceringen av Fakta högst upp i menyn speglas i placeringen av sökrutan högst upp
på sidan. Här tycks det egna sökandet efter information värderas högt och bibliote-
ket som lärocentrum lyftas fram. Samtidigt ligger sökrutan så högt upp på sidan
att den nästan blir osynlig, som om den vore ett ouppnåeligt ideal och man inte
riktigt tror på att barn klarar sig ensamma i informationsdjungeln. Tips tycks höra
till  det grundläggande arbetet,  som en del av den konkreta verkligheten där en
vuxen avsändare lotsar barnen rätt. I centrum står aktiviteterna Rita och Spel, som
inbjuder till  ett aktivt deltagande och uppmuntrar det egna skapandet. Man kan
skicka teckningarna man ritar till biblioteket som då publicerar dem på Rita-sidan.
I och med att den funktionen inte syns på förstasidan, utan aktivt måste väljas,
hamnar biblioteket som performativt rum lite i skymundan just här. Under menyn,
längst ner till  vänster,  finns den interaktiva rutan med  Månadens fråga,  vilket
speglar  verkligheten som den oftast  fungerar:  att  vuxna frågar  barn utifrån  ett
vuxenperspektiv. Här kan inte barnen själva styra frågans innehåll utan avkrävs
endast ett svar. Den underliggande ambitionen skulle kunna vara en vilja att förstå
barnens behov bättre, men den skyms i sådana fall av att man tycks utgå från att
den fråga man själv vill ha svar på är lika viktig för barnen.

I sidans högerfält finns Boktips och På gång på bibblan som det Nya. Det är
intressant att  notera att  här har inte aktiviteterna som presenteras valts  ut  efter
samma åldersspann som sidan i sin helhet. Boktips ligger högst upp som det Ideala
medan På gång ligger längst ner som det Reella. Här framställs aktiviteterna på
det fysiska biblioteket, liksom i triptyken, som både något grundläggande och som
något man vill framhäva.

4.2.3 Inramning
Även på Älmhults webbsida hålls elementen isär genom olika typer av inramning.
Vänstermenyn hålls ihop genom en yttre inramning: tunna gröna kanter på sidorna
och nedtill och en tjock grönfärgad kant upptill där det står Meny. Den här inram-
ningen, med en text i överkant som definierar innehållet, går igen på hela sidan
förutom i triptyken där texten befinner sig under bilderna, som förklaring till vad
de representerar.

Varje knapp i menyn har dessutom en egen inramning. Ramen har samma färg
som  texten  på  knappen,  vilket  verkar  särskiljande  och  förstärker  de  enskilda
knapparnas egenvärde. Aktiviteterna tycks inte tävla med varandra, utan framställs
som lika värdefulla. I kontrast till de mjukt rundade hörnen på den gemensamma
inramningen har de enskilda knapparna spetsiga hörn.

52



Det är  bara den horisontella  triptyken  Bokklubb–Öppen verkstad–Teaterlek
som skiljer sig från övriga element i sin inramning. De tre bilderna hålls samman
av en streckad linje i lila, som en försiktig markering om att de hänger ihop. De
har heller ingen rubrik som definierar dem som en sammanhängande helhet. De
enskilda bilderna har en lite tjockare ram med ordentligt rundade hörn i samma
gröna nyans som inramningarna på resten av sidan, som för att markera att de
ändå hör hemma här.

4.2.4 Betoning
Som vi såg ovan skiljer sig triptykens utformning och inramning åt från övriga
element, och i och med detta så framhävs den. Den streckade ramens lila färg samt
den röda bakgrunden och den röda halsduken i Teaterlek bidrar till att den drar till
sig blicken. Tillsammans med filmrutan är den det mest iögonenfallande elemen-
tet på webbsidan. På den här sidan är troliga läsvägar från triptyken till filmrutan
(eller tvärtom) vidare till vänstermenyn eller Boktips till höger. Både Boktips och
vänstermenyn är betonade med starka färger, framför allt knappen Rita som är röd.
Läsningen följer varken ett linjärt eller ett hierarkiskt mönster. Blicken gör tvärt-
om en solfjädersrörelse, från centrum till endera marginal, från upplevelse/ aktivi-
tet till upplevelse/aktivitet. Här tycks det performativa rummet främst vara kopplat
till det fysiska biblioteket, medan biblioteket som inspirationsrum främst är kopp-
lat till webbsidan.

4.2.5 Den interpersonella funktionen
De fyra bilderna i vänstermenyn kan kategoriseras som symboler, liksom de väl-
kända symbolerna under Boktips som står för olika teman. Utöver dessa finns de
tre bilderna i triptyken: en bokhög som många händer sträcks in över, en bild på
papper, lim och sax samt en bild på en pojke utklädd i hög hatt, röd halsduk och
slängkappa.

Bild 8. Hämtad från Älmhult folkbiblioteks webbplats 2014-03-17.
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Bilden som ska representera Bokklubben (bild 8)  har många så kallade  vektorer.
Vektorerna  hör  egentligen  hemma  i  den  representativa  funktionen  (se  avsnitt
3.3.2), men jag tar ändå upp dem under den här rubriken eftersom deras funktion
bättre förklarar det dynamiska intryck som Bokklubben ger (liksom jag har nämnt
vektorerna under samma rubrik även i avsnitt 4.1).

I den här bilden är det de många utsträckta armarna som fungerar som vekto-
rer. Eftersom vi befinner oss på en webbsida för barn kan vi utgå från vi ska tolka
det som att armarna också tillhör barn. I och med att inga ansikten finns med kan
man  tolka  det som om armarna  är en symbol för alla barn.  Bilden  representerar
barnen  som aktiva och böckerna  som objekt. Barnen tycks ivrigt kasta sig fram
och nästan försöka slita åt sig en bok. De båda armarna i mitten av bilden, som
bildar den tydligaste vektorn, möts nästan.23 De verkar ha varit ute efter samma
bok.  Att  händerna  nästan  möts  skapar  intrycket  av  att  kontakt  skapas;  genom
böckerna  bildas en gemenskap.  Bilden är tagen uppifrån,  vilket får till  följd att
böckerna tycks finnas där till vårt förfogande. När man hamnar mitt i en handling
på det här sättet skapas ofta en känsla av delaktighet, men den här bilden är inte
tagen tillräckligt nära för att betraktaren ska känna sig som en del av den. Armarna
kunde inte ha varit våra egna, vi är nära men kan inte delta och böckerna finns inte
inom räckhåll. Vi tycks befinna oss på en åskådarposition, som om vi inbjuds att
reflektera över böckernas sammanlänkande kraft.

Bilden som representerar Öppen verkstad (bild 8) är  däremot  en extrem när-
bild tagen från en något  upphöjd position. Vi befinner oss tätt inpå material och
redskap för pyssel. Den nära distansen och in medias res-perspektivet gör så att vi
befinner oss så att säga mitt i bilden.  Sakerna finns inom räckhåll,  som om det
vore vi själva som pysslade. Den något höga vinkeln skapar känslan av att det är
vi som bestämmer över materialet.  Betraktaren skulle också kunna vara den som
”gör”. Pysslet framställs alltså som mer tillgängligt än böckerna.

Den tredje och sista bilden som representerar Teaterlek (bild 8) visar en pojke
i närbild. Han har en stor svart hatt, en röd halsduk och en svart kappa – attribut
som kan tolkas som utklädningskläder. Bilden är tagen rakt framifrån, vi befinner
oss alltså på samma nivå som pojken. Han tittar dessutom rätt in i kameran, rakt
mot oss, vilket gör det till en fordrande bild (demand). Pojkens blick är neutral,
möjligen något utmanande. Han verkar inte direkt bjuda in oss, men inte heller
avvisa oss. Kanske visar han snarare på en möjlighet?

Det här tre bilderna tillsammans tycks utgöra en klassisk triptyk. Den vänstra
bilden, Bokklubben, är vår utgångspunkt och står, som det Givna, för en aktivitet
som normalt förknippas med bibliotek. Mittenbilden,  Öppen verkstad, är varken
Givet eller Nytt. Den står för en aktivitet som ofta förekommer på barnbibliotek
och utgör inget som direkt brukar ifrågasättas. Den högra bilden, Teaterlek, repre-

2 3  Bilden för tankarna till Michelangelos Adams skapelse i Sixtinska kapellet. Som en citering av den skulle
man kunna tolka det som att läsning ingjuter människan med liv.
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senterar däremot en aktivitet som normalt inte förknippas med bibliotek. Den står
som det Nya, det som ännu inte blivit etablerat eller som något man vill framhäva.
Det skulle kunna spegla att man vill framhäva sig som ett modernt barnbibliotek
som bjuder in till nya spännande aktiviteter där barnens eget agerande står i cen-
trum. I sådana fall  representerar triptyken ett  barnperspektiv i det performativa
rummet. Genom att Teaterlek representeras i den här typen av konstruktion får den
också legitimitet – oavsett om den kan ifrågasättas eller ska framhävas. Vi tar oss
från bokklubben till teaterleken genom den öppna verkstaden; tre aktiviteter som
hålls ihop inom samma enhet. De tre aktiviteterna står för ”görande” och barnens
egen aktivitet står i centrum.

Bild 9. Hämtad från Älmhult folkbiblioteks webbplats 2014-03-17.

Vänstermenyn består av fyra olika knappar (uppifrån och ner):  Fakta, Rita, Spel
och Tips (bild 9). De skiljs åt genom färgrytmen, det vill säga att varje knapp har
en egen färg som går igen i texten inuti knappen. Bilderna på knapparna kan sägas
vara symboler och index i peirceiansk mening.24 Symbolen står då för någonting
annat än sig själv, något som det inte liknar, utan vars betydelse måste läras in.
2 4  För andra betydelser av ordet symbol hänvisas till  Bildanalys. Uppslagsbok. Teorier, metoder, begrepp,
red. Cornell (2006), s. 311 ff.
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Ugglan och boken i Fakta-knappen kan sägas vara en sådan symbol. Ugglan och
boken symboliserar klokhet och visdom – här sitter den visa ugglan bokstavligen
på kunskapen. Genom att låta dem stå som symboler för  Fakta kan vi tolka det
som att vi genom den här knappen kan ta del av kunskapen i biblioteket som läro-
centrum. Bilden i knappen för Rita kan däremot sägas vara ett index i och med att
vi genom slutledning kan gissa oss till  att färgpennor kan användas till  att rita.
Genom den här knappen får vi tillgång till det performativa rummet där det egna
skapandet ges utrymme. Likaså kan bilden för Spel sägas vara ett index, men i det
här fallet styrs våra associationer hårdare genom bilden som visar att det handlar
om data- eller tv-spel och inte om till exempel brädspel. Ironiskt nog leder dock
knappen till olika interaktiva spel från bland annat Utbildningsradion, den leder
alltså associationerna helt fel.  Spel-knappen står för biblioteket som upplevelse-
centrum. Slutligen har vi bilden för  Tips som använder sig av samma symboler
som Barnens bibliotek. Dessa symboler används vid hylluppställning på de flesta
folkbibliotek och består av både allmänt kända symboler (som hjärtat), men även
av egna symboler (som prispallen), som de flesta barn lär sig att känna igen på
biblioteket.  Vi  kan alltså  dra slutsatsen att  Tips-knappen leder  till  boktips  och
inget annat. Den här knappen står för bibliotekariens närvaro på sidan. Fakta och
Rita kan sägas uppmuntra barnets eget sökande och skapande. Men  Fakta kan
också, tillsammans med Tips, representera den vuxenvärld som väljer vad som ska
göras tillgängligt för barnen, medan  Rita och  Spel betonar barnets eget görande.
Ur det perspektivet speglar menyn sidan i sin helhet, där barnen står i centrum och
de vuxna befinner sig i marginalen.

4.2.6 Sammanfattande analys av Älmhults webbsida
Liksom Jönköping framstår Älmhult  som ett modernt barnbibliotek.  Man tycks
ifrågasätta det traditionella bibliotekets identitet,  och fråga sig hur biblioteket i
dag kan göras relevant för barn. Det svar som framträder på webbsidan verkar
vara: ”Genom att lyfta fram alternativa medier och lägga fokus på handling och
interaktivitet.” Här lyfts bibliotekets alla fyra rum fram, även om biblioteket som
mötesplats och som performativt rum främst kopplas till det fysiska biblioteket.
På det virtuella biblioteket är det biblioteket som läro- och upplevelsecentrum som
lyfts fram.

Handlingstemat speglas i filmrutan med sin uppmanande Play-pil, i triptyken
som inbjuder till aktivitet och i vänstermenyn där Rita står ut genom sin röda färg.
Rita är även den enda knappen med ett verb, som pekar mot ”görande”. De andra
knapparna har substantiv: Fakta, Spel, Tips. Bildernas utformning i triptyken stär-
ker ytterligare intrycket av interaktivitet,  då de betonar deltagande och bestäm-
mande.  Här  är  barnperspektivet  tydligt  i  betoningen  på  subjektets  egen-
bestämmande.
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På den här sidan är bibliotekarierna till största delen frånvarande. De skymtar
endast genom det direkta tilltalet i  Månadens fråga,  som avsändare bakom Bok-
tips och i urvalet som döljer sig bakom Spel och Fakta. I Månadens fråga uppma-
nas besökaren till interaktion genom att svara på frågan. Samtidigt är det en fråga
som biblioteket formulerat och vill ha svar på, vilket förstärker känslan av vuxen-
närvaro och vuxenperspektiv. Det finns ingen funktion på sidan för att spontant
komma med åsikter eller tips.

Det fysiska biblioteket finns i det Reella och det Nya. Det är här de gemen-
samma gruppaktiviteterna har sin hemvist.  Mot den trygga grunden lutar sig de
digitala  verktygen:  filmklippet,  rita-funktionen,  spelen.  Men  till  skillnad  från
Jönköping är det inte böckerna som representeras som grundläggande här, utan
aktiviteterna och det egna deltagandet.  På det fysiska biblioteket  kan möten ta
plats, tycks vara budskapet. Boktips och tips intar varsin ytterposition på sidan,
som både etablerat och givet och som ideal och möjligt att ifrågasätta (eller som
något som bör framhävas). De täcker in alla positioner – utom den centrala. Som
om barnbiblioteket faktiskt ifrågasätter sin identitet, och som om man både lutar
sig mot boken och frågar sig om den har relevans.
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4.3 Bibliotek i Väst25

Ett problem  när man analyserar webbsidor  är att  de är  dynamiska  och ständigt
förändras – ibland snabbt. Bibliotek i Väst  (Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund,
Tjörn, Öckerö) förändras en gång i månaden och har (hittills) förändrats två gång-
er under arbetet med uppsatsen. Grundlayouten är densamma, men bildinnehållet
har förändrats.

Bibliotek i Väst ger ett färgglatt och mjukt intryck. Färgerna går i ljus pastell
med en dominans av gult och rosa. Sidan är varken avskalad eller plottrig. Det
finns en tydlig navigationsmeny till höger och ett fåtal andra element att klicka på.
Första gången jag tittade på sidan var temat hundar, andra gången Tove Jansson
och Mumintrollen. Det är den senare varianten som analyseras här (men sidan har
alltså bytt utseende ytterligare en gång).

Bild 10. Skärmdump av Bibliotek i Västs webbplats. Hämtad 2014-04-01.26

2 5  Webbadress: biv.se > Barn
2 6  © Bibliotek i Väst. Gäller alla bilder i avsnitt 4.3, det vill säga bild 10-11.
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4.3.1 Komposition
Den här sidan är i huvudsak strukturerad vertikalt, vilket innebär att uppe och nere
får störst betydelse för kompositionen. I och med att många element ligger hori-
sontellt  får även det planet betydelse,  men mer i  form av läsväg än i  form av
värde.

Högst upp på sidan finns en sökruta i vilken det står Sök barnböcker. Under
sökrutan, i kompositionens överkant, finns en ruta med en ”bildrulle”. Här visas
växelvis två olika bilder på Mumin-temat och en bild på sport-temat:  Vinnaren i
Mumintävlingen, Böcker om Mumintrollet och Sportböcker heter rubrikerna. Ne-
danför bildrullen  finns tre mindre rutor bredvid varandra,  som dock inte  utgör
någon helhet som triptyk betraktat. Allra längst ner på sidan hittar man rubriken
Nya barnböcker och ett bildgalleri med bokomslag.

I det  övre högerfältet  finns en navigationsmeny med sex knappar:  Böcker,
Ljudböcker, Film/musik/spel, På gång, Äppelhylla och För föräldrar och pedago-
ger. Under navigationsmenyn finns en tecknad bild på en robot som sitter och lä-
ser. Lustigt nog kan man inte klicka på roboten, vilket är förvånande med tanke på
att sidan riktar sig till barn och barn vill utforska.

4.3.2 Informationsvärde
Den här sidan är, som sagt, framför allt strukturerad vertikalt. Högst upp i området
för det Ideala finns sökrutan med texten: Sök barnböcker. Till skillnad från både
Jönköping och Älmhult  står det bara ”barnböcker”, som om det faktiskt är det
enda barn kan söka efter på biblioteket.27

Direkt under sökrutan, på sidans övre del, finns bildrullen. Bilderna som om-
växlande visas här gör reklam för ett eller flera tema(n). Vid tidpunkten för den
här analysen är temat alltså Mumintrollen och sport. Två av bilderna lyfter fram
böcker på respektive tema, medan den sista bilden inbjuder till  interaktion; om
man klickar på bilden kan man ta del av resultaten av den tävling som tidigare ut-
lystes på samma plats.

Nedanför bildrullen finns de tre rutorna Månadens författare, Våffeldagen och
Galna gatan som inte utgör en triptyk i egentlig mening, eftersom bilderna inte
har någon inbördes relation. De tycks inte ha någon gemensam innebörd som var
fallet med Älmhults webbsida. Här skymtar bibliotekariernas osynliga närvaro; det
framstår som om det är vuxna som har valt ut både Månadens författare och vilka
teman som ska presenteras.

Allra längst ner på sidan finns bildgalleriet med Nya barnböcker, som grund-
läggande och stadig realitet. I navigationsmenyn ligger  Böcker i  topp,  följt  av
Ljudböcker, längst ner finns  För föräldrar och pedagoger. De vuxna får samsas
på en knapp och upptar ingen onödig plats – men de ges ändå utrymme. Böckerna
finns på den här sidan både som det Reella och som det Ideala, precis som på

2 7  I den senaste versionen har texten ändrats till ”Böcker, författare, ämne” (2014-04-22).
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Älmhults sida. På Älmhults sida presenterades böckerna i form av tips, vilket ger
en mer inbjudande och interaktiv karaktär. Här presenteras böcker som både den
självklara grundverksamheten och som det ideala biblioteket – och faktiskt också
som det  centrala.  De nya medierna skymtar  endast  i  navigationsmenyn genom
knappen  Film,  musik,  spel  där de har en central  placering,  men ändå utgör en
mycket liten del av helheten.

Om man tittar på det horisontella planet så finns inget tydligt Givet som mot-
pol  till  navigationsmenyn,  men navigationsmenyn står ändå ut  på sin plats  till
höger som det Nya. I övrigt tycks det horisontella planet mer spegla bokens linjära
läsriktning.

4.3.3 Inramning
De olika elementen är även på Bibliotek i Västs webbsida inramade. Sökrutan,
bildrullen, de tre bilderna och Nya barnböcker har alla en tunn grå linje som ram.
De tre rutorna i pseudotriptyken har ingen gemensam inramning som innesluter
dem alla. Tvärtom särskiljs de ytterligare genom att överkanten på varje ruta har
en egen färg. Det finns alltså ingenting som talar för att de ska tolkas som en
enhet.

Navigationsmenyns knappar har mjukt rundade hörn, och varje knapp har sin
egen färg. Varje element står ut i egenskap av sig själv, men genom den återkom-
mande formen knyts de samman som meny. Här finns dock ingen tydliggörande
text som på Älmhults sida som benämner enheten ”meny”.

Den läsande roboten är omgärdad av ett vitt tomrum, vilket får den att stå ut
och framträda tydligt. Genom sin placering och betoning, och i egenskap av bild,
skapar roboten en förväntning på att något ska hända när man klickar på den. Den
tycks ju så viktig där den sitter och skulle kunna vara en dörr in till exempelvis en
förtrollande värld av böcker. Oftast har element på webbsidor en funktion, men
den här roboten är ett undantag – inget händer om man trycker på den.

4.3.4 Betoning
Bildrullen är den del av webbsidan som först drar till sig blicken på grund av den
centrala  placeringen och rörelsen när bilderna växlar.  Den framhäver  alltså  ett
eller flera teman på ett lite lockande vis, men i och med att temat varierar utgör
den ingen stabil utgångspunkt. Näst mest iögonenfallande är navigationsmenyn,
dels på grund av sina färger, dels på grund av sin placering. På den här sidan är
inte det egna utforskandet utgångspunkt utan de teman som har valts ut av biblio-
teket. Även roboten är ett betonat element genom sin placering och inramning.
Kanske ska den fungera som läsambassadör?

Troligtvis läser man den här sidan från mitten till höger, nedåt längs menyn
och därifrån ner till roboten och sedan till de tre bilderna (från höger till vänster).
Ögat  rör  sig  då i  en cirkel,  vars  utgångspunkt  –  och slutpunkt  – är  temat  för

60



tillfället. På det sättet blir bibliotekets auktoritet som bokförmedlare mest synligt.
En alternativ läsning skulle kunna vara helt och hållet linjär, från bildrullen till
menyn och sedan tillbaka till de tre bilderna.

4.3.5 Den interpersonella funktionen
På Bibliotek i Västs webbsida är det enda stående bildinslaget den läsande robo-
ten. Vid tillfället för denna analys utgjordes övriga bilder av ett porträtt av Tove
Jansson, en bild på figurerna i böckerna om Mumintrollet samt olika bokomslag. I
och  med  att  dessa  bilder  inte  är  konstanta,  och  till  största  delen  utgörs  av
bokomslag, kommer de inte att ingå i analysen.

Den lilla roboten (bild 11) sitter ner på en gul fläck och läser en stor röd bok.
Boken har ingen omslagsbild och ingen titel. Den tycks vara en symbol för alla
böcker, generellt sett. Roboten sitter ner men är avbildad rakt framifrån i jämnhöjd
med oss, som om vi också satt på golvet framför honom. Runtomkring roboten
finns bara vitt tomrum, vi befinner oss alltså inte i bilden som om den vore en del
av vår verklighet, utan utanför den som betraktare. Roboten tittar ner i boken, vil-
ket gör det till en erbjudande bild (offer). Man får nästan intrycket av att roboten
inte får störas i sin läsning, att den är helt uppslukad av sin läsning; så pass att tid
och rum försvinner – därav det vita tomrummet runtomkring. Det är den solitära
läsningen som framhävs. Kanske ska vi bli nyfikna på vad han läser? Kanske ska
vi tänka att biblioteket står för just läsning och böcker? I och med att man inte
heller kan klicka på roboten verkar den finnas där enbart i egenskap av bild. Som
dekoration? Eller som läsambassadör?28

Bild 11. Hämtad från Bibliotek i Västs webbplats 2014-03-18.

2 8  Roboten finns med även på barndelens övriga sidor. På varje sida utför den en aktivitet som speglar sidans
övergripande tema.
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4.3.6 Sammanfattande analys av Bibliotek i Västs webbsida
Bibliotek i Västs webbsida tycks vara centrerad kring boken som medium. För-
utom mångfalden bokomslag och bokpresentationer, så förstärks bokdiskursen av
att elementen i området för det Ideala utgörs av en sökruta (Sök barnböcker) och
att den översta knappen i navigationsmenyn är Böcker. Utöver det leder sidans ut-
formning till  en läsning som efterliknar den tryckta textens linjära läsning, från
vänster till höger, uppifrån och ner. Om man i stället läser sidan cirkulärt fram-
träder biblioteket som institution som viktigast. Böcker representeras alltså som
bibliotekets självklara ideal, som något positivt och värdefullt. Dessutom utgörs
det Reella också av böcker, för längst ner på sidan presenteras ett urval böcker och
ett författarskap samt Nya barnböcker. Det ger bilden av att biblioteket lever upp
till sina ideal i den konkreta verkligheten. Det är böcker som man sysslar med.

Eftersom det saknas direkta aktörer på sidan är tilltalet  överlag opersonligt
och neutralt. Det finns inga stabila element på sidan som tilltalar oss direkt och
inte heller syns något spår av bibliotekarierna. Här tycks vi bemötas av biblioteket
som institution, inte av enskilda människor. Bibliotekarierna är indirekt närvaran-
de genom urvalet som presenteras på sidan. Den enda aktören på sidan är roboten
som sitter och läser, något som ytterligare stärker bokdiskursen och tolkningen
ovan. Biblioteket tilltalar oss som en stark och neutral institution.

Men kanske är man medveten om att biblioteket i dag förväntas stå för mer än
läsning? I navigationsmenyn har man valt att göra knappen med Film, musik, spel
röd, en färg som skapar betoning. Den har också placerats i mitten av menyn, där
den är extra synlig, nästan som om man vill  kompensera för att  det inte finns
några andra element som lyfter fram alternativa medier på sidan.

På de webbsidor som betonar interaktivitet och handling ligger navigations-
menyn till vänster, som den självklara utgångspunkten. Där tycks man bjuda in
besökaren till att utforska sidan och välja riktning. På Bibliotek i Västs sida ligger
sidan i stället till höger, som det Nya, som om man vore tveksam till att ge besö-
karen för mycket frihet. Den här sidan speglar inget tydligt barnperspektiv, och de-
finitivt inte barns perspektiv; barnens möte med biblioteket tycks styras av en fast
vuxenhand. Det är biblioteket som lärocentrum och inspiration – i form av läsning
– som dominerar. Empowerment representeras som, i Jochumsen et al:s modell,
en del av lärande.
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4.4 Polarbibblo29

Polarbibblo är något så ovanligt som en fristående folkbibliotekswebbplats endast
för barn. Den är resultatet av ett samarbete mellan Norrbottens länsbibliotek och 
folkbiblioteken i Norrbotten. Själva kallar man sig för ”ett slags webbtidning för
och av barn”. Huvudmålet är att stimulera barns egen produktion och att verka läs-
stimulerande.  Bibblo.se är  den gemensamma webbplatsen  för  folkbiblioteken i
Norrbotten, och via den kan man nå även polarbibblo.se. Uppenbarligen är Polar-
bibblo  en välkänd webbplats  för  det  finns  inga förklaringar  om vad det  är  på
bibblo.se. Där finns endast en ikon att klicka på som öppnar Polarbibblo i ett nytt
fönster.

Bild 12. Skärmdump Polarbibblo. Hämtad 2014-03-18.30

2 9  Webbadress: polarbibblo.se
3 0  © Polarbibblo. Gäller alla bilder i avsnitt 4.4, det vill säga bild 12-14.
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Polarbibblo ger ett rent och avskalat intryck. Den är lättnavigerad och har en
tydlig navigationsmeny. Webbplatsen har färgglada inslag, men domineras av text,
vilket jag tolkar som att den riktar sig mot äldre barn.

4.4.1 Komposition
Polarbibblos förstasida består av relativt få element. Den är uppbyggd främst kring
vänster-höger och uppe-nere; kompositionen bygger alltså både på den horison-
tella axeln som ger den ett linjärt och dynamiskt uttryck, samt på den vertikala
axeln som för in ett hierarkiskt uttryck.

Navigationsmenyn ligger högst upp på sidan, medan information om webb-
platsen och kontaktuppgifter ligger längst ner. Högst upp till vänster finns boktips
och texter av och för barn. Nedanför bidragen ligger en sökruta med texten Sök på
Polarbibblo. I sökrutan finns till skillnad från de sidor som har analyserats ovan
ingen text. Här lämnar man alltså frågan öppen om vad barnen kan söka efter. I
mitten finns Poesiskola med de senast publicerade bidragen (skrivna av barn) och
till höger finns Regines spalt samt Barnpoesiåret 2014. Längst ner till höger finns
en bild på en fågel och texten Om poesimelodier och Saknade Polarugglor.

4.4.2 Informationsvärde
Framför menyradens knappar finns en tecknad uggla med ett B på magen, troligt-
vis är det webbplatsens maskot. Knapparna i menyn har texten, från vänster till
höger:  Läsa & Lyssna, Skriva, Rita, Boktips, Spela, Hem. Ugglan är inget tomt
element, som roboten på Bibliotek i Västs sida, utan fungerar som hemknapp. De
flesta knapparna har ett verb som text, vilket betonar att det här är ett performativt
rum. Endast två av sex knappar har ett  substantiv,  och av de två representerar
endast knappen Boktips en möjlig vuxennärvaro, men om man klickar på knappen
kommer man till boktips skrivna av barn för andra barn. Alla knappar har olika
färger så att varje aktivitet särskiljs från de andra. Från den knapp man för tillfället
har tryckt på går en svajig linje, som ger intryck av att vara handritad, till vänster-
menyn. Rent funktionellt sett har man försökt underlätta barnens orientering på
sidan. Det speglar ett barnperspektiv där man genom att utgå från barns förmågor
försöker skapa de bästa förutsättningarna för barnen.

Längst till vänster som det Givna finns ugglan som leder till startsidan, det
givna avstampet på webbplatsen. Sedan följer Läsa & Lyssna som inom den text-
baserade menyn står för det Givna. Längst till höger finner vi Hem, som det Nya.
Det blir alltså ett slags cirkelrörelse, från start till start, där startpunkten står för
både det Givna och det Nya. Det framstår som givet att i denna kontext är barn
utgångspunkten, men att det också kan uppfattas som något nytt att barn får funge-
ra som utgångspunkt och att man därför vill framhäva det ytterligare. Bortsett från
hemknapparna står Läsa & Lyssna som Givet medan Spela står som nytt och möj-
ligt att ifrågasätta. Antingen kan man tolka det som en fråga: ”Hör spel hemma
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här?” eller som ett påstående: ”Spel hör också hemma här!” Hur man än tolkar det
så blir spel föremål för diskussion.

Nedanför navigationsmenyn till  vänster på sidan finns ett  urval av barnens
egna alster, från teckningar till boktips. Det Givna här är alltså barnens egen pro-
duktion. På motsatt sida, på platsen för det Nya, finns Regines spalt samt informa-
tion om Barnpoesiåret 2014 och något som kallas Poesimelodier. Vuxennärvaron
behandlas alltså som något nytt och diskutabelt, som om det är upp till barnen att
avgöra om den närvaron är önskvärd eller inte. Samtidigt signalerar placeringen
att här finns viktig information att hämta, och då blir vuxennärvaron ”expertisen”
som barnen kan vända sig till om de behöver hjälp (det kan tyda på en förståelse
för att barn behöver stöd och vägledning, vilket ju framkommer i olika studier).
Det kan tolkas som att man trots ett tydligt fokus på barns perspektiv, det vill säga
barnens möjlighet att yttra sig fritt, ändå inte fullt ut vill släppa taget och anser att
en vuxennärvaro är önskvärd.

I mitten finns  Poesiskolan som med den centrala placeringen framhävs som
huvudaktivitet, antagligen på grund av att 2014 lyfts fram som barnpoesiår.31 Även
här står barnens egen produktion i centrum genom den tomma rutan som skapar
utrymme för skapande. Ovanför rutan står det Chans att vinna en bok – skriv en
DIKT vetja! – det är mer en inbjudan än en uppmaning.

På det vertikala planet  ligger navigationsmenyn  högst upp på sidan som det
Ideala.  Placeringen markerar tydligt att det hierarkiskt viktigaste är barnens eget
utforskande och barnens eget val av aktivitet framhävs. Själva valmöjligheten ges
störst positivt värde. Längst ner, som det Reella, finns länkar till mer information
om webbplatsen, sådant som kanske inte är så viktigt för barn.

Högst upp i vänsterspalten ligger barnens produktion och under den sökrutan.
Barnens egen produktion lyfts fram och informationssökningen tonas ned. Sök-
ningen blir en konkret aktivitet som kopplar sidan till  det fysiska biblioteket.  I
mittenspalten  ligger  Poesiskola högst  upp,  medan  spelrelaterade  länkar  ligger
längst ner. Det performativa rummet lyfts fram som viktigast, medan biblioteket
som upplevelsecentrum ligger som en konkret verklighet. Det skiljer sig alltså från
både Älmhult och Jönköping där upplevelserna i stället lyfts fram.

I  högerspalten  ligger  Regines  spalt högst  upp  och  Om poesimelodier och
Saknade polarugglor längst ner. Trots att vuxennärvaron representeras som möjlig
att ifrågasätta har den ändå en iögonenfallande placering; den ligger inte bara till
höger utan även högst upp i högerspalten, vilket stärker tolkningen ovan.

4.4.3 Inramning
Elementen  på Polarbibblo  har  inte  så  starkt  markerad inramning.  Knapparna  i
navigationsmenyn och den tomma diktrutan (där man alltså kan skriva sin egen

3 1  Här kan man läsa mer om projektet: http://www.nll.se/sv/Kultur/Litteratur/Norrbottens-lansbibliotek/Pro-
jekt/Barnpoesiaret-2014/
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dikt) är de enda element som är helt och hållet inramade. Mellan de olika elemen-
ten går som ett rutnät av tunna ljusgrå linjer som inte helt stänger av kontakten
med övriga element. Det leder till att sidan ger ett luftigt intryck, och kanske kan
man se det som om allt också hänger ihop. Endast mellan Om poesimelodier och
Saknade polarugglor, i högerfältet, är linjen svart, som för att markera att det rör
sig om två helt skilda saker (vilket det också gör).  Saknade polarugglor är den
enda tydliga kopplingen till det fysiska biblioteket.32

Knapparna i menyn är helfärgade – de har vit text på färgad botten – och har
rundade hörn. Färgerna är mjuka men framträdande i och med att sidan i övrigt
domineras av vitt. Det här lyfter genom ytterligare en aspekt fram den valmöjlig-
het som menyn representerar.

4.4.4 Betoning
Som redan nämnts ovan har knapparna i menyn olika färger. Färgmässigt är de
mest betonande knapparna Hem-knappen, som är orange, och Skriva-knappen som
är starkt fuchsiarosa. Skriva-knappen är dessutom större än de andra. Menyn i sig
är det starkast betonade elementet på hela sidan, därefter framträder  Barnpoesi-
året i svart och orange (i högerspalten) som betonad och därnäst den vita tomma
rutan under Poesiskola som väntar på att bli ifylld.

Som redan nämnts tidigare erbjuder en icke-linjär text flertalet läsvägar. En
möjlig  läsning  är  den  som nämndes  ovan,  från  menyn  till  Barnpoesiåret och
vidare till  Poesiskola.  En annan möjlig läsning är från navigationsmenyns rosa
Skriva-knapp till  Poesiskola i samma rosa nyans och vidare till den tomma rutan
under. Även vänsterfältet drar lätt till sig blicken på grund av sin placering, det
vill säga på grund av att vi är vana vid att börja vår läsning till vänster, men den
troligaste utgångspunkten utgörs av menyn.

4.4.5 Den interpersonella funktionen
På  Polarbibblo  finns  mycket  få  permanenta  bilder.  I  vänsterspalten  finns  små
bilder  på bokomslag eller  barns  teckningar,  men det  är  texten  som dominerar.
Högst upp till vänster har vi maskot-ugglan, i det nedre högra hörnet finns en liten
blå tecknad fågel som symboliserar Poesimelodi, och i det övre högra hörnet har
vi det enda fotografi som förekommer på sidan, nämligen det som representerar
Regine.

Då den blåa lilla fågeln är symbol för en tillfällig verksamhet, kommer den
inte att ingå i analysen.

3 2  Barnen kan leta efter gosedjursugglor på olika bibliotek och sedan berätta var de har hittats.
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Bild 13. Hämtad från Polarbibblo 2014-03-18.

Den tecknade ugglan med ett stort B på magen uppfattar jag som Polarbibblos
maskot (bild 13). B kanske står för ”barn” eller för ”bibliotek”, eller varför inte
”barnbibliotek”. Det här är en fordrande bild (demand). Ugglan tittar rakt mot oss
med uppspärrade ögon. Vad vill den? Den tycks nästan be om en reaktion eller om
ett  svar. Normalt  är ugglor en symbol för vishet,  men den här ugglan ser mer
snurrig ut än vis. Kanske är den snurrig av all  visdom den inhämtat på sidan?
Kanske är den chockad över att barn tillåts vara utgångspunkt och medelpunkt för
en hel bibliotekswebbplats? Eller är den snurrig över alla valmöjligheter?

Bild 14. Hämtad från Polarbibblo 2014-03-18.

Fotot på Regine är taget på nära håll, vilket normalt skapar en känsla av närhet,
men eftersom det är så litet upprätthålls ändå en viss distans (bild 14). Det lilla fo-
tot förstärker bilden av en diskret vuxennärvaro,  på barnens villkor.  Bilden på
ugglan, som representerar barnens sida, är till exempel mycket större. Kvinnan på
bilden  namnges  inte  genom en förklarande text,  utan  vi  utgår  från  att  hon är
Regine i och med den benämnande texten ovanför rutan. Det är en fordrande bild
(demand). Regine tycks titta in i rutan från sidan vilket skapar en känsla av att hon
bara ”tittar in” lite snabbt för att meddela sin närvaro, men att hon sedan drar sig
undan igen. ”Jag finns här om ni behöver mig”, tycks hon säga.

4.4.6 Sammanfattande analys av Polarbibblos webbsida
Intentionen bakom sidan, det vill säga att vara ”ett slags webbtidning för och av
barn” speglas i sidans utformning. På Polarbibblo är det barnen och deras egen
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produktion som är den givna kärnan. Det reflekteras både i  navigationsmenyns
placering och i dess betoning liksom i namnen på, och betoningen av, de enskilda
knapparna. Det syns också i placeringen av övriga element på sidan. Att naviga-
tionsmenyn utför en cirkelrörelse från sig själv till sig själv förstärker intrycket av
att det givna idealet är barns egen förmåga att skapa och uttrycka mening.

Barnens egenbestämmande betonas  också av att  sökrutan saknar text.  Man
tycks utgå från att barn själva vet bäst vad de vill ha och behöver. Genom att inte
leda in sökningen på någon viss typ av medier signalerar man att man tror på bar-
nens egen förmåga. Det är i stort som i smått barnens egna initiativ och lust som
styr. Vuxennärvaron representeras av  Regines spalt.  Hon håller låg profil,  men
markerar sin närvaro och tillgänglighet. Texten i spalten kan ses som en diskret in-
bjudan till att medverka i Bokjuryn. På Polarbibblo lyfts framför allt biblioteket
som (virtuell) mötesplats och performativt rum fram, medan lite utrymme ges åt
biblioteket  som läro-  och upplevelsecentrum.  Det  är  tydligt  att  man utgår från
barns perspektiv; genom att barn behandlas som kompetenta och kapabla att själva
välja hur de vill uttrycka sig här och nu kan man även säga att sidan stärker bar-
nens egenmakt.
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5. Slutdiskussion

Avsikten med den här uppsatsen har varit att undersöka på vilket sätt barn bemöts
som biblioteksbesökare i det virtuella biblioteksrummet,  och vilken verksamhet
biblioteken framhäver i det virtuella mötet med barn. Fyra folkbibliotekswebb-
sidor för barn har granskats med hjälp av socialsemiotisk bildanalys för att få svar
på följande tre frågeställningar:

• Vilken  typ  av  verksamhet(er)  framhäver  biblioteket  via  webbplatsens
barnsida?

• Vilket  förhållningssätt  intar  biblioteket  gentemot  barn  på  webbplatsens
barnsida?

• Vilken syn på barn speglas i utformningen av webbplatsens barnsida?

Resultatet  från  den  socialsemiotiska  bildanalysen  har  satts  i  relation  till
Jochumsen et al:s folkbiblioteksmodell (2012) samt begreppen barnperspektiv och
empowerment. I det här avsnittet kommer jag, med utgångspunkt i frågeställning-
arna,  att  diskutera  hur  de  fyra  biblioteksrummen  gestaltas,  hur  empowerment
representeras  och hur  barnperspektivet  tar  sig  uttryck  på  de  undersökta  webb-
sidorna.

En socialsemiotisk bildanalys kan göras på olika sätt. I den här undersökning-
en har jag använt mig av verktygen kompositionsanalys i kombination med en
bildanalys med fokus på den interpersonella funktionen. I kompositionsanalysen
har jag utgått från att en webbplats (liksom en tidningssida eller en reklamannons)
kan ses som en textuell helhet som förmedlar ett budskap genom kombinationen
av olika element.  Beroende på elementens betoning, inramning och placering i
förhållande till varandra skapas ett meddelande som ligger till grund för betrakta-
rens meningsskapande (Kress & van Leeuwen 2006). Bildanalysen syftade till att
undersöka hur förhållandet mellan de representerade deltagarna (det som syns i
bild) och de interaktiva deltagarna (producenter och betraktare) iscensätts genom
de figurativa bilderna på webbsidorna.

Jochmann-Mannak  et  al.  (2012)  fann i  en  undersökning att  det  inte  finns
någon entydig designkonvention när det gäller webbsidor som riktar sig till barn.
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Ofta är webbsidor för barn utformade som webbsidor för vuxna, men med tillägg
av lekfulla visuella element. De fyra webbsidor som har legat till grund för den
här analysen liknar varandra designmässigt, men skiljer sig åt i fråga om hur de
semiotiska resurserna har använts. Som en följd av det framträder olika budskap
och olika bemötande på de olika sidorna.

Jag har  använt  mig av Jochumsen at  al:s  folkbiblioteksmodell  (2012) som
delar  in  biblioteksrummet  i  fyra  olika  arenor.  Varje  arena  understödjer  någon
aspekt av verksamhetens mål, bland annat att biblioteket ska främja upplevelser,
empowerment, engagemang och nytänkande. Det moderna barnbiblioteket definie-
ras av Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen (2010) som en plats där man kan
vara, lära och göra. Enligt det synsättet bör grunden för verksamheten utgöras av
”varandet”; utan ”varandet” kan varken görande eller lärande äga rum, anser jag,
och biblioteket blir då först och främst en plats att vistas på.

Barbro Johansson, vars tankar om barnperspektivet jag lutar mig mot, fann i
en  undersökning att  de  barnbibliotekarier som ingick  i  hennes  studie hade  ett
uttalat  barnperspektiv och fokuserade på att  förmedla  läsglädje utan pekpinnar
(2010,  s.  29).  Ett  sådant  förhållningssätt  speglar en syn på empowerment  som
individens  möjlighet att  vara ett  aktivt  subjekt  som  väljer  utifrån  sina  egna
intressen och sin egen lust.33

När  man  arbetar  utifrån ett  barnperspektiv  försöker  man  –  paradoxalt  nog
utifrån ett vuxenperspektiv – ta till  vara på barns intressen.  Om  man aktivt vill
stödja barns egenmakt försöker man alltså skapa förutsättningar för det. Det inne-
bär att om webben är en plats att vara på så måste man skapa förutsättningar för
att barns egenmakt i det rummet gynnas, utan att i för stor utsträckning reglera hur
det sker. Man måste ge barnen utrymme att själva ta ansvar för sitt ”varande” i det
virtuella biblioteksrummet, som också det kan ses som en plats att vistas på. Det
problematiska med det synsättet är att samtidigt som man vill gynna barns egen-
makt, så innebär tillrättaläggandet också att man brister i tilltro till barnens egen
förmåga att, som aktiva subjekt, ta vara på sina intressen. När vuxna anser att de
måste tillrättalägga verkligheten innebär det i slutändan att de utgår från ett vuxen-
perspektiv – om än i all välmening.

Ur  det  perspektivet  kan  webbdesign  med  utvecklingspsykologisk  utgångs-
punkt tjäna ett syfte om man fokuserar på att genom gränssnittets utformning (som
funktion betraktat) tillgängliggöra det digitala rummet för barn, utan att för den
sakens skull göra anspråk på innehållet. Den webbsida som mest närmar sig ett
sådant förhållningssätt är Polarbibblo, där barnens egen produktion står i fokus.
Med  tydlig  förankring  i  det  performativa  rummet  (Jochumsen  et  al.  2012)
uppmuntras  barnen  att  själva  fylla  sidan  med  innehåll,  medan  vuxennärvaron

3 3  Jfr med de tre olika strategier för lässtimulerande arbete som diskuterats bland annat i Sandin (2011): det
emancipatoriska, det pragmatiska och det traditionalistiska. Det emancipatoriska förhållningssättet bygger på
att man stödjer barns utveckling till självständiga och kritiska läsare och uppmuntrar det egna valet, vilket
speglar den syn på empowerment som beskrivs ovan (s. 141 ff).
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representeras  som marginell.  På  Polarbibblo  har  man  tillrättalagt  det  virtuella
rummet genom en genomtänkt och tydlig navigering så att barnen på egen hand
ska kunna röra sig i det. Samtidigt kommer man inte ifrån att ramen för det hela är
skapad av vuxna. Genom att låta barn vara en aktiv del i själva utformningen av
webbplatsen finns möjligheten att ta ytterligare ett steg mot att stödja deras egen-
makt (se exempelvis Large et al., 2006).

Enligt Jochumsen et al:s modell är det främst biblioteket som lärocentrum och
mötesplats som stödjer individens egenmakt, genom att hon där ges utrymme att
utforska nya kunskapsområden och vara en aktiv deltagare. I det moderna barn-
biblioteket enligt Hvenegaard Rasmussen & Jochumssen skulle det kunna  mot-
svara ”att vara” och ”att lära”. I relation till barnperspektivet och vad som fram-
kommer av den här undersökningen anser jag dock att det performativa rummet –
det vill säga ”att göra” – spelar en viktigare roll för barns egenmakt. Det är i det
performativa rummet som det egna skapandet står i fokus, liksom möjligheten att
uttrycka sig. Om empowerment förstås som ett förhållningssätt som strävar efter
att  få andra att  känna sig respekterade,  värdefulla  och tagna på allvar  (Starrin
2007) så innebär möjligheten att själv fylla en funktion med innehåll, utan krav på
hur  innehållet  ska se ut,  en möjlighet  att  känna sig respekterad och värdefull.
Empowerment utövas genom att man tillåts handla som aktivt subjekt, genom det
egna ”görandet”.

På de sidor där det performativa rummet dominerar tycks också barnperspekti-
vet vara tydligast. Polarbibblo är nästan helt uppbyggd kring barnens egen produk-
tion. Här tar man barnen och deras förmåga på allvar och värderar den genom att
ge dem ett utrymme som är bara deras. Genom det förhållningssättet visar man en
tydlig respekt för barnens egen världsbild.

Även Älmhults webbsida har starkt fokus på skapande i kombination med in-
teraktion. Betoningen ligger både på biblioteket som performativt rum och som
mötesplats, men det gäller endast det fysiska biblioteket. Även själva aktiviteterna,
som betonar att vara och att göra, är mer fysiska till sin natur och tar kroppen i
anspråk på ett annat sätt än aktiviteterna på Polarbibblo. Älmhults webbsida ver-
kar fungera som en förlängning av det fysiska biblioteket och främst användas till
att marknadsföra de olika aktiviteter som äger rum där. Samtidigt representeras
det virtuella biblioteket som ett inspirationsrum där upplevelser kan ta plats, och
den funktionen ges stort utrymme genom sin centrala placering. I praktiken erbju-
der inspirationsrummet dock inte mer än en filmtrailer, vilket inte inbjuder besö-
karen till ett längre uppehåll där. Det är endast funktionen Spel som skulle kunna
locka till en längre stunds upplevelsebaserad aktivitet. Sammantaget representeras
alltså inte det virtuella rummet så mycket som en plats att vara på.

På både Älmhults sida och Polarbibblo betonas generellt sett ”görande” och
deltagande i det performativa rummet. Det är ett förhållningssätt som tydligt främ-
jar egenmakt,  även om det på Älmhults  sida främjas genom både varande och

71



”görande” i det fysiska rummet, medan det på Polarbibblo främjas genom ”göran-
de” i det virtuella rummet. Möjligheten att samverka med andra och vara del av ett
sammanhang kan ligga till grund för att barnet som besökare känner sig värdefullt:
utan deltagare blir det ingen aktivitet, därför är också varje deltagares insats värde-
full.  På både Polarbibblo och Älmhult  representeras barnens egenmakt som en
möjlighet genom ”görande” och deltagande.

Ett annat sätt att förhålla sig till empowerment är genom att betona det fria
valet. Valmöjligheten och det egna utforskandet betonas på Polarbibblo, Älmhult
och Jönköping  bland  annat  genom tilltalet  och  genom bilderna.  Det  finns  till
exempel likheter mellan bilden på tv-spelsfigurerna på Jönköpings webbsida (bild
3) och bilden som representerar bokklubben på Älmhults webbsida (bild 8). På
bilderna  råder  trängsel;  böckerna  väntar  passivt  på  att  bli  valda,  medan  tv-
spelsfigurerna  aktivt  försöker  bli  valda.  Båda  bilderna  representerar,  trots  den
skillnaden, själva valmöjligheten som någonting dynamiskt och lockande. Barnen
inbjuds  att  göra  ett  aktivt  val,  vilket  gör  dem till  självständiga,  starka  ”jag”.
Sammantaget betonas empowerment alltså mer genom ”görande” (skapande), del-
tagande (interaktivitet) och aktiva val än genom lärande, som i Jochumsen et al:s
modell.

Biblioteket som lärocentrum har en framträdande plats endast på Bibliotek i
Västs webbsida, som är uppbyggd kring boken som medium. I Jochumsen et al:s
modell (2012) knyts, som redan har nämnts, biblioteket som lärocentrum till upp-
levelser och empowerment samt till utforskande. Hur man ser på boken som medi-
um styr naturligtvis tolkningen av i vilket av de olika biblioteksrummen den hör
hemma – den skulle kunna höra hemma i vart och ett av de fyra rummen. Ur barns
perspektiv är det troligt att boken främst kopplas till lärande, men kanske även till
inspiration och upplevelser. Boken som grund för empowerment kan spegla en
vuxen syn på vad läsning är bra för och en syn på barn som omogna individer,
vilket lägger större fokus på vad barn ska bli än på vad de är.

I relation till  det virtuella barnbiblioteksrummet tror jag att  ”utforskandet”,
som utgör lärorummets hörn i Jochumsen et al:s modell, inte har en självklar rele-
vans i förhållande till boken som medium. I det virtuella rummet har utforskande
mer att göra med hur man rör sig i och upptäcker funktionerna i det rummet. I den
här kontexten tolkar jag därför boken som medium som del av biblioteket som lä-
rocentrum. Lärande som utforskande av ny kunskap ser jag som mer relaterat till
sidornas sökfunktioner och till exempel Älmhults Fakta-knapp. Det är möjligt att
lärande inte betonas på de flesta av de undersökta sidorna av den enkla anledning
att man utgår från att det är skolan som i barnens värld står för lärande, och att
man vill särskilja sig från skolans krav för att i stället betona det lustfyllda och fri-
villiga.

Boken som medium har, som sagt, en dominerande och central plats endast på
Bibliotek i  Västs webbsida.  Framför allt  Älmhult  och Jönköping tonar tvärtom
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ned boken och lyfter i stället fram andra medier, som man antagligen utgår från att
barn är mer intresserade av. Kanske strävar man efter att utgå från något som man
uppfattar vara en viktig del av barns verklighet? Kanske speglar det helt enkelt ut-
vecklingen på det fysiska barnbiblioteket mot ökad fokus på nya medier och pro-
gramverksamhet  (Sandin  2011,  s.  34;  Jochumsen  &  Hvenegaard  Rasmussen
2010). Hur det än är med den saken så tar på Älmhults och Jönköpings webbsidor
ett  barnbibliotek  form som tycks  sträva  efter  att  vara  modernt  och  söka  efter
strategier för att vara fortsatt relevant i barns liv. Det förhållningssätt gentemot
barn som skiner igenom verkar bygga på the digital native-diskursen, där barn blir
till ett med tekniken och förutsätts leva på andra sidan klyftan om oss. Samtidigt
som barn är ”experter” och en del av den digitala världen behandlas de dock inte
som aktiva subjekt som gör något med tekniken (som på Polarbibblo, där barnen
använder det digitala rummet aktivt och både gör med tekniken och är i tekniken).
Det kan tolkas på olika sätt: Å ena sidan som att Älmhults och Jönköpings sidor
speglar en identitetskris eller å andra sidan som om de medvetet kommunicerar
utifrån det vidgade textbegreppet. En tredje tolkning är att man helt enkelt har
svårt att ”översätta” verksamheten i det fysiska rummet till det virtuella rummet.

Vuxennärvaron  representeras  på  olika  sätt  på  webbsidorna  och  blir  synlig
genom det intersubjektiva ”jaget”, som tar sig konkret uttryck i exempelvis funk-
tionen (bok)tips. På Älmhults webbsida representerar placeringen av (bok)tips – i
både det Ideala och i det Reella – en vuxennärvaro som både bör lotsa barnen rätt i
bokdjungeln och som också konkret gör det. Tips är i och för sig inte tvingande,
men i själva vuxenurvalet finns en styrning som kan tyckas gå emot sidans övriga
betoning på valfrihet och empowerment. Vuxennärvaron i (bok)tips är osynlig och
representerar  vuxna  som en  del  av  ett  institutionellt  kollektiv.  På  Jönköpings
webbsida  synliggörs  vuxennärvaron  genom  placeringen  av  bibliotekarierna
centralt på sidan. På så sätt blir också de vuxna kärnan som verksamheten rör sig
kring, vilket gör det explicit att webbsidan är en tillrättalagd verklighet. Det försök
till barnperspektiv som reflekteras i sidans estetiska uttryck förlorar i trovärdighet
– det är tydligt att den är gjord av vuxna för barn och inte av barn för barn som
den vill ge sken av. På Polarbibblo däremot bryts inte det kontrakt som sidan i sin
helhet bygger upp. Här skrivs boktipsen av barn och riktar sig till  andra barn.
Vuxennärvaron  på  Polarbibblo  är  personlig,  liksom  på  Jönköpings  sida,  men
framstår genom sin utformning varken som påträngande eller central,  utan mer
som en möjlighet. På Bibliotek i Västs webbsida finns ingen (bok)tips-funktion
alls. Här speglas vuxennärvaron i det interpersonella ”jag” som står bakom urvalet
under de olika rubrikerna. Det är en anonym, institutionell vuxennärvaro, som inte
heller låtsas vara något annat.

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  på  Jönköpings  webbsida,  där  vuxen-
närvaron  representeras  som  central,  förhåller  man  sig  aktivt  inbjudande  och
uppmanande till  besökaren. På Älmhults sida tycks man hålla sig i bakgrunden
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och mer dämpat bjuda in, men bakom ytan döljer sig en vuxennärvaro som vill
lotsa  barnen  ”rätt”  (vilket  kan  ses  som  motsatsen  till  empowerment).  På
Polarbibblo, där tilltalet är lättsamt och uppmuntrande, framställs  vuxenvärlden
som en möjlighet, medan Bibliotek i Väst skapar ett opersonligt institutions-jag
vänt till ett besökar-du.

Trots ett  uttalat  barnperspektiv  på flera av sidorna tycks de minsta  barnen
bortglömda. Genom analysen framträder en bild av det virtuella biblioteket som
en plats för äldre barn. Endast Älmhult, av de fyra analyserade sidorna, har en sida
för barn under sex år, som man når via huvudwebbplatsens förstasida. På de andra
bibliotekens webbsidor däremot finns inget utrymme alls för de små barnen. På
Jönköpings sida tycks det enda element som riktar sig till mindre barn (knappen
Bilderböcker i navigationsmenyn) till och med peka bort från sig själv, medan det
på Polarbibblo och Bibliotek i Väst inte finns något element som kan sägas rikta
sig till barn som inte är läskunniga. Kanske anser man inte att de mindre barnen
hör hemma i den virtuella världen?

I den här analysen har fokus legat på vad ytan förmedlar, men innehållet och
funktionen har naturligtvis stor betydelse för att det budskap som skapas på första-
sidan upprätthålls. Det är till exempel intressant att notera att Jönköpings förstasi-
da,  som i  sin  helhet  speglar  ett  barnperspektiv,  avviker  från det  så  snart  man
bläddrar  sig  vidare.  Om  man  exempelvis  klickar  på  knappen  Bilderböcker
kommer man till en oändlig träfflista i katalogen, vilket leder till att bilden av det
virtuella biblioteket som en plats för barn brister i trovärdighet.34

Det framkommer i forskningsöversikten  (avsnitt  2,  denna uppsats) att det är
ovanligt att barn får delta som fullvärdiga medarbetare när användargränssnitt av-
sedda för barn utformas. Dessutom utgår man oftast från en vuxenmodell när man
skapar sidor för barn (Jochmann-Mannak et al., 2012, s. 303). Druin (2005) påpe-
kar att biblioteksvetenskapen historiskt sett inte har ägnat sig lika mycket åt att
studera tekniska lösningar som samlingar (innehåll) och katalogisering (tillgäng-
liggörande) (s. 34). Därför besitter kanske inte heller biblioteksvärlden den kun-
skap som krävs för att skapa virtuella rum som är både funktionella och innehålls-
mässigt relevanta. Cooper (2005) poängterar att för att en grafisk helhet ska passa
den tilltänkta målgruppen så behöver man ha funderat kring många olika aspekter,
bland andra målgruppens  bildförståelse,  elementens  ordningsföljd  och  betoning
samt relationen mellan del och helhet (s. 291). Många av de aspekterna kan man
utforska med hjälp av en socialsemiotisk bildanalys.  Det tycks otvivelaktigt vara
så att om man vill skapa en genomtänkt webbplats så krävs, förutom ett analytiskt
fokus på komposition och bilder, ett nära samarbete mellan flera olika yrkeskate-
gorier, som alla kan bidra med sin specifika kunskap.

3 4  En möjlighet för att öka tillgängligheten för mindre barn skulle kunna vara att använda sig av en speciell
ikon som leder till en separat sida anpassad för mindre barn, som till exempel barnbibblan.se.
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Genom att göra en socialsemiotisk analys av fyra folkbibliotekswebbsidor för
barn har jag visat att utformningen av en webbsida – det vill säga placeringen av
de olika elementen i förhållande till  varandra – speglar ett  förhållningssätt  och
påverkar hur sidan uppfattas. Utöver kompositionen som helhet spelar valet av bil-
der en viktig roll för vilket budskap som framträder. Det är värt att återigen betona
att bilder (även i vidgad bemärkelse) inte är transparenta (Kress & van Leeuwen
2006, s. 32-33),  utan alltid  förmedlar ett budskap  – ibland på ett mycket subtilt
sätt.

Såsom  andra har  påpekat  bör  folkbiblioteken  ha  ett  tydligt  syfte  med  sin
webbplats för att kommunikationen ska vara effektiv (se exempelvis Bergström
2008; Ryan 2011). Vad gäller den webbsida som riktar sig till barn bör man fråga
sig både vilken  sorts plats  man  vill  att det virtuella biblioteket ska  vara  och hur
man vill bemöta barn i det virtuella rummet. Det är nödvändigt att reflektera kring
inte bara funktionen utan även kring vilket budskap man vill förmedla  och hur
man gör det på bästa sätt.
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6. Sammanfattning

Folkbibliotekets  förmedlande  arbete  kan  ses  som  en  kommunikativ  process  i
vilken bemötandet av besökaren är centralt. Bemötandet sker både i det fysiska
biblioteket och genom olika digitala plattformar. Sedan mitten av 1990-talet har
internet i allt högre utsträckning blivit en del av vår vardag och kan i dag sägas
vara en plats att vara på – inte minst för barn. Eftersom barn är en av folkbibliote-
kets prioriterade målgrupper har de allra flesta folkbibliotekswebbplatser en sida
för barn. Enligt socialsemiotiken använder vi oss i alla kommunikativa processer
av semiotiska resurser som bär på en (historiskt och kulturellt bunden) betydelse-
potential.  Webbsidor  kan  ses  som visuella  helheter,  som beroende  på  hur  de
semiotiska resurserna inom helheten förhåller sig till varandra, förmedlar ett bud-
skap. Syftet med den här uppsatsen var att genom en socialsemiotisk bildanalys
undersöka hur folkbiblioteken bemöter barn genom sin webbplats.  Följande tre
frågeställningar har legat till grund för analysen:

• Vilken  typ  av  verksamhet(er)  framhäver  biblioteket  via  webbplatsens
barnsida?

• Vilket  förhållningssätt  intar  biblioteket  gentemot  barn  på  webbplatsens
barnsida?

• Vilken syn på barn speglas i utformningen av webbplatsens barnsida?

Det  empiriska  materialet  har  utgjorts  av  fyra  folkbibliotekswebbsidor  för  barn
(Älmhult, Jönköping, Polarbibblo samt Bibliotek i Väst). Endast förstasidan har
analyserats då fokus har legat på det omedelbara budskap som förmedlas. Med
hjälp av ett urval redskap ur socialsemiotikens verktygslåda, nämligen komposi-
tionsanalys  samt  bildanalys  med  fokus  på  den  interpersonella  funktionen,  har
sidorna analyserats. Resultatet har sedan diskuterats i förhållande till  begreppen
barnperspektiv  och  empowerment  samt  till  Jochumsen  et  al:s  folkbiblioteks-
modell. Av analysen framkommer att barnperspektivet är tydligast på de sidor där
det  performativa  rummet  betonas  samt  att  empowerment  representeras  genom
”görande”, deltagande och genom det aktiva subjektets egna val. Vuxennärvaron
på sidorna motsäger i flera fall det barnperspektiv som sidans layout i övrigt för-
medlar. Det framkommer även av analysen att delarna speglar helheten.
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