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Inledning 

Under hösten 1999 pågick en hetsig diskussion på BIBLIST som är en svensk sändlista - 

elektronisk diskussionslista - för bibliotekarier. Det var en man som kallade sig Roger Mexico 

som väckte en hetsig debatt på listan. Han ömsom kritiserade, ömsom hånade aktiva 

prenumeranter och deras inlägg. Diskussionen rörde från början netikett och vad man 

egentligen bör skicka till en lista av BIBLIST:s storlek vad gäller bilagor. Diskussionen 

utökades efterhand till att handla om när moderatorn skulle “vakna” samt vilka som hade 

“rätt” att blanda sig i diskussioner om bland annat bibliotekarieyrket. Med andra ord 

diskuterades BIBLIST:s syfte.  

Internet nämns ofta i samband med bibliotekarieyrket men då främst med tanke på 

informationssökning i databaser och med hjälp av söktjänster. Sällan nämns sändlistor som 

BIBLIST och andra forum för utbyte av information bibliotekarier emellan.1  

Syftet med uppsatsen är att få klarhet i hur sändlistan BIBLIST används i praktiken. 

Första delen av undersökningen är rent statistisk. Statistik kommer att sammanställas utifrån 

BIBLIST:s arkivfiler. Den andra delen av undersökningen är en kvalitativ textanalys. Genom 

att sammanställa resultaten hoppas jag kunna utläsa bland annat trender i användandet vad 

gäller ämnesval och antal aktiva användare med mera. En av mina hypoteser är att det endast 

är en handfull av BIBLIST:s prenumeranter som använder listan aktivt och att diskussionerna 

ibland liknar en tv-debatt utan inlägg från omvärlden.  

Ett delsyfte med uppsatsen är att ta reda på om det syfte som redovisas på bland annat 

BIBLIST:s hemsida uppfylls.2 Prenumeranternas syn på syftet undersöks genom de inlägg de 

skrivit. I textanalysen kommer också tonen eller atmosfären på listan att till viss del 

undersökas. Är tonen ilsken från dem som besvarar inlägg kan det verka hindrande på nya 

prenumeranter och givetvis gör en hjälpsam, positiv stämning att användandet känns lättare. 

Ett specifikt avsnitt i uppsatsen kommer också att ägnas åt det relaterade ämnet Netikett, 

d.v.s. vett och etikett i internetsammanhang.  

 

                                                 
1 Termen och företeelsen sändlista beskrivs närmare i avsnittet “Förklaring av centrala begrepp” under 

rubriken Sändlistor. 
2 Thernquist, Per (1998). Listans syfte: “BIBLIST har till syfte att vara ett forum för nyheter och samråd 

mellan anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek.” URL: http://www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/ 
uppdaterad 98-11-03 
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Forskningsöversikt 

Mats Edenius bok, E-post. Ett modernt dilemm@ (1997) som bygger på hans avhandling Ett 

modernt dilemm@.- organiserandet kring elektronisk post, behandlar bland annat användares 

rädsla för och skepticism till att organisera sig i konferenssystem. Han intar en skeptisk 

ställning till den vanliga attityden att e-post anses vara odelat effektivt och underlättar arbetet. 

Hans respondenter använder sig alla mer eller mindre av datorkonferenser i sina arbeten och 

har genom Edenius intervjuer fått svara på vad de tycker om olika typer av system. Hans 

resultat visar att det finns olika typer av e-postanvändare: bland annat finns den dygdiga e-

postanvändaren som skriver korta och välformulerade meddelanden. Denna typ av användare 

vill inte bli missförstådd och absolut inte ta upp användares tid med irrelevant information. 

Edenius har också noterat en skillnad mellan vad användare säger sig veta om till exempel 

netikett och hur de i realiteten använder e-post. De predikar en sak och gör en annan. Det har 

visat sig att e-postlistor ofta präglas av en stor del oförståeliga och irrelevanta meddelanden. 

Helge Clausen skriver om olika typer av datorbaserad kommunikation i Electronic Mail 

and the Information Professional. A Study of Computer-Mediated Communication and its 

Future Prospects in the Information Field  (1992). Clausen gör också en kartläggning av 

dåvarande system för CMC (Computer-Mediated Communication) samt skådar lite i 

framtiden om utvecklingen inom informationsteknologin. Han undersöker också 

användningen av datorbaserad kommunikation på forskningsbibliotek både i 

användarkontakten, d.v.s. i informationstjänster o.dyl., och interpersonella kontakter 

bibliotekarier emellan. Han skriver också om hur stilen på e-postmeddelanden hamnar i ett 

gränsland mellan tal- och skriftspråk. Clausen förutser den elektroniska 

kommunikationskultur i vilken vi lever nu. Han konstaterar vidare att organisationer och 

institutioner i de flesta fall skulle gynnas av att installera  CMC-system. Det skulle spara tid 

och kostnader och underlätta för de som arbetar professionellt inom informationshantering. 

Clausens huvudslutsats är att det är nödvändigt att utveckla och implementera CMC-baserade 

system inom den akademiska biblioteksvärlden för att höja bibliotekariernas professionella 

nivå och öka yrkets status. 

Ytterligare en bok som avhandlar e-postanvändandet för bibliotekarier är Andy Dawsons 

The Internet for Library and Information Service Professionals från 1997. Ann-Marie 

Kellners och Kristina Lindelöfs magisteruppsats Informationstekniken och dess betydelse för 

bibliotekarierollen :en fallstudie av Malmö stadsbibliotek (1998) behandlar den nya 

mailto:dilemm@.-


 5 

informationstekniken i bibliotekariernas dagliga arbete i förhållande till användaren direkt, i 

form av databassökningar och internetanvändande i informationsdisken.  

Olle Bälter skrev 1998 sin avhandling Electronic mail in a working context i vilken han 

gör en jämförelse mellan industriell användning av e-post och den på universitet. Han tar även 

upp dator-människa interaktion.  

 Ytterligare en avhandling inom området, denna om hur man hanterar information 

(information management), har Juha Takkinen skrivit. Den heter CAFE: Towards a 

Conceptual Model for Information Management in Electronic Mail (1997). En mer teknisk 

genomgång av e-postsystem och implementerandet av desamma ger Marshall T. Rose och 

David Strom i boken Internet messaging, (1998). De beskriver bland annat e-

postmeddelandens uppbyggnad och vanliga problem man kan erfara när man först skall börja 

använda e-post ur en administratörs synvinkel. 
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Källmaterial 

Mitt källmaterial hämtas från BIBLIST:s hemsida och dess arkiv. Listan BIBLIST är en 

sändlista för främst forskningsbibliotekarier. På dess hemsida kan man finna listans syfte 

utskrivet, lite kort information om hur listan fungerar samt en hänvisning till en mer utförlig 

“manual”.3 För att följa med i diskussioner kan man välja att antingen prenumerera på listan 

och få alla inlägg hem per e-post, eller välja att söka i dess webb-arkiv efter det man är 

intresserad av.4 Listan administreras från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och den 

har 2 309 prenumeranter (28 feb 2000).5  Det skickas dagligen inlägg av mer eller mindre 

relevant slag. 

Arkivet finns i två versioner: dels som ett sökbart arkiv på webben, dels arkivfiler som 

går att skicka efter per e-post. Listan på webben är uppdelad månadsvis där man kan välja att 

få meddelandena sorterade alfabetiskt efter ämnesrubrik eller avsändare. Man kan också 

sortera efter datum. Meddelanden med samma ämnesrubrik finns på samma ställe. 

Arkivfilerna, som används i undersökningen, har alla inlägg från en viss period inlagda efter 

varandra i en textfil. Meddelandena är listade kronologiskt, d.v.s. i den ordning de kom in till 

listan, helt oberoende av ämnesområde. Hur e-postmeddelandena som finns i dessa arkivfiler 

är uppbyggda kommer att beskrivas i kapitlet Metod under avdelningen Statistisk metod.  

De meddelanden som analyserats i textanalysen har valts utifrån hur många svar de 

generat till BIBLIST. De finns till viss del utskrivna, alla går dock att söka rätt på genom 

BIBLIST:s webbarkiv. På grund av arkivfilernas antal och storlek har det varit orimligt att 

skriva ut dessa, de finns dock samlade på disketter i uppsatsförfattarens ägo och är tillgängliga 

på webben. 

                                                 
3 BIBLIST:s hemsida, URL: http://www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/ 
4 BIBLIST:s webbarkiv, URL: http://segate.sunet.se/archives/biblist.html 
5 Automatiserat utskick från Listservern efter beställning av data 2000-02-28. 



 7 

Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att ta reda på hur BIBLIST används. Delvis görs detta genom en statistisk 

undersökning där jag undersöker om det går att utläsa trender i BIBLIST:s användande vad 

gäller antal deltagare och ämnen som behandlas. Uppsatsen innehåller även en kvalitativ 

textanalys. I den undersöks meddelanden närmare för att utröna vad prenumeranterna vill att 

listan skall innehålla. Nedan följer några av de frågor jag vill få besvarade i undersökningen. 

Vilka dagar används listan mest? Denna frågeställning kan visa när man på biblioteken 

har tid att skriva inlägg. En hypotes som jag testar är att det skickas flest meddelanden i 

början och slutet på veckan. Detta undersöks i den statistiska delen av undersökningen. 

Hur stor andel av prenumeranterna använder listan aktivt, d.v.s. gör inlägg? Denna fråga 

anser jag vara intressant med utgångspunkt från mina egna upplevelser av listan. Som 

prenumerant känner man igen namnen på de flesta som skriver inlägg ofta. Med tanke på hur 

många prenumeranter BIBLIST har kan det finnas anledning att fundera över hur 

representativ listan, och de ämnen som diskuteras, är. Är det väldigt få personer som står för 

större delen av inläggen varje år är risken att diskussionerna blir för slutna. Detta undersöks 

vidare i den statistiska delen. 

Hur användandet varierar över tid undersöks även det i den statistiska delen. Viss 

variation i meddelandetrafiken över året är att vänta, t.ex. minskning på sommaren i och med 

semestrar. Men, undersökningen gäller även om minskning eller ökning har skett i och med 

SUNET:s erbjudande om fri internetuppkoppling. Detta gäller både antal aktiva 

prenumeranter, antal medlemmar i stort samt antal inlägg.  

Vilka ämnen behandlas på listan? Denna frågeställning hör delvis ihop med föregående 

och behandlas i den statistiska delen. Frågeställningen besvaras både statistiskt genom att de 

populäraste ämnena urskiljs, och analytiskt där meddelanden blir analyserade för att se vad 

som egentligen skrivs under olika ämnesrubriker. Är ämnena av generellt intresse eller inte? 

Det är även intressant att undersöka listans bredd vad gäller ämnen.  

Har längden på meddelandena ändrats åt något håll? Min hypotes här är att användarna 

blivit mer vana vid att använda sig av e-post och därför blivit mer koncisa eller kortfattade i 

takt med att fler meddelanden skrivs och belastningen på listan blir större. Har stilen på 

inläggen förändrats genom åren? Har inläggen förändrats från att vara formella till 

informella? 

I uppsatsen prövas även några hypoteser angående användandet. Dessa hypoteser har 

utvecklats utifrån mina egna erfarenheter som prenumerant på BIBLIST. En hypotes är att de 
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redan aktiva på listan tenderar att gå till angrepp mot mindre erfarna användare när misstag 

görs. Detta skapar en oförlåtande stämning vilken hindrar osäkra användare att göra inlägg. 

En annan hypotes är att det är så få som använder listan aktivt att diskussionerna saknar djup. 
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Förklaring av centrala begrepp 

De termer jag använder som har datoranknytning har jag i möjligaste mån belagt hos Svenska 

Datatermgruppen.6 

Internet 

Internet grundades på 1960-talet i USA. Det var den amerikanska militären som i samarbete 

med några amerikanska universitet skapade datornätet ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency-net). Syftet var att få ett fungerande datornätverk som inte skulle kunna slås 

ut genom t.ex. bombning av ett enda strategiskt mål. Resultatet av deras slit blev detta 

gigantiska datornätverk vi har idag som, likt en parallellkopplad ljusslinga, inte havererar om 

enbart en (dator)knutpunkt slås ut. Egentligen är det inte bara ett nätverk utan snarare runt  

50 000 sammankopplade datornätverk. Efter hand har Internet blivit var mans egendom, och 

1988 fick Sverige full tillgång till Internet genom SUNET (Swedish University Network).  

World Wide Web 

Det som de flesta av oss hänvisar till som Internet är i själva verket The World Wide Web 

(www), som är en del av Internet. Grundarna av www skapade en filöverföringsstandard, 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – Hypertext överföringsprotokoll; ett protokoll är ett 

slags program), som gjorde det möjligt för användarna att få den information de hittat på 

www presenterad för sig på ett lättförståeligt sätt med hjälp av en s.k. webbläsare (“browser”,  

en programvara som t.ex. Netscape Navigator eller Internet Explorer). 

Elektronisk post 

Elektronisk post, hädanefter kallad e-post, är meddelanden som överförs och tas emot digitalt 

av datorer genom ett nätverk. Användarna kan genom att använda e-post skicka text, bilder 

och även ljud och filmer till andra användare snabbt.7 

Den första användningen av Internet var att skicka filer och personliga meddelanden, 

något som fortfarande håller i sig. På sjuttiotalet var användningen av e-post det absolut 

                                                 
6 Svenska datatermgruppen. URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/  
7“Electronic mail” Encyclopedia Britannica Online.URL: 

http://www.eb.co.uk:180/bol/topic?eu=1567sctn=1. Hämtad 1999-10-29 
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största användningsområdet.8 Även nu, trots den snabba ökningen av webbsidor, är e-post den 

mest utbredda tjänsten. I Utbildningsradions TV-program Sajber special nämndes t.ex. att 

svenska studenter skickar 300 000 e-postmeddelanden i månaden.9 I Clausens avhandling 

nämns en prognos gjord av United States Postal Service 1986 som siade att e-posttrafiken i 

USA beräknades uppgå till 4,8 miljarder meddelanden per år 1990. Samma prognos sade att 

motsvarande siffra i Europa skulle uppgå till 10 % av den i USA, alltså 480 miljoner 

meddelanden per år.10 E-postanvändandet har knappast minskat under de senaste 10 åren. 

Rose och Strom konstaterar att e-posten fortfarande är den mest populära tillämpningen av 

Internet om man räknar antalet användare och den frekvens med vilken e-post används.11 

Sändlistor 

Sändlistor, ibland även kallade diskussionslistor, är ett sätt att utbyta information med 

människor med samma intressen som en själv. Genom att gå med i, eller prenumerera på, en 

lista får man möjlighet att själv skicka frågor till alla prenumeranter per e-post. Meddelandena 

skickas till en gemensam adress där det kopieras och skickas ut till alla medlemmar som är 

registrerade på listan. De svar man får hanteras på samma sätt. I och med att det finns så 

många olika typer av listor är chansen stor att hitta en som motsvarar de behov man har. För 

bibliotekarier finns bland andra de svenska sändlistorna BIBLIST främst för 

forskningsbibliotekarier, Folkbib för folkbibliotekarier och Skolbib för skolbibliotekarier. Det 

finns även en mängd nordiska och internationella sändlistor i ämnet.12 

Modererade / omodererade listor 

En modererad lista är en lista där alla meddelanden först granskas av en person, en moderator, 

innan de skickas ut till alla på listan. Detta förfarande gör att det tar längre tid för inlägg att nå 

sin “publik” och i viss mån försvinner spontaniteten. Samtidigt vinner man på att skräppost 

och personliga meddelanden som inte rör hela listan sållas bort. BIBLIST är en omodererad 

                                                 
8 Hill, Joan & Hills, Jeff et al. (1998). "Research on the Internet : Tips and Techniques for insurance 

professionals", CPCU Journal Hämtad från Internet i oktober 1999. 
  Karlsson, Ulrika (1996). "USA: strid ström av Internetundersökningar"  Sveriges Tekniska Attachéer: 

Tekniska nyheter. 1996-01-15. Hämtad från Internet i oktober 1999. 
9 Sajber special. Skolspecial 1, SVT 1, 2000-02-02 klockan 11.00. URL: http://www.ur.se/, se under 

Innehåll A_Ö 
10 Clausen, Helge. 1992, Electronic Mail and the Information Professional: a study of Computer-Mediated 

Communication and its future prospects in the information field, s. 88-89. 
11 Marshall T. Rose & David Strom, 1998, Internet messaging. s. 1-2. 
12 På webbplatsen Liszt finns ett sökbart register över sändlistor. URL: http://www.liszt.com/ 
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lista där alla meddelanden, relevanta och irrelevanta, skickas till alla prenumeranter utan 

dröjsmål.  

Nyhetsgrupper 

Liksom i sändlistor sker även kommunikationen i nyhetsgrupper per e-post. Olikheten består i 

att alla meddelanden man skickar inte sänds ut till alla medlemmar utan läggs upp på en 

server där man själv får gå in och se vad andra medlemmar svarat på eller skrivit om. Ibland 

kallas nyhetsgrupper för datorkonferenser. 

Sammanfattning BIBLIST 

BIBLIST administreras från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Den grundades 1993 

och listan har 2 309 medlemmar (28 feb 2000). Som jag nämnt tidigare är BIBLIST en 

sändlista främst för forskningsbibliotekarier, men alla intresserade med e-postadress kan gå 

med. Listan är omodererad, vilket kan betyda att en del irrelevanta meddelanden skickas till 

listan. För att ta del av listans diskussioner kan man prenumerera och få alla meddelanden 

hem i e-postprogrammets brevlåda, men det går även bra att söka i BIBLIST:s webb-arkiv 

efter det man är intresserad av.13 

 

                                                 
13 BIBLIST:s hemsida, URL: http://www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/ 
    BIBLIST:s webbarkiv, URL: http://segate.sunet.se/archives/biblist.html 
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Netikett 

På grund av olika problem som uppdagats allt eftersom fler och fler börjat använda e-post och 

andra kommunikationsmedel på nätet har det utvecklats en Netikett. Netikett är vett och 

etikett vad gäller kommunikation på nätet. Netikett rör både teknikaliteter och riktlinjer som 

är menade att underlätta kommunikationen. De flesta kommersiella webbplatser som erbjuder 

e-post- och hemsideskonton har sådan information. Eftersom e-post har använts sedan 70-talet 

har många av de rättesnören som finns nu blivit väl etablerade.  

E-postkommunikation anses vara ett mellanting mellan talat och skrivet språk. På grund 

av detta har det framkommit en del symboler som är specifika för kommunikation på nätet. 

Dessa symboler och uttryck är menade att kompensera för sådant man inte kan uttrycka i 

skrift, men känner behov av på grund av e-postens talspråksliknande karaktär. En typ av 

symboler kallas ibland för “smileys”, namngiven efter det leende huvud som oftast 

förekommer, eller “emoticons”: det senare en sammanslagning av engelskans ord för känsla 

(emotion) och ikoner vilket tydligt beskriver vad de symboliserar. Vanligast är   :-)   som 

symboliserar ett leende huvud om man tittar på det med huvudet på sned. Kolontecknet är 

ögonen, bindestrecket näsan och parentesen en leende mun. Denna symbol används för att 

visa att man skämtar eller inte menar något på allvar. Det finns många olika varianter på dessa 

symboler och de kan bland annat beteckna ironi. 

Det finns också andra sätt att visa vad man känner. Folk som “chattar” (konverserar över 

nätet i realtid, där man ser de andra personernas svar med en gång de skriver dem) använder 

sig ofta av sinnesuttryck omgärdat av stjärnor “*”. När någon vill visa att han/hon skrattar åt 

något kan det skrivas: * skrattar *. I övrigt anses stjärnor också vara bra för att ange att man 

betonar ett ord i texten man skrivit. Detta betoningssätt är också vanligt i ordbehandling, MS 

Word kan t.ex. automatiskt byta ut ett ord omgärdat av stjärnor till fetstil. Ett annat sätt att 

betona något är att skriva med spärrad stil:  s å  h ä r. Effekten blir ungefär densamma som när 

något bokstaveras för att man skall förstå. Även stora bokstäver används ibland, men man 

skall vara medveten om att det ofta är liktydigt med att skrika. En del föredrar också att skriva 

hela brev med stora bokstäver för enkelhetens skull. Förutom risken att framstå som skrikig är 

ett annat skäl att undvika det att det är svårläst.  

Man kan konstatera att det inte är lätt att använda e-post så att man förmedlar det man 

vill. Många av uttrycken och symbolerna är bäst att använda sparsamt. För trots att de kan 

underlätta tolkningen av breven riskerar man att ge meddelandena en oseriös prägel. Man bör 
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alltså tänka på vem man skriver till och vad. Att använda e-post för kontakter med människor 

man inte tidigare träffat kan vara vådligt. Det har t.ex. gjorts en undersökning på en 

nyhetsredaktion som visat att “[e]-post fungerar bäst för personer och grupper som delar en 

yttre kontext, dvs. har en väl etablerad referensram för sin kommunikation.”14 Detta betyder 

att det fortfarande är viktigt att tänka på vad man skriver, att gå igenom sin text innan man 

skickar iväg den och se om den verkligen kan tolkas på det sätt den är avsedd att tolkas på:  
Det [är så] lätt [...] att bli missförstådd när man uttrycker sig i skrift, i synnerhet den relativt snabbt 
nedklottrade skrift som uppstår i e-mail, på newsgroups och i chat-rooms. Just därför är 
'nätikettens' grundläggande regel så oerhört viktig: att man tänker innan man skriver. Samtidigt, 
eftersom man VET att saker kan missförstås, är det även en dygd att försöka tolka allt till det bästa 
när man läser ett meddelande. Lite stoiskt lugn skadar aldrig. Brådska - vare sig den beror på ilska, 
stress eller entusiastisk glädje - trasslar ofta till det.15 

I många sammanhang räknas det skrivna ordet som mer värdeladdat och seriöst än det talade. 

Det ingår i skrivandet att man reflekterar över det man skriver och väger sina ord noga. I viss 

mån hänger detta kvar även i e-postsammanhang men det börjar luckras upp. Allt eftersom 

användarna blivit mer vana vid att använda e-post dagligen har skrivandet blivit slarvigare 

och mer spontant. Även kortare meddelanden kan vara svåra att uttyda. En del respondenter i 

Mats Edenius undersökning kommenterar den “pratiga” stilen i vissa inlägg i de 

datorkonferenser de deltar i. De menar att det är svårt att hitta vad inläggen handlar om i 

ordmassan.16 Detsamma gäller även på BIBLIST där en prenumerant slutligen föreslog 

följande:  
Låtom oss eftersträva att hålla våra inlägg så korta som möjligt, och därmed underlätta för oss alla 
att så gnisselfritt som möjligt plöja oss fram genom informationsdrivorna. På fem-tio rader ska 
man kunna klämma fram med sitt budskap, och i en slutkläm lämna hänvisning till var mer 
information finns att hämta.17 

Helge Clausen skriver att CMC (Computer-Mediated Communication = datorförmedlad 

kommunikation) generellt har minskat inslaget av personlig makt, status och prestige. Denna 

typ av kommunikation har alltså bidragit till att personer med hög status fått minskat 

inflytande, samtidigt som personer med annars låg status har fått ökade möjligheter att delta 

jämlikt i kommunikationen.18 Det är en av anledningarna till att en personlig jargong 

dominerar inom e-postanvändandet. Eftersom man känner sig jämbördig med andra minskar 

spärren för kommunikationen. Det känns så “lätt” att meddela sig med e-post. Man behöver 

                                                 
14 Zack, Michael (1993). Citerad i Kerstin Severinson Eklundhs artikel “Samtalsmönster i elektroniska 

nätverk” Svenskan i IT-samhället, s. 130. 
15 Brev skickat till BIBLIST 2 oktober 1997. 
16 Edenius, Mats (1997). E-post- ett modernt dilemm@., s. 102-104. 
17 Brev skickat till BIBLIST 8 april 1998. 
18 Clausen, Helge (1992). Electronic Mail and the Information Professional. A study of Computer-Mediated 

Communication and its Future Prospects, s 48. 
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inte veta att mottagaren finns tillgänglig när man vill kontakta någon, vilket gör att känslan av 

dialog minskar och avsändaren blir mer avslappnad.19 Detta gäller också då man meddelar sig 

med en hel sändlista. Ju större lista desto färre känner man. För det mesta kan man känna sig 

trygg och anonym; man är bara ett namn inte en person. Man kan också känna sig mer 

obehindrad eftersom mottagaren inte kan ha några förutfattade meningar grundade på ens 

utseende. Språket har man forfarande kvar men en konstig dialekt kan döljas bakom det 

skrivna ordet.  

Förutom allmänna hövligheter finns det även en hel del teknikaliteter man bör tänka på. 

Tekniska hövligheter:20 

• Skicka aldrig filer som är större än 500 kB. Det kan ta väldigt lång tid för 

användare med modem att ladda ner filen och den tar även lång tid att 

skicka. 

• Virusfaran är verklig. Var därför försiktig med att bifoga filer i e-

postmeddelanden. Undvik särskilt ordbehandlingsfiler p.g.a. att de flesta 

virus sprids genom filer från ordbehandlingsprogram. 

Netikett för konferenser, nyhetsgrupper och sändlistor: 

• Var kortfattad. Det är bättre att vara välformulerad och koncis än att skriva 

långa brev, som för övrigt är tidsödande att läsa. Kvalitet hellre än kvantitet. 

• Identifiera dig. 

• Svara bara på ämnen, bli inte personlig. Är man irriterad över någon 

användares åsikter skall man aldrig gå till personangrepp. 

• Innan man skickar ett svar bör man se efter om meddelandet redan är 

besvarat. 

• Respektera listans ändamål. Man skall t.ex. inte skicka reklam för 

körkonserter eller liknande till en lista för döva.  

• Det är överflödigt att tacka för upplysningar man får eftersom själva idén 

med sändlistor är utbyte av tjänster och upplysningar. Man behöver inte 

heller skicka inlägg som bara ger uttryck åt medhåll. Känner man ändå ett 

behov av att göra det kan man adressera det direkt till personen man tackar 

eller vill visa sin solidaritet med, inte till hela listan. 

                                                 
19 Clausen, s. 47-48. 
20 Edenius, s. 112. 
   Passagen. URL: http://www.passagen.se/funktioner/hjalp/internet/internet_dok/netiquette.shtml 
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• När man använder e-postprogrammets Reply/svara-funktion måste man 

kontrollera att svaret går till den adressat man avsett – vare sig det är en 

enskild person eller hela listan. 

• Skriv alltid rubrik i Subject/ämnesraden, gärna en talande sådan. 

• Svarar man på ett inlägg är det bra att citera relevanta delar av föregående 

inlägg för att svaret skall vara möjligt att förstå. 

• Vill man ha kommentarer på ett inlägg kan man be dem som svarar att 

skicka alla svar direkt till en själv, eller se till att den egna adressen står i 

Reply-to/svara-fältet. Därefter kan man göra en sammanfattning av svaren 

och sända denna till listan. 
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Metod 

Min undersökning består av två delar och jag använder mig också av två olika metoder: en 

statistisk och en textanalytisk metod som beskrivs mer i detalj nedan. 

Jag har avgränsat min undersökning i tiden på följande sätt: jag har valt att bortse från 

arkivfilerna från 1995 eftersom de bara är två stycken och knappast representativa för det året. 

I statistikdelen anser jag att det är viktigare att kunna räkna ut medeltal för hela år än att ta 

med dem.  

1998 gjorde BIBLIST ett uppehåll på nästan två månader, därför innehåller filen från juli 

1998 endast ett meddelande där en av redaktörerna meddelar att BIBLIST kommer att vara 

avstängd till slutet av augusti. Därför finns inte mer än elva filer från det året, varav en  

innehåller endast ett meddelande. Där jag har räknat ut medeltal per månad har jag delat 

totalresultatet med det antal månader filer finns ifrån. Vad gäller medeltal per månad 1998 har 

jag delat med 10, vilket motiveras av att det enda meddelandet i juli inte visar någonting. 

Statistisk metod 

Metoden i den statistiska undersökningen är att medelst programmeringsspråket Perl 

sammanställa statistik utifrån BIBLIST:s arkivfiler. Ett delmål är att lära mig hantera språket 

och på så sätt sammanställa statistiken som skall besvara mina frågor. BIBLIST har existerat 

som sändlista sedan 1993 men det finns bara arkivfiler från november 1995. Varje år är 

uppdelat i tolv perioder och varje periods meddelanden läggs i separata arkivfiler, det blir 

alltså tolv arkivfiler per år. En period är i princip en månad men viss överlappning sker. På 

BIBLIST:s webbarkiv kan man sortera meddelanden man sökt upp efter vem som skrivit 

meddelandena, vilket datum meddelandet är skrivet etc. Dessa resultat kan man dock inte ta 

del av annat än på skärmen. Att använda Perl och själv konstruera program var inte ett 

självklart val. Det är dock intressant att undersöka om min metod i det här fallet fungerar. 

Genom att själv programmera har jag också större valfrihet vad gäller vilken typ av resultat, 

och formen på resultaten, jag vill få fram.  

För att få ut det resultat jag eftersökte började jag med att ta reda på vad e-post-

meddelandena i arkivfilerna har gemensamt i syfte att hitta en formel för programmeringen. 

Jag kontrollerade inte alla filer, de är väldigt många och långa, men gjorde nedslag i filer från 

början av arkivet, 1995, och där undersökningen skulle sluta, 1999, för att se om någonting 
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ändrats. Då inga förändringar skett vad gällde format har jag utgått ifrån att filerna däremellan 

ser ut på samma sätt. 

Som redan nämnts finns det tolv arkivfiler per år. För att slippa onödigt arbete med att 

köra varje program 12 gånger för varje år, slog jag ihop alla arkivfiler för ett år i en stor fil. 

Slutligen hade jag fyra stora arkivfiler, en för vardera åren 1996-1999.  

Perl 

Perl är egentligen en förkortning som blivit ett begrepp, därav stavningen. Det står för 

Practical Extraction and Report Language. Det är ett relativt enkelt programmeringsspråk 

som konstruerades av en programmerare vid namn Larry Wall, 1987. Anledningen till att 

Wall konstruerade Perl var att han ville utföra enkla rutiner som var onödigt besvärliga att 

göra med de då befintliga programmeringsspråken. Han tog mycket av det bästa från de andra 

språken och därför kan man känna igen många element i Perl om man prövat på 

programmering tidigare. Ett exempel på Perls användningsområde är CGI-skript som det 

pratas om i internetsammanhang. Med CGI-skript kan man t.ex. skriva små program som tar 

hand om den information som skapas när användare fyller i formulär on-line. 

För att lära mig Perl har jag använt mig av Laura Lemays SAMS Teach Yourself Perl in 

21 Days. Hon ger en bra genomgång av Perl och bygger upp språket hos användaren, 

komponent för komponent, och ger bra exempel på program som känns relevanta.  

E-postmeddelanden 

Ett e-postmeddelande kan sägas bestå av två delar, en del som beskriver meddelandet, och en 

som är själva meddelandet. Den beskrivande delen, brevhuvudet, består av ett antal rubriker. 

En del av rubrikerna är obligatoriska och kan inte ändras och andra är frivilliga eller kan i alla 

fall utformas på olika sätt. De rubriker som i stort sett alla e-postmeddelanden innehåller är: 21 

To: Mottagarens adress. I de fall flera mottagare förekommer skiljs de åt med 

kommatecken. 

From:  Avsändarens adress. Endast en avsändare får förekomma. 

Date:  Datum då meddelandet skickats skapas automatiskt av e-postprogrammet. 

                                                 
21Wallberg, Hans (1996), “Elektronisk post”  SUNET 

URL: http://basun.sunet.se/html_docs/info_post/infpost.html 
   Wallberg, Hans (1996),"Det här är datorpost" SUNET 

URL: http://basun.sunet.se/html_docs/info_post/dpost.html 
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Subject:  Här skrivs vilket ämne som behandlas i brevet. Denna rubrik finns alltid med 

men behöver inte fyllas i. Det finns en funktion med att lämna fältet tomt t.ex. 

när man skall gå med i en sändlista som BIBLIST. För att börja prenumerera på 

denna lista skall man skicka ett e-postmeddelande utan specificerat ämne till 

servern som administrerar listan och skriva “subscribe BIBLIST” i själva 

textrutan. 

Andra rubriker som förekommer är  t. ex.: 

Cc: Carbon copy - här skriver man in dem som skall få en kopia av brevet. Denna 

rubrik finns inte med i BIBLIST:s arkivfiler.   

Bcc: Blind carbon copy - de som blir placerade här syns inte när meddelandet nått 

mottagaren. Inte heller denna rubrik finns i arkivfilerna.  

Reply-To: Här anges vilken mottagare svaret skall gå till om man använder e-

postprogrammets Reply/svara-funktion. I en sändlista står oftast listans adress 

här.  

Message-ID: Message-ID är ett unikt nummer som identifierar meddelandet. Det skapas av 

datorn som skickar iväg meddelandet och det är detta ID-nummer som gör att 

man kan skapa s.k. “trådade” listor.22 Detta nummer finns ej med i BIBLIST:s 

arkivfiler.  

I meddelandena på BIBLIST finns även: 

Sender:  Avsändare – på BIBLIST är det sändlistan som står som avsändare. Denna 

avsändare är alltså inte samma som står i From-fältet  

Organization: Detta fält kan förekomma ibland i e-post från t.ex. högskolor eller andra 

 organisationer. 

Arkivfilernas uppbyggnad 

I Fig. 1 ges ett exempel på hur en av BIBLIST:s arkivfiler ser ut. Avsändarnas namn har 

ersatts med enbart orden för- och efternamn eftersom de enskilda namnen inte tillför 

någonting. Figuren visar ett relativt kort meddelande följt av ett längre som kortats ned. Det 

senare illustrerar hur ett meddelande ser ut när det vidareskickats med Forward-funktionen 

eller besvarats med Reply-funktionen och s.k. citering.23 

                                                 
22 En trådad lista är en där brev som svarar på samma ursprungliga meddelande kopplats ihop. 
23 Citering är när man bifogar hela eller delar av det meddelande man besvarar för att det skall underlätta 

förståelsen om alla inte minns föregående inlägg. 
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Meddelandena avgränsas med en rad “likamed”-tecken (=). Första “riktiga” raden i 

meddelandet har i stort sett alltid rubriken Date. Datumet som genereras av datorn anges i 

formen: 

 dag, datum månad år tid tidszon 

Eftersom datumet står på engelska anges dag och månad med stor begynnelsebokstav. De 

förkortas med tre bokstäver vardera. Datum anges med siffror (om datumet är 1-9 står ingen 

nolla framför, bara siffran som gäller), året anges med fyra siffror, tiden som tt:mm:ss och 

tidszonen kan t.ex vara GMT, vilket står för Greenwich Mean Time.24 I BIBLIST:s arkivfiler 

förekommer i stort sett bara formen +0200 och +0100 som anger tidsskillnad i timmar (fram 

eller tillbaka) från Greenwich.  

Efter Date följer Reply-To-rubriken som i de flesta fall innehåller listans adress. I 

arkivfilerna anges vanligen namnet först och efter det e-postadressen omgärdad av hakar ex: 

 Christina Svala   <Christina.Svala@bibks.uu.se> 

Ibland förekommer dock att det “vanliga” namnet är omgärdat av citationstecken. 

Efter Reply-To-raden följer en rad med rubriken Sender. Där står från vem eller varifrån 

brevet kommer. I meddelandena på BIBLIST står det “BIBLIST – Topics in Nordic research 

library user services BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE“ eftersom meddelandet först kommer 

dit för att distribueras vidare som kopior. Reply-To-fältet sträcker sig i BIBLIST över två 

rader. Därefter kommer From-rubriken som har samma form som som Reply-To. 

                                                 
24 Greenwich Mean Time (GMT) är döpt efter platsen som räknas som nollpunkten vid uppdelning av 

världen i tidszoner. Man kan även hitta angivelsen PST vilken står för Pacific Standard Time, eller PDT, vilket 
står för Pacific Daylight Time, URL: http//www.globalmetric.com/time/. 

mailto:Christina.Svala@bibks.uu.se
mailto:BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE
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Fig 1. Utdrag ur en arkivfil från BIBLIST:s webbarkiv. 
========================================================================

= 
Date:         Mon, 1 Apr 1996 09:16:47 +0200 
Reply-To:     BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
              <BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE> 
Sender:       BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
              <BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE> 
From:         Förnamn Efternamn 

<Fornamn.Efternamn@bibliotek.universitet.SE> 
Subject:      Ekman 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1” 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
Hej! 
Söker biografiska uppgifter om Per Emanuel Ekman, svensk jurist, verksam 

vid 
mitten av 1700-talet. 
Kan någon hjälpa mig? 
 
Signatur                              
========================================================================

= 
Date:         Tue, 2 Apr 1996 16:37:58 +0200 
Reply-To:     BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
              <BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE> 
Sender:       BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
              <BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE> 
From:         Förnamn Efternamn 

<efternamn@delavorganisation.organisation.SE> 
Subject:      International Summer School on the Digital Library 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1” 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
 
Intressant sommarevenemang/H=E4lsningar Signatur. 
 
>Date:         Tue, 2 Apr 1996 09:15:00 -0800 
>From: IFLA <ifla@ITS.NLC-BNC.CA> 
>Subject:      International Summer School on the Digital Library 
>Comments: To: diglib <diglib@infoserv.nlc-bnc.ca> 
>To: Multiple recipients of list IFLA-L <IFLA-L@INFOSERV.NLC-BNC.CA> 
> 
>From: “Förnamn Efternamn” <Fornamn.Efternamn@bibliotek.nl> 
>Organization: Tilburg University 
> 
>Note: This has been posted to a number of lists. 

! Please excuse for any duplication. 
!  

Källa: Arkivfil FileBIBLISTLOG9604.txt 



 21 

E-postadressernas uppbyggnad 

Precis som vanlig post måste e-postmeddelanden adresseras. Adresserna fungerar som en 

vanlig adress även om den ser annorlunda ut. Som exempel anger jag min egen e-postadress 

på Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier: Christina.Svala@bibks.uu.se. Det första 

elementet i adressen är mitt förnamn följt av mitt efternamn. Namnen är skilda åt av en punkt 

som egentligen har funktionen av ett mellanslag; eftersom mellanslag är svårtolkade i 

datorvärlden används punkter eller understreck “_” som skiljetecken. De som använder sig av 

kommersiella webbplatser som erbjuder gratis e-post, som t.ex. Hotmail, anger oftast för- och 

efternamn ihopskrivet eller väljer ett helt annat användarnamn.  

Tecknet mellan mitt namn och bibks.uu.se kallas allmänt för snabel-a (eller at efter det 

engelska namnet på tecknet = “commercial at”) och betyder “vid”. Jag studerar vid det som 

när jag började kallades för Institutionen för kultur- och biblioteksstudier, därav förkortningen 

“bibks”. Vår institution hör till Uppsala universitet som skrivs “uu”, och Uppsala ligger i 

Sverige som har namnet “se” såväl i e-post som andra internetsammanhang. Hela adressen 

gör att brev som skall till mig kommer fram till institutionen. 

Programmen 

Programmen som jag konstruerat för statistiken är likartade eftersom det är samma typ av 

resultat jag vill få fram. Principen är att det skall vara möjligt att söka efter ett antal 

förekomster av ett visst uttryck eller en avsändare utan att specifikt skriva in det i 

programmet. Gör man inte så begränsar man sig redan i sökningen genom att man bara söker 

efter kända begrepp. Då får man också bara reda på sådant man förväntar sig eller får 

bekräftat det man redan vet. 

I programmen använder jag mig av så kallade “hashar” (på engelska kallad hash). De kan 

ses som en lång lista av variabler som vardera har en räknare. Skulle man till exempel vilja 

veta hur många gånger de olika bokstäverna i alfabetet förekommer i denna uppsats skulle 

hashen slutligen bestå av alfabetet (a, b, c, d etc. fast inte nödvändigtvis i denna ordning); 

varje bokstav som förekommer skulle få varsin plats med tillhörande räknare. Den första 

bokstav som dyker upp får första platsen i hashen, nästa får plats nummer två osv. Varje gång 

“a” förekommer i texten kontrolleras först om “a” redan finns. Gör den det så adderas 

räknaren, som hör till platsen i hashen som innehåller “a”, med ett. Gör den inte det läggs 

bokstaven till i hashen på första lediga plats. På detta sätt blir listan aldrig mer än 29 

avdelningar lång (och antagligen inte ens så lång eftersom alla bokstäver i alfabetet sällan 

mailto:Christina.Svala@bibks.uu.se
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förekommer i en vanlig text) och två bred (eftersom räknaren “hänger fast” vid respektive 

plats). I bilaga 1 visas exempel på ett av Perlprogrammen som räknar antal meddelanden per 

år, månad och dag. 

Problem 

På grund av inkonsekvenser främst av användarna och de olika e-postprogrammens rutiner 

har en del problem dykt upp. 

Datumfältet har visat sig innehålla en liten inkonsekvens som yttrat sig i att totalt tre 

meddelanden under 1997 och 1998 har datumet angivet i svensk form i stället för engelsk. 

Dessa datumrader har börjat med t.ex. den 1 oktober, där det i engelska versionen skulle stå 

veckodag och 1 oct. Detta har lett till ett svinn vad gäller veckodagsresultatet, men ett 

försumbart sådant. 

Avsändare: I avsändarfälten visade sig ett begränsat problem. Det rörde sig om 

vidareskickade brev där e-postprogrammet angivit vem som skickat det vidare. I 

avsändarfältet stod först den ordinarie avsändaren som vanligt, sedan “(by way of <e-post-

adress>)” eller motsvarande på svenska (alltså via och e-postadress). Problemet med detta är 

parenteserna. Parenteser används när man programmerar Perl och betraktas därför som 

reserverade tecken som inte alltid tolkas som man avsett. Perltolken tror att den skall finna 

programkod eller liknande inom parenteserna och då den inte gör det avbryts programmet och 

man får ett felmeddelande. Vid första anblicken verkar detta felmeddelande gälla programmet 

och inte den genomgångna filen vilket gör att felet är svårupptäckt. Problemet nämndes i 

Lemays bok men jag lyckades ändå inte kringgå det. Slutligen tog jag bort parenteserna i de 

aktuella fallen.25 På det viset kunde onödigt svinn undvikas och ingen väsentlig information 

gick förlorad eftersom parenteserna i sig inte hade någon betydelse för min undersökning. 

Ämnen: Vad gäller ämnen var ett problem att rubrikerna kan skilja sig åt fast de 

behandlar samma ämne. Eftersom programmen skulle räkna hur ofta de olika ämnena 

förekom blev det inte riktigt rättvisande. Ett exempel är ämnet "Studenternas bibliotek". Flera 

av inläggen i filen från den tid då utredningen gavs ut handlade om utredningen Studenternas 

bibliotek men att de hade blivit räknade som olika ämnen. I ett fall var det på grund av ett 

semikolon i direkt anslutning till “bibliotek” som programmet inte kände igen ämnet som det 

ursprungliga. Orsaken är att programmet som läser av ämnesraderna, d.v.s en rad som börjar 

med ’Subject:’, i arkivfilerna, läser in det första ämnet i filen och behandlar det som ett 

                                                 
25 Lemays, Laura (1999). SAMS Teach Yourself Perl in 21 days, passim. 



 23 

mönster att jämföra med. I detta fall är mönstret “Studenternas bibliotek”. När programmet 

sedan går vidare och läser nästa ämnesrad, så jämför det det inlästa med det första mönstret. 

Eftersom “Studenternas bibliotek;” inte är identiskt med “Studenternas bibliotek” blir det ett 

nytt ämne i listan.26  

Detta händer också när användare inte använder Reply-funktionen utan väljer att svara på 

det vanliga sättet, d.v.s. att komponera ett helt nytt brev, och inte anger ämnet klart i 

Subject/Ämnesraden. Detsamma gäller när många ämnen behandlas i ett och samma brev. Jag 

har räknat sådana förekomster som svinn. Hade brevhuvudet i arkivfilerna innehållit rubriken 

Message-ID som nämns i avsnittet Arkivfilernas uppbyggnad hade det varit möjligt att få 

fram vilka brev som hör ihop utan att kunna utläsa ämnesraden.  

Ännu ett problem i arkivfilerna är att det ofta står mycket kryptiska saker i både 

ämnesrubriken i brevhuvudet och själva texten. Det kan stå “iso-8859-1”, vilket är den 

västerländska teckenuppsättningen som e-postprogrammet använder för att visa mottagen 

text.27 Ofta har alla å, ä och ö i texten ersatts av en teckenkombination t.ex. ?=E9 eller något 

som ter sig lika oförståeligt. Detta fel har med teckentolkningen att göra, d.v.s. att olika e-

postprogram inte har samma inställningar. Har man t.ex. sitt e-postprogram inställt att ta emot 

en annan typ av teckenuppsättning (det finns bland andra US-ASCII) får man problem.28 

Dessa förekomster räknas i uppsatsen som svinn där det inte går att utläsa vad som egentligen 

anges som ämne.  

Ett sätt för användare att kringgå problem med de svenska bokstäverna är att helt enkelt ta 

bort prickarna över å, ä och ö. Ännu ett sätt är att skriva “ae” för ä, “aa” för å etc. Detta är 

ännu en orsak till att populära ämnen på listan till synes fått färre svar än förväntat. Eftersom 

jag i uppsatsen inte bara undersökt BIBLIST utan även testat en metod tycker jag att det varit 

intressant att se dess begränsningar. Det är också på grund av uppsatsens omfång jag valt att 

inte gå igenom alla de ämneslistor jag fått ut ur programmen manuellt. I vissa fall har jag 

dock gjort det för att räkna ut hur stor andel av meddelandena som handlade om ett ämne, då 

har jag också gått igenom meddelandena för att se om innehållet överensstämmer med 

ämnesrubriken.  

                                                 
26 Se också förklaringen under rubriken Programmen tidigare i kapitlet Metod. 
27 ISO-8859-1 stöder bland annat svenska, danska, engelska, tyska m.m. Denna teckenstandard ingår i en 

större grupp som heter ISO-5589 dom har underavdelningar mellan 1 och 10 som hanterar olika språk. 
URL: ftp://ftp.vlsivie.tuwien.ac.at/pub/8bit/ 

28 ISO står för International Organization for Standardization och är en organisation med cirka 100 
medlemsländer. Organisationen skapar standarder i de tekniska och icke-tekniska fälten (förutom när det gäller 
elektricitet o.d.). Fritt översatt av uppsatsförfattaren efter “International Organization for Standardization” 
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Textanalytisk metod 

I den andra delen av uppsatsen undersöks bland annat vad BIBLIST:s prenumeranter, genom 

sina inlägg, visar att de tycker att listan skall innehålla. Detta utrönas genom en kvalitativ 

textanalys där inlägg som behandlar BIBLIST undersöks. BIBLIST:s syfte står sällan angivet 

som ämne även om det är det som behandlas i brevet. Oftast är inläggen en reaktion på ett 

annat inlägg och har föregående meddelandes rubrik. Koncentrationen ligger därför på inlägg 

som blivit rikligt kommenterade. För att se vilka ämnen de behandlar och hur reaktionerna på 

dem varit har jag sedan läst och analyserat meddelandena i arkivfilerna.  

 

 

                                                                                                                                                         
Encyclopædia Britannica Online. <http://www.eb.co.uk:180/bol/topic?eu=43556&sctn=1> Hämtad från Internet 
2000-02-28. 
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Undersökning 

Resultat 

Vilka dagar används listan mest? 

Tabell 1. Här visas totalt antal meddelanden per veckodag för de olika åren 1996-1999.  

Veckodag 1996 1997 1998 1999 Sammanlagt alla år 

Måndag   69 169 154 332 793 

Tisdag   97 161 129 318 705 

Onsdag 104 199 210 334 847 

Torsdag 105 131 199 279 714 

Fredag 107 138 155 264 644 

Lördag     0   16     3   18   35 

Söndag   11   11   13   18   53 

Källa: Resultatfiler dag96.txt - dag99.txt genererade i undersökningen. 
 
I tabell 1 ser man att det skickades flest meddelanden mitt i veckan enligt det sammanlagda 

resultatet under alla fyra åren. Antalet meddelanden som skickats på lördagar och söndagar 

har i princip varit konstant. Jag hade förväntat mig ett något annorlunda resultat: att fler 

meddelanden skulle skickas i början och slutet på veckan. Orsaken till att skicka fler 

meddelanden i början på veckan skulle kunna vara att man då har återvänt till jobbet med 

förnyad debattanda. I slutet av veckan skulle man ha samlat på sig erfarenheter att ventilera på 

listan. En möjlig förklaring till att det skickas fler brev i mitten på veckan är att man måste ta 

itu med andra saker än BIBLIST när man återvänder till arbetet efter helgen. En annan möjlig 

förklaring till stegringen kan vara att man mitt i veckan har hunnit samla på sig lite svårare 

frågor i informationsdisken som man kan skicka till BIBLIST. 
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Hur varierar användandet? 

Som visas i tabell 2 har användandet av BIBLIST ökat.  

Tabell 2. Här visas antal meddelanden per månad under 1996-1999. Kursiverad fetstil på 

siffrorna anger där ovanligt stor skillnad i antal meddelanden förekommit.  

 
Månad 1996 1997 1998 1999    Medd/mån totalt 

      

Januari 50 47 63 122 282 

Februari 46 37 56 173 312 

Mars 48 110 101 158 417 

April 26 101 112 112 351 

Maj 39 64 76 105 284 

Juni 35 52 45 129 261 

Juli 22 15 1 52 90 

Augusti 54 73 - 157 284 

September 37 77 93 123 330 

Oktober 56 128 87 207 478 

November 46 63 147 119 375 

December 43 63 89 97 292 

      

Totalt 502 830 870 1554  

Källa: Resultatfiler month96.txt - month99.txt genererade i undersökningen.  
 

Det mest förvånande i resultatet här är att antalet meddelanden endast ökade med 40 stycken 

mellan 1997 och 1998. Jag förväntade mig en stor ökning efter 1997 som är det år som jag 

förknippar med ökat e-postanvändande i min egen bekantskapskrets. Då skaffade sig de flesta 

en egen Hotmail- eller Yahooadress och många fick tillgång till Internet genom kurser och 

arbeten. Svaret på varför antalet meddelanden ökade så lite mellan 1997 och 1998 står 

antagligen att finna i det faktum att listan var avstängd under hela juli och augusti 1998.  

1997 uppträder “pucklar” i mars, april och oktober då det har skickats fler meddelanden 

än vanligt. I mars pågick en diskussion som sattes igång av en prenumerant som tyckte att 

BIBLIST var för tyst. Detta brev resulterade i drygt 25 meddelanden som står för en del av 

den stora ökningen meddelanden just då. I april kom det in många inbjudningar till seminarier 
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och kurser till listan. Även stipendieutlysningar och lediga tjänster stod för en stor del av 

ökningen. Det pågick också en lång diskussion om netikett i samband med att en person 

skickat en anmälan om deltagande på en kurs till BIBLIST i stället för till den som anordnade 

kursen. Puckeln i oktober har liknande orsak som den i mars; det skickades ett utskick som 

man skulle kunna avsäga sig ifrån i fortsättningen genom att skriva Remove i Subject-raden. 

Därefter skickades många, ca 50 (!), remove-meddelande till BIBLIST istället för till 

avsändaren på grund av att användarna använde Reply-funktionen. 

I mars, april och november 1998 uppträder också en större mängd meddelanden än 

vanligt. Vad gäller mars har inget extraordinärt figurerat på listan. Situationen verkar likna 

den i mars och april föregående år: att extra många kurser och tjänster utlystes då. I april 

återkom en netikett-diskussion på drygt 20 meddelanden angående formaterade meddelanden. 

Även i november förekommer det en längre diskussion som gäller netikett, denna gång 

handlar det om virusvarningar, och myter om sådana, som genererar drygt 15 inlägg. Detta 

sammantaget förklarar en del av ökningen. 

Under 1999 förekommer liknande pucklar som de föregående två åren, nu i februari, mars 

och oktober. I februari avhandlades ännu en netikett-diskussion med skillnaden att det gällde 

bilagor och inte formaterade meddelanden. En omröstning om hur ordet tesaurus skulle böjas 

i plural pågick, länktips om var man hittar gratis tidskrifter på nätet efterfrågades och sist men 

inte minst pågick en brevväxling som handlade om platta skärmar. I mars frågade någon efter 

en engelsk motsvarighet till BIBLIST och fick många svar. Senare var det en bibliotekarie 

som ville ha respons på varför de bibliotek som nyligen bytt bibliotekssystem valt det de valt 

och vilka olika alternativ som bjöds. I oktober, slutligen, pågick den diskussion om bilagor 

och netikett som nämns i uppsatsens Inledning. En lång diskussion om kvaliteten på Bokus 

tjänster följde, samt en diskussion om utskrifter från publika datorer och hur olika bibliotek 

hanterade det. Alla dessa diskussioner pågick under några dagar och många deltog vilket 

förklarar att så många inlägg skickades.  

Vad som är föga förvånande är att antalet meddelanden sjunker radikalt under juli och 

augusti. Detta beror givetvis mestadels på semestrar och kanske också på den allmänna 

nyhetstorka som breder ut sig på sommaren. 

Kan man koppla det ökande användandet till SUNET:s erbjudande till biblioteken om 
internetanslutning? 

1997 gick Staten genom SUNET ut med ett erbjudande till Sveriges alla folk- och 

länsbibliotek samt länsmuséer. De erbjöds kostnadsfri fast internetuppkoppling med 2 Mbit/s 
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hastighet under en tvåårsperiod. De som nappade på erbjudandet band sig till att uppehålla 

avtalet under nästföljande tre år av egen kraft. Den 24:e november 1997 blev avtalet klart 

mellan Telia och SUNET. 288 av de 324 institutioner som svarade var intresserade. Av de 

intresserade hade 103 redan Internet på sin arbetsplats men med uppringd uppkoppling. 165 

institutioner hade redan fast uppkoppling genom det kommunala eller regionala nätverket. Av 

de intresserade institutionerna var det 53 som inte hade någon anslutning alls.     

Sammanfattningsvis var det alltså 268 av de 324 arbetsplatserna som redan hade 

internetanslutning. Hur många av de intresserade som redan hade fast anslutning och ville 

uppgradera hastigheten anges inte. De som inte hade någon anslutning alls ville alla ha en 

uppringd, medan de som hade en uppringd ville uppgradera till en fast. Alla angav också att 

de använde sin uppkoppling till Internet och e-post.29 

Större delen av de tillfrågade och intresserade biblioteken använde redan e-post även om 

det kanske tog lite längre tid med långsamma uppkopplingar. Ansökningstiden för att få del 

av erbjudandet har nu förlängts till slutet av april 2000. De som redan anmält sitt intresse har 

anslutits successivt, vilket är en förklaring till att inget språng märks. 

Eftersom det bara var 53 stycken som inte hade Internet före erbjudandet är det inte troligt 

att detta skulle märkts på BIBLIST. Man kan för övrigt inte förutsätta att alla de 53 som inte 

redan hade internetanslutning verkligen har kunnat anta erbjudandet. Kostnaderna skall ju tas 

om hand av dem själva under de tre åren som följer på den fria tvåårsperioden. Dessutom är 

kostnaderna för uppkoppling desamma oberoende av storlek på institution och geografisk 

placering vilket säkerligen gör att inte alla småbibliotek har råd.  

Har längden på meddelandena förändrats? 

För att få ett mer översiktligt resultat har jag beräknat medeltal på antal rader per meddelande 

genom att dividera antalet meddelanden för varje år med det totala antalet rader samma år. 

Vad man kan se i tabell 3 är att det inte skett vare sig någon egentlig ökning eller minskning. 

Anledningen till detta tror jag är naturen av det som behandlas på listan. Exempelvis borde 

frågor om vem som skrivit en viss bok helt logiskt ha samma längd oavsett vem som skriver 

meddelandet och oberoende av personens vana vid att skriva e-postmeddelanden. En annan 

sak som troligen jämnat ut resultatet är vanan att citera hela eller delar av det meddelande 

man besvarar. Det är detta som gör att medeltalen blir höga; 60 rader är en mastig bit att läsa 

                                                 
29 UMDAC är datacentralen vid Umeå universitet och har hand om SUNET och också detta erbjudande.  
   Wallberg, Hans m.fl. (1998) URL: http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/Bibl.html. Hämtad från Internet 

2000-02-28. 
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igenom på en datorskärm. De ursprungliga meddelandena blir dessutom ofta citerade flera 

gånger under en längre diskussion. 

Tabell 3. Totalt antal rader i alla meddelanden under de olika åren 1996-1999 samt antal rader 

per meddelande i medel per år. 

 
År Totalt antal rader Medeltal rad/medd Citerade rader/år  Medeltal rad/medd exkl. 

citerade rader 

1996 30 404 60 2 344 55 
1997 50 086 60 5 298 54 
1998 55 669 64 2 458 61 
1999 94 908 60 6 508 56 

Källa: Resultatfiler rad96.txt - rad99.txt, svarrad96.txt - svarrad99.txt genererade i undersökningen.  
 

Som man kan se i tabellen motsvarar det totala antalet rader ökningen av antalet meddelanden 

som visas i tabell 1: stor ökning mellan 1996 och 1997 samt 1998 och 1999, liten ökning 

mellan 1997 och 1998. Här är det endast resultatet från 1998 som skiljer sig åt vad gäller 

medeltal. Detta resultat skulle varit jämnare om listan varit igång hela juli och augusti –98.  

Det är intressant att notera antalet citerade rader år från år. Det är en markant skillnad i 

antal citerade rader under 1997 och 1999 jämfört med de övriga åren. Orsaken till att så 

många citerade rader finns just 1997 är i huvudsak att det just i början på året fanns problem 

med att listan fick två olika grupputskick. Efter detta  lyckades man filtrera inlägg av en viss 

typ för att slippa skräppost, man gjorde också om rutinerna så att ingen som inte är medlem i 

BIBLIST kan skicka ett inlägg. Det första “skräp”-meddelandet var ett erbjudande om att 

ladda ner gratis programvara från en sajt i USA. Man kunde avsäga sig vidare reklam om man 

skrev “remove” i Subjectraden och skickade tillbaka meddelandet till avsändarens e-

postadress. Följden blev att det rasade in ca 25 meddelanden till BIBLIST som alla citerade 

det ursprungliga meddelandet och angav “remove” som ämne. Eftersom de flesta använt 

Replyfunktionen för att göra detta skickades meddelandena tillbaka till listan istället för 

avsändaren. Detta resulterade i att ännu fler meddelanden skickades till BIBLIST för att 

påtala att man inte kan använda Reply/svara-funktionen i detta läge. Det andra meddelandet 

som orsakade det stora antalet citerade rader var ett erbjudande om nyhetsbrev där man fick 

information om hjärt-kärlsjukdomar. Här kunde man också avsäga sig utskick, och liksom 

tidigare skickades ett stort antal “remove”-meddelanden till listan istället för brevets 

ursprungliga avsändare. 
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Även resultatet 1999 är förvånande högt, men här är orsaken ett antal stora diskussioner 

som grundat sig på längre inlägg. Dessa adderas sedan på hela tiden då fler och fler svarar på 

dem. Det största diskussionsämnet var upphandling av bibliotekssystem som genererade 13 

inlägg exklusive det första. Därefter kom en diskussion om kvaliteten på nätbokhandeln 

Bokus som genererade 10 inlägg. Sist av de inlägg som diskuterades kraftigt kom ett 

erbjudande om bibliotekspraktik för redan anställda. Med detta inlägg skickades ett word-

dokument som bilaga vilket var det som fick störst genomslagskraft. Drygt 10 personer såg 

sig nödsakade att kommentera netikett och vådan av att skicka bilagor överhuvudtaget. 

Slutligen fick personen som skickat första brevet skicka ännu ett med ursäkter och ännu en 

bifogad fil fast av rätt typ som inte kan smitta datorer med virus. Därav den stora mängden 

citerade rader under 1999. 

Hur stor andel av prenumeranterna använder listan aktivt? 

Tyvärr begränsas frågeställningen om hur många som är aktiva deltagare i diskussioner på 

BIBLIST till att undersöka 1999. Jag har inte hittat någon angivelse om hur många 

prenumeranter BIBLIST haft registrerade perioden 1996-1999. I februari 2000 hade BIBLIST 

2 309 medlemmar plus fem dolda.30 De som har skickat flest meddelanden har jag även läst 

av domänadressen i deras e-postadress för att se varifrån breven kommit.31  

Tabell 4. Här visas totalt antal avsändare grupperade efter hur många meddelanden de sänt 

under de olika åren 1996-1999. 

 
År Totalt antal 

avsändare  

Totalt antal 

medd 

1 medd 2-5 medd 6-14 medd > 14 medd 

1996    244   502   160     73     8    3 

1997    451   830   316   120    10    5 

1998    472   870   336   114    21    1 

1999    770 1554   478   241    34    7 

Källa: Resultatfiler from96.txt - from99.txt, ar96.txt - ar99.txt genererade i undersökningen.  
 

                                                 
30 Automatiskt utskick från BIBLIST efter begäran. 2000-02-28. 
31 Domänadress är det som står direkt efter @ i en e-postadress. I min egen e-postadress står det 

@bibks.uu.se, det finns alltså egentligen 3 domäner i min adress. Domänerna är ordnade i storleksordning från 
höger till vänster, störst till minst: se - Sverige är störst, uu - universitetet kommer därnäst och bibks - 
institutionen är minst. Prenumeranterna på BIBLIST har oftast e-postadresser där arbetsplatsens domän kommer 
direkt efter @, Kungliga biblioteket t.ex. har @kb.se. 
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Jag har valt att presentera resultatet av denna undersökning i omvänd ordning och börjar alltså 

med 1999 eftersom det endast är för detta år jag funnit något egentligt svar på min 

ursprungsfråga. 

Resultatet är relativt jämt fördelat över åren vad gäller antal användare som endast skickat 

ett meddelande om man jämför med ökningen av antal meddelanden totalt till BIBLIST. För 

att få resultatet av hur många som skickade inlägg av dem som prenumererade på BIBLIST 

1999 har jag jämfört hur många som var registrerade i slutet av oktober 1999 (2 165 st) och 

slutet av februari 2000 (2 309st). Därefter räknade jag ut hur många prenumeranter som 

kommit till per månad sedan oktober: det var 36 stycken. Utifrån det fick jag fram ett 

ungefärligt antal medlemmar för slutet av december 1999. Resultatet blev att de var 2 240 

stycken vilket är det  resultat som använts som utgångspunkt i de övriga beräkningarna för 

1999. För att undvika en krystad beräkning av medlemsantal föregående år, som antagligen 

skulle bli felaktig, har jag valt att ta reda på vilka som skrivit flest inlägg av totala antalet 

aktiva. Jag gör alltså ingen jämförelse med totala antalet prenumeranter under 1996 - 1998 

eftersom jag inte har fått tag på någon information om det.  

Under 1999 var 770 (ca 34 %) av BIBLIST:s prenumeranter aktiva. Av dem skrev 478 

stycken (62 %) bara ett meddelande var. Det var 34 stycken (4 %) som skrev mellan 6-14 

meddelanden och 7 stycken (1 %) skrev fler än 14 inlägg. Slår man ut antalet meddelanden på 

alla som varit aktiva under året har varje aktiv BIBLIST:are skickat 2 meddelanden var. I 

detta fall är dock ett medeltal missvisande om man betänker att de sistnämnda 7 personerna 

skrev 9 % av alla meddelanden under 1999. Det är intressant att i sammanhanget notera var 

dessa personer arbetar: 2 av dem finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm och har 

sammanlagt skrivit 53 meddelanden, ännu fler blir det om man räknar BIBSAM till KB; 

därifrån har två anställda skrivit 15 respektive 16 meddelanden. Totalt blir det då 84 inlägg 

som skickats av anställda på “samma” institution. Ytterligare 17 meddelanden har skickats 

från Danmarks Pedagogiska Bibliotek, 18 stycken från Malmö Högskola och 20 stycken från 

Karolinska Institutets bibliotek.  

1998 var 472 prenumeranter aktiva och skrev tillsammans 870 inlägg. Det var 336 

stycken (71 %) som bara skrev ett brev till listan. 21 stycken (4 %) som skrev 6-14 inlägg och 

bara 1 (0.2 %) som skrev fler än 14 inlägg. Den person som skrev fler än 14 inlägg arbetar på 

BIBSAM och skrev 17 inlägg, ca 2 % av det totala antalet inlägg under året. 

Det fanns 452 aktiva medlemmar i BIBLIST under 1997 som skrev totalt 830 inlägg. Så 

många som 316 aktiva (70 %) skrev bara ett meddelande. 10 aktiva (ca 2 %) skrev 6-14 

meddelanden och 5 stycken (ca 1 %) skrev fler än 14 inlägg. De fem som skrev fler än 14 
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inlägg skrev tillsammans 93 brev, ca 11 % av alla meddelanden det året. Tre av dessa fem 

jobbar på BIBSAM och skrev 15, 19 och 21 inlägg vardera. 20 inlägg skrev en av BIBLIST 

dåvarande redaktörer på Chalmers bibliotek och 18 inlägg skrevs av en bibliotekarie på 

Danmarks Pedagogiska Bibliotek.  

Under 1996 var det 244 avsändare som tillsammans skrev 502 inlägg på listan. Av de 244 

skrev 160 stycken (66 %) bara ett inlägg under året och 7 (3 %) respektive 3 (1 %) skrev 6-14 

och mer än 14 meddelanden. De tre som skrev mer än 14 inlägg stod för ca 13 % av den totala 

meddelandetrafiken under 1996. Dessa tre arbetar eller arbetade alla på Libris. Två av dem 

skrev 19 inlägg vardera och en skrev 25 inlägg.  

Vilka ämnen behandlas? 

För att begränsa undersökningen har den koncentrerats kring de ämnen som fått mest respons. 

Det är intressant att undersöka hur många inlägg som skrivs i respons till olika ämnen och få 

reda vilka som är populärast. För en del av dessa ämnen har jag även undersökt meddelandena 

närmare för att se vad som behandlas under olika ämnesrubriker. Jag har begränsat mig till att 

redovisa resultaten av de meddelanden som fått minst tre svar (exklusive 

ursprungsmeddelandet) samt är intressanta för att visa på olika typer av diskussioner. Jag har 

också begränsat mig till de meddelanden som är besvarade med Reply-funktionen, d.v.s. har 

ett SV: eller Re: före ämnet på Subject-raden.32 Observera att antalet svar jag anger betyder att 

det bara skickats så många svar till BIBLIST med samma rubrik.33  

Tabell 5. Antal besvarade ämnen samt antal svar de olika åren 1996-1999. 

År Totalt antal 

besvarade 

ämnen 

Medd 

besvarade  

1- 2 gånger 

Medd 

besvarade  

3 gånger 

Medd 

besvarade  

4 gånger 

Medd 

besvarade  

>=5 gånger 

1996   78   71   3 2 2 

1997 114 102   4 4 4 

1998   90   83   6 0 1 

1999 184 165 10 5 4 

Källa: Resultatfiler svarsub96.txt - svarsub99.txt genererade i undersökningen.  
 

                                                 
32 Sv: och Re: är de vanligaste prefixen i ämnesraden på besvarade brev. Det finns även Svar: och Ang: 

samt en del utländska varianter (t.ex. det spanska OJO:), men dessa står för en försumbar del i arkivfilerna. 
33 Se mer om begränsningar i kapitlet Metod, avsnittet Ämnen. 
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Som syns i tabell 5 var 78 inlägg (av de 502 som skickades det året) under 1996 svar på 

tidigare inlägg. Bara tre ämnen fick tre svar vardera:  

• Biblioteksundervisning34 

• Biblioteks- och forskningsinformation35 

och  

• Money Inside36 

De första två ämnena kan kategoriseras som ämnen och diskussioner som främjar biblioteken 

och dess verksamhet. “Biblioteksundervisning” handlade om hur man på bästa sätt kan 

utforma användarundervisningen så att den passar personal, låntagare (i detta fall studenter) 

och resurser. Avsändaren ville få del av andras åsikter och lösningar för att dra lärdom av 

dem. Ämnet “Biblioteks- och forskningsinformation” var information om att IT-propositionen 

innehöll ett förslag om att ett forskningsinformationssystem skulle byggas upp med Internet 

som grund. Avsändaren ville höra hur intresset för detta var. Det sistnämnda ämnet, “Money 

Inside”, var inte skräp men passade inte att skicka till en sändlista. Det var nämligen ett 

amerikanskt telefonbolag som erbjöd låga priser på utrikessamtal. 

Fyra svar vardera fick ämnena “Databasavtal” och “SFS o NJA”.37 Första ämnet, 

“Databasavtal”, var en projektspecifikation för kollektiv upphandling av databaser. Ett av 

svaren kom från en prenumerant som var upprörd över att erbjudandet endast gällde 

högskolebibliotek. En annan prenumerant var upprörd över att datum för deadline var så nära 

inpå utskicket. “SFS o NJA” innehöll ett erbjudande till andra bibliotek att få ta över gamla 

SFS och NJA när avsändarbiblioteket skulle rensa ut dubletter. 

Det ämne som fick mest respons under 1996 var “Specialservice”, vilket var en fråga om 

hur andra bibliotek löst problem som uppstår vid informationsdisken. Avsändaren syftade 

speciellt på att många studenter, bland andra, tar upp så mycket tid med relativt lätta frågor så 

att forskare och andra som behöver mer kvalificerad hjälp inte orkar vänta.38 Detta ämne 

genererade 5 inlägg. 

Under 1997 var 114 inlägg (av de 830 som skickades det året) svar på tidigare inlägg. 

Följande ämnen fick tre svar vardera: 

• Current Contents39 

                                                 
34 Brev skickat till BIBLIST 1 februari 1996. 
35 Brev skickat till BIBLIST 2 maj 1996. 
36 Brev skickat till BIBLIST 20 mars 1996. 
37 Brev skickade till BIBLIST 16 augusti 1996. 
38 Brev skickat till BIBLIST 12 december 1996. 
39 Brev skickat till BIBLIST  4 mars 1997. 
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• Bildarkiv40  

och 

• Wiener41 

“Current Contents” bestod av ett vidarebefordrat brev om en uppsatstävling där uppsatsen 

skulle handla om just det ämnet. Under rubriken “Bildarkiv” skrev en kvinna som behövde en 

stor (1x1 m) bild av en krukmakare och efterlyste namn eller kontakter med bibliotek eller 

institutioner som bevarade bilder. “Wiener”-brevet slutligen handlade om namnet på 

Wienerbröd, om det egentligen var namnet på en bagare snarare än staden Wien som gett 

namn åt bröden. De två sistnämnda ämnena kan räknas till samma typ av frågor som författar- 

eller bokfrågorna.  

De inlägg som fick fyra svar vardera handlade om: 

• Chefskurs42 

• Britannica Online 43 

• REMOVE 

och 

• Varför är BIBLIST så tyst44 

Under ämnet “Chefskurs” gick BIBSAM ut med att de skulle ge en ny chefsutbildning. Det 

brev som hade ämnet “Britannica Online” handlade om ifall deras nättjänster fungerade bra 

och vad folk i allmänhet tyckte om tjänsterna. “Remove” var felskickade avsägningsbrev. 

“Varför är BIBLIST så tyst?” blev en häftig diskussion om hururvida BIBLIST alls behövdes 

eftersom en prenumerant tyckte att han/hon sällan fick svar på de frågor han/hon skickade in. 

BIBLIST syfte diskuterades därmed. I själva verket var denna diskussion, liksom flera av de 

andra, mer omfattande än vad som syns i min undersökning. När jag gått in och läst 

sammanställningen av ämnen har jag sett att minst tre gånger så många  meddelanden skickats 

med detta som ämne. Anledningen till att de inte räknats är i detta fall att många användare 

har e-postprogram som inte kan hantera å, ä och ö och istället för “Varför är BIBLIST så 

tyst?” skriver “Varfoer aer BIBLIST sa tyst?”. Det finns även andra varianter att undvika 

dessa bokstäver med, att t.ex. helt enkelt bara hoppa över prickarna. 

Några av de ämnen som fick mer än fem svar har jag nämnt förut för att förklara den stora 

andelen citerade rader i inläggen. Det handlade om dels ett erbjudande om gratis programvara, 

                                                 
40 Brev skickat till BIBLIST 23 maj 1997. 
41 Brev skickat till BIBLIST 16 december 1997. 
42 Brev skickat till BIBLIST 1 oktober 1997. 
43 Brev skickat till BIBLIST 14 april 1997. 
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dels om information om hjärt- och kärlsjukdomar. De felskickade “remove”-meddelandena 

anknutna till dessa ämnen står för ca 35 av svaren det året.  

1998 blev 90 inlägg besvarade. Några av de ämnen som fick tre svar var: 

• Libris eller inte Libris45 

• Formaterade meddelanden46 

• Earth education47 

samt 

• Dubletter av tidskrifter48 

“Libris eller inte Libris” var en hätsk kommentar till den så omdiskuterade PUL 

(personuppgiftslagen) och att en forskare, Jacob Palme, anmält Libris till Datainspektionen 

för att få fram det orimliga i att en bibliotekskatalog kan räknas som personregister.49 Denna 

diskussion blev en av de mer omfattande under 1998 och en mycket intressant brevväxling 

som rörde den mer “offentliga” biblioteksdebatten.    

Nästa ämne på listan, “Formaterade meddelanden”, hade sitt ursprung i att många skickar 

meddelanden som innehåller formateringar till BIBLIST. I detta fall hade ett meddelande 

slagit ut Eudora (ett gratis e-postprogram som många använder) i två stora organisationer och 

orsakat stora störningar. Denna brevväxling rörde netikett i allmänhet vad gäller tekniska 

lösningar.  

“Earth Education” var en fråga om någon visste hur det uttrycket skulle översättas till 

svenska. Det första svaret på den frågan svarade på vad Earth Education var för något, alltså 

gav en definition på engelska vilket frågeställaren inte alls ville ha. Detta märkte också den 

som svarat och skickade ytterligare ett brev där han bad om ursäkt för att han svarat på fel 

sak. Detta är ett typiskt fenomen i e-postsammanhang: att folk läser meddelanden och svarar 

lite för snabbt innan de hunnit tänka efter. Det är ju trots allt väldigt enkelt att bara trycka på 

Reply-knappen i menyn och komponera sitt svar och skicka det lika snabbt.  

“Dubletter av tidskrifter” och annat som erbjuds till intresserade bibliotek och 

institutioner är en vanlig typ av brev till listan. Dessa brev handlar precis om det som står i 

ämnesraden. 

                                                                                                                                                         
44 Brev skickat till BIBLIST 11 mars 1997. 
45 Brev skickat till BIBLIST 15 december 1998. 
46 Brev skickat till BIBLIST 7 april 1998. 
47 Brev skickat till BIBLIST 1 oktober 1998. 
48 Brev skickat till BIBLIST 18 september 1998. 
49 Brev skickat till BIBLIST 15 december 1998. 
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Det ämne som fick fem svar var en fråga från ett högskolebibliotek där de gjorde en 

översyn av hanteringen av sina uppsatser på C- och D-nivå. Frågan gällde hur andra bibliotek 

hanterade sina uppsatser; katalogiserar de alla i den lokala databasen och lägger de ut 

uppsatserna i fulltext någonstans etc.? 

Under 1999 fick 184 ämnen svar. Några av de meddelanden som fick 3 svar var: 

• Från bibliotekarie till nätproffs50 

• Myndigheters kontokort51 

samt 

• Sjukhusbibliotek52 

Ämnena varierar mycket och diskussionerna med dem. “Från bibliotekarie till nätproffs” 

behandlar en citerad artikel ur datortidskriften Internetworld där journalisten hävdar att man 

inte kan vänta sig att bibliotekarier skall kunna blir vägledare på nätet. Han spekulerar om att 

de stackars medelålders kvinnorna ligger sömnlösa på nätterna på grund av kraven som ställs 

på dem och att de inte skulle välja denna roll själva. Personen som skickat den vidare 

uppmanar så många som möjligt att protestera och be honom skriva en ursäkt. Responsen på 

detta brev blev av skilda slag. En del blev väldigt upprörda och tyckte att journalisten skulle ta 

tillbaka det han skrivit. Andra ansåg att han visserligen trampat på en öm tå men att det var 

bra att få igång en debatt om bibliotekarienas yrkesroll och status. 

Hur statliga myndigheters bibliotek har kontroll på sina kontokort där de används för 

materialinköp, t.ex. via Bokus, ville en man ha reda på under rubriken “Myndigheters 

kontokort”. 

Under ämnet “Sjukhusbibliotek” vill en anställd vid ett sådant få tips om andra 

institutioner som använder sig av nyskapande idéer. Några av inläggen som besvarar detta 

inlägg gäller hur avsändarna själva hanterar sin verksamhet.  

Ett av meddelandena som fick 4 svar hade ämnet “Statistiskt nyhetsbrev” och var ett 

meddelande utskickat från SCB (Statistiska centralbyrån).53 Deras bibliotek hade beslutat att 

börja skicka ut ett nyhetsbrev per e-post och ville höra efter vilka som var intresserade av ett 

sådant. Många av svaren på denna förfrågan var helt enkelt intresseanmälningar som skulle 

skickats till SCB direkt. Som jag nämnt används ofta Reply-knappen lite förhastat. En del av 

                                                 
50 Brev skickat till BIBLIST 8 juni 1999. 
51 Brev skickat till BIBLIST 8 oktober 1999. 
52 Brev skickat till BIBLIST 10 november 1999. 
53 Brev skickat till BIBLIST 18 augusti 1999. 
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breven med denna rubrik var också böner om att prenumeranterna skulle kolla upp adresserna 

i mottagarfältet ordentligt. 

Det var fyra olika ämnen som genererade mer än fem svar. Ett inlägg som hade ämnet 

“Bibliotekspraktik” började med ett förslag om att ordna så att bibliotekarier som jobbat en 

viss tid på sitt bibliotek skulle kunna få praktisera någon annanstans för att inte bli 

hemmablinda. Överraskande nog så handlade svaren (7 stycken) på detta meddelande inte 

mycket om det utan det faktum att en bilaga i wordformat skickats med.54 Det diskuterades 

virusfara och inkompatibla versioner av programvara.  

Ämnet “Datorisera katalogen” fick 9 svar. Avsändaren ville ha förslag från andra små 

bibliotek om vilket system som kan lämpa sig när ett gymnasiebibliotek skall datoriseras.55  

Ett annat av ämnena var en diskussion om Bokus och kvaliteten på deras tjänster nu 

jämfört med när de startade. Alla som deltog (ca 10 stycken) var överens om att Bokus 

försämrats, att de sällan höll de lovade leveranstiderna och inte heller var billigast.56  

Till sist fick ämnet “Bibliotekssystem” flest svar (13 stycken). Avsändaren var intresserad 

av att höra vilka skäl biblioteken haft som nyligen bytt bibliotekssystem, vilka krav de haft 

och varför de valde som de gjorde.57 Här korresponderade svaren med frågan. Ännu ett ämne 

fick fler än fem svar fast det inte kom med på listan. Denna gång på grund av att det var fel i 

ämnesraden och stod olika kombinationer av ISO-8859 osv. Diskussionen ställde SAB-, 

UDK- och Dewey-systemen mot varandra och pågick en längre tid. 

I allmänhet har det visat sig att frågor om netikett får mest respons. Även frågor eller 

ämnen som gäller bibliotekssystem, datorisera kataloger och annat som har med det dagliga 

arbetet på biblioteket att göra får många svar. Det är lätt att tro att författarfrågor skall stå för 

merparten av meddelandena på en bibliotekariesändlista. Men faktum är att man efter en 

närmare genomgång av ämneslistorna samt meddelandena kan se att endast 3 % av frågorna 

till listan under 1996 var frågor om vem som skrivit en viss bok. Då förekom heller inte 

speciellt många felskickade meddelanden, inte heller så många meddelanden som handlade 

om netikett och bifogade filer etc.  

Under 1997 var ca 5 % av frågorna författar eller referensfrågor. Antalet netikett-

relaterade meddelanden ökade drastiskt: hela 15 % av alla inlägg handlade om rena 

datorfrågor och inte alls om biblioteksrelaterade ämnen; det var bl.a. frågor om konstiga fel i 

                                                 
54 Brev skickat till BIBLIST 18 januari 1999. 
55 Brev skickat till BIBLIST 14 januari 1999. 
56 Brev skickat till BIBLIST 4 oktober 1999. 
57 Brev skickat till BIBLIST 27 januari 1999. 
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webbläsare. Antalet felskickade unsubscribe, remove, subscribe till BIBLIST var det året 6 %, 

ca 50 av totalt 830 meddelanden. Meddelanden som handlade om brist på vett på BIBLIST 

var ca 60 av 830 (ca 7 %).  

Under 1998 var andelen författarfrågor ungefär samma som föregående år, alltså ca 5 %, 

43 av 870 (ca 5 %). Antalet netikettinlägg minskade något till 38 av 870 (ca 4 %). Totalt 

handlade 55 (ca 6 %) av de 870 meddelandena under 1998 om datorämnen, program och virus 

samt netikett.  

1999 skiljer sig inte nämnvärt från de föregående åren vad gäller författarfrågor, de stod 

för ca 5 % även här. Även de datorrelaterade frågorna har ungefär samma andel som tidigare 

år, d.v.s. 5 – 6 % av alla meddelanden. Det förekom inte så många netikett-diskussioner under 

1999 som tidigare år.  

En stor grupp meddelande syns inte i denna undersökning på grund av att de inte 

generarar svar till listan. Dessa ämnen är bland annat kurs-, konferens- och 

seminarieerbjudanden och platsannonser. 

Textanalys 

Har stilen på meddelandena ändrats över åren?  

Mitt antagande som skulle prövas här var att stilen skulle vara mer formell då BIBLIST 

startade för att sedan övergå till att bli informell när användarna bekantat sig med denna typ 

av kommunikation. Detta har jag inte funnit några argument för. En möjlig orsak till bristen 

på belägg för detta skulle kunna vara att BIBLIST startade redan 1993, två år innan arkivet 

startade. Detta skulle teoretiskt ha gett användarna 2 år att vänja sig vid mediet. En troligare 

orsak är dock att listan då den startade var liten och intim. I mars 1997 var de ca 1000 

medlemmar på BIBLIST. Tar man med den stadiga ökningen av prenumeranter i beräkningen 

kan man räkna ut att den inte var speciellt stor under sina första år. Jag tror att det på en liten 

lista känns familiärt och behagligt att kommunicera och att det därför skapas en informell 

jargong. I samband med Roger Mexico-debatten nämndes att de flesta på listan trots allt 

känner varandra och det var under hösten 1999 då medlemsantalet var strax över 2000.  

BIBLIST:s syfte 

När man ansluter sig till BIBLIST får man två e-postmeddelanden. I ett av dem anges listans 

syfte på engelska. Där finns även en klickbar länk till BIBLIST:s hemsida. Det andra brevet är 
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längre och behandlar administrativa saker, som t.ex. hur man skickar inlägg, avsäger sig 

BIBLIST eller skickar efter olika typer av information från servern. Bägge breven är på 

engelska. Det rekommenderas i båda breven att man skall spara dem för framtida behov. Vill 

man få ytterligare information kan man även skicka efter ett slags manual per e-post. Detta är 

inte svårare än själva anslutningsförfarandet. 

På BIBLIST:s hemsida står det att “BIBLIST har till syfte att vara ett forum för nyheter 

och samråd mellan anställda och andra intresserade i nordiska bibliotek.”58 I det e-postbrev 

man får hemskickat efter att ha kommit med på listan står det däremot lite annorlunda 

(förutom att det är på engelska):  
BIBLIST is intended for a discussion of topics of interest for professionals working in user 
services departments in research libraries. Discussions will most of the time be conducted in any 
of the Scandinavian languages.59  

Detta kan vara en del av förklaringen till att en diskussion i februari i år (2000) har kretsat 

kring huruvida frågor om vem som skrivit en viss bok eller varifrån ett citat kommer skall 

finnas med på listan eller om en ny skall skapas. Går man efter det svenska syftet känns det 

naturligt med den typen av frågor: syftet är generellt och nämner inte att de som prenumererar 

skall ha någon forskningsbiblioteksinriktning. Den engelska varianten känns mer begränsad 

till andra typer av diskussioner. I det engelska syftet nämns att diskussioner skall handla om 

problem som framkommit i forskningsbiblioteksammanhang och de övriga intresserade som 

nämns i det svenska syftet står ingenstans att finna. 

Vad hör hemma på listan egentligen? En sak som man kan enas om är väl dock att 

skräppost inte hör hemma på listan, hit hör bland annat erbjudanden om prenumerationer som 

inte är av intresse för alla. Det finns antagligen lika många definitioner på vad som räknas 

som skräppost som det finns e-postanvändare. Organisationen EUSIDIC60 har tagit fram en 

definition på så kallad “junk mail” (skräppost): 
Junk mail is mail which, when delivered to a subscriber or to a recipient: 

a) is originated by a person or an organisation who cannot be identified unambigouosly by the 
receiver. 

b) is capable of causing an unjustified additional time or cost for the recipient, or technical 
disturbances to the user of the electronic mail facilities. 

                                                 
58 BIBLIST:s hemsida. URL: http://www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/ 
59 Thernquist, Per (1997), "Welcome to BIBLIST". Automatiskt utskick efter påbörjad prenumeration. 

Uppdaterad 1997-10-17, mottaget 1999-10-18. 
60 EUSIDIC står för the European Association of Information Services. EUSIDIC är en organisation som 

grundades 1970 är obunden och finansieras av dess medlemmar inom dagens informationsindustri, både den 
privata och allmänna. URL: http://www.eusidic.org/  



 40 

[...]61 

Ett e-postbrev räknas alltså som skräppost om man inte lätt kan identifiera avsändaren, om det 

tar onödig tid eller orsakar kostnader för mottagaren att ta emot brevet eller om det orsakar 

störningar i ens system. Följande är ett exempel på ett meddelande som kvalificerar sig att bli 

kallat skräppost (rader som börjar med > är citerade rader från ett annat meddelande, 

brevförfattaren har själv inkluderat dem): 
>Fördel (och >samtidigt nackdel) med diskussionslistor är ju [...] 

>att man är (eller tror sig vara) anonym. 

Ja, jag kan vara vem som helst. Vem vet? Ingen är anomnym[sic!], men just det, så långt har inte 
Aftonbladet hunnit i sin folkbildning i “IT” – än. (Men om du har en bra gissning på vem jag är så, 
shoot!)62 

Meddelandet är en del av en diskussion som jag nämner i uppsatsens inledning. Det är skrivet 

av en Roger Mexico, vilket är ett alias. Han anger inte sitt riktiga namn och kvalificerar 

därmed sin korrespondens för högen med skräppost enligt första punkten i definitionen. Han 

har även en Hotmail-adress vilket gör honom ännu mer svårplacerad. Det som startade 

diskussionen var ett brev där listans “gnällspik” och “tjatmoster” (hon kallar sig själv så) 

skrev och bad att folk skulle sluta skicka word-dokument till listan eftersom de kan sprida 

virus och skapa andra problem. Sådana bilagor kan också räknas som skräppost eftersom de 

mycket lätt kan orsaka störningar, i form av virus, eller onödig tidsspillan.  

Faran med “tjatmostrar” är att inlägg av den typ hon skrev kan avskräcka folk ifrån att 

skriva till listan. Det förekommer en hel del ilskna inlägg om att andra på listan gör “fel”: 

“Min ton var uppenbarligen skarpare än jag menade, kanske därför att samma mistag[sic!] 

fortsätter trots flera tidigare inlägg om ämnet.”63 Detta citat var ett försvar mot kommentarer 

personen fått angående följande inlägg: 
Biblist är inte intresserad av ditt svar till [kursanordnaren]. 

Svara till [henne] direkt. Hennes epost adress fanns med - längst ner – på kursinbjudan. 

Det verkar som de flesta av BIBLISTdeltagare – huvudsakligen forskningsbiblioteks bibliotekarier 
och informatörer )?!) borde hoppa över diversa[sic!] chefskurser och dyl. och ta en elementär kurs 
i eposthantering.64 

Blir man offentligt bannad så fort man begått ett misstag är det lätt hänt att deltagandet på 

BIBLIST minskar och att diskussionerna blir mer och mer intima. Det är skillnad mellan att 

                                                 
61 Collected EUSIDIC Codes of Practice and Guidelines. (1989). “Electronic Mail”.  Citerad i Clausen, s. 

106-107. 
62 Brev skickat till BIBLIST 27 oktober 1999. 
63 Brev skickat till BIBLIST 2 oktober 1997. 
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skicka dokument som kan sprida virus och att skicka ett privat meddelande fel. Ibland är 

atmosfären på listan lite väl oförlåtande, men det finns ljuspunkter: 
Det viktiga med alla slags forum är att de är fria. Så om någon gratulerar någon eller lyckönskar 
någon så är det inte världens undergång65 

Faktum är att det inte förekommer speciellt många sådana felskickade meddelanden men de 

sticker ut och därför minns man dem. Det är många som känner att de måste kommentera 

dessa misstag vilket gör att en otrevlig atmosfär sprider sig. Meddelanden vars enda syfte är 

att tillrättavisa någon som gjort ett misstag hör lika lite hemma på listan som misstagen själva. 

Ett exempel på när en prenumerant gjort helt rätt, men slutresultatet ändå blev fel visar detta 

inlägg:  
Jag skickar den här kommentaren direkt till dig[Roger Mexico], eftersom jag fanser[sic!] att listor 
varken skall användas för att vädra elaka kommentarer eller för att sedan vidare kommentera dessa 
dumheter.66  

I stället för att skona prenumeranterna från detta inlägg, som uttryckligen inte var menat för 

hela listan, vidarebefordrade Mexico brevet och bidrog än mer till debatten om vad som skall 

finnas där. 

Ytterligare ett ämne som fått stor respons är humor. Det är en fråga som rör och stör 

många. Eftersom BIBLIST är en omodererad lista skickas alla meddelanden direkt till 

prenumeranterna utan att någonting sållas bort. Därför får man ibland meddelanden som man 

själv tycker är helt irrelevanta. Risken med att reglera inlägg alltför hårt blir att det känns 

motigare att göra inlägg, kraven på dem som skriver blir större och spontaniteten försvinner. 

Exempel på reaktioner som visar på hur olika man kan tycka visades då en man skickat en 

förfrågan om “mått på personalstyrkans storlek” och om det fanns standarder för detta. En 

person svarade att: 
[e]nligt IFLA* bör personalens genomsnittliga storlek inte överstiga 50% av avståndet mellan 
hyllorna och ej understiga 80% av hyllhöjden. Personal som överskrider dessa mått blir 
definitionsmässigt överbibliotekarier. *IFLA=Institutet För Likformning av Anställda.67 

Visst kan man argumentera för att humor behövs, men åsikterna går uppenbarligen isär vilket 

visades när en man skickade följande inlägg som visar vad åtminstone han, och jag tror 

många fler, tycker hör hemma på BIBLIST: 
Jag tycker att det är irriterande att det uppenbarligen i vissa frågor är mycket svårt att föra en 
seriös debatt på den här listan. [Personen som skickade frågan] ställde en seriös fråga och har 

                                                                                                                                                         
64 Brev skickat till BIBLIST 1 oktober 1997. 
65 Brev skickat till BIBLIST 12 mars 1997. 
66 Brev vidarebefordrat till BIBLIST 26 oktober 1999.  
67 Brev skickat till BIBLIST 19 augusti 1999. 
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nästan bara fått tramsiga humorfria svar. Skall vi behöva genomlida ännu en debatt av den karaktär 
som vi hade i våras när någon utanför yrket hade fräckheten att ifrågasätta vår yrkesroll.[sic!]68 

Avsändaren i det här fallet verkar vilja befria listan från både naturlig humor och de “andra 

intresserade” som nämns i BIBLIST:s syfte på hemsidan; den redan nämnde Roger Mexico är 

en sådan annan intresserad. Han gjorde en kort men kärnfull karriär på listan tills han blev 

avslöjad efter nio inlägg. En del av det som gjorde många så upprörda tror jag är det faktum 

att han trampar på ömma tår. Ovanstående meddelande visar ju tydligt att skribenten är 

ovänligt inställd till inblandning från omvärlden vad gäller det egna yrket. Men som Roger 

Mexico skriver så har “ingen av alla *bibliotekarier* på listan har brytt sig om att ta reda på 

om det finns något bakom [kritiken av bibliotekarieyrket]”69:  
 Vem, om jag får fråga, ska ifrågasätta er yrkesroll om inte någon utanför den? Bibliotekarie är ett 
yrke där ett visst mått av service måste tillämpas och det är väl upp till låntagaren (kunden) att 
bedöma det? Är det inte lämpligt med en öppen debatt där man kanske har en chans att jaga ut alla 
dammråttor ifrån bibliotekens, på många håll, stela och förtorkade hörn?70 

Under våren 1997 pågick en diskussion som behandlade just vad listan finns till för. Det var 

en man som under rubriken “Varför är BIBLIST så tyst?” anmärkte på bristen på respons när 

han skickat frågor till listan. I anslutning till denna brist på respons lade brevförfattaren till 

och med fram ett förslag om att listan skulle stängas. Då rasslade det till i leden och ett av 

svaren han fick löd: 
Kanske saknar listan den debattanda du efterfrågar, men den uppfyller andra behov. För mig är den 
främsta funktionen den som tips- och idéforum. Den fungerar även som upplysningsforum. 
Mycket av vad som annonseras i tidsskrifter[sic!] är redan utlyst i Biblist. Här ges även 
möjligheter att ställa frågor, oftast med goda, snabba resultat.[...] Visst vore det både roligare och 
intressantare om listan mer fick formen av debattforum för förändringsarbete.71  

Alla som besvarade insändaren motsatte sig att BIBLIST skulle läggas ner. 

Ytterligare en typ av inlägg kommenterades. En av listans prenumeranter skickade 

information om en tidskrift hon ger ut tillsammans med ett fåtal andra. Tidskriften behandlar 

språk och skrivande och dess olika aspekter. Två skilda åsikter framkom: 
A) Det här är väl däremot ett typexempel på vad som inte hör hemma , på  denna lista !72 

B) [J]ag tycker det var intressant! Vad gör det att lite udda information 

dyker upp på vår lista?????? 73 

                                                 
68 Brev skickat till BIBLIST 20 augusti 1999. 
69 Brev skickat till BIBLIST 27 oktober 1999. 
70 Brev skickat till BIBLIST 23 augusti 1999. 
71 Brev skickat till BIBLIST 11 mars 1997. 
72 Brev skickat till BIBLIST 11 februari 2000. 
73 Brev skickat till BIBLIST 11 februari 2000. 
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Det är viktigt att alla får komma till tals annars vore inte BIBLIST den breda lista den är idag. 

Som jag nämnt tidigare går åsikterna isär, gjorde de inte blev det inte många diskussioner. 

Vad jag märkt här är att även i de meddelanden som kan anses vara skräppost kan något 

värdefullt dölja sig. Nämnde Roger Mexicos meddelanden var förvisso upprörande på många 

sätt, inte minst på grund av de personliga angreppen, men likafullt bidrog han till att få igång 

en debatt om bibliotekariernas yrkesroll. Även andra irriterande meddelanden för något gott 

med sig då den som irriterar sig på dem kan lära sig av andras misstag. 
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Slutdiskussion 

I uppsatsen har jag undersökt hur BIBLIST används. Jag har undersökt vilka dagar det sänts 

mest meddelanden, hur trafiken varierat över åren och varför, hur många prenumeranter som 

skriver inlägg och vad de skriver om samt vilka ämnen som genererat flest svar. Jag har också 

undersökt om längden på inläggen varierat. Slutligen har jag genom textanalysen undersökt 

vad användarna, genom sina inlägg, visar att de tycker listan skall behandla och innehålla.    

Min metod i den statistiska undersökningen var att medelst programmeringsspråket Perl 

konstruera program för att gå igenom de arkivfiler jag skickat efter från BIBLIST. Ett delmål 

var således att lära mig hantera Perl så att jag kunde bestämma formen på de resultat som 

genererades. Detta mål uppfylldes.  

Metoden att själv programmera var, som jag skrivit tidigare, inte ett självklart val men det 

var intressant att se att det faktiskt fungerade. Vissa problem uppstod dock i samband med 

programmen som skulle räkna vilka ämnen som behandlats och hur många brev  de olika 

avsändarna skickat till listan. Detta berodde dock inte på brister i metoden utan snarare på 

brister i e-postprogrammet jag själv använt för att ta emot arkivfilerna. Problemet var 

nämligen att teckentolkningen blivit fel i ämnesraderna och avsändarfälten och det stod koder 

i stället för å, ä och ö och även i stället för en del skiljetecken. På grund av detta var vissa 

ämnen och avsändare omöjliga att utläsa i resultatfilerna och jag var tvungen att räkna dessa 

som svinn. Förutom detta anser jag att min metod fungerade. 

Det visade sig att BIBLIST är mest trafikerad av meddelanden i mitten på veckorna med 

en topp på onsdagen. Grunden till min hypotes att det skulle skickas fler inlägg på måndagar 

var att man då kommer tillbaka till jobbet efter helgen och har hunnit tänka över andras 

inlägg. Istället skickas de flesta inläggen på onsdagar och en möjlig förklaring till detta kan 

vara att man då hunnit arbeta undan det som eventuellt hopat sig under helgen. Har man fått 

en svår fråga om en författare eller ett citat på måndagen har man förhoppningsvis hunnit leta 

tillräckligt mycket själv för att med gott samvete kunna skicka en förfrågan till listan på 

onsdagen.  

Antalet besökare på biblioteken har också inflytande här. Jag har tyvärr inte satt mig in i 

någon utlånings- eller besöksstatistik, men om det är så att antalet besökare ökar mot mitten 

av veckan borde även de svåra frågorna i informationsdisken öka. En annan sak som kan ha 

betydelse för resultatet är skolungdomar och prov- och tentamensperioder av samma skäl som 

ovan.  
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Det är omöjligt, att utan att vara insatt i statistik i övrigt på biblioteken, kunna utläsa 

något specifikt ur mitt resultat angående vilken dag flest meddelanden skickas. Jag nöjer mig 

med att ha fått min hypotes omkullkastad. 

En fråga som framkommit i slutet på uppsatsarbetet är hur lång tid ett inlägg behöver 

vänta på svar? Även hur länge svar fortsätter komma in till listan skulle vara intressant att ta 

reda på. Detta skulle kunna ha betydelse för resultatet veckodagsvis. Skickas en fråga till 

BIBLIST på måndagen som sedan får ett flertal svar är det rimligt att anta att de flesta 

kommer till listan under tisdagen och onsdagen medan diskussionen fortfarande känns 

relevant.  

Över åren har antalet meddelanden till listan ökat med störst ökning mellan åren 1996 och 

1997 samt 1998 och 1999. Ökningen mellan 1997 och 1998 var i stort sett försumbar mest på 

grund av att listan var avstängd i juli och augusti 1998. Antalet meddelanden per år har gått 

från 502 stycken 1996 till 1554 stycken 1999. Att antalet meddelanden på listan ökat är inte 

speciellt förvånande. Listan har, vad jag förstått, ett bra rykte och nu ökar medlemsantalet 

med ca 40 i månaden. Överhuvudtaget ökar användandet av datorer på biblioteken och även i 

övrigt i samhället och det är bara naturligt att trafiken på BIBLIST ökar. 

De tre typer av meddelanden som gav utslag i extra många inlägg under de fyra åren i 

undersökningen var: erbjudanden och inbjudningar till konferenser och seminarier, 

nyhetsbrev och reklam samt netikettfrågor. Detta resultat är sammankopplat med 

undersökningen om hur många som är aktiva på BIBLIST jämfört med hur många som 

prenumererar.   

Min hypotes om att det är få av listans prenumeranter som verkligen skriver inlägg visade 

sig vara sann. Under 1999 skrev 7 stycken av de aktiva 9 % av alla meddelanden som 

skickades. Under 1998 var det endast en som skrev fler än 14 inlägg. År 1997 var det 5 

personer som skrev ca 11 % av alla meddelanden. 1996 var det 3 personer som skrev ca 13 % 

av alla meddelanden.  

Gör man en sammanställning över de 16 prenumeranter som skickat fler än 14 inlägg 

under 1996 - 1999 märker man att de inte är 16 olika personer utan bara 10. En del av de 

aktiva har figurerat på listan hela tiden. Några av dessa har bytt arbete eller funktion men sex 

stycken av dem finns eller fanns inom KB. Endast två av de mest aktiva arbetar utanför 

Stockholm: en på Högskolan i Malmö och en i Danmark på Danmarks Pedagogiska Bibliotek. 

Från följande arbetsplatser har det skickats flest inlägg till BIBLIST: BIBSAM (KB), 

Stockholm, Kungliga Biblioteket, Stockholm, Danmarks Pedagogiska Bibliotek, Danmark, 

Karolinska Institutets Bibliotek, Stockholm, Chalmers Tekniska Högskola, biblioteket, 
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Göteborg, Högskolan i Malmö, Malmö. Alla dessa arbetsplatser, utom Kungliga Biblioteket, 

är universitets- eller högskoleanslutna. Detta betyder emellertid inte att bara Stockholms-

situationen, eller Universitets- och högskolefrågor diskuteras. I samband med min hypotes om 

att det var få användare som deltar i diskussionerna på BIBLIST trodde jag att detta skulle ha 

inverkan på hur pass generella diskussionerna skulle vara. Denna del av hypotesen har jag inte 

funnit några belägg för. Eventuellt hade resultaten visat ett annat resultat i denna fråga om jag 

haft möjlighet att undersöka diskussionerna där de som skrivit mellan 6 och 14 meddelanden 

per år deltagit. 

Att många av dem som skrivit så många inlägg arbetar på BIBSAM innebär att de har en 

förmedlande roll. Det är här man kan återknyta till frågeställningen om hur antalet 

meddelanden har varierat. De pucklar i antalet meddelanden som uppträtt på listan på vårarna 

under 1997-1999 har orsakats av meddelanden om seminarier och konferenser och liknande. 

De som arbetar på BIBSAM har till arbetsuppgift att informera om projektspecifikationer, 

seminarieerbjudanden och annat som är av allmänt intresse för biblioteken i Sverige.  

De som arbetade på BIBSAM skickade i stort sett bara informativa brev i kraft av sina 

ämbeten. Bibliotekarien som skickat från Högskolan i Malmö har också en informativ tjänst 

liksom bibliotekarien på Danmarks Pedagogiska Bibliotek. Den sistnämnde har dock även 

skickat en del frågor om hur man kan få tag på vissa svenska publikationer han fått 

efterlysningar på. Mannen som arbetade på Chalmers och var redaktör för BIBLIST skickade 

mest information om listan.  

Av dessa 10 aktiva som skrivit så många meddelanden är det bara en bråkdel som skrivit 

något “privat” inlägg till listan, d.v.s. något som inte har med den egna positionen att göra. 

Den mest aktiva debattören genom de fyra år jag undersökt är även den som har varit mest 

personlig. Hon började figurera på listan under 1999, i alla fall i större omfattning, och är en 

av de två som arbetar på KB (inte BIBSAM). Av 36 meddelanden var över 20 stycken 

personligt motiverade. Klagomål på netikettsbrott men även frågor om författare och dikter 

och svar på andras frågor har hon skickat. Denna skillnad i vad de aktiva skrivit inlägg om 

anser jag ligger i deras anställningars natur. Den som varit mest aktiv med privata inlägg 

tycks dock inte ha en informativ funktion på samma vis som de andra som arbetar med 

information på de övriga institutionerna.74 

Att det var så få som stod för så pass många inlägg var förvånande, men det förklarar 

ännu ett resultat: att det inte märktes på listan att bibliotek blivit anslutna till Internet genom 

                                                 
74 Slutsatserna grundas på de visitkort som medföljer e-postbreven. 
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SUNET:s erbjudande. Jag var övertygad om att detta skulle ha gett utslag när biblioteken väl 

började anslutas enligt detta erbjudande. Nu har SUNET skjutit upp sista anmälningsdagen till 

slutet av april 2000. Därför är det endast ett fåtal bibliotek som verkligen blivit anslutna och 

dessa har blivit anslutna successivt. Det är inte speciellt troligt att ökningen skulle ha märkts 

redan under perioden 1997-1998 eftersom erbjudandet gick ut till institutionerna 1997. 

SUNET:s avtal med Telia blev klart i slutet av november samma år.75 Det var inte speciellt 

många av de bibliotek som var intresserade av erbjudandet som inte hade Internet eller e-post 

sedan förut. Det är inte heller många av BIBLIST:s prenumeranter som är aktiva i så hög grad 

att det ger utslag i statistiken. Sannolikheten att de 53 nyanslutna institutionerna skulle 

härbärgera lika aktiva användare som de på BIBSAM är inte stor. 

Resultatet angående hur längden på meddelandena varierat över tid var intressant; antalet 

citerade rader i synnerhet. Det förekom extra många citerade rader i meddelandena under 

1997 och 1999. Under 1997 hade ett par meddelanden som liknade reklam skickats till listan 

utifrån, d.v.s. av en avsändare som inte var prenumerant på BIBLIST. Eftersom breven 

skickats först till listan och sedan ut till prenumeranterna innebar det att det var BIBLIST:s 

adress som stod i avsändarfältet och inte den ursprungliga avsändarens adress. Därför 

skickades många av “remove”-meddelandena, som alla citerade det ursprungliga 

meddelandet, till BIBLIST. Varje meddelande under 1997 hade i genomsnitt 55 citerade 

rader, alltså rader som avsändaren inte komponerat själv. När ca 25 prenumeranter skickar sitt 

avsägningsbrev till listan i stället för till den ursprungliga avsändaren betyder det att det i 

stället för bara ett skräpbrev kommer in ca 25 brev till BIBLIST. I allmänhet är denna typ av 

meddelanden betydligt längre och står säkerligen för att genomsnittsresultaten blivit så höga. 

Under 1999 var det ett antal diskussioner som engagerade ovanligt många prenumeranter. 

I stort sett alla dessa inlägg citerade alla föregående inlägg i brevet. Blev det ursprungliga 

meddelandet kommenterat tre gånger till listan innan någon valde att kommentera det fanns 

antagligen ursprungsbrevet citerat fyra gånger i det sista inlägget. Allt detta plus den egna 

kommentaren gör att meddelanden blir långa. Härmed förkastas min hypotes om att 

användare skulle skriva kortare och mer koncisa meddelanden nu än i början på listans 

leverne. 

Det ligger i e-postkommunikationens natur att man, när man skall beskriva vad man själv 

tycker i en fråga, måste skriva mycket. Som jag nämnt tidigare ligger e-postkommunikation 

någonstans mitt emellan tal- och skriftspråk. För att verkligen få fram det man menar krävs 

                                                 
75 URL: http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/Bibl.htm 
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många ord och mycket plats. De flesta meddelanden av diskussionskaraktär på sändlistan är 

långa, och långa inlägg genererar ofta långa svar. När man besvarar någons meddelande är det 

bra att citera föregående brev så att alla, även de som inte läst inlägget i fråga, kan förstå vad 

man svarar på. De flesta e-postprogram är också inställda på att automatiskt citera det brev 

man besvarar när man använder Reply-funktionen. Ibland bör man dock vara lite mer selektiv 

med det man citerar och tänka på att inte allt är av intresse för de som läser inläggen. Är 

ursprungsmeddelandet väldigt långt och man själv skriver en ansenlig mängd till svar och 

detta brev sedan kommenteras av ytterligare personer blir det en väldig mängd att läsa 

igenom. Man orkar i allmänhet inte läsa alltför långa meddelanden på en datorskärm och då 

finns det egentligen ingen anledning att citera alla föregående meddelanden. För att undvika 

för långa brev kan man själv gå in och ta bort det man anser vara överflödigt. I allmänhet 

skadar det inte att gå igenom det man skall skicka en extra gång.  

Stilen på meddelandena har inte ändrats synbart vilket antagligen beror på BIBLIST:s 

storlek. När jag började undersökningen hade listan ca 2 300 prenumeranter och listan hade då 

varit igång i 6-7 år. Antalet prenumeranter har ökat stadigt de senaste månaderna vilket 

betyder att BIBLIST inte varit en speciellt stor lista de första åren. En liten lista borgar för en 

mer familiär stämning. Är det dessutom få som skriver inlägg så känner man igen de flesta 

vilket också kan bidra till den informella karaktären på meddelandena. 

I uppsatsen nämner jag ett antal ämnen som vardera genererat 3 svar eller flera. Ämnena 

spänner över ett stort område och är av väldigt olika karaktär. Det är allt ifrån användare som 

vill ha andra bibliotekariers synpunkter på olika bibliotekssystem och bokmärknings-

produkter till frågor om citat eller ursprunget till ett ord. Även upprörda diskussioner 

förekommer. Det har varit intressant att se vilken bredd en sändlista som BIBLIST besitter.  

Man kan placera ämnena som fått mest respons i tre olika grupper. Den största gruppen är 

netikettsfrågor och andra datorfrågor. I årsgenomsnitt är det ungefär 10 % av alla inlägg till 

BIBLIST som handlar om detta. Nu har även andra problem tillkommit på grund av att så 

många bibliotek har publika datorer. Många frågor handlar om hur man hanterar utskrifter 

från nätet och hur man kan filtrera vad användarna kan titta på på Internet. De olika 

webbläsarna har också många fel som kan ställa till med bekymmer och sådana frågor skickas 

också till BIBLIST.  

Den andra typen av frågor som behandlas på listan är diskussioner om bibliotekstekniska 

ämnen, som utvärdering av bibliotekssystem eller olika system för märkning av böcker.  

Den tredje typen av frågor är enklare, snabbare frågor som oftast får korta svar. Det 

förekommer många frågor och efterlysningar om länktips och andra elektroniska källor. Även 
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frågor om vem som skrivit en viss bok eller ett visst citat, kanske var ett citat är taget ifrån är 

vanliga. Ibland får man en känsla av att många tycker att det är lättare att skicka en fråga, om 

t.ex. var ett citat kommer ifrån, till BIBLIST än att försöka hitta bland den mängd citatböcker 

som finns på biblioteket.  

Att så stor del av listans inlägg handlar om rent tekniska spörsmål förvånade mig, men 

vid närmare eftertanke är det bara naturligt. Det märks tydligt att bibliotekarieyrket har fått en 

ny tyngdpunkt på datorer och informationsteknik. Bibliotekarier i allmänhet verkar ha slutit 

den unika möjlighet som Internet och e-post ger till sitt bröst. I de flesta inlägg skickas länkar 

till hemsidor andra informationskällor på nätet. Att kunna återvinna och lagra information, 

vare sig den existerar i digital form eller fysisk, är bibliotekarieyrkets bas. Det hjälpmedel 

som datorer utgör är dock mer instabilt än de tidigare metoderna. Det händer ofta att datorer, 

och även Internet, inte fungerar. Därför är det viktigt att utbyta information och erfarenheter 

av olika problem så att man kan lära sig av varandras misstag och öka tillgängligheten på 

information.  

Ett enkelt sätt att få information snabbt är att skicka en fråga till BIBLIST och de andra 

listorna för bibliotekarier. En mer vardaglig användning av sändlistor i allmänhet kan vara att 

få reda på saker som inte går att slå upp i traditionella uppslagsverk. En bibliotekarie ville 

t.ex. ha tips på skönlitterära böcker som handlade om feta människor. En av hennes låntagare 

skulle skriva en uppsats om hur feta beskrivs i skönlitteraturen. Detta är en fråga som är 

idealisk att ställa till BIBLIST. Att söka på andra ställen, i uppslagsverk och annat är inte lätt 

med denna typ av frågor. Här rör det sig om ren skönlitteratur där man är beroende av att 

någon har läst eller hört talas om en bok med liknande handling. Det är långt ifrån alltid titeln 

säger vad en skönlitterär bok handlar om, även baksidestexten är ofta missvisande och 

ämnesord förekommer inte i någon hög grad i katalogen. Att skicka frågor till en lista är också 

ett fantastiskt sätt att slippa göra om andras misstag. 

Under våren 2000 har det på listan diskuterats om man borde skapa en ny sändlista för 

kortare frågor. En del vill sålla bort dessa frågor till en egen lista och få en mer specialiserad 

lista. Detta är knappast motiverat med tanke på att det bara är ca 5 % av alla frågor under de 

enskilda åren som är av den typen. Andra hävdar liksom jag att det är bredden som gör 

BIBLIST så intressant. Det är omöjligt att säga att någon har mer rätt än någon annan, men 

för BIBLIST är det ändå bättre med en bred lista med relativt hög meddelandetäthet än två 

smala listor med få inlägg. Skulle BIBLIST:s trafik minska är risken stor att prenumeranterna 

till slut ledsnar. En annan orsak att undvika flera listor är att många meddelanden skickas till 

flera listor och man då får samma brev flera gånger. 
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För övrigt är det en stor tillgång att ha en lista med sådan bredd som BIBLIST har. Alla 

vet vi olika saker och även om mycket står att finna i böcker, vilket också många 

kommenterar angående frågor till BIBLIST, är det ju så att den tysta kunskap man ofta pratar 

om inom biblioteksvärlden bland annat består av att veta lite udda saker som låntagare eller 

andra frågat om tidigare. Det är också viktigt att veta var i litteraturen man kan finna svar på 

dessa frågor och även denna kunskap bör föras vidare till nya bibliotekarier. En sändlista av 

den här typen ger en helt unik möjlighet att få fram information man tidigare inte haft tillgång 

till.  

Det står helt klart att det finns nästan lika många uppfattningar om vad BIBLIST skall 

handla om som det finns prenumeranter som gör inlägg. Med jämna mellanrum dyker 

diskussioner om detta upp. På BIBLIST:s hemsida står syftet klart och tydligt angivet. Även i 

det e-postmeddelande man får efter att ha anslutit sig står syftet. Det är dock inte riktigt 

samma syfte som anges på de bägge ställena. I brevet man får anges syftet på engelska och på 

hemsidan på svenska. Läser man dem var för sig tolkar man dem lätt olika. Det syfte som 

anges på engelska trycker mer på den professionella användningen av BIBLIST; speciellt av 

anställda vid forskningsbibliotek. Andra intresserade verkar inte lika välkomna som när man 

läser det svenska syftet.  

Det som känns mest naturligt att utesluta från listan är skräppost. Som skräppost räknas 

sådant som ger användarna besvär med mjuk- och hårdvara. Anonyma brev och reklam hör 

också till denna typ av meddelanden. Det förekom en hel del sådan skräppost under 1996 och 

1997. Sedan ändrade BIBLIST:s rutiner och det gick inte längre att skicka meddelanden till 

listan om man inte var prenumerant.  

Annat som kan räknas som skräppost, enligt många, är felskickade brev och privata 

meddelanden. Speciellt meddelanden där avsändaren vill ansluta sig till en, genom BIBLIST 

erbjuden, sändlista eller kurs irriterar prenumeranterna. Dessa felskick är naturliga och jag 

anser att man borde ha överseende med dem. Med tanke på den nitiskhet med vilken andra 

prenumeranter påpekar andras brister kan det inte vara många som gör samma fel två gånger. 

Till viss del kan sägas att min hypotes om att vana användare har lätt att gå till angrepp mot 

ovana användare har blivit bekräftad. Det är förvisso så att det snabbt skickas ilskna 

meddelanden så fort ett misstag begås. Det är dock omöjligt att veta om detta beteende har 

hindrat prenumeranter från att göra inlägg. Grundat på min egen erfarenhet av att läsa dessa 

meddelanden kan jag dock drista mig till att anta att ovana, osäkra prenumeranter tänker 

igenom sina inlägg noga innan de skickar dem. Detta är inte odelat negativt så länge det inte 

utesluter diskussionslystna från att delta.  
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 Reklam kan anses stötande och irriterande och räknas också ofta som skräppost. 

Skillnaden mellan reklam och information är ibland svår att urskilja. Ofta verkar reklam vara 

oönskad information, medan information är önskad reklam. Man kan därför inte dra all 

reklam över en kam. Det som är av intresse för mig behöver inte vara det för någon annan. 

Trots allt finns det mycket intressant som erbjuds på ett reklamliknande sätt och som faktiskt 

kan vara av intresse för bibliotekarier. Bland annat skickade SCB information om att de skulle 

börja med ett eget nyhetsbrev.  

Humor är också något i högsta grad personligt. En del tycker att det bara är trevligt med 

humoristiska inslag medan andra tycker att det är slöseri med tid. Problemet här är väl liksom 

med reklamen att man skrattar åt olika saker och dessutom har olika förväntningar på 

BIBLIST. Som tidigare nämnts skickas brev med Reply-funktionen lite väl ofta. Detta gör att 

man inte kan utgå ifrån rubriken på ett meddelande och avgöra om man är intresserad av 

innehållet eller ej, det står aldrig "Roligt" som ämne bara för att avsändaren skämtat. En 

diskussion som i övrigt är väldigt intressant och givande kan även generera mer skämtsamma 

svar som då kommer in i e-postbrevlådan under samma rubrik som de övriga, allvarliga 

meddelandena.  

Det behandlas många datorrelaterade frågor på listan. Den ökade tyngdpunkten på 

informationsteknik inom biblioteksvärlden märks tydligt. Kanske är det så att alla de 

nyutbildade bibliotekarierna som lärt sig använda Internet som naturlig informationskälla 

också har bidragit till att trafiken ökat på BIBLIST? Oavsett anledning är BIBLIST ett bra 

medium att använda i dessa tider då många äldre bibliotekarier går i pension och inga pengar 

finns till att låta nyanställda jobba parallellt med den de skall ersätta. Tyst kunskap är svår att 

vidarebefordra och det man inte får lära sig genom sin företrädare kan man mycket väl ta del 

av via BIBLIST och de som prenumererar. 

Internet har verkligen blivit var mans egendom, likaså e-post. Bristerna i kunskap om 

mediet gör att netikettfrågor debatteras så ofta. Orsaken är att e-postanvändare oftast bara vet 

hur man använder programmen i det vardagliga arbetet, inte mer. En viss grundkunskap om 

datorer och hur de fungerar vore önskvärd även om det i praktiken troligen inte skulle 

fungera. Vem skulle t.ex. stå för denna utbildning och vill användarna ha den? Det borde dock 

spridas välgrundad information om virus: vad de egentligen är, hur de sprids och hur man 

undviker dem. Ett sätt att få ut denna information är att skriva om det i de e-postbrev man får 

när man börjat prenumerera. Jag är medveten om att inte alla orkar läsa sådana brev, men de 

som gör det blir upplysta och slipper göra fel.  
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En annan anledning till klagomål och frågor om netikett är att BIBLIST är omodererad. 

Inläggen skickas alltså direkt till listan utan att kontrolleras. Detta gäller såväl påpekanden om 

andras misstag, som farorna med virusdrabbade dokument. Att moderera listan är i alla fall 

ingen bra lösning. Det skulle göra BIBLIST långsammare och mindre spontan. Det som 

verkar irritera mest är att irrelevanta meddelanden skickas till listan. Men, det bör poängteras 

att uppfattningen om vad som är relevant och inte är personlig och inget som nödvändigtvis 

skulle avhjälpas med en moderator.  

Det bästa vore om de som skickar inlägg kan ha överseende med varandras misstag. Trots 

allt ökar antalet medlemmar på BIBLIST hela tiden och det är orimligt att begära att alla nya 

prenumeranter skall vara felfria när inte ens de mer vana är det. Det vore också synd om 

prenumeranterna skulle hämmas ytterligare genom att moderera listan. Det räcker med det 

flitiga brevskrivandet om andra personers misstag på listan för att göra spärren att skriva 

inlägg större. Att bli utskälld offentligt bidrar inte till att främja diskussionerna. Lika viktigt 

som att tillåta alla slags diskussioner på BIBLIST är att övriga intresserade, d.v.s. icke-

bibliotekarier, tillåts vara med på listan och komma med synpunkter. Det är min övertygelse 

att ingen vinner på att ha en sluten lista.  

BIBLIST är en tillgång för alla som använder listan. Även om man själv inte bidrar med 

inlägg kan man följa intressanta diskussioner om ämnen man inte alltid reflekterat över. Det 

tål absolut att diskuteras om vissa saker hör hemma på listan eller inte men man måste 

acceptera att meningarna om vad som bör behandlas på listan går isär. En del vill ha endast 

“seriösa” diskussioner och en del vill ha lite lättare inslag att roa sig med ibland. Men även 

det förstnämnda kan diskuteras; vad är egentligen seriösa, vettiga frågor? Räknas frågor om 

vem som skrivit en viss bok till dem? En av dem som deltagit i dessa diskussioner skrev att 

“Biblist blir precis vad vi vill att det ska bli. For oevrigt foeresprakar jag en bred lista med 

utrymme bade foer smalare 'expertfragor' och bredare, mer allmaenna fragor.”76 Till de 

smalare “expertfrågorna” får man anta att diskussioner om bibliotekssystem, omröstning om 

hur olika termer skall användas och liknande hör. Frågor om vem som skrivit vissa böcker 

eller citat får representera de bredare allmänna frågorna. Jag skulle vilja avsluta med att 

upprepa att: “Biblist blir precis vad vi vill att det ska bli.”77  

                                                 
76 Brev skickat till BIBLIST 12 mars 1997. 
77 Brev skickat till BIBLIST 12 mars 1997. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur BIBLIST använts i praktiken under åren 1996-1999. I 

undersökningen har två metoder använts: en statistisk och en textanalytiskmetod. I den 

statistiska undersökningen har information sammanställts genom program konstruerade med 

hjälp av programmeringsspråket Perl. Denna information har utvunnits ur BIBLIST:s 

arkivfiler. Utifrån denna information har frågeställningarna besvarats. Frågeställningarna 

behandlade till exempel hur antalet medlemmar på listan varierat över tiden, hur många av 

prenumeranterna som deltar i diskussioner, hur många inlägg de i allmänhet skriver och om 

vad. Även hur BIBLIST:s prenumeranter uppfattar listans syfte har undersökts, detta i den 

textanalytiskaundersökningen.  

Antalet prenumeranter på BIBLIST ökar stadigt och även antalet meddelanden. Det är 

dock få av prenumeranterna som deltar aktivt i diskussioner. Större delen av de aktiva skriver 

endast ett brev på ett år, bara ett fåtal skriver fler. Tio prenumeranter under åren har skrivit 

mer än 14 inlägg under ett år. Alla dessa arbetar på universitets- eller högskolebibliotek samt 

Kungliga Biblioteket. Alla dessa personer, utom en, innehar en informationsförmedlande 

funktion på dessa arbetsplatser. Bland annat jobbar ungefär hälften av dessa aktiva 

prenumeranter på BIBSAM.  

Ämnena som behandlas är av vitt skilda slag. Alltifrån hur man gör en egen 

trädgårdstomte till diskussioner om biblioteksstandarder och frågor om vem som skrivit en 

viss bok. Med jämna mellanrum diskuteras även netikett. Även ilskna och tillrättavisande 

brev skickas ofta. Som nybliven prenumerant blir man lätt skrämd av denna intolerans.  

Syftet med BIBLIST uppfattas väldigt olika från person till person. Många vill att listan 

skall ha den bredd som den har idag. Andra förespråkar en mer specialiserad lista med mer 

diskussioner som handlar specifikt om biblioteken, rutiner, standarder, katalogiseringsfrågor 

etc. Det finns till och med på förslag att skapa en ny lista för frågor om varifrån citat kommer 

o.s.v. men det är relativt få som vill det. Om man får skämta om frågor som ställs har också 

debatterats. Åsikterna i alla frågor är personliga och det som en person anser vara intressant 

och relevant kan tyckas helt malplacerat av någon annan. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

I uppsatsförfattarens ägo (Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier) 

Anteckningar från Sajber special, SVT1, 2000-02-02, klockan 11.00 

Arkivfiler från BIBLIST:s arkiv: FileBIBLISTLOG9601.txt - FileBIBLISTLOG9912.txt 
förvarade på disketter 

Hill, Joan & Hills, Jeff et al. (1998) "Research on the Internet: Tips and Techniques for 
insurance professionals" CPCU Journal, Summer 1998 (vol. 51) 2. Hämtad från 
fulltextdatabas Academic Search Elite genom EBSCO host 
URL: http://www.epnet.com/ehost 

Karlsson, Ulrika (1996). "USA: Strid ström av Internetundersökningar" Sveriges Tekniska 
Attachéer: Tekniska Nyheter, Hämtad från fulltextdatabas Academic Search 
Elite genom EBSCO host URL: http://www.epnet.com/ehost 

Passagens hjälpsidor. URL: http://www.passagen.se/funktioner/hjalp/  

Programfiler på diskett 

Resultatfiler genererade av undersökningen på diskett 

Wallberg, Hans (1996). "Det här är datorpost" 
URL: http://basun.sunet.se/html_docs/info_post/dpost.html 

Wallberg, Hans (1996). "Elektronisk post" 
URL: http://basun.sunet.se/html_docs/info_post/infpost.html 

Tryckt material 

Elektroniskt  publicerade källor och litteratur 

I de fall det anges på webbplatserna anges copyright-år. Där det varit möjligt har jag även 

angivit datum då platsen/dokumentet senast uppdaterades. Även det datum då dokumenten 

hämtats eller platserna besökts har angivits när jag haft uppgifter på detta. Där inget datum 

eller årtal anges har inget stått att finna. 

 

BIBLIST URL: http://www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/, uppdaterad 1998-11-03 

BIBLIST webbarkiv URL: http://segate.sunet.se/archives/biblist.html 

Encyclopedia Britannica Online. URL: http://www.eb.co.uk:180/  

Hämtad från Internet 1999-10-29   
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http://www.eb.co.uk:180/
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EUSIDIC URL: http://www.eusidic.org/  
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ISO-8859  URL: ftp://ftp.vlsivie.tuwien.ac.at/pub/8bit/, hämtad från Internet 2000-02-29 
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genom EBSCO host URL: http://www.epnet.com/ehost 

Passagen UR: http://www.passagen.se/, hämtad från Internet 1999-12-09  

SUNET URL: http://basun.sunet.se/ 

Svenska datatermgruppen URL: http://www.nada.kth.se/dataterm, version 17 2000-03-13 

Thernquist, Per (1999), “Skrivtips”, 
URL: http://www.lib.chalmers.se/extern/BIBLIST/skrivtips.html,       
uppdaterad 1999-10-17. Hämtad från Internet 1999-12-01 

Wallberg, Hans (1996). "Det här är datorpost" 
URL: http://basun.sunet.se/html_docs/info_post/dpost.html,                
uppdaterad 1996-05-31 
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uppdaterad 1996-05-31 
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      BILAGA 1 
 
Exempel på ett Perlprogram. Detta tar reda på hur många meddelanden som 
skickas varje år, månad och veckodag. 
 
#!/usr/bin/perl -w 
 
***Här öppnas den fil programmet skall hämta information ifrån, samt de 
filer som resultaten skall skrivas till *** 
 
open (INFIL, "logfiler/FileBIBLISTLOG9910.txt") or die "Cannot open file 
1\n"; 
open (MONFIL, ">month9910.txt") or die "cannot open file 2 \n"; 
open (DAGFIL, ">resdag9910.txt"); 
open (ARFIL, ">ar9910.txt"); 
 
***Introduktion av 'hasharna' och variablerna jag använder*** 
 
%dagar = (); 
$dagar = (); 
 
%month = (); 
$month = ();  
 
%year = (); 
$year = (); 
 
$key = (); 
 
 
Programmet börjar: 
 ***Gör följande så länge INFIL inte nått slutet*** 
 
while (<INFIL>)  {  
 
 ***Kollar av de rader som börjar med 'Date:' och placerar 
information  därefter i tre olika variabler (Det inom 
parenteserna)*** 
 
while (/^Date:\s+(.*)\s(\d+)\s(.*)\s(\d\d\d\d)/g) { 
 
 ***Om hashen month redan innehåller den månad som nyss lästs in 
från  datumet skall dess räknare adderas med ett*** 
 
if (%month =~ $3)  
 {   
 
 ***additionen*** 
 
 $month{$key}++; 
 
 ***annars skall månaden läggas till på nästa lediga plats i 
hashen*** 
 
  } else { 
  $key = $3;            
  $month{$key}++; 
  } 
if (%dagar =~ $1)  
 {   
 $dagar{$key}++; 
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  } else { 
  $key = $1;            
 
  $dagar{$key}++; 
  } 
 
 ***Samma koll som för månaderna*** 
 
if (%year =~ $4)  
 {   
 $year{$key}++; 
  } else { 
  $key = $4;            
  $year{$key}++; 
  } 
} 
 
 ***För varje plats i hashen skall resultatet skrivas ut på rad i 
de  olika filerna som öppnades i början av programmet*** 
  
 
foreach $key (%month) { 
print MONFIL "$key $month{$key} \n"  ; 
} 
 
foreach $key (%dagar) { 
print DAGFIL "$key $dagar{$key} \n"  ; 
} 
 
foreach $key (%year) { 
print ARFIL "$key $year{$key} \n"  ; 
} 
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