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Inledning 

Den här uppsatsen har två syften. För det första ämnar jag undersöka hur bra folkbibliotek-

arier är på att använda Internet för att sedan göra jämförelser mellan stads- och 

landsbygdskommuner, huvud- och filialbibliotek samt hur gamla bibliotekariernas examina 

är. Det andra syftet är att undersöka vilka förutsättningar bibliotekarier har att lära sig 

använda Internet i sitt arbete. Utifrån det ska jag sedan försöka förklara vad eventuella 

skillnader i internetkompetens mellan bibliotekarierna kan bero på. Undersökningen 

genomförs som en kombinerad intervju- och enkätundersökning på folkbiblioteken i Uppsala 

kommun och större delen av Kalmar län. 

Anledningen till att jag valt att skriva den här uppsatsen är att jag har upplevt en 

dissonans mellan bilden av dagens bibliotekarie och det som är många folkbibliotekariers 

verklighet. Det finns många exempel på uttalanden där bibliotekarierna som yrkesgrupp 

beskrivs som spjutspetsar inom informationssökning och där deras grundmurade informat-

ionskompetens betonas. Ett tydligt exempel är en debattartikel i Västerbottenskuriren från 

1995 där Britt Marie Häggström och Elisabeth Pettersson skrev att bibliotekarierna är den 

bäst lämpade yrkesgruppen att lotsa medborgarna i IT-åldern och att det är till en bibliotekarie 

man ska gå om man ”självständigt och aktivt vill regissera sin informationssökning”. De 

menar att bibliotekarierna inte bara behärskar tekniken utan även har utbildning i och 

erfarenhet av att söka, lagra och systematisera information.1  

Då bilden av bibliotekarien som informationsspecialist med gedigen IT-kompetens var 

den jag dittills mött i media och på min utbildning blev min förvåning stor under min praktik 

på ett folkbibliotek i en stockholmskommun. På detta bibliotek, som lider av underbemann-

ing, brist på datorer och avsaknad av fast uppkoppling, blev jag varse att bibliotekariernas 

internetkompetens inte alltid stämde överens med den bild som bl.a. Häggström och 

Pettersson ger. Det var då jag fick idén att skriva min uppsats om folkbibliotekarier och deras 

möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete. 

Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla bibliotekarier i undersökningsområdet 

som tagit sig tid att besvara enkäten och låta sig intervjuas. Tack också till bibliotekarierna i 

Östersund som besvarade enkäten i pilotundersökningen. 

                                                 
1 Britt Marie Häggström & Elisabeth Pettersson (1995), ”Informationssamhälle åt alla. Biblioteken 

garanterar tillgång till nya informationsteknikens universum”. Västerbottenskuriren, 1995-05-11. 
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Disposition 

Denna uppsats består av fem huvudkapitel. Det första är inledningskapitlet där undersök-

ningen sätts i ett vetenskapligt sammanhang och där jag redogör för syftet med uppsatsen 

samt med vilken metod jag genomfört undersökningen. 

I de andra och tredje kapitlen redovisar jag resultaten från enkät- respektive intervju-

undersökningen. Kapitlen avslutas med en sammanfattning av de båda undersökningarna var 

för sig. I det fjärde kapitlet analyserar och diskuterar jag resultaten från hela undersökningen 

och jämför dem med den litteratur som omnämns i bakgrundsavsnittet samt drar mina egna 

slutsatser utifrån detta.  

Det avslutande kapitlet är sammanfattningen av uppsatsen och därpå följer käll- och 

litteraturförteckningen samt en bilaga med enkäten och en med svaren på den öppna frågan i 

enkäten, fråga 35, om vad som upplevs som svårt med Internet. 

Bakgrund 

Internet och samhället  

Det finns idag en debatt om vad Internet kommer att få för konsekvenser för demokratin. 

Redan idag kan vi se att Internet blivit ett allt viktigare redskap i demokratiska processer. På 

Internet kan man delta i politiska diskussioner. Partier och kandidater kan sprida propaganda 

och oberoende organisationer kan samordna kampanjer och publicera bakgrundsmaterial och 

åsikter för att öka de politiska kunskaperna hos allmänheten. Allmänheten kan snabbt och 

enkelt få tillgång till offentlig information via Internet, vilket är särskilt betydelsefullt i länder 

där censur förekommer.2  

Problemet med Internet är att det förutsätter att alla har tillgång till det och klarar av att 

hitta bland och värdera den information som finns där. Annars finns risken att det uppstår 

klyftor i samhället mellan dem som har och inte har tillgång till och kunskap om Internet och 

det är ingenting som främjar demokratin. Lars Truedson ser journalister som de som har till 

uppgift att sovra och tolka information åt allmänheten och sedan presentera den i massmedia.3 

Han tror inte att det kommer att bli några bestående klyftor mellan samhällsgrupper inom 

länder eller mellan rikare och fattigare länder, snarare tvärtom. När de inledande skillnaderna 

                                                 
2 Lars Truedson (1999), Internet och demokratin. Världspolitikens dagsfrågor. Skriftserie utgiven av 

Utrikespolitiska Institutet, nr 1999:6. Stockholm, passim. 
3 Truedson, s. 23. 
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i spridning av tekniken jämnats ut kommer klyftorna att minska.4 Frågan är bara hur lång tid 

det kommer det att ta och hur samhället ska lösa problemet till dess. 

Solveig Einarsdóttir skriver att det ”under en överskådlig tid” kommer att finnas de som 

saknar tillgång till Internet i hemmet och, framför allt, inte klarar av att söka information på 

egen hand. Hon anser att det är självklart att biblioteket är den institution som ska se till att 

alla får tillgång till alla medier oavsett form och hänvisar till bibliotekslagen då hon säger att 

folkbiblioteket har ett tydligt uppdrag att medverka till ”att öka den allmänna kunskapsnivån 

och säkerställa jämlik tillgång till informationsteknik.”5 Gunilla Eriksson är i huvudsak enig 

med Solveig Einarsdóttir i att det är biblioteket som ska se till att informationsklyftorna i 

samhället minskar. Hon betonar även bibliotekets unika förmåga att nå breda grupper över 

hela landet oavsett kön, ålder, social status eller ekonomiska förutsättningar och påpekar att 

de flesta som kommer till biblioteket för att använda Internet gör det för att de inte har till-

gång till det någon annanstans.6  

Även utomlands finns åsikten att folkbiblioteken är livsviktiga för det demokratiska 

samhället, att de tjänar som sociala utjämnare och att de tillhandahåller information till alla 

oavsett förutsättningar eller bakgrund. Ulla Arvidsson skriver i Svensk biblioteksforskning 

1996 om två studier som tar upp problem och framgångar förknippade med introduktionen av 

Internet på amerikanska folkbibliotek. Hon menar att svenska folkbibliotek kan lära av sina 

amerikanska kollegor. Framför allt är det viktigt att bibliotekarierna får utbildning och träning 

i att använda Internet och informationsåtervinning för att till fullo kunna utnyttja Internets 

möjligheter och detta kräver att tid avsätts särskilt för övning och användande av nätbaserade 

källor.7 

Glesbygden och Internet 

När man talar om risken med informationsklyftor i samhället kommer oundvikligen frågan 

om glesbygdens förutsättningar i informationssamhället fram. Är informationstekniken ett hot 

eller en möjlighet för Sveriges glesbygd? Detta är inte en alldeles ny fråga. Redan 1986 talade 

Kalervo Järvelin, bitr. professor på BDI-institutionen vid Tammerfors universitet, på ett 

seminarium i Tammerfors om glesbygdens biblioteksservice och han menade att 

                                                 
4 Truedson, s. 30. 
5 Solveig Einarsdóttir (1997), ”Informationssamhället för alla – går genom biblioteken”. Modern teknik – 

moderna medier. Biblioteken i IT-samhället. Lund, s. 157. 
6 Gunilla Eriksson (1997), ”Låntagarna och de nya medierna”. Modern teknik – moderna medier. 

Biblioteken i IT-samhället. Lund, s. 147f. 
7 Ulla Arvidsson (1996), "Public Libraries and the Internet". Svensk Biblioteksforskning 1996:4, s. 45, 51.  
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informationsteknikens utveckling innebar både hot, utmaningar och intressanta möjligheter 

för glesbygdens bibliotek. Han ansåg dels att bibliotekspersonalen måste ha tillgång till och 

kunskap om datautrustning för informationssökning och dels att om inte människorna i 

glesbygden fick samma möjligheter till information som de i tätorterna skulle jämlikheten 

minska eftersom den som har större kunskap har ett bättre utgångsläge. Detta skulle även leda 

till att både de ekonomiska möjligheterna och kunskapsnivån blev lägre i glesbygden vilket i 

sin tur kunde påverka lokala näringsidkares konkurrenskraft negativt liksom kvaliteten på 

kommunala tjänster.8  

Många tror idag på informationstekniken som glesbygdens räddare. Ett exempel på denna 

syn är Häggström och Pettersson som anser att informationstekniken erbjuder glesbygden 

särskilda möjligheter och att det är människorna där som kan bli de största vinnarna då 

informationstekniken gjort begreppet avstånd ointressant.9 Truedson frågar sig dock om det 

verkligen kommer att dras optiska kablar till Norrlands glesbygd och Afrikas byar. Han menar 

att det är först när detta sker som Internet verkligen förmår avskaffa avstånden. Till dess är 

Internets roll för distansarbete i glesbygd bara en önskedröm eftersom det är just till dessa 

områden som det är dyrast att skaffa internetuppkoppling med högre kapacitet.10  

I mars 2000 blev Härjedalens kommun uppmärksammad för sin satsning på att ge alla 

invånare tillgång till bredband (överföringshastighet på minst 2 Mbit/sekund) inom fem år. 

Meningen är att kommunen ska utnyttja Telias fiberoptiska kablar som redan finns till många 

orter i kommunen och att därifrån nå hushållen och företagen via radioförbindelse. Projektet 

är än så länge helt osponsrat av staten och en anslutning kommer att kosta 1000 kr plus en 

månadskostnad på ca 400 kr oavsett var i kommunen man bor.11 Denna satsning kan ses som 

ett tecken på att drömmen om avskaffade avstånd i glesbygden kan komma att slå in. 

Statens IT-intentioner 

I betänkandet Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga från 1994 drar IT-

kommissionen upp en rad riktlinjer för hur Sverige bör satsa på IT. Kommissionen skriver om 

hur informationstekniken kommer att ge oss alla en högre livskvalitet och ett ökat välstånd 

samt att den så småningom kommer att bli lika naturlig för oss som pappret och pennan är 

                                                 
8 Elsie Ekstedt (1986), ”Informationstekniken och glesbygdens bibliotek”. Biblioteksbladet 1986:11-12, 

s. 316. 
9 Häggström & Pettersson. 
10 Truedson, s. 25. 
11 Lennart Öhd (2000), ”Så kan alla hushåll i länet få bredband”, Länstidningen, Östersund, 00-03-25. 
Lennart Öhd (2000), ”’Bredband till alla i Jämtlands län’”, Länstidningen, Östersund, 00-03-23. 
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idag. Informationstekniken kommer att revolutionera vårt levnadssätt i grunden då den inte 

bara ersätter gamla, långsamma och omständliga metoder, utan även möjliggör nya sätt att 

arbeta och umgås. IT-kommissionen ser dock en del risker med den nya tekniken och varnar 

för ett nytt slags ”analfabetism” som kan generera vidgade kunskapsklyftor. Kommissionen 

betonar att informationstekniken ska kunna utnyttjas av alla överallt och inte bara av special-

ister på området. Den skriver att staten, jämte kommun och landsting, ska agera föredöme och 

att de offentliga biblioteken ska utnyttjas för att elektronisk information ska kunna nå alla.12  

I regeringens IT-proposition 1995/96 och kulturproposition 1996/97 betonas återigen 

faran med vidgade informationsklyftor och behovet av insatser som banar väg för den breda 

massans möjlighet till att använda sig av informationsteknik och tillgång till information. 

Folkbiblioteket lyfts här fram som ett medel mot IT-isolering då det är en etablerad, geograf-

iskt spridd institution som har möjlighet och erfarenhet av att söka, hämta och värdera inform-

ation. Regeringen fäster i det här sammanhanget stor vikt vid folkbibliotekens utveckling.13 

Den 1 januari 1997 trädde bibliotekslagen i kraft. Den säger bland annat att ”Folkbiblio-

teken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.”14 Strax 

efter det kom slutbetänkandet av Kulturnät Sverige, IT i kulturens tjänst, som också vill 

motverka den ojämlika tillgången till digital information; informationstekniken kan bara göra 

samhället mer demokratiskt om alla får tillgång till den och vet hur man använder sig av den. 

Biblioteket nämns återigen som den plats där allmänheten ska få fri tillgång till digitala 

informationstjänster och det är kommunen som i egenskap av bibliotekets huvudman anses 

bära huvudansvaret för att invånarna ges denna möjlighet. Biblioteken själva framhåller att en 

förutsättning för en fungerande IT-verksamhet är att personalen utbildas på området. Om 

personalen ska kunna ge låntagarna den vägledning de behöver så krävs det att den har 

fördjupade kunskaper om teknik, databaser, PC-användning, programvaror, de nya medierna 

och Internet.15 

                                                 
12 Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga (1994). Betänkande av IT-kommissionen. Statens 

offentliga utredningar 1994:118. Stockholm, passim. 
13 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik. Regeringens proposition 

1995/96:125, s. 39. 
Kulturpolitik. Regeringens proposition 1996/97:3, s. 50. 
14 Svensk författningssamling (SFS) 1996:1596, 2 §. 
15 IT i kulturens tjänst (1997). Slutbetänkande av Kulturnät Sverige. Statens offentliga utredningar 1997:14. 

Stockholm, s. 135, 294-295 
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I propositionen Ett informationssamhälle för alla som kom i slutet av mars 2000 nämns 

inte biblioteken alls. Där satsar regeringen istället på att hushåll och företag över hela landet 

ska få tillgång till bredband inom de närmaste åren.16 

Bibliotekarierollens förändring och bibliotekariernas utveckling 

Har bibliotekariernas yrkesroll förändrats de senaste åren i och med teknikens utveckling? 

Harry Järv menar att bibliotekariens övergripande uppgift alltid varit att lagra och tillhanda-

hålla information och att det vi ser idag inte är en förändring av bibliotekarierollen utan av 

arbetsredskapen och informationsbärarna.17 

Susanna Månsby drar slutsatsen att om yrkesrollen inte i grunden förändras utan det 

istället är samhället som ändrar de tekniska förutsättningarna så innebär det att bibliotekarie-

rollen kommer att bestå så länge bibliotekarierna följer med och lär sig de nya arbetsred-

skapen. Hon anser dock att en yrkesroll inte bara handlar om övergripande funktioner utan 

även om hur de utförs.18 Månsby talar om bibliotekariens olika identiteter som Peter Enström 

identifierat varav de mest centrala är folkbildnings-, kulturförmedlar-, katalog- och social-

arbetaridentiteterna tillsammans med identiteten som fackkunskapsförmedlare. Två möjliga 

nya identiteter i spåren av informationssamhället är enligt Enström dels informationsorgan-

iseraren som analyserar informationsbehov, organiserar lokal informationsförmedling och 

skapar lokala informationssystem, dels kunskapsmäklaren som Enström beskriver som 

spjutspets i ett samhälle där ny kunskapstillväxt ständigt krävs för att det ska utvecklas.19 

Månsby anser att dessa båda identiteter förändrar bibliotekariernas arbetsvillkor genom att de 

ställer nya krav på informationshantering. Detta kan upplevas som ett hot mot den gamla 

invanda identiteten och det är upp till varje individ att försöka hänga med i förändrings-

processen. Månsby menar emellertid att ju längre förändringen pågår desto positivare kommer 

synen att bli bland bibliotekarierna på den nya tekniken och att det finns en förhoppning om 

att tekniken ska leda till att bibliotekariernas yrkesroll blir mer professionell.20 

Jon Erik Nordstrand skrev i en debattartikel från 1995 att bibliotekarierollen förändras 

och spådde att det inte skulle dröja länge innan allmänheten skulle kräva att ”bibliotekarien 

                                                 
16 Ett informationssamhälle för alla. Regeringens proposition 1999/2000:86, s. 70. 
17 Harry Järv (1991), ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, Bibliotekarieyrket. Tradition och förändring. 

Harry Järv (red). Stockholm, passim. 
18 Susanna Månsby (1997), "Den nya bibliotekarierollen". Svensk Biblioteksforskning 1997:1-2, s. 128. 
19 Månsby, s. 128. 
Peter Enström (1995), ”Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet”. 

Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Red. Lars Höglund. Borås och Stockholm, s. 210-211. 



 11 

bläddrar lika flyhänt bland resurserna på nätet som de gör i dagens referenssamlingar.” Han 

menade att förmågan att hitta det man söker på Internet skulle komma att vara viktig för 

framtidens bibliotekarier och ansåg att bibliotekarierna vid tidpunkten för artikeln måste bli 

förtrogna med informationstekniken för att inte hamna på efterkälken när den väl slagit 

igenom.21  

Som vi sett i det här avsnittet krävs det att bibliotekarierna tar del av den nya informat-

ionstekniken och lär sig behärska den för att de även fortsättningsvis ska passa in i sin egen 

yrkesroll – eller åtminstone för att behärska de nya arbetsredskapen, för att knyta an till Järvs 

resonemang ovan. Vad finns det då för möjligheter till kompetensutveckling för en folk-

bibliotekarie? 

Peter Almerud förmedlar i sin rapport från DIK-förbundet från 1995 en dyster bild av 

arbetsgivare som inte avsätter tillräckliga resurser för kompetensutveckling och folkbibliotek-

arier som bekostar sina kursresor helt eller delvis själva – om de alls lyckas komma iväg. 

Skälen till detta är enligt Almerud att arbetsgivaren (kommunerna) inte inser att biblioteken är 

kunskapsintensiva och att personalens kunskap snabbt föråldras vilket påverkar verksamheten 

negativt om den inte uppdateras fortlöpande. Detta beror i sin tur på arbetsgivarnas syn på 

bibliotekarien, som påverkats av att bibliotekets uppdrag varit otydligt formulerat och att 

många av bibliotekariernas arbetsuppgifter varit okända för arbetsgivarna.22 

Några distansutbildningar om Internet för bibliotekarier 

En väg till kompetensutveckling för bibliotekarier som inte har möjlighet att åka iväg på kurs 

är distanskurser. Hösten 1995 erbjöd Kalmar Läns Bibliotek (KLB) tillsammans med Medie-

centret vid Kalmar högskola en 5-poängs IT-utbildning på distans för bl.a. biblioteksanställda 

i länet. Syftet med kursen var att utbilda biblioteksanställda för att kunna hjälpa informations-

sökande och distansstuderande att söka på Internet. Eftersom Kalmar län är ett glesbygdslän 

med många lågutbildade och lågavlönade invånare ses informationstekniken där som en 

möjlighet till utveckling i vilken folkbiblioteken fyller en folkbildande roll.23 

Hösten 1998 gavs för första gången 5-poängskursen ”Internet för bibliotekarier” på 

distans vid Institutionen för kultur- & biblioteksstudier vid Uppsala universitet i samarbete 

                                                                                                                                                         
20 Månsby, s. 132. 
21 Jon Erik Nordstrand (1995), ”Biblioteken i spetsen. Rimligt krav att bibliotekarierna kan bläddra flyhänt 

på nätet”. Västerbottenskuriren, 1995-05-16. 
22 Peter Almerud (1995), ”Rapport från DIK”. Finn vägen till framtiden! Konferens om bibliotekariers 

kompetensutveckling. Lund 3-4 oktober 1995. Konferensrapport. BIVIL:s skriftserie 1995:1. Lund, s. 40. 
23 Brigitte Kühne (1996), ”IT-utbildning på distans för biblioteksanställda”, Biblioteksbladet 1996:5, s. 141. 
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med Biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper i Lund 

(BIVIL) och Umeå universitetsbibliotek.24 Kursens övergripande mål är att ”ge deltagarna en 

allmän orientering om Internet samt hur tjänster och verktyg på Internet kan användas. På det 

sättet ska deltagarna få möjlighet att använda Internets tjänster i sitt arbete och kritiskt 

bedöma dess kvalitet.”25 Kurslitteratur på kursen är till största delen det webbaserade kurs-

paketet ”Internet i biblioteket” som utvecklats av gymnasiebibliotekarien Eva Jonsby på DIK-

förbundet. Detta kurspaket skapades ursprungligen för självstudier och är ytterligare en 

möjlighet för bibliotekarier som vill förkovra sig i kunskaper om Internet.26 Institutionen 

Bibliotekshögskolan i Borås ger en motsvarande 5-poängskurs på distans baserad på samma 

kurslitteratur.27 

Forskning om Internet och folkbibliotekarier 

Det finns en hel del skrivet om informationsteknik på folkbibliotek i Sverige men det mesta är 

antingen för gammalt för att vara relevant eller rör ämnet ur ett användarperspektiv. Det jag 

hittat som rör bibliotekariernas IT-färdighet är främst fyra uppsatser från utbildningarna i 

biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala och Borås. 

Den uppsats som varit till mest nytta för den här undersökningen är Sofia Calmborg 

Tärebys och Ulrika Wingårds magisteruppsats WWW som referensverktyg. En undersökning 

på tolv folkbibliotek i Västra Götalands och Hallands län som färdigställdes i Borås 1999. 

Undersökningen genomfördes under våren 1998 på tolv folkbibliotek av olika storlek i Västra 

Götalands och Hallands län och består av tre delar. Den första delen utgörs av ett test som var 

ämnat att mäta bibliotekariernas reella kunskapsnivå i att söka information på Internet. Testet 

bestod av sju frågor som skickades ut till samtliga bibliotekarier i undersökningsområdet och 

som skulle besvaras skriftligt med hjälp av Internet. Samma personer skulle även besvara en 

enkät, den andra delen av undersökningen, som avsåg att mäta deras upplevda kunskapsnivå. 

För att få en bild av hur webben används som ett referensverktyg av bibliotekarierna och vad 

de har för attityd till detta nya referensverktyg intervjuades bibliotekscheferna vid de under-

sökta biblioteken som en tredje del av undersökningen.  

                                                 
24 Ulrike Schnaas (1999), Internet för bibliotekarier. Självvärdering av en internetbaserad distanskurs. 

Arbetsrapport nr 5 från enheten för utveckling och utvärdering vid Uppsala universitet. Uppsala, s. 9, 16. 
25 Kursplan för den fristående distanskursen ”Internet för bibliotekarier”, 5p. 2000-03-25. URL: 

www.bibks.uu.se/distans/distkursplrev.htm. 
26 Internet i biblioteket. Ett kurspaket för egna studier. 2000-03-25. URL: www.dds.se/distans/. 
27 Kursplan: Internet i biblioteket, 5 poäng. 2000-04-16. URL: www.hb.se/bhs/utb/nyitib.htm. 
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Calmborg Täreby och Wingård kommer i sin uppsats fram till att webben under våren 

1998 ännu inte var fullt integrerad i den dagliga verksamheten på de undersökta biblioteken 

och den hade inte heller någon avgörande betydelse för referensverksamheten. Bibliotek-

arierna klarade testet någorlunda, men de flesta upplevde ändå att deras kunskaper om 

webben var otillräckliga. Främsta orsaken var att de inte hade tillräckligt med tid för att 

behålla och förbättra de grundläggande kunskaper de fått. Tidsbristen ansågs även kunna vara 

en del av förklaringen till att det var stora skillnader på kunskapsnivåerna mellan bibliotek-

arierna. Calmborg Täreby och Wingård skriver också att många uppgett att de haft sämre 

förutsättningar att lära sig söka på Internet då de arbetar deltid eller på filialbibliotek. 

Gunilla Henriksson har också skrivit en magisteruppsats i Borås. Den är från 1999 och 

heter bibliotekarier.it. Folkbibliotekarier om sin användning av den nya informationstekniken 

och behandlar informationstekniken på bibliotek inte bara i referenstjänsten utan även t.ex. 

publika internetdatorer. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med tio bibliotekarier i 

Västra Götalands och Hallands län. Dessa bibliotekarier visade sig alla ha en positiv grund-

inställning till Internet. Henriksson urskiljer dock tre större problem ur intervjumaterialet. Det 

första är att bibliotekarierna har för dåliga datorkunskaper. Det andra problemet är att 

tekniken krånglar, vilket i sin tur delvis kan bero på bristande kompetens bland bibliotek-

arierna. Det tredje slutligen är att bibliotekarierna har svårigheter att söka på Internet och få 

relevanta träffar, vilket förklaras med att det saknas tid att öva internetsökningar då de 

traditionella arbetsuppgifterna redan tar all tid. 

Evy Grip intervjuade två gymnasiebibliotekarier och två folkbibliotekarier om hur de 

använder Internet i referensarbetet i sin kandidatuppsats Internet i referensarbetet. En 

jämförelse mellan ett folkbibliotek och ett gymnasiebibliotek från Uppsala 1998. Grips 

resultat, som överensstämmer med de övrigas, är att bibliotekarierna tycker att det är svårt att 

hitta den information man söker och sedan värdera den när man väl funnit den. De intervjuade 

bibliotekarierna framhöll att Internet är ett bra komplement till det tryckta referensmaterialet, 

men att det aldrig kan ersätta det i referensarbetet. Grip menar att nyckelordet för att Internet 

verkligen ska bli en tillgång i referensarbetet är utbildning. Annars finns risken att Internet 

bara upplevs som ytterligare en stressfaktor vid sidan av personella och ekonomiska 

besparingar. 

Susanne Killanders och Camilla Vesterlunds kandidatuppsats Bibliotekarier och Internet. 

En undersökning av Internetanvändningen på tre folkbibliotek är också skriven i Uppsala 

1998. Den bygger på en enkätundersökning vid folkbiblioteken i Stockholm, Uppsala och 

Västerås samt några kompletterande frågor av teknisk karaktär som ställts och besvarats per e-
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post. Uppsatsen behandlar bibliotekariernas användning av Internet i sitt arbete, både i inre 

och yttre tjänst, utifrån frågeställningar som vilken attityd bibliotekarier har till Internet, 

vilken internetutbildning de fått, vilka internetresurser de använder, hur ofta de använder 

Internet i referensarbetet samt inom vilka ämnesområden Internet brukas. 

Enkätundersökningen visade att bibliotekarierna var positivt inställda till Internet och att 

de snarare såg det som ett komplement än en konkurrent till övriga referensverktyg. De flesta 

hade någon form av internetutbildning men många ansåg att de hade svårt att bibehålla och 

vidareutveckla sina kunskaper på grund av att det fanns en brist på uppkopplade datorer för 

personalen. De resurser som användes mest av bibliotekarierna var databaser och sökverktyg 

på webben. 

Min undersökning i relation till tidigare resultat 

I det förra avsnittet såg vi att samtliga undersökningar kommit fram till samma resultat, 

nämligen att många bibliotekarier anser sig ha otillräckliga internetkunskaper och att skill-

naden i kompetensnivå är stor. Författarna har dock olika teorier om varför det är så här. 

Henriksson pekar liksom Calmborg Täreby och Wingård på tidsbristen, Grip betonar att det är 

utbildning som saknas medan Killander och Vesterlund pekar på problemet med för få upp-

kopplade datorer för personalen. I Calmborg Tärebys och Wingårds uppsats nämns även 

möjligheten att en deltidstjänst eller en tjänst på en filial skulle ge bibliotekarier sämre förut-

sättningar att lära sig hantera Internet. Henriksson tar upp problemet med att tekniken 

krånglar och Grip skriver om risken att bristande kompetens kan leda till att Internet upplevs 

stressande. Alla uppsatserna bygger på undersökningar som gjordes våren 1998 utom 

Henrikssons vars undersökning gjordes våren 1999. 

Min undersökning kommer att knyta an till de förslag som lanserats i uppsatserna till vad 

som är orsaken till bibliotekariernas bristande och ojämna internetkompetens genom att jag 

kommer att pröva aspekter som tidsbrist, brist på uppkopplade datorer, utbildningsnivå, typ av 

tjänst, om tekniken krånglar samt om Internet upplevs öka stressen på arbetsplatsen. 

Syfte, frågeställningar och hypotes 

Forskningsbakgrunden ovan ger vid handen att det fortfarande är mycket som är oklart vad 

gäller folkbibliotekariernas kompetens på internetområdet. Mycket har säkert också hänt 

sedan uppsatserna som omnämndes ovan skrevs. 
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Syftet med den här undersökningen är tvåfaldigt. För det första ska jag visa hur det ser ut 

på folkbiblioteken vad gäller bibliotekariernas internetkompetens.28 Jag kommer att göra 

jämförelser mellan variabler som stad och landsbygd, nyutexaminerad bibliotekarie (under 

90-talet) och bibliotekarie med gammal examen (före 1989) samt huvudbibliotek och filial-

/kommundelsbibliotek. 

För det andra ämnar jag förklara vad eventuella variationer i bibliotekariernas internet-

kompetens beror på genom att belysa de förutsättningar som bibliotekarierna haft att förkovra 

sig inom området. Jag kommer också att undersöka andra möjliga orsaker till bristande inter-

netkompetens som tidsbrist, avsaknad av utbildning och för dålig tillgång till uppkopplade 

datorer för personalen. Jag kommer även att ta hänsyn till aspekterna deltidstjänst och tjänst 

på filial-/kommundelsbibliotek som möjliga förklaringar. 

Min hypotes är att många bibliotekarier inte behärskar Internet och att detta har ett sam-

band med att de inte har fått tillräcklig utbildning samt att det saknas resurser för att själv lära 

sig använda Internet på arbetsplatsen. 

Metod 

Jag har valt att använda mig av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod, vilket innebär 

att jag har kombinerat en mer omfattande enkätundersökning med en intervjuundersökning. 

Intervjuundersökningen ska i första hand uppfylla det första deskriptiva delsyftet att visa hur 

bra folkbibliotekarier är på att söka på Internet. Intervjuerna ska även lämna utrymme för 

informanterna att komplettera och nyansera enkätundersökningen.29 

Det andra delsyftet, det förklarande, ska främst besvaras medelst enkätundersökningen, 

vars frågor mest behandlar olika faktorer som har inverkan på vilka förutsättningar man som 

bibliotekarie har att lära sig behärska Internet. 

Jag kommer att ta upp mer om hur jag gått tillväga och vilka problem jag stött på i 

respektive avsnitt om enkät- och intervjuundersökningen. 

Population 

Undersökningen genomfördes under andra halvan av januari och första halvan av februari år 

2000 i Uppsala kommun och alla kommunerna i Kalmar län med undantag av de två största, 

                                                 
28 Med Internet avser jag inte bara webben utan även övriga tjänster som t.ex. e-post, nyhetsgrupper, chatt, 

FTP och Telnet. 
29 En informant är den som deltagit i intervjuundersökningen, medan en respondent är den som svarat på 

enkätundersökningen. 
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Kalmar och Västervik. Enligt Bibliotekstjänsts bibliotekskalender från 1999 hade Kalmar län 

sammanlagt 64,76 bibliotekarietjänster medan Uppsala kommun hade 39,34.30 Anledningen 

till att jag valde bort just Kalmar och Västervik var att jag ville renodla möjligheterna att göra 

jämförelser mellan storstadskommunen Uppsala och glesbygdskommunerna i Kalmar län. (Se 

mer om skillnaderna mellan regionerna i avsnittet Undersökningsområdena på s. 19!) 

Eftersom Kalmar och Västervik är de folkrikaste kommunerna i länet föll det sig naturligt att 

välja bort dem. Dessutom är antalet bibliotekarietjänster i Kalmar län utom dessa båda 

kommuner 40,75, vilket är mycket nära Uppsala kommuns siffror och därmed underlättar 

jämförelser mellan de båda regionerna. 

Pilotundersökningen 

Den 4 januari 2000 genomförde jag en pilotundersökning bland tillgängliga bibliotekarier vid 

Jämtlands läns bibliotek i Östersund. Fyra respondenter ställde upp och gav mycket värdefull 

information. Bland annat insåg jag vikten av att betona att respondenterna bara ska ange ett 

svarsalternativ på varje fråga, att enkäten ska fyllas i individuellt samt att det behövs en 

definition av vad jag menar med Internet så att respondenterna inte tar med aspekter som rör 

t.ex. datoriseringen av den egna katalogen. Jag upptäckte även att svarsalternativen på ett par 

frågor var ofullständiga. 

Enkäten 

Enkäten (se Bilaga 1) delades ut till samtliga bibliotekarier i undersökningsområdet med 

någon form av yttre tjänst. De flesta respondenter fick enkäten då jag personligen besökte 

biblioteket och berättade om undersökningen. Detta gjorde jag i hopp om att få så litet externt 

bortfall som möjligt. Jag tog även chansen att trycka på de saker som pilotundersökningen 

gjort mig uppmärksam på vad gällde ifyllandet av enkäten: att bara ett svar skulle fyllas i per 

fråga, att enkäten var individuell samt vad jag menar med Internet. De bibliotekarier som jag 

inte lyckades fånga upp på detta vis fick enkäten av en arbetskamrat (dessa fick också del av 

mina förmaningar tack vare anvisningsrutan i början av enkäten). En bibliotekarie på varje 

bibliotek samlade sedan in enkäterna efter ungefär en vecka. Från biblioteken i Kalmar län 

skickades enkäterna sedan till mig i frankerade kuvert som jag lämnat, medan jag själv 

hämtade Uppsalas enkäter på stadsbiblioteket.  

                                                 
30 Bibliotekskalendern (1999). Lund, passim. 
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Ett bibliotek i Kalmar län ansåg sig på grund av underbemanning och sjukskrivningar inte 

ha tid att ta emot ett besök av mig. Jag kom då överens med min kontaktperson att skicka 

enkäter till henne tillsammans med ett litet brev där jag skrev de saker jag brukade säga vid 

mina personliga möten. Hon åtog sig att dela ut enkäten till de andra tre bibliotekarierna och 

sedan samla in och skicka dem till mig. 

Jag har valt att inte redovisa resultaten från alla frågorna i enkäten. Orsaken till detta är att 

vissa frågor visade sig vara svåra att dra några relevanta slutsatser av. Två av frågorna har jag 

emellertid valt att redovisa trots att jag är medveten om att det råder en tveksamhet om deras 

tillförlitlighet. Det handlar om frågorna 20 och 22 som båda är följdfrågor till respektive 

föregående fråga. Problemet är att jag vid en omstrukturering av frågeföljden i enkäten 

missade att uppdatera hänvisningarna i följdfrågorna. Fråga 20 lyder således ”Om du svarade 

med något av de tre första alternativen i fråga 17: varför?” trots att det är fråga 19 som åsyftas 

och fråga 22 lyder ”Om du svarade nej på fråga 19: varför inte?” fastän den avser fråga 21. De 

flesta verkar ändå ha förstått vilken fråga som åsyftades. Många har till och med strukit över 

de felaktiga numren och skrivit dit de rätta istället. Min tolkning är att de flesta av dem som 

besvarat frågan sannolikt inte ens upptäckt att det stod fel nummer. Det naturliga i enkäter är 

ju att följdfrågan följer direkt på frågan den syftar på. Min tolkning stöds också av att ”nej” 

inte var ett svarsalternativ på fråga 19 varför jag håller det för osannolikt att någon skulle 

syfta på den frågan i sitt svar på fråga 22. Jag tror att de som haft tvivel om vilken fråga som 

åsyftades är de som inte svarat på frågorna vilket lett till att både fråga 20 och 22 har ett 

relativt högt bortfall. Jag har valt att redovisa resultaten av fråga 20 och 22 eftersom jag anser 

att de är intressanta för undersökningen, men jag är medveten om att de måste behandlas med 

en viss försiktighet. 

Intervjuerna 

Jag har valt att göra ett strategiskt urval till min intervjuundersökning. Urvalet är därmed inte 

representativt men ger i gengäld en stor variation mellan de olika informanterna. Ett strateg-

iskt urval går till så att man väljer ett antal variabler som är av teoretisk betydelse. Eftersom 

jag i mitt syfte angivit att jag ämnar jämföra variablerna stad och landsbygd, nyutexaminerad 

bibliotekarie och bibliotekarie med gammal examen samt huvudbibliotek och filial-/kommun-

delsbibliotek valde jag att använda mig av dessa vid urvalet till intervjuerna. Med tre variabler 

med två värden vardera blir det åtta olika varianter, variant A – H i fältet ”Informanter” i 

Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Urvalsprincipen för intervjuundersökningen 

Region Kalmar län Uppsala kommun 

Bibliotekstyp Huvudbibliotek Filialbibliotek Huvudbibliotek Kommundelsbibliotek 

Examensår ←1989 1990→ ←1989 1990→ ←1989 1990→ ←1989 1990→ 

Informanter A B C D E F G H 

 

Varje bokstav markerar den grupp av bibliotekarier som passar in i kriterierna ovan i Tabell 1 

och ur varje sådan grupp valde jag en informant till intervjuundersökningen.31  

Jag har varit mån om att göra urvalet till intervjuerna själv eftersom jag var rädd att om 

jag överlät det till någon på biblioteket så hade de i första hand erbjudit mig någon av dem 

som de visste var vana vid Internet. Risken hade då varit att jag hade gått miste om den 

spridning som mitt mer slumpmässiga urval gav då jag bara hade namn, examensår och 

arbetsplats att gå efter. 

Intervjuerna visade sig ta ungefär 40 minuter var att genomföra och bestod av två delar. 

Under den första delen talade vi om informantens förhållande till Internet efter en frågeguide 

som jag gjort i förväg. Enligt denna guide skulle intervjun kretsa kring fyra punkter: tillgäng-

ligheten till Internet, Internet i arbetet, visioner och personlig utveckling. Denna del av 

intervjun bandades i alla fall utom ett då jag inte hade tillgång till den tekniska utrustningen. 

Jag tog då anteckningar istället. 

Den andra delen gick till så att jag ställde fyra frågor till som skulle besvaras med hjälp av 

Internet. Anledningen till att jag valt att göra detta söktest i samband med intervjun istället för 

enkäten var att jag läst om alla de problem som Calmborg Täreby och Wingård haft, framför 

allt med tolkningen av svaren från sitt test som de skickat med enkäten.32 Det finns också en 

risk om man har rena kunskapsfrågor i en enkät att respondenterna i sin vilja att framstå i en 

god dager (även om enkäten är anonym) ”fuskar” och frågar varandra, varpå resultaten inte 

blir särskilt tillförlitliga. Vid ett skriftligt test hade jag även gått miste om mina observationer 

av informanternas sökbeteenden som visade sig vara nog så intressanta. Ytterligare en anled-

ning till att inte göra testet i samband med enkäten var att jag var rädd att jag skulle få en 

mycket lägre svarsfrekvens eftersom den i så fall hade tagit mycket längre tid att fylla i. 

                                                 
31 Jan Trost (1997), Kvalitativa intervjuer. Andra upplagan. Lund, s.105 ff. 
32 Sofia Calmborg Täreby & Ulrika Wingård (1999), WWW som referensverktyg. En undersökning på tolv 

folkbibliotek i Västra Götalands och Hallands län. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
framlagd vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, gemensam enhet vid Göteborgs 
universitet och Högskolan i Borås, nr 1999:36, s. 47-49. 
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Undersökningsområdena 

Jag har valt att genomföra min undersökning i Uppsala kommun och i Kalmar län för att 

kunna göra jämförelser mellan två regioner som är väldigt olika varandra. Uppsala är Sveriges 

fjärde folkrikaste kommun där befolkningen i genomsnitt har en utbildningsnivå klart över 

riksgenomsnittet medan Kalmar län är ett glesbygdslän med en relativt låg utbildningsnivå.33 

Glesbygd är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Jag har valt att använda 

Glesbygdsverkets definition när jag beskriver de båda undersökta regionerna i den här under-

sökningen. Enligt Glesbygdsverket skiljer man på tre olika grader av befolkningstäthet. Till 

”tätorter” räknas samhällen med mer än tre tusen invånare. Den som bor inom 45 minuters 

bilresa från tätorter bor i ”tätortsnära landsbygd”, medan den som har längre än 45 minuters 

bilresa till närmsta tätort bor i ”glesbygd”.34  

Som vi ser i Tabell 2 finns det ingen i Uppsala kommun som räknas som glesbygdsbo 

medan de undersökta delarna av Kalmar län ligger strax under riksgenomsnittet vad gäller 

andel av befolkning som bor i glesbygd. Den största skillnaden mellan regionerna utgör dock 

andelen boende i tätorter respektive tätortsnära landsbygd. I de undersökta kommunerna i 

Kalmar län bor mindre än hälften av befolkningen i tätorter medan drygt 80 % av befolk-

ningen i Uppsala kommun bor i tätorter. En knapp majoritet av invånarna i det undersökta 

Kalmar län bor i stället i tätortsnära landsbygd. 

 

Tabell 2: Befolkningsstatistik i de båda undersökningsområdena 1998 

Region Glesbygd Tätortsnära landsbygd Tätort 
Total  

befolkning 

Hela Kalmar län 1,1 % (2 638) 41,0 % (97 568) 57,9 % (137 897) 238 103  

Kalmar län (ej Västervik, Kalmar) 1,7 % (2 427) 50,6 % (71 315) 47,7 % (57 194) 140 936 

Uppsala kommun 0 % (0) 19,8 % (37 077) 80,2 % (150 225) 187 302 

Sverige 2,2 % (195 401) 22,5 % (1 990 313) 75,3 % (6 668 607) 8 854 321 

Källa: Glesbygdsfakta/Statistik. 2000-04-08. URL: www.glesbygdsverket.se/visapost.asp?id=128. 

 

                                                 
33 SCB – Statistikdatabaser. 2000-04-17. URL: www.scb.se/databaser/makro/Password.asp. 
34 Glesbygdsfakta/Definitioner. 2000-04-08. URL: www.glesbygdsverket.se/visapost.asp?id=113. 
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Enkätundersökningen 

Svarsfrekvens 

Jag delade ut sammanlagt 92 enkäter varav 47 i Uppsala kommun och 45 i Kalmar län. Av 

dessa fick jag tillbaka 78 vilket ger en svarsfrekvens på 85 %. Svarsfrekvensen var dock 

högre i Kalmar län, 89 %, än i Uppsala kommun, 81 %, vilket motsvarar 40 respektive 38 

enkäter. Detta måste anses vara en mycket bra svarsfrekvens. En anledning till att jag fick in 

så många enkäter är troligen att jag delade ut enkäten personligen till de flesta respondenterna. 

Den personliga kontakten kan eventuellt också bidra till att förklara skillnaden i svarsfrekvens 

mellan regionerna eftersom jag träffade fler respondenter i Kalmar län än i Uppsala kommun. 

Detta eftersom det var lättare att samla alla bibliotekarierna på många små bibliotek än på ett 

stort.  

Vilka svarade på enkäten? 

Elva män och 67 kvinnor med en medelålder på drygt 49 år svarade på enkäten. Den äldsta är 

född 1935 och den yngsta 1972. Medelåldern är dock markant högre i Uppsala kommun på 

drygt 53 år än i Kalmar län där den bara är knappt 46 år (se Tabell 5).  

Nära tre fjärdedelar (58/78) av respondenterna hade en tjänst på huvudbiblioteket i 

respektive kommun, en tredjedel (26/78) arbetade på en filial eller ett kommundelsbibliotek, 

19 % (15/78) hade också en tjänst på ett skolbibliotek (ingen enbart skolbibliotekarie) och tre 

personer arbetade på något annat slags bibliotek varav två på bokbussar och en på länsbiblio-

tek.35 79 % (62/78) arbetade heltid och 21 % (16/78) deltid.36 

Bibliotekarierna som besvarat denna enkät arbetar i genomsnitt knappt 13 timmar i yttre 

tjänst per vecka. Timantalet varierar mellan två och 35 timmar i yttre tjänst per vecka. Alla är 

utbildade bibliotekarier som tagit examen mellan 1962 och 1999. Medianåret för examen är 

1980. I den här undersökningen har jag satt skiljelinjen mellan gammal och ny examen vid 

90-talets början (se s. 15). 72 % av bibliotekarierna har en examen från 1989 eller tidigare och 

28 % har en examen från 1990 eller senare. 

                                                 
35 Det förekommer att bibliotekarier har sin tjänst förlagd till flera olika bibliotek, vilket förklarar varför det 

sammanlagda antalet respondenter blir mer än 78.  
Samtliga av dem som arbetar på skolbibliotek arbetar även på ett folkbibliotek, eftersom det här är en 

undersökning som rör folkbibliotekarier. 
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Tillgång till Internet 

95 % (74/78) av respondenterna har tillgång till Internet i informationsdisken och medianåret 

då de fick det är 1997. Genombrottsåret var 1996 då de flesta (17/48) fick internetuppkopp-

ling, medan det innan dess bara var tre som hade Internet i informationsdisken. En klar 

majoritet, 74 % (56/76), har tillgång till en egen dator med uppkoppling på sitt arbetsrum 

medan 18 % (14/76) delar dator med en eller flera andra bibliotekarier och 8 % (6/76) helt 

saknar tillgång till internetdator på arbetsrummet. Medianåret för uppkopplad arbetsdator är 

1998 som även är det år då flest, 32 %, fick egen utrustning. De flesta med delad internetdator 

(5/11) fick tillgång till den 1999. Både i informationsdisken och i arbetsrummet har de allra 

flesta uppkoppling via kommunens nätverk: 92 % (67/73) i informationsdisken och 94 % 

(67/71) på arbetsrummet. Bara tre har modemuppringd uppkoppling i informationen och en 

på sitt arbetsrum. 72 % (55/76) har Internet i hemmet och här är det modemuppringd upp 

koppling som dominerar. Endast en har en annan typ av uppkoppling (ISDN) och en vet inte 

vad för slags uppkoppling hon har. Medianåret för att skaffa sig uppkoppling hemma är 1998. 

Vad använder de Internet till? 

Det som bibliotekarier allra mest använder Internet till i sitt arbete är att söka i databaser på 

webben. Hela 92 % (72/78) uppger att de gör detta. E-post är också något som används flitigt; 

90 % (70/78) av respondenterna brukar använda denna tjänst. 82 % (64/78) brukar söka 

information på webben (ej databaser) och 55 % (43/78) söker på Internet under arbetstid i 

syfte att öva upp sin sökteknik. Prenumerera på sändlistor, läsa tidningen och söka i databaser 

via Telnet är också ganska vanligt (37, 28 respektive 21 %). Bara två av respondenterna (3 %) 

uppger att de aldrig använder Internet på arbetsplatsen varav den ena i sina kommentarer till 

frågorna skriver att det snarare rör sig om sällan än om aldrig. 

Vad gäller Internetanvändandet i hemmet är det e-post och informationssökning som 

dominerar på 66 % (44/67) vardera. Nära hälften (32/67) av dem som använder Internet på sin 

fritid söker i databaser på webben och 36 % (24/67) övar sig i att söka på Internet. Göra sina 

bankärenden, handla och läsa tidningen är också vanliga ärenden att använda sin privata inter-

netuppkoppling till (31, 25 respektive 28 %). 

De flesta av respondenterna, 72 % (55/76), brukar inte undvika att besvara frågor i 

informationsdisken med hjälp av Internet för att de är rädda att det tar för lång tid. 28 % av 

                                                                                                                                                         
36 Två respondenter angav att de innehar en heltidstjänst men att de för närvarande bara arbetar 75 % 
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respondenterna (21/76) däremot gör det. Av dem som angav en orsak till att de brukar 

undvika Internet vid besvarandet av frågor i informationen uppgav 72 % (13/18) att det var 

för att de är osäkra om de hittar det de söker på Internet. Andra orsaker är att uppkopplingen 

är för långsam, att uppkopplingen är på samma dator som används för utlån och återlämning, 

att låntagaren hänvisas att göra en egen sökning på bibliotekets IT-torg samt att man inte 

hinner. 

Utbildning och vidareutveckling 

Fjorton procent (11/76) av respondenterna fick lära sig något slags internetkunskap under sin 

grundutbildning. Hälften (38/76) hade däremot ingen undervisning alls i något som hade med 

datorer att göra. Detta kompenseras av att 88 % (67/76) av respondenterna har gått kurser om 

Internet sedan de började arbeta som bibliotekarier. Endast 8 % (6/76) har inte gått någon 

datorrelaterad kurs som färdigutbildad bibliotekarie. En respondent var ensam om att aldrig 

fått lära sig något om datorer, varken i sin grundutbildning eller på någon kurs efter att hon 

börjat arbeta och ytterligare tre respondenter hade inte fått någon internetutbildning vare sig 

på grundutbildningen eller senare. 

En femtedel av respondenterna (15/77) hade gått 5-poängskursen ”Internet för bibliotek-

arier” på distans. På frågan varför de övriga inte hade gått kursen blev svarsfrekvensen 

mycket låg. Endast 55 % (43/78) besvarade frågan. Om man räknar bort dem som gått kursen 

och alltså inte skulle svara på frågan blir bortfallet istället 33 %. Anledningen till det stora 

bortfallet är med stor sannolikhet frågans (fråga 22) vilseledande formulering som jag diskut-

erat i metodkapitlet (se s. 17). Av de 43 respondenter som angivit en orsak till att de inte gått 

”Internet för bibliotekarier” hade 58 % (25/43) inte haft tid och 21 % (9/43) hade redan 

kompetensen. Endast en respondent hade inte känt till kursen men hade nyligen upptäckt den. 

Övriga uppgav andra orsaker: en hade inte kommit in, en hade gått andra utbildningar istället, 

en respondent, född 1936, hade låtit yngre medarbetare ha företräde, en hade nyligen varit 

barnledig, ett par hade gått en tidigare kurs på Högskolan i Kalmar och två hade fått internut-

bildning på sitt bibliotek istället.  

En dryg fjärdedel av respondenterna (16/61) hade någon gång tackat nej till en datorrelat-

erad kurs. Av dessa hade 63 % (10/16) tackat nej till en kurs om Internet. Elva av tretton 

respondenter angav tidsbrist som orsak till att de hade tackat nej till en kurs. Två respondenter 

hade valt en annan kurs istället medan fem ansåg att de redan hade den kompetens som kursen 

                                                                                                                                                         
eftersom de är föräldralediga 25 %. Dessa båda har jag räknat till dem med heltidstjänst. 
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avsåg att ge. Svarsfrekvensen på dessa båda frågor om respondenterna tackat nej till kurser 

(fråga 19) och i så fall varför (fråga 20) är låg. Bara 78 % (61/78) har besvarat fråga 19 och 

bara 17 % (13/78) har svarat på fråga 20. Dock måste man ta med i beräkningen att fråga 20 

är en följdfråga på fråga 19 och därför bör man bara räkna bortfallet av dem som svarat ja på 

något av alternativen på fråga 19. Svarsfrekvensen blir då istället 81 % (13/16). Fråga 20 lider 

liksom fråga 22 av att det står fel nummer på den fråga som åsyftas, men har trots det en 

relativt hög svarsfrekvens (se metodkapitlet s. 17). Vad det höga bortfallet i fråga 19 beror på 

har jag ingen förklaring till. Kanske är det svårt att definiera vilka kurser man aktivt tackat nej 

till och vilka man inte gått av andra anledningar. 

Ingen av respondenterna (0/77) har arbetstid avsatt för att söka på Internet i syfte att öva 

upp sin sökteknik. 60 % (46/77) tar sig tid till det ändå medan 38 % (29/77) övar sig på sin 

fritid. 23 % (18/77) söker aldrig på Internet bara för att öva upp söktekniken, varken hemma 

eller på arbetsplatsen. Bara 23 % (17/73) tycker att de har tillräckligt med tid för att öva sig i 

Internetsökningar medan 74 % (54/73) uppger att de skulle vilja att större andel av deras 

arbetstid avsattes till att söka på Internet. 3 % (2/73) ägnar Internet så mycket tid på sin fritid 

att de inte vill ha mer tid åt detta på arbetet.  

Internetsatsningen 

Frågan om vem som varit mest pådrivande för internetsatsningen på det egna biblioteket var 

uppenbarligen en mycket svår fråga som gav väldigt varierande svar även inom samma 

bibliotek. De anställda på Uppsala stadsbibliotek angav inte mindre än sex olika alternativ 

varav inget var representerat mer än fyra gånger. Denna fråga måste därför ses som oanvänd-

bar, förutom möjligen för att visa att det inte alltid är uppenbart vem som leder internetut-

vecklingen på biblioteken. 

Av Tabell 3 framgår att de flesta, 63 % (48/76), tycker att satsningen på internetdatorer på 

biblioteket är lagom stor. Endast en (1 %) tycker att den är för stor och ingen mycket för stor 

medan 29 % (22/76) anser att det satsas för lite och 3 % (2/76) mycket för lite på internet-

datorer. 4 % (3/76) visste inte. En majoritet var alltså nöjd med internetsatsningen vad gäller 

utrustningen. Vad gäller satsningen på internetutbildning för bibliotekarierna är missnöjet 

större. 55 % har svarat att de tycker att satsningen på utbildning är för liten (38/78) eller 

mycket för liten (4/78). 39 % (31/78) tycker att den är lagom och 3 % tycker att den är för stor 

(2/78) eller mycket för stor (0/78). 4 % (3/78) visste inte. 
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Tabell 3: Storleken på internetsatsningen i form av datorer och fortbildning 

 
Mycket  

för stor 
För stor Lagom För liten 

Mycket  

för liten 
Vet inte Totalt antal 

Internetdatorer 0 % 1 % 63 % 29 % 3 % 4 % 76 

Internetutbildning 0 % 3 % 40 % 49 % 5 % 4 % 78 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Sätter man satsningen på Internet i relation till den övriga verksamheten tycker de flesta, 61 % 

(46/76), att den har fått en lagom stor andel av resurserna. 20 % (15/76) tyckte att Internet fått 

för liten andel medan 3 % (2/76) tyckte att satsningen på Internet tränger undan annat som är 

viktigare. Denna fråga visade sig svår att ta ställning till; 17 % (13/76) visste inte. 

Upplevelser kring Internet 

Tekniken kring datorerna (datorer, uppkoppling m.m.) verkar fungera acceptabelt. 63 % 

(48/76) uppger att tekniken krånglar ibland vilket var mittenalternativet. 12 % (9/76) tycker 

att det fungerar felfritt medan 22 % (17/76) anser att tekniken krånglar ofta. 3 % (2/76) visste 

inte.  

En knapp majoritet på 53 % (40/76) anser att stressen inte påverkats på arbetsplatsen av 

införandet av Internet. 28 % (21/76) upplever att stressen ökat, fyra av dem har skrivit i sina 

kommentarer att det beror på merarbete (tidsbokning o.dyl.) med anledning av de publika 

internetdatorerna. Tre stycken (4 %) uppger att stressen minskat varav en är relativt nyut-

examinerad (1994) och betonar hur mycket smidigare t.ex. fjärrlån görs via Internet. 16 % 

(12/76) ansåg sig inte kunna bedöma huruvida deras arbetsplats blivit mer eller mindre 

stressig sedan införandet av Internet. Till den gruppen räknas bl.a. de som är nyutexaminerade 

eller nyss har bytt arbetsplats. 

Vad upplevs som svårt med Internet? 

Enkätens sista fråga, fråga 35, var en öppen fråga där respondenterna fick skriva vad de tyckte 

var svårt med Internet. Anledningen till att jag valde att inte ha några fasta svarsalternativ på 

denna fråga var att jag insåg att det skulle bli svårt att täcka in alla tänkbara alternativ och att 

risken därmed fanns att mina förvalda alternativ skulle styra resultatet på frågan alltför 

mycket. 
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Svaren på fråga 35 är mångskiftande, men det finns ändå några tydliga tendenser (se 

Bilaga 2). Det vanligaste svaret är att det är svårt att hitta relevant information bland det 

mycket stora utbudet och att sedan bedöma dess kvalitet. Några har problem med långsamma 

uppkopplingar. Somliga klagar över att de har ont om tid att söka och ett par betonar att det är 

svårt att hålla sig a jour med den snabba förändringstakten på området. Ett par tycker att det är 

ett problem när tekniken inte fungerar. I motsats till alla klagomål skrev dock en respondent 

(född 1938) bara ”Mest kul!” som svar på frågan. 

Osäkerhet på Internet 

Det är många som uppger att de känner sig osäkra på Internet. 17 % (13/77) känner sig ofta 

osäkra och 56 % (43/77) gör det ibland. Samma osäkerhetskänsla drabbar 21 % (16/77) bara 

sällan och 5 % (4/77) upplever den aldrig. En (1 %) uppgav att hon inte visste.  

Vad beror denna osäkerhet på? Det är naturligtvis svårt att säkert belägga orsaker, men 

jag ska visa på några samband som går att utläsa ur mitt enkätmaterial. Ytterligare en svårig-

het med att tolka frågan om hur ofta respondenterna känner sig osäkra på Internet är att ”att 

känna sig osäker” är ett mycket subjektivt värde; hur osäker man känner sig behöver inte 

nödvändigtvis ha något att göra med hur duktig man är. Det kan lika gärna bero på hur gott 

självförtroende man har eller hur pass modest man är. Jag menar dock att det finns en mening 

i att försöka ta reda på vad osäkerheten beror på även om det är ett subjektivt värde eftersom 

det även är ett problem att känna sig otillräcklig i sitt yrkesutövande. 

Regionala skillnader i osäkerhet på Internet 

Vid en jämförelse mellan regionerna visar det sig att respondenterna från Kalmar län är de 

som känner sig minst osäkra på Internet (se Tabell 4).  

 

Tabell 4: Hur ofta bibliotekarierna i de båda regionerna är osäkra på Internet 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet inte Totalt antal 

Kalmar län   8 % 62 % 21 % 10 % 0 % 39 

Uppsala kommun 26 % 50 % 21 %   0 % 3 % 38 

Totalt 17 % 56 % 21 %   5 % 1 % 77 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 
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Bara 8 % (3/39) uppgav att de kände sig osäkra på Internet ofta att jämföra med 26 % (10/38) 

bland respondenterna från Uppsala kommun. Samtliga som uppgav att de aldrig kände sig 

osäkra på Internet kom från Kalmar län där de utgjorde 10 % (4/39). Ytterligare ett tecken på 

att bibliotekarierna i Uppsala kommun är mer osäkra på Internet ger svaren på frågan om de 

brukar undvika att svara på frågor i informationen med hjälp av Internet av rädsla för att det 

ska ta för lång tid. 44 % (16/36) av respondenterna från Uppsala kommun svarade ja på 

frågan mot bara 13 % (5/40) av dem från Kalmar län. 

Eftersom Kalmar läns bibliotekarier generellt känner sig säkrare på Internet är det 

intressant att se ifall de även är överrepresenterade i de variabler nedan som har en korrelation 

med en mer sällan upplevd osäkerhet. De regionala skillnaderna presenteras efter respektive 

avsnitt. 

Ålder och examensår 

Att respondentens ålder har ett tydligt samband med osäkerheten på Internet syns i Figur 1; ju 

äldre respondenten är desto högre blir osäkerheten. Ännu lite starkare är dock korrespond-

ensen mellan respondentens examensår och osäkerhet på Internet, vilket vi kan se i Figur 2. 

 

Regionala skillnader i ålder och examensår 

Som vi tidigare sett är medelåldern bland respondenterna drygt sju år lägre i Kalmar län än i 

Uppsala kommun. Uppsala kommuns bibliotekarier har inte bara en högre medelålder, de har 

även en mycket ojämn åldersfördelning (se Tabell 5). Hela 50 % av bibliotekarierna där är 

över 56 år. Inte helt överraskande visar det sig att medianåret för examen också är betydligt 

senare i Kalmar län med 1985 än i Uppsala kommun med 1974 (se Tabell 6).  
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Figur 1: Sambandet mellan respondentenes 
ålder och upplevda osäkerhet på Internet. 

Figur 2: Sambandet mellan examens ålder 
och respondentens osäkerhet på Internet 
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Tabell 5: Åldersfördelningen i de båda regionerna 

 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år Totalt antal 

Kalmar län 23 % 30 % 25 % 23 % 40 

Uppsala kommun 11 %   8 % 32 % 50 % 38 

Totalt 17 % 19 % 28 % 36 % 78 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet  
i sitt arbete (2000). 
 

Tabell 6: Från vilka decennier respondenternas examina är i de båda regionerna 

 90-talet 80-talet 70-talet 60-talet Totalt antal 

Kalmar län 35 % 40 % 23 %   3 % 40 

Uppsala kommun 21 % 11 % 37 % 32 % 38 

Totalt 28 % 26 % 29 % 17 % 78 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet  
i sitt arbete (2000). 
 

Utbildning 

Bland dem som haft undervisning om Internet under sin grundutbildning till bibliotekarie är 

de flesta, 73 % (8/11), sällan eller aldrig osäkra på Internet (se Tabell 7). Denna positiva följd 

av utbildning märks däremot inte alls bland dem som gått kurser i Internet sedan de började 

arbeta som bibliotekarier. Det bör dock påpekas att frågan om internetfortbildning inte alls tar 

upp hur omfattande kursen/kurserna varit som respondenterna gått.  

 

Tabell 7: Sambandet mellan grundutbildning och fortbildning och osäkerhet på Internet 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet inte Totalt antal 

Internet i grundutbildningen   9 % 18 % 36 % 36 % 0 % 11 

Ej Internet i grundutbildningen 19 % 61 % 19 %   0 % 2 % 64 

Totalt 17 % 55 % 21 %   5 % 1 % 75 

Fortbildning i Internet 18 % 61 % 18 %   2 % 2 % 66 

Ej fortbildning i Internet 11 % 33 % 33 % 22 % 0 %   9 

Totalt 17 % 57 % 20 %   4 % 1 % 75 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 
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Vad som däremot visar ett samband med minskad osäkerhet på Internet är hur respondenten 

upplever att omfattningen av satsningen på internetutbildning för bibliotekarierna på deras 

respektive arbetsplatser är (se Figur 3). Ju större de anser utbildningssatsningen vara desto 

säkrare känner de sig på Internet.  

 

Regionala skillnader i utbildning 

Med en senare examen ökar följaktligen möjligheterna till att Internet ingick i grundutbild-

ningen, vilket visar sig i att 18 % (7/39) av respondenterna från Kalmar län och 11 % (4/37) 

från Uppsala kommun fick undervisning om Internet på sin grundutbildning. Uppsala 

kommun har trots detta inte mycket större andel av sina bibliotekarier som fått fortbildning i 

internetkunskap än Kalmar län. 89 % (34/38) av respondenterna från Uppsala kommun har 

gått någon slags kurs om Internet jämfört med 87 % (33/38) av deras kollegor från Kalmar 

län.  

I Kalmar län upplevs också satsningen på internetutbildning för bibliotekarierna som en 

aning mer tillfredsställande än i Uppsala kommun (se Tabell 8). 48 % (19/40) av 

respondenterna från Kalmar län tyckte att satsningen på utbildning var lagom eller för stor 

jämfört med 37 % (14/38) av respondenterna från Uppsala kommun.  

 

 

 

Hur stor satsningen på Internetutbildning är

Mycket
för liten

För litenLagomFör storMycket
för stor

O
sä

ke
rh

et
 p

å 
In

te
rn

et
O

fta
Ib

la
nd

S
äl

la
n

Al
dr

ig

Figur 3: Sambandet mellan storleken på satsningen 
på internet-utbildning och den upplevda osäkerheten på 
Internet. (Markörerna i diagrammet är s.k. solros-
markörer där varje pinne motsvarar en respondent.) 
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Tabell 8: Storleken på internetsatsningen i form av fortbildning i de båda regionerna 

 
Mycket  

för stor 
För stor Lagom För liten 

Mycket  

för liten 
Vet inte Totalt antal 

Kalmar län 0 % 3 % 45 % 45 % 8 % 0 % 40 

Uppsala kommun 0 % 3 % 34 % 53 % 3 % 8 % 38 

Totalt 0 % 3 % 40 % 49 % 5 % 4 % 78 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Respondenterna i Kalmar län har i större utsträckning än de från Uppsala kommun gått 

distanskursen ”Internet för bibliotekarier”. Av dem som inte gått kursen och som angivit en 

orsak till det var det fler i Kalmar- än i Uppsalaregionen som ansåg sig redan besitta den 

kompetens som kursen var avsedd att ge (se Tabell 9). I båda regionerna hade dock de flesta 

angivit tidsbrist som orsak, men andelen var mycket högre i Uppsala kommun än i Kalmar 

län. 

 

Tabell 9: Anledning till att inte gå ”Internet för bibliotekarier” i de båda regionerna 

 Har kompetensen Känner inte till kursen Har inte haft tid Annat Totalt antal 

Kalmar län 32 % 0 % 46 % 23 % 22 

Uppsala kommun 10 % 5 % 71 % 14 % 21 

Totalt 21 % 2 % 58 % 19 % 43 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Typ av tjänst 

Det märks en viss skillnad i den upplevda osäkerheten på Internet beroende på om 

respondenten har en tjänst helt eller delvis på kommunens huvudbibliotek (se Tabell 10). 

Bland dem som inte arbetar på huvudbiblioteket är variationen mycket större. Hela 30 % 

(6/20) känner sig ofta osäkra på Internet medan 10 % (2/20) aldrig gör det. Bland dem på 

huvudbiblioteken är det bara 12 % (7/57) som ofta och 4 % (2/57) som aldrig känner sig 

osäkra på Internet. Följaktligen är det en betydligt större andel, 84 % (48/57), av 

respondenterna på huvudbibliotek som svarat med något av mittenalternativen ”ibland” eller 

”sällan” än det är av dem som inte har tjänst på ett huvudbibliotek. Av dem är det bara 55 % 

(11/20) som angivit ”sällan” eller ”aldrig”. 
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Tabell 10: Osäkerhet på Internet bland dem med/utan tjänst på ett huvudbibliotek 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet inte Totalt antal 

Tjänst på huvudbibliotek 12 % 63 % 21 %   4 % 0 % 57 

Ej tjänst på huvudbibliotek 30 % 35 % 20 % 10 % 5 % 20 

Totalt 17 % 56 % 21 %   5 % 1 % 77 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Hur många timmar i veckan som respondenterna arbetar har också ett samband med hur ofta 

de känner sig osäkra på Internet (se Tabell 11). Bland dem som har en deltidstjänst känner sig 

31 % (5/16) ofta osäkra på Internet medan det inte finns någon som aldrig gör detsamma. De 

som arbetar heltid känner sig lite säkrare; bara 13 % (8/61) känner sig ofta och 7 % (4/61) 

känner sig aldrig osäkra på Internet. 

 

Tabell 11: Osäkerhet på Internet bland dem som arbetar hel- eller deltid 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet inte Totalt antal 

Heltidstjänst 13 % 61 % 20 % 7 % 0 % 61 

Deltidstjänst 31 % 38 % 25 % 0 % 6 % 16 

Totalt 17 % 56 % 21 % 5 % 1 % 77 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Tabell 12: På vilka slags bibliotek respondenterna i de båda regionerna arbetar 

 Huvudbibliotek 
Filial-/kommun- 

delsbibliotek 
Skolbibliotek Annat bibliotek Totalt antal 

Kalmar län 93 % (37 st) 20 % (8 st) 30 % (12 st) 5 % (2 st) 40 

Uppsala kommun 55 % (21 st) 47 % (18 st)   8 % (3 st) 3 % (1 st) 38 

Totalt 74 % (58 st) 33 % (26 st) 19 % (15 st) 4 % (3 st) 78 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Regionala skillnader i typ av tjänst 

I Kalmar län är det betydligt vanligare att ha en tjänst vid kommunens huvudbibliotek än i 

Uppsala kommun (se Tabell 12). 93 % (37/40) av respondenterna från Kalmar län har sin 
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tjänst helt eller delvis förlagd till kommunens huvudbibliotek. I Uppsala kommun är 

motsvarande siffra 55 % (21/38).  

I Uppsala kommun är det inte lika vanligt med heltidstjänster som i Kalmar län. Av 

respondenterna i Uppsala kommun angav 23 % (10/38) att de arbetade deltid jämfört med 

15 % (6/40) i Kalmar län. 

Datortillgång 

Har tillgången till uppkopplade, väl fungerande datorer någon betydelse för hur osäkra biblio-

tekarierna känner sig på Internet? I Tabell 13 nedan ser vi att de som helt saknar tillgång till 

uppkopplad dator på arbetsrummet är överrepresenterade bland dem som uppger sig ofta 

känna sig osäkra på Internet. De som saknar dator utgör bara 8 % (6/75) av dem som svarat på 

dessa båda frågor men 25 % (3/12) av dem som ofta känner sig osäkra på Internet. Av dem 

som har en egen arbetsdator är 71 % (39/55) ofta eller ibland och 29 % (16/55) sällan eller 

aldrig osäkra på Internet. Bland dem som inte har den förmånen är det en något större andel, 

75 % (15/20) som ofta eller ibland känner osäkerhet inför Internet, men framför allt är det 

bara 20 % (4/20) som sällan eller aldrig gör det.  

 

Tabell 13: Hur ofta de är osäkra på Internet beroende på tillgång till arbetsdator 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet inte Totalt antal 

Egen dator 15 % 56 % 24 %   5 % 0 % 55 

Delad dator   7 % 71 % 14 %   0 % 7 % 14 

Ingen dator 50 % 17 % 17 % 17 % 0 %   6 

Totalt 16 % 56 % 21 %   5 % 1 % 75 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

Ännu starkare än sambandet mellan tillgång till uppkopplad arbetsdator och upplevd osäker-

het verkar kopplingen mellan tillgång till Internet i hemmet och upplevd osäkerhet vara som 

vi kan se i Tabell 14 nedan. 65 % (35/54) av dem med Internet hemma är ofta eller ibland 

osäkra på Internet medan hela 90 % (19/21) av dem som inte har det känner sig osäkra i lika 

stor utsträckning. 

Det är även så att de som har Internet i hemmet i lägre grad undviker att svara på frågor i 

informationsdisken med hjälp av Internet; bara 21 % (11/53) av dem gör det medan mot-

svarande siffra för dem utan privat internetuppkoppling är 38 % (8/21). 
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Tabell 14: Osäkerhet på Internet beroende på tillgång till Internet i hemmet 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet inte Totalt antal 

Internet i hemmet 11 % 54 % 26 % 7 % 2 % 54 

Ej Internet i hemmet 24 % 67 % 10 % 0 %  0 % 21 

Totalt 15 % 57 % 21 % 5 % 1 % 75 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

I Figur 4 syns det att hur respondenterna upplever att tekniken kring datorerna fungerar inte 

nämnvärt påverkar hur ofta de känner sig osäkra på Internet. Däremot finns ett samband 

mellan hur stor satsningen på internetdatorer varit på arbetsplatsen och respondenternas 

upplevda osäkerhet på Internet vilket Figur 5 visar. 

 

I detta avsnitt har vi sett att tillgången till uppkopplade datorer har ett samband med hur 

osäkra respondenterna känner sig på Internet. Att de som arbetade halvtid kände sig mer 

osäkra på Internet än sina heltidsarbetande kollegor såg vi i det förra avsnittet (se s. 30). Finns 

det också en korrelation mellan deltidsarbete och en sämre tillgång till internetdatorer på 

arbetsrummet? I Tabell 15 nedan syns det tydligt att det finns ett sådant samband. Av dem 

som arbetar deltid delar 31 % (5/16) sin arbetsdator med en eller flera kollegor och 19 % 

(3/16) har ingen alls. Bland dem som har en heltidstjänst delar 15 % (9/60) dator och 5 % 

(3/60) saknar helt tillgång till uppkopplad dator på arbetsrummet. 
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Figur 4: Sambandet mellan hur tekniken kring 
Internet fungerar och den upplevda osäkerheten 
på Internet. (Markörerna i diagrammet är s.k. 
solrosmarkörer där varje pinne motsvarar en 
respondent.) 

Figur 5: Sambandet mellan storleken på 
satsningen på internetdatorer och den upplevda 
osäkerheten på Internet. (Markörerna i diagrammet 
är s.k. solrosmarkörer där varje pinne motsvarar en 
respondent.) 
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Tabell 15: Tillgång till uppkopplad arbetsdator bland dem med hel-/deltidstjänst 

 Egen dator Delad dator Ingen dator Totalt antal 

Heltidstjänst 80 % 15 %   5 % 60 

Deltidstjänst 50 % 31 % 19 % 16 

Totalt 74 % 18 %   8 % 76 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda  
Internet i sitt arbete (2000). 
 

Regionala skillnader i datortillgång 

Respondenterna från Kalmar län uppger att de har bättre tillgång till uppkopplade arbets-

datorer än de från Uppsala kommun. 79 % (31/39) av Kalmar läns bibliotekarier har en egen 

dator på sitt arbetsrum medan 18 % (7/39) delar sin dator med en eller flera kollegor. Bara en 

bibliotekarie (3 %) i Kalmar län saknar helt tillgång till dator i sitt arbetsrum. I Uppsala 

kommun däremot har 14 % (5/37) ingen uppkopplad dator på arbetsrummet, 19 % (7/37) 

delar en medan 68 % (25/37) har en egen. Respondenterna från Kalmar län är följaktligen mer 

nöjda med satsningen på internetdatorer på sin arbetsplats vilket framgår av Tabell 16. 

 

Tabell 16: Hur stor satsningen på internetdatorer upplevs vara i de båda regionerna 

 
Mycket  

för stor 
För stor Lagom För liten 

Mycket  

för liten 
Vet inte Totalt antal 

Kalmar län 0 % 3 % 78 % 18 % 0 % 3 % 40 

Uppsala kommun 0 % 0 % 47 % 42 % 6 % 6 % 36 

Totalt 0 % 1 % 63 % 29 % 3 % 4 % 76 

Källa: Enkätundersökning om folkbibliotekariers möjligheter att lära sig använda Internet i sitt arbete (2000). 

 

I Kalmar län har respondenterna också i högre grad tillgång till Internet i hemmet: 78 % 

(31/40) jämfört med 67 % (24/36) i Uppsala kommun. 

Internets påverkan på stressen på arbetsplatsen 

Vi såg tidigare (s. 24) att 28 % av respondenterna i enkätundersökningen ansåg att stressen 

ökat på arbetsplatsen i och med införandet av Internet medan bara 4 % ansåg att den minskat.  

Det visade sig också, som vi kan se i Figur 6, att det främst var de som oftare kände sig 

osäkra på Internet som också ansåg att stressen ökat. 
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Sammanfattning av enkätundersökningen 

Genomsnittsbibliotekarien i undersökningen var en kvinna på 49 år som tog sin examen 1980. 

Hon arbetar heltid på kommunens huvudbibliotek och har 13 timmar yttre tjänst i veckan. I 

informationsdisken har hon haft Internet sedan 1997 och på sitt arbetsrum fick hon en egen 

internetdator 1998. Uppkopplingen är i båda fallen via kommunens nätverk. I sitt arbete 

använder hon Internet till att söka information, bl.a. i databaser, och för att läsa och skriva e-

post. Hon söker också information på Internet i rent övningssyfte. Övningssökning är ingen-

ting hon har särskild arbetstid avsatt för och hon skulle önska att mer tid kunde avsättas för 

det. Hon är inte rädd att det ska ta för lång tid att besvara frågor i informationsdisken med 

hjälp av Internet och undviker inte det mediet av den anledningen. Sedan 1998 har hon till-

gång till Internet i hemmet där hon också läser och skriver e-post och söker information, även 

i rent övningssyfte. Internetkunskap ingick inte när hon utbildade sig till bibliotekarie, men 

hon har gått någon kurs om Internet sedan hon började arbeta. Satsningen på internetdatorer 

på arbetsplatsen tycker hon är lagom stor, men hon tycker inte att motsvarande satsning på 

utbildning av bibliotekarierna är tillräckligt stor. Det händer att tekniken kring Internet 

krånglar ibland, men hon tycker inte direkt att stressen har ökat sedan Internet infördes på 

arbetsplatsen. Ibland känner hon sig osäker på Internet. Det hon tycker är svårt med Internet 

är att hitta relevant information i det mycket stora utbudet och sedan bedöma dess tillförlitlig-

het. 
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Figur 6: Hur den upplevda osäkerheten på Internet 
påverkar hur stressen på arbetsplatsen upplevs ha 
förändrats sedan Internet infördes. (Markörerna i 
diagrammet är s.k. solrosmarkörer där varje pinne 
motsvarar en respondent.) 
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Denna sammanfattning av den genomsnittlige bibliotekarien i undersökningsområdet ger 

en positiv bild av bibliotekariernas situation vad gäller deras möjligheter att lära sig använda 

Internet i sitt arbete. Alla är dock inte som genomsnittet, vilket vi såg tidigare i det här 

kapitlet. Vi har sålunda sett att det fortfarande finns bibliotekarier som saknar tillgång till 

Internet på arbetsrummet och i informationsdisken och följaktligen inte använder Internet alls 

i sitt arbete. Några har ingen utbildning i Internet, varken från grundutbildningen eller från 

någon kurs. Drygt en av fem tycker att tekniken kring Internet krånglar ofta och drygt en 

fjärdedel anser att stressen på arbetsplatsen ökat sedan Internet infördes. Drygt en fjärdedel av 

respondenterna undviker att besvara frågor i informationsdisken för att de är rädda att det tar 

för lång tid och nära tre fjärdedelar är ofta eller ibland osäkra på Internet.  

Det finns en hel del intressanta samband mellan den osäkerhet på Internet som en 

majoritet av respondenterna ofta eller ibland känner och olika variabler ur enkätundersök-

ningen. Dessa samband antyder att de som mindre ofta kände sig osäkra på Internet i större 

utsträckning än sina osäkrare kollegor: 

• har nyare examina 

• har lägre ålder 

• har haft undervisning i Internet i grundutbildningen 

• är lite mer nöjda med satsningen på internetdatorer och satsningen på internetutbildning 

för bibliotekarierna på den egna arbetsplatsen 

• arbetar på kommunens huvudbibliotek 

• innehar en heltidstjänst 

• har tillgång till en egen internetdator på arbetsrummet (vilket fler som arbetade heltid har 

jämfört med dem som arbetar deltid). 

• har internetuppkoppling i hemmet 

• arbetar på ett bibliotek i Kalmar län 

Två variabler visade sig ha en obetydlig påverkan på den upplevda osäkerheten på Internet: 

hur respondenterna upplevde att tekniken kring Internet på arbetsplatsen fungerar och ifall de 

gått en kurs i internetkunskap sedan de började arbeta som bibliotekarier. Den senare 

variabeln är dock lite otydlig eftersom kursens omfattning inte framgår. 

Att bibliotekarierna i Kalmar län mer sällan känner sig osäkra på Internet än sina kollegor 

i Uppsala kommun har sannolikt att göra med att de i högre grad uppfyller kriterierna ovan 

som var förknippade med en mindre utbredd osäkerhet. Således har bibliotekarierna i Kalmar 

i större utsträckning än sina kollegor i Uppsala kommun lägre ålder och nyare examina. 
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Följaktligen har de även i större utsträckning haft undervisning i Internet under sin grundut-

bildning. I Kalmar län arbetar en större andel av bibliotekarierna på kommunens huvudbiblio-

tek och de arbetar oftare heltid. De har bättre tillgång till internetdatorer både på sitt arbets-

rum och i hemmet. Slutligen är de även i högre grad nöjda med arbetsplatsens satsning på 

internetdatorer och internetutbildning för bibliotekarierna. 

Dessa kvantitativa resultat från enkätundersökningen kommer i nästa kapitel att komplett-

eras med resultaten från den kvalitativa intervjuundersökningen och det söktest som de inter-

vjuade bibliotekarierna genomgick. 
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Intervjuundersökningen 

Syftet med intervjuundersökningen är i första hand att ta reda på hur bra folkbibliotekarier är 

på att söka på Internet. Det här kapitlet är emellertid även menat att ge en fylligare och mer 

nyanserad bild av hur det ser ut på folkbiblioteken i undersökningsområdet än vad enbart 

redovisningen av enkätresultaten förmår att ge. 

Urvalet 

Jag genomförde åtta intervjuer och i huvudsak gick det bra att få tag i informanter till dessa. I 

Kalmar län hade jag fått uppgifter av bibliotekscheferna om de anställdas examensår och 

arbetsplats i samband med att jag tog kontakt för att fråga om jag fick komma med mina 

enkäter. Jag gjorde sedan mitt urval, ringde runt och frågade de presumtiva informanterna om 

de ville ställa upp och alla tackade ja direkt. Enda problemet där var att en tilltänkt informant 

på ett av de allra sista biblioteken jag åkte till var hemma med sjukt barn. Som tur var fanns 

det en annan bibliotekarie på samma bibliotek som var med i samma urvalsgrupp, som var 

villig att ställa upp i stället. 

I Uppsala var det lite besvärligare att få tag på informanter. För det första ville de inte 

lämna ut namn och examensår på bibliotekarierna p.g.a. sekretesslagstiftningen. Detta löste 

jag på stadsbiblioteket genom att skicka runt en lista på vilken bibliotekarierna själva fick 

fylla i namn och examensår. Problemet här var att det bara var 15 av 25 bibliotekarier 

närvarande vid mötet. När jag ringde runt för att fråga om intervjuerna hade jag otur att först 

ringa till ett par som var på semester och på kurs. Därpå fick jag två nej. Den ena bibliotek-

arien hade precis haft en stor intervju med en student från Borås och den andra ville inte 

eftersom hon tyckte att hon var för dålig på Internet. Efter att jag förklarat för henne att det 

inte alls spelade någon roll hur bra eller dålig hon var och att det inte var någon anledning att 

tacka nej, sa hon att hon också hade väldigt mycket att göra just då och det var ett argument 

som jag måste acceptera. Jag lyckades till slut få tag på två informanter från stadsbiblioteket. 

Till kommundelsbiblioteken hade jag ingen lista utan fick ringa runt och fråga om det 

arbetade någon bibliotekarie på biblioteket med examensår före/efter 1990 som kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju. Det gick förvånansvärt smidigt. 
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Sökfrågorna 

De fyra frågor som informanterna skulle lösa med hjälp av Internet valde jag med målsätt-

ningen att de skulle vara olika varandra vad gäller typen av information som efterfrågades, 

svårighetsgrad och lämpligaste sökväg. Den första frågan var om de kunde hitta den isländska 

dagstidningen Morgunblaðið. Jag tänkte mig detta som en enkel uppgift att lösa genom att 

klicka sig fram till rätt hemsida (www.mbl.is) i en internationell katalog som exempelvis 

www.yahoo.com. Det visade sig dock att av de sex som klarade frågan gick två via Kiosken 

(www.esperanto.se/kiosken) som de hade inlagd som bokmärke. Två försökte gå via ett 

bokmärke till Kiosken men hittade det inte. Den ena av dem hittade Kiosken via Uppsala 

universitetsbiblioteks hemsida och den andra valde istället att gå till Evreka och klicka på 

”Tidningar” och sedan hitta Morgunblaðið under rubriken ”I andra nordiska länder” som 

alltid följer på de svenska träffarna. En hittade rätt via www.svenska-sidor.com/media som 

fanns på hennes biblioteks länksida och en sökte i Alta Vista på [morgunbladid] med språk-

avgränsning till isländska.37 

Den andra frågan var en autentisk fråga som jag fick under min praktik. Det var en dam 

som ville se bilden på sitt fritidshus i Rönninge som var till salu, vilken hennes mäklare lagt 

ut på mäklarfirmans, Bjartorps, hemsida. Eftersom namnet är så speciellt tänkte jag mig att 

denna fråga skulle lösas genom att söka på [bjartorp] rätt och slätt i en svensk sökmotor som 

t.ex. Evreka. Två stycken löste frågan på detta sätt. En sökte i Evreka på [+mäklare 

+bjartorp]. Tre stycken gick via mäklarsidor (www.hemnet.se och www.lagerling.se) som de 

kände till och en chansade på URL:en www.bjartorp.se och hade tur. Endast en kom inte 

fram. 

Tredje frågan var hur många danskar som fått nobelpriset genom tiderna i samtliga 

kategorier. Denna fråga tänkte jag skulle skilja sig från de tidigare genom att det är specifik 

information och inte bara en särskild hemsida som efterfrågas. Svaret finns att hitta på 

nobelstiftelsens hemsida (www.nobel.se/prize/advancedsearch.html) där de har en databas 

över pristagarna i vilken man bland annat kan söka på land om man har valt den avancerade 

sökningen.  

Sex stycken kom till nobelstiftelsens hemsida, men bara två av dem lyckades svara på 

frågan. Fyra av de sex använde sig av en sökmotor och sökte där på [nobelpris] (2 stycken), 

[nobelpriset] och [nobelstiftelsen]. En chansade på www.nobel.se och kom rätt därifrån och 

en gick via www.svenska-sidor.com/. Två kom aldrig ens till Nobelstiftelsens hemsida. 
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På den sista frågan ville jag att de skulle söka efter bilderna från Andrées ballongfärd till 

nordpolen. Dessa bilder, 21 stycken, har Andréemuseet i Gränna lagt ut på URL:en 

andree.grm.se/saa/default.htm. Två lyckades lösa denna fråga helt. Liksom i förra frågan kom 

fyra till rätt hemsida men lyckades inte hitta bilderna. En av dem hittade istället via sin 

sökning i Alta Vista till en annan hemsida där två av bilderna fanns. Endast två försökte söka 

med hjälp av att välja bilder/images i sökmotorn. Fem av dem som hittade Andréemuseets 

hemsida gick via en sökmotor där de sökte på [andree expeditionen], [+andree +expedition], 

[+andree +ballong], [andree] och [+andreemuse* +gränna]. En gick till www.kultur.nu och 

klickade på museer och kom rätt därifrån. Två klarade inte alls av frågan. 

Presentation av informanternas situation 

Jag har valt att presentera informanterna och deras situation indelade i tre grupper. Den första 

gruppen innehåller de informanter som har alla yttre förutsättningar att vara duktiga att söka 

information på Internet. De har god tillgång till internetdatorer, Internet ingick som en del av 

deras grundutbildning och de använder Internet som en naturlig del i arbetet. I den andra 

gruppen, som också är den största, hamnar de informanter som har god tillgång till Internet 

men som ännu inte lärt sig behärska det fullt ut. I den tredje gruppen har jag placerat de 

informanter som har en mycket begränsad möjlighet att använda Internet i sitt arbete. 

Gruppen med bäst förutsättningar 

Bibliotekarie på huvudbiblioteket i Uppsala kommun med examensår 1997 

Denna informant gick sin grundutbildning på distans i Stockholm mellan 1993 och 1997 och 

arbetar nu på stadsbiblioteket i Uppsala. Där är alla datorer uppkopplade. Informanten har 

även uppkoppling hemma sedan 1995. Hon upplever att det väldigt sällan är problem med det 

tekniska och det finns tekniker i huset man kan vända sig till. Är det någon gång problem så 

ligger det oftast inte på biblioteket utan på kommunens servrar. Ibland upplever informanten 

att det går lite långsamt vid sökningar i vissa databaser eftersom biblioteket är öppet när data-

baserna är som mest besökta. 

Informanten arbetar cirka 20 timmar i veckan i informationen och använder då Internet 

bl.a. till att belägga böcker i Libris (som hon konstant har uppe), söka artiklar i Presstext eller 

Mediearkivet samt söka efter precisa frågor som adresser till myndigheter eller vem som 

                                                                                                                                                         
37 Vid redovisningen av sökbeteendena har jag angivit söksträngarna inom hakparenteser. 
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pratade i radio i går. Till ämnesfrågor använder hon hellre böcker för att kringgå problemet 

med källkritiken på Internet. I inre tjänst använder informanten Internet både vid katalogis-

ering och inköp. Hon kan då se hur en titel katalogiserats i andra länder eller läsa en recension 

på en okänd bok de fått i inköpsförslag. 

Internet har blivit ett lyft för yrket menar informanten som säger att man som bibliotek-

arie kan stå till tjänst med mer samtidigt som många traditionella arbetsuppgifter, som t.ex. 

katalogisering, underlättas. Hon ser inte heller några yrkesmässiga nackdelar med Internet, 

förutom att hon ser en övertro på att allt ska finnas på Internet och att källkritiken ofta glöms 

bort. 

Informanten skulle gärna se mer interaktivitet på biblioteket både mellan bibliotekarierna 

och i kontakten med låntagarna. Nackdelen med referensfrågor över nätet är att det blir 

svårare att genomföra en referensintervju, men annars ser hon bara fördelar med att lägga in 

fler funktioner på bibliotekets hemsida eftersom ökad service alltid är bra.  

I sin grundutbildning hade informanten både en kortare introduktion och en 5-poängskurs 

i Internet. Någon fortbildning har hon inte fått förutom viss internutbildning av bibliotekets 

IT-bibliotekarie då han visat hur man bäst använder vissa källor. Informanten skulle önska att 

hon hade mer tid att träna och, framförallt, utvärdera källor samt utarbeta en metodik för 

detta. Hon är dock medveten om att hon har tur som arbetar så mycket i informationen för 

dels lär hon sig medan hon använder Internet och dels hinner hon inte glömma det hon lärt 

sig. 

 
Sökningen. Informanten gav ett mycket säkert intryck vid sina sökningar på Internet. Hon 

visste direkt vart hon ville och hur hon skulle göra för att ta sig dit och hon hade inte heller 

några problem att hitta fram till rätt information när hon väl kommit till rätt hemsida. Det 

enda hon hade problem med var att hitta bokmärket till Kiosken i bokmärkeskatalogen på 

datorn i informationsdisken där vi satt. 

Bibliotekarie på ett filialbibliotek i Kalmar län med examensår 1995 

Denna bibliotekarie som jag intervjuade på ett filialbibliotek i Kalmar län tog sin examen 

1995. Han har haft fast tillgång till Internet både i informationsdisken och på sitt arbetsrum 

sedan han började på arbetsplatsen för ungefär fyra år sedan. Uppkopplingen har han inget att 

invända emot. Den har uppgraderats några gånger för att gå fortare men det kan ändå gå 

långsamt ibland.  
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Informanten använder Internet till det mesta numera. Han söker i andra bibliotekskata-

loger för att belägga böcker och gör alla fjärrlån via Internet. I informationsarbetet blir det 

också ämnessökningar och sökningar efter mer udda författare eller särskilda, aktuella upp-

gifter, som vilken låt som spelades på radion en viss tid dagen innan. Fulltextdatabaser, som 

Presstext och Mediearkivet, där man kan få informationen direkt och slipper beställa den, 

uppskattar informanten mycket. Han tycker att Internet är en enorm guldgruva. Enda nack-

delen han ser är att det kan vara omständligt att behöva söka i många olika sökmotorer med 

olika sökstrategier när det är någon specifik information han letar efter. 

Den grundkunskap om hur man söker information och olika sökstrategier som han fick på 

sin grundutbildningen tycker informanten räcker för att kunna använda Internet. Kunskap i att 

använda Internet ingick i grundutbildningen, men informanten betonar att han även har nytta 

av kurserna i att söka i databaser när han söker på Internet eftersom det bygger på samma 

princip. Han har lärt sig att använda Internet praktiskt genom att använda det som en naturlig 

del i arbetet och tycker att han har tid att t.ex. gå in på olika sökmotorers hjälpsidor för att 

förkovra sig om han känner att han inte får de träffar han vill ha.  

 
Sökningen. Informanten använde sig bara av Alta Vista och sina bokmärken. Han var en av 

två som klarade alla frågorna, men sa själv att han bara skulle löst frågorna om dagstidningen 

och mäklarfirman direkt i informationsdisken om han fått frågorna där. De båda andra 

frågorna skulle han bett att få återkomma med. 

Gruppen med medelgoda förutsättningar 

Bibliotekarie på ett huvudbibliotek i Kalmar län med examensår 1995 

Nästa informant är från Kalmar län, tog sin examen 1995 och arbetar på kommunens huvud-

bibliotek. Hon har haft tillgång till fast uppkopplad dator både i arbetsrummet och i informat-

ionen sedan ”ett par år i alla fall” och säger att hon slipper bekymra sig om tekniska problem 

dels för att kommunen har en IT-avdelning och dels för att det finns andra bibliotekarier som 

kan rätt mycket om teknik. 

Då informanten är med i en arbetsgrupp som planerar till exempel teaterföreställningar 

har hon ”jättestor nytta” av e-post. Annars använder hon bara Internet till att göra sökningar i 

informationsdisken och då använder hon sig främst av favoriterna de har inlagda där. Det är 

främst till väldigt aktuella frågor, som t.ex. nya lagar eller utredningar, som hon tar hjälp av 

Internet i referensarbetet. Informanten ser Internet som ett utmärkt komplement till övriga 
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informationskällor men tycker att det är ett problem att exempelvis nynazistisk propaganda 

sprids via Internet. 

Informanten hade ingen internetutbildning på sin grundutbildning men gick en 5-poängs-

kurs på Högskolan i Kalmar om Internet. I sitt arbete har hon prövat sig fram när behovet dykt 

upp men har inte lagt ner speciellt mycket tid på att öva sig i att använda Internet eftersom 

hon känner att det är så mycket annat som hon bör göra.  

 
Sökningen. Informanten beklagade att hon inte hade så många bokmärken på arbetsdatorn 

där vi satt som i informationsdisken. Trots detta kom hon fram till rätt hemsida på tre av 

frågorna med hjälp av bokmärken. Den fjärde frågan, den om mäklarfirman kom hon till via 

Evreka där hon sökte på mäklarfirmans namn. Hon kom fram till den hemsida där 

informationen fanns på alla frågorna men på två av dem, nobelpris- och andréefrågan, 

lyckades hon ändå inte hitta informationen jag frågat efter.  

Bibliotekarie på ett kommundelsbibliotek i Uppsala kommun med examensår 1976 

Denna kommundelsbibliotekarie tog examen 1976. Samtliga datorer på hennes arbetsplats är 

uppkopplade sedan hösten 1999. Innan dess var det bara informantens arbetsdator som var 

uppkopplad eftersom hon är ansvarig för biblioteket och är beroende av e-post i sin kommun-

ikation med bl.a. kommundelsförvaltningen. Då biblioteket är ett integrerat skol- och folk-

bibliotek är uppkopplingen via skolans server och det gör att bibliotekets uppkoppling går 

väldigt långsamt ibland när många datorer används i datasalen och övriga klassrum eftersom 

bibliotekets kommunikation inte prioriteras. Främst är det kopplingen till stadsbiblioteket som 

fungerar dåligt, men detta problem är något som de avser att ändra på ganska snart. 

Eftersom det går lätt att växla mellan utlåningsprogrammet och att söka på Internet sam-

tidigt på datorn i informationsdisken så använder informanten ofta Internet i referensarbetet 

till sådant som hon inte hittar i bokhyllan. Främst är det Mediearkivet, BURK (som hon 

använder via Internet), Littinfo och Artikelsök. Eftersom kommundelsbiblioteket även 

fungerar som ett skolbibliotek har de länkar inom olika ämnesområden sorterade i mappar 

beroende på vilka teman klasserna arbetar med för tillfället.  

Att sålla informationen och kritiskt granska den är något som informanten menar är svårt 

för eleverna att göra och som bibliotekarierna vid hennes bibliotek lägger stor vikt vid att lära 

ut. I det arbetet tycker hon att de spelar en stor roll. Informanten skulle önska att de hade fler 

publika internetdatorer (idag har de två) och att eleverna skulle ha privata diskutrymmen på 
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en hårddisk på en server som skulle kunna nås från både bibliotekets datorer och datorerna i 

klassrummen och datasalen. 

Informanten har deltagit i några utbildningstillfällen på stadsbiblioteket och även gått en 

kurs vid Uppsala universitet, men anser ändå att hon skulle behöva gå långt fler kurser och i 

kombination med det ha mer tid att använda Internet så att kunskaperna befästs. 

 
Sökningen. Informanten arbetar helst med bokmärken. I disken har de en stor mängd 

bokmärken som de ordnat enligt SAB-systemet, men i hennes arbetsrum där hon gjorde 

sökningarna hade hon inte lika många. 

De båda första frågorna klarade informanten helt. Först sökte hon på [morgunbladid] i 

Evreka utan att få några träffar. Hon hittade tidningen genom att göra samma sökning i Alta 

Vista med språkbegränsningen ”Icelandic” markerad. Här gjorde hon dock samma misstag 

som filialbibliotekarien i Kalmar län med den äldre examen (se s. 47) och klickade på en 

webbannons i tron att det var ett felmeddelande. Mäklarfirman Bjartorp AB hittade hon 

genom att söka på [+mäklare +bjartorp]. Innan dess försökte hon klicka sig fram i Evrekas 

katalog utan resultat. Då försökte hon söka på först [bjartorp] och sedan [mäklare] men 

märkte inte att hon bara sökte i den kategori i katalogen som hon var i. Så hon kom bara till 

Gula sidorna där hon hittade Bjartorps telefonnummer. 

De två sista frågorna lyckades informanten lösa till hälften. Hon kom till Nobelstiftelsens 

och Andréemuseets hemsidor men hittade inte den avancerade sökningen respektive 

bildarkivet. 

Bibliotekarie på huvudbiblioteket i Uppsala kommun med examensår 1968 

Den här informanten arbetar på Uppsala stadsbibliotek och tog sin examen 1968. Hon har 

tillgång till internetdator både i informationen, på sitt arbetsrum och i hemmet. Det tekniska 

tycker hon fungerar bra även om det inte alltid går så fort som hon skulle vilja.  

Informanten arbetar mycket med bokinköp vilket avspeglas i hennes internetanvändning. 

Libris, Amazon och Bokus är de hemsidor som hon oftast besöker för att få fram uppgifter om 

de titlar som hon fått inköpsförslag på. Recensioner läser hon också på nätet. I informations-

disken löser hon helst frågor med det tryckta referensmaterialet. Men för att belägga böcker 

går hon återigen ofta till Libris och då hon söker en uppgift som ska vara så färsk som 

möjligt, som inom medicin, använder hon också Internet. Hon frågar också ofta om låntagaren 

själv sökt på Internet och ibland hänvisar hon låntagare till någon lämplig sida som de kan 

titta på själva. 
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Idag tycker informanten att det kan ta onödigt mycket tid att hitta det man söker och spår 

att det kommer att finnas fler givna standardingångar dit man kan gå för att slippa söka i 

sökmotorerna. Den enda internetutbildning informanten har är den interna utbildning hon fått 

på biblioteket, men hon tycker att det räcker eftersom hon lär sig mycket genom att använda 

Internet själv. Fast hon tillägger att hon säkert gör saker på sitt eget personliga sätt eftersom 

hon är så gott som självlärd. 

 
Sökningen. Informanten klarade de båda första frågorna om dagstidningen och mäklarfirman 

genom att gå via Kiosken och Hemnet. De båda andra frågorna klarade hon inte alls. På 

nobelprisfrågan kom hon som närmast till Kungl. Vetenskapsakademien där det fanns en länk 

till Nobelstiftelsen och på bildfrågan kom hon till Stiftelsen Grännamuseernas hemsida men 

där missade hon den rullgardin som kunde lett henne till Andreemuseets sida. Informanten 

tillade efteråt att till de två sista frågorna skulle hon använt sig av böcker istället för Internet. 

Bibliotekarie på ett huvudbibliotek i Kalmar län med examensår 1962 

Denna informant arbetar på ett huvudbibliotek i Kalmar län och har en examen från 1962. På 

hennes arbetsplats har samtliga bibliotekarier tillgång till en egen uppkopplad dator och det 

finns en i informationsdisken också. Informanten upplever att det är problem med att komma 

ut på nätet ibland även om det oftare fungerar än inte. Sedan hösten 1999 finns det ett jour-

nummer till kommunens IT-avdelning som hjälper till med akuta problem, vilket informanten 

upplever som en trygghet. 

Eftersom informanten är chef för sitt bibliotek arbetar hon mycket med administration 

och har få timmar i informationsdisken per vecka. Detta avspeglar sig i hennes internetan-

vändande. Mest använder hon kommunens intranät där hon har tillgång till kommunens 

ekonomi, befolkningsregister, e-postlistor m.m., men hon går också in på andra kommuners 

och biblioteks hemsidor. Det är inte ofta som informanten väljer att lösa en fråga i informat-

ionsdisken med Internet. Det är bara då frågan är för aktuell för att det ska finnas något tryckt 

material som hon kanske prövar Internet. Hon tycker att det är ett problem att många sidor 

uppdateras för sällan eftersom det är just aktuell information hon är ute efter och att det ofta 

tar längre tid att hitta informationen än vad man förväntar sig. 

Informanten vill att Internet ska användas som ett komplement till det egna mediebe-

ståndet dels som referensmaterial och dels för att fjärrlåna böcker som saknas. Informanten 

skulle vilja kunna ta sig mer tid till att förkovra sig i att söka på Internet. Hon gick en distans-

kurs som länsbiblioteket ordnade för ett år sedan som dock till en del inte var uppdaterad, 
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vilket informanten nästan fick att låta som en fördel då hon sa att det var bra att upptäcka att 

det finns många brister på nätet. 

 
Sökningen. Informanten kände sig tyvärr stressad i söksituationen, särskilt på den sista frågan 

då hon fick veta att det var bilder hon skulle leta efter eftersom hon visste att bilder är lång-

samma. En anledning till stressen kan ha varit att hon inte lyckades komma ut på Internet på 

sin dator på sitt arbetsrum och att samtalet till ovannämnda IT-jour drog ut på tiden så att 

biblioteket hann öppna medan vi satt vid en av de publika internetdatorerna.  

Informanten satt alltså vid en publik dator som hade www.msn.se/homepage.asp som 

startsida. På denna sida finns en sökfunktion som hon använde till alla frågorna. Mitt intryck 

var att hon använde första bästa sida.  

Den enda fråga som hon klarade av helt var mäklarfrågan som hon löste genom att söka 

på [bjartorp]. Då hon sökte på [nobelpris] kom hon till Nobelstiftelsens hemsida men hittade 

inte till ”advanced search”. På frågan om Morgunblaðið nådde hon inget resultat alls. Hon 

medgav att hon inte alls visste hur hon skulle göra, provade att söka på [morgunbla] med 

avgränsningarna ”Sverige” och ”alla språk” och gav sedan upp. På sista frågan hittade hon en 

artikel om Andrée i Norstedts stora focus efter sökning på [andree]. [andree och ballongfärd] 

gav inga träffar medan bara [ballongfärder] ledde henne fram till information om en tillfällig 

utställning på postens hemsida. Enda bilden på Andrée blev alltså ett frimärke. 

Gruppen med de sämsta förutsättningarna 

Bibliotekarie på ett kommundelsbibliotek i Uppsala kommun med examensår 1990 

Den här informanten arbetar 75 % som barnbibliotekarie på ett kommundelsbibliotek i 

Uppsala kommun och tog sin examen 1990. På hennes bibliotek finns det bara en uppkopplad 

dator och den står i hennes kollegas arbetsrum. Hon har inte heller Internet i hemmet. Hon har 

alltså möjlighet att använda Internet på arbetsplatsen, men förhållandena inbjuder knappast. 

Detta innebär att hon väldigt sällan använder Internet i sitt arbete och aldrig till att besvara 

frågor i informationsdisken. Hon beskriver sig själv som nybörjare men tillägger att hon inte 

är rädd för datorn och Internet och att hon gärna provar när hon får tid.  

Informanten skulle vilja ha både en uppkopplad dator i informationsdisken och en publik 

uppkoppling så att besökarna själva kan söka. För att lära sig mer i att söka på Internet vill 

hon gå på en kurs av något slag, för hon inser att det inte skulle finnas tid om hon skulle 

försöka på egen hand. Hitintills har informanten gått en halvdagskurs med den IT-ansvarige 
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på stadsbiblioteket då han tipsade om användbara databaser m.m. Hon tillägger dock att hon 

glömt mycket av det eftersom hon så sällan använder Internet. 

 
Sökningen. På tidningsfrågan chansade informanten på URL:en www.morgunbladid utan att 

ange någon toppdomän. Hon gav snabbt upp och chansade på en ny URL: www.bjartorp.se. 

Den här gången gick det bättre, men så hade hon kommit ihåg toppdomänen. 

När informanten skulle leta efter de danska nobelpristagarna gick hon till SUNET och 

klickade där på en länk till internationella Yahoo. Hon sökte på [nobelprize] och kom till 

www.nobelprizes.com där det fanns ett arkiv över nobelpristagare, tyvärr utan landsangivelse. 

Hon sökte då istället på [nobelpris] och kom till Nobelstiftelsen, men inte till den avancerade 

sökningen.  

Bilderna sökte hon också via internationella Yahoo, men istället för att backa webbläsaren 

skrev hon in adressen till SUNET en gång till och gick via samma länk. Hon kom fram till rätt 

hemsida denna gång också, men hittade inte bilderna. 

Bibliotekarie på ett filialbibliotek i Kalmar län med examensår 1976 

Denna informant tog examen 1976 och arbetar på tre olika filialer i Kalmar län. Av dessa 

filialer är det bara en som har uppkoppling till Internet. Den andra filialen har ett IT-café i 

anslutning till biblioteket och den tredje saknar helt Internet. På den filialen med Internet är 

det två datorer som är anslutna till Internet via modem, en i hennes arbetsrum och en publik. 

Detta innebär att om informanten vill använda Internet för att svara på en fråga i informations-

disken och den publika datorn är upptagen så får hon gå in på sitt arbetsrum och söka därinne. 

När informanten använder Internet är det ofta Libris, Lånecentralen i Malmö eller 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB som hon går till. När hon får frågor om något som 

är för aktuellt för att det ska finnas i tryckt form använder hon sig av Internet liksom då hon 

söker efter tidnings- eller tidskriftsartiklar. Då är det Presstext hon går till. 

Förutom att informanten har ont om uppkopplade datorer så fungerar inte alltid de hon 

har. Hon säger att det ”tar stopp” ganska ofta, att hon inte kommer ut på nätet eller att upp-

kopplingen bryts. Informanten skulle också önska att det fanns mer personal så att hon fick 

mer tid att jobba som bibliotekarie. Som det är nu arbetar hon nästan alltid ensam och gör 

många sysslor som kravhantering och sådant som en assistent skulle ha gjort på ett större 

bibliotek. Detta tillsammans med att hennes tid är splittrad på tre olika bibliotek gör att hon 

har svårt att få tid att förkovra sig i att hitta information på Internet. Hon önskar att hon hade 

tid att bli bättre på användarundervisning också. Informanten gick en 5-poängskurs i IT på 
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Högskolan i Kalmar för två år sedan och fick då en första introduktion till Internet. Sedan 

dess har hon provat sig fram och lärt sig lite av sina kollegor. 

 
Sökningen. Informanten säger att hon tycker att det är ett problem att man kan hitta väldigt 

mycket information utan att få tag på det man egentligen ville ha. Det märktes när hon gjorde 

sina sökningar att hon var ovan och osäker på att söka på Internet. Första frågan om dagstid-

ningen gick bra efter att hon först, via bibliotekets egen länksida, hittat en sida som krävde 

lösenord för att läsa Morgunblaðið. Den andra frågan om mäklarfirman var hon nära att lösa 

genom att försöka chansa på att adressen var www.bjartorp.se, vilket är rätt URL. Problemet 

var att hon utgick ifrån den förra adressen i adressfönstret som inte började på ”www” utan på 

”nywww”, vilket hon aldrig upptäckte. Hon meddelade istället att hon i en liknande situation 

skulle frågat någon annan om hjälp. 

Vid sökningen efter de danska nobelpristagarna gjorde informanten också några relativt 

enkla misstag. Först sökte hon i Alta Vista på [+nobel +dansk] med markeringen att hon bara 

ville ha träffar på svenska. Sedan sökte hon ytterligare en gång i Alta Vista på [”nobel prize” 

+ danmark”]. Denna gång utan den svenska markeringen. Då kom det upp en webbannons 

som hon liksom kommundelsbibliotekarien i Uppsala kommun med examensår 1976 (se 

s. 43) tog för ett felmeddelande och klickade på och blev förvirrad av när hon inte förstod vart 

hon kommit. Väl tillbaka till Alta Vista upptäckte hon att hon hade glömt ett plustecken före 

och ändrade söksträngen till [+”nobel prize” + danmark”]. Fortfarande var dock språkbland-

ningen kvar. Efter det gav hon upp. 

Andrée-frågan klarade hon till hälften genom att i Alta Vista söka på [+andree 

+expedition]. Först kom hon till rätt hemsida, men väldigt långt ner i hierarkin och hittade 

inte upp till indexsidan. En förkortning av URL:en hade där varit en lösning. I stället gick hon 

till en annan sida från Alta Vista som visade sig ha två bilder från Andrées expedition. 

Sammanfattning av intervjuundersökningen 

Intervjuundersökningen visar, liksom tidigare undersökningar, att det finns stora kompetens-

skillnader bland bibliotekarier vad gäller Internet. Endast två av åtta informanter klarade av 

att besvara samtliga av mina fyra sökfrågor. Det de har gemensamt är att båda gick sin 

bibliotekarieutbildning under nittiotalet och att de där fick undervisning i hur man använder 

Internet. De arbetar på bibliotek med god tillgång till uppkopplade datorer som det sällan är 

några problem med och de använder Internet dagligen som en integrerad del av sitt arbete. 

Båda har lång internetvana och ser sitt omfattande användande av Internet som viktigt för 
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utvecklingen av sin kompetens på området, men det är samtidigt viktigt att inte glömma bort 

att bägge hade utbildning i internetanvändning som grund att bygga sina erfarenheter på. 

I motsatsställning till de båda bibliotekarierna ovan står informanterna i gruppen med de 

sämsta förutsättningarna. De arbetar båda på filialbibliotek med mycket dålig tillgång till 

Internet. Ingen av dem hade internetkunskap i grundutbildningen. Tidsmöjligheterna är också 

intressanta att ta upp. Den ena informanten arbetade bara 75 % och den andra arbetade ensam 

på tre olika filialer vilket gjorde både att hennes tid var mycket uppsplittrad och att hon var 

tvungen att utföra sysslor som en assistent normalt skulle gjort. De använder mycket sällan 

Internet i sitt arbete och går därmed miste om den möjlighet till utveckling som praktisk 

användning ger. Den ena informanten saknar dessutom så gott som helt utbildning på området 

medan den andra för två år sedan gick en 5-poängskurs. Hon har dock sedan dess haft små 

möjligheter att omsätta sina nya kunskaper i praktiken. 

Informanterna i den grupp som jag ansett ha ”medelgoda” förutsättningar att kunna an-

vända Internet i arbetet är en mycket ojämn grupp, både som grupp och som enskilda inform-

anter. Det som knyter dem samman är att de alla har god tillgång till Internet på arbetsplatsen 

samt att de inte utmärkte sig åt något håll i mitt söktest. Fyra av åtta informanter tillhör den 

här gruppen. De har alla gått något slags kurs om Internet och använder sig också i någon mån 

av Internet i sitt arbete, men de anser samtidigt att det inte är nog. De skulle önska mer utbild-

ning, men framför allt mer tid så att de vågar använda Internet mer på arbetsplatsen och däri-

genom lär sig nytt och befäster gamla kunskaper.  

Resultaten från enkät- och intervjuundersökningen har presenterats var för sig i detta och 

det föregående kapitlet. I nästa kapitel kommer jag att sammanföra resultaten från de båda 

undersökningarna samt föra en diskussion kring dem. 
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Sammanställning och diskussion av resultaten 

I inledningskapitlet presenterade jag de båda syftena med min undersökning (se s. 14). 

Resultatet av det ena syftet, att undersöka hur bra folkbibliotekarier är på att söka på Internet, 

redovisade jag i förra kapitlet om intervjuundersökningen (s. 37). Enligt det andra syftet ska 

jag belysa de förutsättningar folkbibliotekarier haft att lära sig använda Internet i sitt arbete 

för att utifrån det kunna förklara vad eventuella skillnader i internetkompetens beror på. I 

kapitlet om enkätundersökningen (s. 20) redogör jag för dessa förutsättningar och i detta 

kapitel kommer jag att försöka ge en förklaring till vad skillnaderna i internetkompetens beror 

på. Jag kommer att göra det genom att sammanställa och diskutera resultaten från de båda 

delundersökningarna samt relatera dem till tidigare resultat. 

Användning av Internet och internetkompetens 

Vad används Internet till 

Respondenterna i enkätunderökningen använder främst Internet i arbetet till att söka i webb-

baserade databaser, läsa och skriva e-post samt söka information på webben. Många begagnar 

även Internet till att söka information i övningssyfte, prenumerera på sändlistor, läsa tidningen 

och söka i databaser via Telnet.  

I intervjumaterialet framgår det tydligt att man ser Internet som ett komplement till det 

övriga referensmaterialet snarare än en konkurrent, vilket innebär att man oftast använder 

Internet för att besvara de frågor som inte låter sig besvaras med traditionell referenslitteratur. 

Främst gäller det information som ännu inte hunnit eller aldrig kommer att tryckas i böcker. 

Ett exempel på det senare som ett par informanter nämnde var när någon frågar efter något ur 

ett radio- eller teveprogram dagen innan. Då kan informanten snabbt ta reda på vad låntagaren 

vill ha via radio- eller tevekanalens webbsida. En stor del av informanterna nämnde fördel-

arna med att kunna belägga verk i Libris och att få omedelbar tillgång till artiklar i fulltext-

databaser som Presstext och Mediearkivet. 

Även informanterna i Grips undersökning använde Internet som ett komplement till andra 

informationskällor.38 I Killanders och Vesterlunds undersökning från 1998 såg respondent-

erna inte heller någon motsättning mellan Internet och övriga referensverktyg, utan ansåg att 
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de kompletterade varandra. De resurser som Killanders och Vesterlunds respondenter använde 

sig mest av i sitt arbete var databaser och sökverktyg på webben, medan användningen av e-

post var lägre än väntat.39 Deras resultat stämmer bra överens med dem från min undersök-

ning, förutom att e-post används flitigt i båda regionerna. 

Vad var svårt med Internet? 

Ett av tre stora problem som Henriksson urskiljde ur sitt intervjumaterial var informanternas 

svårigheter att söka på Internet och få relevanta träffar.40 Grips informanter tyckte att det var 

svårt att hitta den sökta informationen och sedan värdera den.41 Just problemen att hitta 

relevant information och att bedöma dess tillförlitlighet var de som dominerade svaren på den 

sista öppna frågan i min enkätundersökning om vad som upplevdes som svårt med Internet.  

Att källkritiken på Internet upplevs vara svår i kombination med att det är svårt att få 

relevanta träffar på Internet kan vara en förklaring till att Internet inte lyckats tränga undan det 

traditionella referensmaterialet. Böckerna vet man var man har och de är redan i någon mån 

granskade eftersom de passerat både förlagets och bibliotekets urvalsprocesser. Är man då 

osäker på Internet är det naturligt att använda böckerna i första hand och Internet i de fall där 

inte böckerna räcker till. 

Skillnader i kompetens enligt de prövade variablerna 

I intervjukapitlet delade jag in informanterna i tre grupper efter hur goda deras förutsättningar 

har varit att lära sig använda Internet i sitt arbete. Denna gruppindelning fungerade också så 

att de i gruppen med bäst förutsättningar var de som hade det bästa sökresultatet och vice 

versa. När jag jämför variablerna kommer jag därför inte bara att räkna antalet korrekt eller 

felaktigt besvarade frågor utan även till vilken grupp informanterna tillhör. 

Jag är medveten om att resultaten från intervjuundersökningen inte kan anses generella 

eftersom respondenterna är dels för få och dels valdes ut med en strategisk urvalsprincip. Att 

                                                                                                                                                         
38 Evy Grip (1998), Internet i referensarbetet. En jämförelse mellan ett folkbibliotek och ett 

gymnasiebibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. för kultur- och 
biblioteksstudier vid Uppsala universitet, nr 1998:20, s. 30. 

39 Susanne Killander & Camilla Vesterlund (1998), Bibliotekarier och Internet. En undersökning av 
Internetanvändningen på tre folkbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Inst. för kultur- och biblioteksstudier vid Uppsala universitet, nr 1998:17, s. 42. 

40 Gunilla Henriksson (1999), bibliotekarier.it. Folkbibliotekarier om sin användning av den nya 
informationstekniken. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, gemensam enhet vid Göteborgs universitet och 
Högskolan i Borås, nr 1999:38, s.17. 

41 Grip, s. 32, 37. 
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jag tar med dem här är som kommentar till och förstärkning av tendenserna från enkätunder-

sökningen. 

Stad kontra landsbygd 

I enkätundersökningen var det tydligt att respondenterna från Kalmar län var mindre osäkra 

på Internet och i mindre utsträckning undvek att svara på frågor i informationsdisken av 

rädsla att det ska ta för lång tid än respondenterna från Uppsala kommun. I intervjuundersök-

ningen visade det sig däremot att fördelningen av korrekta och felaktiga svar var väldigt jämn 

mellan regionerna. Alla informantgrupperna fanns också representerade i respektive region 

vilket innebär att regionerna hade varsin informant i gruppen med de bästa förutsättningarna 

(grupp ett) och en vardera i den grupp som hade de sämsta förutsättningarna (grupp tre). 

Ny kontra gammal examen 

I Figur 2 (se s. 26) såg vi det tydliga sambandet mellan hur länge sedan det var som respond-

enterna tog sin examen och hur ofta de känner sig osäkra på Internet, som framkom i enkät-

undersökningen. I söktestet från intervjuundersökningen är det också de med ny examen som 

klarat sig bäst. Informanterna med ny examen hade besvarat nära dubbelt så många frågor helt 

rätt jämfört med dem med en examen från 1989 eller tidigare. Dessutom hade båda i inform-

antgrupp ett en ny examen. I grupp tre återfinns både en informant med ny och en med äldre 

examen. Här vill jag dock påminna om att informanten i grupp tre med ny examen tog den 

1990, vilket är precis på gränsen för att vara ny examen enligt min definition. 

Huvudbibliotek kontra filialbibliotek/kommundelsbibliotek 

I enkätundersökningen framkom det att en betydligt mindre andel av respondenterna som helt 

eller delvis arbetade på sin kommuns huvudbibliotek ofta kände sig osäkra på Internet än de 

som inte hade huvudbiblioteket som sin arbetsplats. Paradoxalt nog var förhållandet det 

omvända bland dem som aldrig var osäkra på Internet; där hade respondenterna med sin tjänst 

förlagd till enbart andra bibliotek än huvudbiblioteket störst andel. Det verkar som om det är 

ojämn standard på de bibliotek som inte är huvudbibliotek (filial-, kommundels-, skolbiblio-

tek och bokbussar). Symtomatiskt är att av informanterna från filial-/kommundelsbiblioteken 

i intervjuundersökningen hamnade bara en i mellangruppen, två i grupp tre och en i grupp ett, 

medan de flesta från huvudbiblioteken hamnade i mellangruppen. Om man slår ihop result-

aten för huvudbiblioteksinformanterna respektive filial-/kommundelsinformanterna så blir det 

däremot nästan ingen skillnad alls.  
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Vad beror variationerna och bristerna i internetkompetens på? 

I det här avsnittet tar jag upp de förslag till orsaker till ojämn och bristande internetkompetens 

bland folkbibliotekarier som lanserats i tidigare undersökningar för att se hur de stämmer med 

resultaten från denna undersökning. Jag tar även upp några samband som visat sig i den här 

undersökningen under rubriken Övriga orsaker. 

Tidsbrist 

I enkätundersökningen framkom det att ingen av respondenterna hade arbetstid avsatt för att 

öva sig i sökning på Internet och nära tre fjärdedelar önskade mer tid att söka för övnings 

skull. Bara en av fyra tycker sig ha tillräckligt med tid på arbetsplatsen för internetsökningar. 

Det är också en del som på den öppna frågan om vad som upplevs som svårt med Internet har 

skrivit om att de har ont om tid att söka. 

Bland informanterna är det många som skulle önska sig mer tid för att bli bättre på 

Internet. Tidsbristen verkar vara en tydlig orsak till det mindre lyckade testresultatet för den 

informant i grupp tre som har sin tjänst splittrad på tre olika filialer och som för det mesta 

arbetar ensam och måste lägga en hel del av sin tid på sysslor som borde gjorts av en assistent 

om det funnes någon. Samtidigt finns det informanter ur båda de andra grupperna som också 

skulle önska mer tid till att förkovra sig i internetkunskap. Det ligger dock en viss skillnad i 

nivå vad de skulle vilja använda tiden till. Den ena informanten i grupp ett skulle vilja ha mer 

tid till att utvärdera källor på Internet och utarbeta en metodik för detta, medan de i grupp två 

och tre som saknar tid skulle behöva den för lite mer grundläggande internetvana. 

Även om det är svårt att påvisa ett samband mellan tidsbrist och bristande internetkom-

petens så kan det i alla fall konstateras att många bibliotekarier upplever att tidsbristen är ett 

problem och att de själva anser att de skulle kunna bli bättre om de hade mer tid att använda 

Internet. 

Calmborg Täreby och Wingård kommer i sin uppsats fram till att den främsta orsaken till 

att de flesta bibliotekarierna i undersökningen kände att deras kunskaper om webben var 

otillräckliga var att de inte hade tid att underhålla och vidareutveckla de grundkunskaper de 

fått. Att bibliotekarierna själva fick ta sig tid till detta ser de som en orsak till de kraftigt 

varierande kunskapsnivåerna mellan bibliotekarierna i deras undersökning.42 Henriksson 

förklarar också problemet med att bibliotekarierna i hennes undersökning har svårigheter med 

att finna relevant information på Internet med att det saknas tid till att öva för bibliotekarierna 
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som redan har fullt upp med de traditionella arbetsuppgifterna.43 Även Arvidsson framhåller, 

som vi kunde se i bakgrundskapitlet (s. 7), vikten av att bibliotekarierna inte bara får utbild-

ning i Internet utan även att tid avsätts för att träna på att använda nätbaserade källor för att 

kunna utnyttja Internets möjligheter till fullo. 

Bristande utbildning 

Det är en markant skillnad i respondenternas säkerhet på Internet mellan dem som hade 

internetkunskap i sin grundutbildning och dem som inte hade det. Sambandet är däremot det 

omvända om man ser till vilka som gått kurser om Internet. Däremot är det inte sagt att det 

skulle inverka negativt på internetkompetensen att gå kurser om Internet. Sambandet är dock 

lite missvisande eftersom många av dem som inte gått kurser sedan de började arbeta som 

bibliotekarier hör till dem som är nyutexaminerade och som hade undervisning i Internet i 

grundutbildningen. Ingenting i frågan avslöjar heller hur omfattande kursen/kurserna de gått 

har varit. 

Om man däremot ser till hur omfattande respondenterna upplever att satsningen på 

internetutbildning varit på arbetsplatsen, finns det ett samband. Ju större satsningen upplevs 

vara desto mindre osäkra känner sig respondenterna på Internet. 

Bland informanterna är de båda i grupp ett ensamma om att ha fått undervisning om 

Internet i grundutbildningen. Bland de övriga varierar utbildningsnivån mellan en halv dags 

internutbildning och 5-poängskurser på distans. 

Jag anser att utbildning är en mycket viktig ingrediens om man vill höja bibliotekariers 

internetkompetens. Utbildningen måste dock vara på rätt nivå, relevant och tillräckligt 

omfattande för att ge en grundläggande säkerhet och kännedom om Internet och dess olika 

delar som sedan kan utvecklas genom självstudier och praktiskt arbete. Med relevans menar 

jag att lejonparten av en kurs om Internet för bibliotekarier borde handla om hur man söker 

och värderar information eftersom det är det som de flesta tycker är svårt. Viktigt är också att 

bibliotekarien sedan har tid att underhålla och uppdatera sina kunskaper. 

Grip kommer i sin uppsats fram till att det är bristen på utbildning som är den största 

anledningen till att bibliotekarierna inte anser sig behärska Internet, att det tar för lång tid att 

söka och att det är svårt att bedöma kvaliteten på träffarna, vilket i sin tur leder till att det inte 

är ”särskilt vanligt” att de använder sig av Internet i referensarbetet.44 I bakgrundskapitlet 

                                                                                                                                                         
42 Calmborg Täreby & Wingård, s. 54. 
43 Henriksson, s. 38 f. 
44 Grip, s. 36. 
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(s. 7) såg vi även Arvidsson framhålla vikten av att bibliotekarierna får utbildning i kombin-

ation med möjligheter till träning i att använda Internet för att till fullo kunna utnyttja dess 

potential. 

Dålig tillgång till uppkopplade datorer 

Enkätundersökningen gav vid handen att de som har tillgång till egen internetdator på arbets-

rummet är säkrare på Internet än de som inte har det. Framför allt visade det sig att de som 

helt saknade uppkopplad arbetsdator var starkt överrepresenterade bland dem som ofta kände 

sig osäkra på Internet. Ännu viktigare för en mer sällan upplevd osäkerhet var ifall respond-

enten hade tillgång till Internet i hemmet. 

Bland informanterna hade alla god tillgång till internetdatorer på arbetsplatsen utom de i 

grupp tre. Den ena hade bara tillgång i en kollegas arbetsrum och den andra hade en modem-

uppkoppling på en av de tre filialerna hon arbetade på.  

Killander och Vesterlund hävdar att bristen på uppkopplade datorer för bibliotekarierna 

utgör ett problem eftersom vinsten av en eventuell utbildning minskas kraftigt om de inte har 

tillgång till datorer att öva och underhålla sina nyvunna kunskaper på.45  

På de två år som gått sedan Killanders och Vesterlunds undersökning har antalet upp-

kopplade datorer för personalen ökat i undersökningsområdet för min enkätundersökning. 

Under 1998 och 1999 fick 59 % (34/58) av respondenterna tillgång till egen eller delad 

internetdator på arbetsrummet. När min enkätundersökning genomfördes i början av år 2000 

var det bara 8 % av respondenterna som saknade en internetdator på arbetsrummet och 18 % 

som var tvungna att samsas om sin med en eller flera andra bibliotekarier. Orsakssambandet 

finns fortfarande kvar, men jag vill mena att det inte längre är ett lika spritt problem.  

Jag anser att det är en nödvändighet att alla bibliotekarier har tillgång till en egen dator 

med fast uppkoppling på sitt arbetsrum och i informationsdisken för att de ska ha en chans att 

hänga med i utvecklingen. Helst borde samtliga bibliotekarier även få gratis tillgång till 

Internet i hemmet eftersom det visade sig ha ett så starkt samband med hur säkra de kände sig 

på Internet. Jag menar inte att man ska kräva att bibliotekarierna ska fortbilda sig på sin fritid, 

men om de lär sig använda Internet som en naturlig del av sin vardag ökar deras kännedom 

om Internet, vilket borde ge en positiv effekt på deras användning av Internet i arbetet. 

                                                 
45 Killander & Vesterlund, s. 41. 
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Teknikkrångel 

Problem med att tekniken kring Internet inte fungerar som den ska har enligt enkätundersök-

ningen endast ett mycket svagt samband med hur osäkra respondenterna känner sig. 

Av informanterna i intervjuundersökningen var det många som klagade över att uppkopp-

lingarna inte var snabba nog, men det var bara två som klagade på problem med att det inte 

alltid gick att komma ut på Internet p.g.a. krånglande teknik. Störst problem hade informanten 

i grupp tre med sin modemuppkoppling som ibland inte får kontakt med Internet och ibland 

kopplar ner sig själv.  

Henriksson urskiljde ur sitt intervjumaterial om användningen av informationsteknik på 

folkbibliotek tre huvudsakliga grupper av problem varav en var krånglande teknik. Hennes 

undersökning handlade dock inte bara om Internet utan om informationsteknik, vilket innebär 

att hon även tagit upp problem med t.ex. inlämnings- och utlåningssystemet.46 

Typ av tjänst 

Vi såg ovan (s. 51) att det är vanskligt att ha tjänst på ett filial-/kommundelsbibliotek om man 

vill utveckla sin internetkompetens, då förutsättningarna verkar variera kraftigt från bibliotek 

till bibliotek.  

Att arbeta deltid kan också inverka menligt på internetkompetensen. Av enkätundersök-

ningen framgår det att de som arbetar deltid i mycket större utsträckning känner sig osäkra på 

Internet än de som har en heltidstjänst. Av informanterna i intervjuundersökningen var det 

bara en som arbetade deltid; det var en av informanterna i grupp tre som arbetade 75 %. 

Bland kommentarerna till kunskapstestet i Calmborg Tärebys och Wingårds undersökning 

var det många som uppgav att de hade sämre möjligheter att lära sig använda Internet än 

andra bibliotekarier eftersom de arbetade deltid eller på ett filialbibliotek och att det var därför 

de haft större svårigheter att lösa frågorna.47 Mina resultat visar att det är en sannolik orsak 

och inte bara en övermodest brasklapp från respondenternas sida. 

Övriga orsaker 

I enkätundersökningen kom det också fram tydliga samband mellan större säkerhet på Internet 

och lägre ålder, nyare examen samt tillgång till Internet i hemmet. 

                                                 
46 Henriksson, s. 35, 48. 
47 Calmborg Täreby & Wingård, s. 52. 
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Är region en orsak? 

Det finns även tydliga samband som säger att respondenterna från Kalmar län är säkrare på 

Internet än de från Uppsala kommun. Detta har i sin tur att göra med att bibliotekarierna i 

Kalmar län i större utsträckning än sina kollegor i Uppsala kommun arbetar på ett huvud-

bibliotek, har heltidstjänst, har bättre tillgång till internetdatorer, hade internetkunskap i sin 

bibliotekarieutbildning, har gått ”Internet för bibliotekarier” och är nöjdare med dator- och 

utbildningssatsningen på sitt bibliotek. De är dessutom yngre, har nyare examina och har i 

större utsträckning tillgång till Internet i hemmet. Det är dessa faktorer som tillsammans utgör 

orsakerna till varför bibliotekarierna från Kalmar län är bättre på Internet än de från Uppsala 

kommun. 

Det kan tyckas paradoxalt att testresultaten i intervjuundersökningen var så jämna mellan 

regionerna, men det beror på att jag hade valt lika många informanter från huvudbibliotek och 

filial-/kommundelsbibliotek med ny respektive gammal examen från varje region. Detta trots 

att det finns många fler kommundelsbibliotekarier i Uppsala kommun än det finns filialbiblio-

tekarier i Kalmar län och många fler bibliotekarier med ny examen i Kalmar län än i Uppsala 

kommun. När dessa skillnader (som ovan visade sig påverka säkerheten på Internet) genom 

mitt strategiska urval blir utjämnade så blev också sökresultaten jämna. En bibliotekarie från 

Uppsala kommun och en från Kalmar län som fått samma förutsättningar är med andra ord 

lika säkra internetanvändare. Problemet är bara att de inte fått samma förutsättningar. Varför 

är det så? Hur kommer det sig att bibliotekarierna från Kalmar län uppfyller samtliga kriterier 

för säkrare internetanvändare bättre än de från Uppsala kommun? Detta är något jag valt att 

inte spekulera i eftersom det faller utanför ramen för min undersökning. 

Stress en följd av dålig internetkompetens?  

Under nittiotalet har många arbetsplatser slimmats på personal i ett försök att klara en allt 

snävare budget, däribland många folkbibliotek. Under samma period har problemen med 

stress och utbrändhet ökat vilket kan leda till att kostnaderna stiger för att nyanställa och 

omplacera personal i organisationen då sjukskrivningarna ökar. Anställda som mår dåligt 

presterar dessutom sämre. 

Grip skriver i sin uppsats att om bibliotekarierna inte känner att de behärskar Internet så 

riskerar det att bli ytterligare en stressfaktor på bibliotek som redan är hårt ansatta av 
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personella och ekonomiska besparingar.48 Hennes antagande stämmer överens med resultaten 

från min enkätundersökning som visar att det finns ett tydligt samband mellan att ofta känna 

osäkerhet på Internet och att uppleva att stressen på arbetsplatsen ökat sedan Internet infördes. 

Verifiering av hypotesen 

I den hypotes jag presenterade i inledningskapitlet (s. 15) antog jag att många bibliotekarier 

inte behärskar Internet och att det har ett samband med att de inte har fått tillräcklig utbildning 

samt att det saknas resurser för att de själva ska kunna ha möjlighet att lära sig använda 

Internet på arbetsplatsen. Då undersökningen har visat att skillnaden i kompetensnivå vad 

gäller Internet är stor mellan de enskilda bibliotekarierna och att denna skillnad korrelerar väl 

med de olikartade förutsättningar de har att lära sig använda Internet i arbetet anser jag att 

hypotesen har verifierats. 

Statens IT-intentioner och verkligheten 

Sedan IT-kommissionens betänkande Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga 

kom 1994, har regeringen, som vi såg i bakgrundskapitlet (s. 8), vid flera tillfällen betonat att 

alla ska ha tillgång till informationsteknik och den information som är tillgänglig via den, 

samt att det är främst folkbiblioteken som ska se till att det blir så. Det är till och med instiftat 

i bibliotekslagen som trädde i kraft 1 januari 1997 och det är kommunen, i egenskap av 

bibliotekets huvudman, som anses bära huvudansvaret för att dess invånare får den här 

möjligheten. 

I och med den senaste IT-propositionen tycks dock pendeln svängt från att alla ska ha 

tillgång till informationsteknik via folkbiblioteken till att alla ska ha en bredbandsuppkopp-

ling i hemmet. Även om det satsas mycket på att alla ska ha tillgång till bredbandsuppkopp-

ling till Internet från hemmet så är vi inte riktigt där än (statens bredbandssatsning sker i ett 

femårsperspektiv). Som Solveig Einarsdóttir skrev (se s. 7) kommer bristen framför allt att 

ligga i att alla inte klarar av att söka information på egen hand. Risken finns att den befarade 

informationsklyftan mellan dem som har och dem som inte har tillgång till information helt 

enkelt ersätts med en klyfta mellan dem som kan ta del av och kritiskt granska information 

och dem som inte kan det, om inte institutioner som folkbibliotek och skolor har kompetent 

                                                 
48 Grip, s 38. 
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personal som kan hjälpa dem. Det räcker inte att bara ge tillgång till maskinerna, man måste 

även kunna bistå med kunskapen om hur de bäst ska användas.  

Idag är det få bibliotek som inte erbjuder besökarna tillgång till digitala informations-

tjänster. Däremot är det fortfarande en hel del bibliotekarier som inte behärskar Internet; de 

känner sig osäkra på Internet och undviker att besvara frågor med hjälp av det eftersom de är 

rädda för att det ska ta för lång tid för att de är tveksamma om de hittar det de söker på 

Internet. Jag menar att för att verkligen ge invånarna tillgång till den elektroniska informat-

ionen via biblioteken så krävs det att de kan få hjälp av kompetent personal. Det borde vara en 

självklarhet att få samma hjälp när man frågar en bibliotekarie oavsett om informationen är 

elektronisk eller finns tillgänglig via de traditionella referensverktygen. 

Internet håller på att bli en integrerad och självklar del i folkbibliotekariernas förväntade 

kunskapsområde, men undersökningen har visat att det är många bibliotekarier som inte är där 

än. I bakgrundskapitlet hörde vi flera röster som i mitten av 90-talet skrev om vikten av att 

bibliotekarier får relevant utbildning i takt med att Internet införs på biblioteken. Det främsta 

argumentet var att bibliotekarierna inte skulle hamna på efterkälken när Internetsatsningen väl 

är genomförd, vilket enligt min åsikt är just det som har hänt. Undersökningen visar att 

införandet av internetdatorer på biblioteken i undersökningsområdet är relativt väl genomfört 

medan många bibliotekarier fortfarande är osäkra på Internet och undviker att använda 

Internet i referensarbetet. Många har dessutom upplevt en ökad stress på arbetsplatsen sedan 

Internet infördes där. Många bibliotekarier skulle önska att de hade mer tid att lära sig 

använda Internet och hålla sig uppdaterade med förändringar på området. 

Sammanfattning av diskussionskapitlet 

Skillnaden i kunskap om och säkerhet på Internet bland bibliotekarierna i de undersökta 

områdena är stor. Denna skillnad beror enligt min undersökning på att de enskilda bibliotek-

arierna har olika förutsättningar att vara bra på Internet. Undersökningen har visat att faktorer 

som nyare examen, lägre ålder, god tillgång till internetdatorer både på arbetsplatsen och i 

hemmet, innehav av heltidstjänst samt omfattningen av arbetsplatsens satsning på internet-

utbildning för personalen påverkar internetkompetensen positivt. Det har också framkommit 

tecken på att tidsbrist är ett hinder för att bibliotekarierna ska kunna utveckla sin internet-

kompetens. Att skillnaden i internetkompetens är stor blir ännu mer oroväckande om man 

betänker att jag också har visat att det finns ett tydligt samband mellan osäkerhet på Internet 

och en upplevelse av att stressen ökat i och med Internets införande på arbetsplatsen. 
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Även var bibliotekarierna arbetar kan påverka hur säkra de är på Internet. Det verkar vara 

stor skillnad mellan förutsättningarna på de olika filial-/kommundelsbiblioteken, medan 

huvudbiblioteken har en relativt jämn nivå. Skillnaden i säkerhet är också mycket stor mellan 

de båda undersökta regionerna. Bibliotekarierna i Kalmar län är generellt mycket säkrare på 

Internet än de från Uppsala kommun vilket sannolikt beror på att de förra har bättre förut-

sättningar än de senare. 

Mina resultat stämmer väl överens med tidigare resultat. Den viktigaste skillnaden är att 

bibliotekarierna generellt har bättre tillgång till Internet på arbetsplatsen i min undersökning 

än i de undersökningar som gjordes för ett par år sedan. Att osäkerheten på Internet fort-

farande är stor bland folkbibliotekarier ser jag som ett problem då allmänheten borde kunna 

förvänta sig hjälp vid sökning av information på folkbiblioteken oavsett medietyp. Jag anser 

att det även fortsättningsvis behövs satsas på bibliotekariernas kompetensutveckling på 

internetområdet för att inte tappa ännu mer. Att snart sagt alla kommer att få tillgång till 

Internet inom de närmaste åren innebär inte att behovet av bibliotekariernas expertis vad 

gäller återvinning och kritisk granskning av information kommer att minska. Tvärtom – 

bibliotekariernas förmåga att sovra i det överflöd av information som Internet för med sig 

kommer att bli allt viktigare både för samhället i stort och för den enskilde individen. Då 

krävs det emellertid att bibliotekarierna ges möjlighet att i högre grad än idag utveckla sina 

färdigheter i användandet av Internet. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en beskrivning av folkbibliotekariers internetkompet-

ens och att ge en förklaring till situationen genom att belysa de förutsättningar de har att lära 

sig använda Internet i sitt arbete. Min hypotes har varit att många bibliotekarier inte behärskar 

Internet och att det har ett samband med otillräcklig utbildning och bristande resurser att själv 

lära sig använda Internet på arbetsplatsen. Undersökningen har genomförts som en kombin-

erad enkät- och intervjuundersökning i Uppsala kommun och samtliga kommuner i Kalmar 

län utom Kalmar och Västervik.  

Resultaten från undersökningen visar att de flesta bibliotekarier ser och använder Internet 

som ett komplement till övriga informationskällor. Det de främst upplever som svårt med 

Internet är att få relevanta träffar på den sökta informationen och att bedöma informationens 

tillförlitlighet. Skillnaden i internetkompetens mellan bibliotekarierna är emellertid stor, vilket 

bland annat medfört att de som oftare är osäkra på Internet upplever att stressen har ökat mer 

sedan Internet infördes på arbetsplatsen än deras säkrare kollegor. De faktorer som visat sig 

påverka internetkompetensen menligt är: 

• Hög ålder. 

• Gammal examen. 

• Tjänst på annat bibliotek än kommunens huvudbibliotek. 

• Ont om tid att öva sig i att söka på Internet på arbetstid. 

• Otillräcklig utbildning i att använda Internet. 

• Dålig tillgång till uppkopplade datorer både på arbetsplatsen och i hemmet. (Hur väl 

tekniken fungerar har däremot inte någon direkt betydelse.) 

• Deltidstjänst. 

Dessa resultat verifierar min hypotes. 

Bibliotekarierna från Kalmar län visade sig vara säkrare internetanvändare än de från 

Uppsala kommun. Sambandet är ett bekräftande av ovan nämnda orsaker eftersom respond-

enterna från Kalmar län i högre grad passar in på samtliga faktorer som jag anser påverka 

internetkompetensen positivt bland bibliotekarierna. 
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Enkätundersökning i Uppsala kommun och Kalmar län angående 

folkbibliotekariers möjligheter att använda Internet i sitt arbete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ange ditt kön. 

! Man 

! Kvinna 

 

2 Vilket år är du född? 

19…. 

 

3 Vilken region arbetar du i? 

! Uppsala kommun 

! Kalmar län 

 

4 Vilket slags bibliotek arbetar du på? (Mer än ett svar kan anges) 

! Kommunens huvudbibliotek 

! Filial- eller kommundelsbibliotek 

! Skolbibliotek 

! Annat, nämligen…. 

 

5 Arbetar du heltid som bibliotekarie? 

! Ja 

! Nej, jag har en …. % tjänst som bibliotekarie 

 

Några anvisningar: 

• Enkäten skall besvaras individuellt 

• Ange bara ett alternativ på frågorna om det inte uttryckligen står annat 

• Undersökningen rör bara Internet, inte allt som kan innefattas i 

begreppet IT. Med Internet menar jag det globala nätverket av datorer 

och de tjänster som finns att tillgå via det som: www, e-post, 

nyhetsgrupper, chatt, FTP, Telnet osv. 
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6 Hur många timmar yttre tjänst har du per vecka? 

Jag har …. timmar yttre tjänst per vecka. 

 

7 Vilken år tog du din bibliotekarieexamen? 

! 19…. 

! Jag har ingen formell bibliotekarieexamen 

 

8 Har du tillgång till Internetuppkopplad dator i informationsdisken? 

! Ja. Sedan …. 

! Nej 

 

9 Om du svarade ja på fråga 8: vilken typ av uppkoppling är det? (Mer än ett svar kan 

anges) 

! Fast uppkoppling i kommunens nätverk 

! Fast uppkoppling via SUNET 

! Modemuppringd uppkoppling 

! Annan, nämligen…. 

! Vet ej 

 

10 Har du tillgång till Internetuppkopplad dator på ditt arbetsrum? 

! Ja, jag har en egen. Sedan…. 

! Ja, vi har en vi samsas om. Sedan…. 

! Nej 

 

11 Om du svarade ja på fråga 10: vilken typ av uppkoppling är det? 

! Fast uppkoppling i kommunens nätverk 

! Fast uppkoppling via SUNET 

! Modemuppringd uppkoppling 

! Annan, nämligen…. 

! Vet ej 

 

12 Har du tillgång till Internetuppkopplad dator i hemmet? 

! Ja. Sedan…. 

! Nej 
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13 Om du svarade ja på fråga 12: vilken typ av uppkoppling är det? 

! Fast uppkoppling 

! Modemuppringd uppkoppling 

! Annan, nämligen…. 

! Vet ej 

 

14 Vad använder du Internet till på arbetsplatsen? (Mer än ett svar kan anges) 

! Söka i databaser på webben 

! Söka i databaser via Telnet eller annan typ av terminaluppkoppling 

! Söka elektronisk information på webben (ej databaser)  

! Söka på Internet i syfte att öva upp din sökteknik 

! Läsa och skriva e-post 

! Läsa/skriva inlägg i nyhetsgrupper 

! Prenumerera på en eller flera sändlistor (ex: BIBLIST, FOLKBIB, SKOLBIB) 

! Filöverföring med FTP 

! Läsa tidningen 

! Annat, nämligen…. 

! Jag använder inte Internet på arbetsplatsen 

 

15 Vad använder du Internet till på fritiden? (Mer än ett svar kan anges) 

! Söka i databaser på webben 

! Söka i databaser via Telnet eller annan typ av terminaluppkoppling 

! Söka elektronisk information på webben (ej databaser)  

! Söka på Internet i syfte att öva upp din sökteknik 

! Läsa och skriva e-post 

! Läsa/skriva inlägg i nyhetsgrupper 

! Prenumerera på en eller flera sändlistor (ex: BIBLIST, FOLKBIB, SKOLBIB) 

! Chatta 

! Handla 

! Göra bankärenden 

! Läsa tidningen 

! Annat, nämligen…. 

! Jag använder inte Internet på fritiden 
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16 När du utbildade dig till bibliotekarie, fick du då lära dig: (Mer än ett svar kan anges) 

! Internetkunskap 

! Databashantering 

! Annan datorrelaterad kunskap, nämligen…. 

! Inget av de ovanstående alternativen 

 

17 Har du sedan du började arbeta som bibliotekarie gått kurser i: (Mer än ett svar kan 

anges) 

! Internetkunskap 

! Databashantering 

! Annan datorrelaterad kunskap, nämligen…. 

! Inget av de ovanstående alternativen 

 

18 Vem förmedlade informationen om denna kurs/dessa kurser till din arbetsplats? (Mer än 

ett svar kan anges om det rör fler än en kurs) 

! Jag tog reda på informationen själv 

! En kollega  

! Chefen 

! Kommunen 

! BTj 

! Annan, nämligen… 

 

19 Har du haft möjlighet, men tackat nej till att gå en kurs i: (Mer än ett svar kan anges) 

! Internetkunskap 

! Databashantering 

! Annan datorrelaterad kunskap, nämligen…. 

! Inget av de ovanstående alternativen 

 

20 Om du svarade med något av de tre första alternativen i fråga 17: varför? (Mer än ett svar 

kan anges om det rör fler än en kurs) 

! Jag har redan den kompetensen 

! Jag valde en annan kurs som inte hade med IT att göra istället 

! Jag har inte haft tid 

! Annat, nämligen…. 
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21 Har du gått 5-poängskursen ”Internet för bibliotekarier” på distans? 

! Ja 

! Nej 

 

22 Om du svarade nej på fråga 19: varför inte? 

! Jag har redan den kompetensen 

! Jag känner inte till kursen 

! Jag har inte haft tid 

! Annat, nämligen…. 

 

23 Händer det att du söker på Internet i syfte att öva upp din sökteknik? (Mer än ett svar kan 

anges) 

! Ja, jag har schemalagd arbetstid avsatt för det 

! Ja, jag brukar ta mig tid till det på arbetstid 

! Ja, jag brukar göra det hemma 

! Nej, varken hemma eller på arbetsplatsen 

 

24 Skulle du vilja att en större andel av din arbetstid avsattes till att söka på Internet i syfte att 

öva upp din sökteknik? 

! Ja 

! Nej, tiden på arbetsplatsen räcker till 

! Nej, jag surfar ändå så mycket hemma 

 

25 Brukar du undvika att besvara frågor i informationen med hjälp av Internet för att du är 

rädd att det tar för lång tid? 

! Ja 

! Nej 

 

26 Om du svarade ja på fråga 25: varför? 

! Uppkopplingen är så långsam 

! Det är osäkert om jag hittar det jag söker på Internet 

! Annat, nämligen…. 
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27 Vem har varit mest pådrivande för Internetsatsningen på ditt bibliotek? 

! En enskild bibliotekarie 

! Biblioteksledningen 

! Kommunen 

! Länsbiblioteket 

! BTj 

! Annan, nämligen…. 

! Vet inte 

 

28 Vad anser du om omfattningen av satsningen på Internetdatorer på din arbetsplats? 

! Mycket för stor 

! För stor 

! Lagom 

! För liten 

! Mycket för liten 

! Vet inte 

 

29 Vad anser du om omfattningen av satsningen på Internetutbildning för bibliotekarierna på 

din arbetsplats? 

! Mycket för stor 

! För stor 

! Lagom 

! För liten 

! Mycket för liten 

! Vet inte 

 

30 Hur tycker du att satsningen på Internet (både i form av utrustning och utbildning) 

prioriterats i förhållande till övrig verksamhet på din arbetsplats? 

! Satsningen på Internet har fått för liten andel av resurserna 

! Det satsas lagom mycket på Internet 

! Satsningen på Internet tränger undan annat som är viktigare 

! Vet inte 
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31 Hur upplever du att tekniken kring Internet (datorer, uppkoppling m.m.) fungerar på din 

arbetsplats? 

! Problemfritt 

! Det krånglar ibland 

! Det krånglar ofta 

! Vet inte 

 

32 Hur upplever du att införandet av Internet har påverkat stressen på din arbetsplats? 

! Den har ökat 

! Den är oförändrad 

! Den har minskat 

! Vet inte 

 

33 Tror du att många bibliotekarier känner sig osäkra på Internet? 

! Ja 

! Nej 

! Vet inte 

 

34 Känner du dig osäker på Internet? 

! Ofta 

! Ibland 

! Sällan 

! Aldrig 

! Vet inte 

 

35 Vad upplever du som svårt med Internet? 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

 

36 Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor, skriv dem på 

baksidan av detta papper. 

Tack för din medverkan!
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Svaren på enkätens fråga nr 35 om vad som är svårt med Internet 
”ny teknik – osäkerhet – hur finna tid för ”fördjupning”?!” 

”Den snabba förändringstakten och att hålla sig ajour med den.” 

”Att hänga med i den snabba utvecklingen av nätet – nya sajter et c.” 

”Mängden skit” 

”Mängden irrelevanta träffar ökar när fler ”oseriösa” lägger meta-tagger för att sidan ska 
komma upp snabbt. Evreka tex indexerar ju maskinellt därefter. Alltid en 
osäkerhet om man täckt av allt ➜  Det tänkandet har vi ”äldre” svårt att släppa!” 

”Mängden av information. Ostrukturerat. De sökmaskiner som finns på olika webbsidor är 
ofta dåliga.” 

”Mångfalden som hotar att dränka det bra. Olika söksätt med olika sökmaskiner.” 

”Att begränsa sökningen, så att det inte blir för mångs träffar.” 

”Jag har så nyligen fått en egen PC att jag inte hunnit öva upp mig tillräckligt i att söka, både i 
databaser och på nätet.” 

”Ladda hem program, sökvägar, hitta bra webbplatser.” 

”Mest kul” 

”Källkritik!” 

”Mängden information. Det finns för mycket. Svårt att hitta rätt.” 

”dåligt strukturerad info, - har blivit bättre, för mkt reklam” 

”tidsåtgången; osäkerheten att hitta rätt” 

”Inte direkt ”svårt” – problemet är att jag mycket sällan hinner söka på Internet under 
arbetstid; måste ständigt prioritera andra arbetsuppgifter. Jfr fråga 23, där jag 
inte tycker att det finns något riktigt adekvat svarsalternativ.” (svarade blankt på 
fråga 23) 

”Väntetiderna – långsam uppkoppling; Osäkert när det gäller att utnyttja olika 
söksystem/databaser (Skulle behöva ”Internet för bibliotekarier!)” 

”Tid att träna” 

”Det tar lite tid ibland att hitta rätt. Ibland har man för mycket förväntningar på vad man ska 
hitta. Risken finns att man glömmer bort övrig media.” 

”Sålla info. Söka rätt o lätt.” 

”Att värdera det jag får fram” 

”Söktekniken – att få fram relevant information” 

”Tränat för lite” 

”osäkerheten att man verkligen funnit de bästa källorna” 

”Att strukturera sökningar. Att bedöma kvaliteten på svaren.” 

”För långsamt. För ostrukturerat.” 

”urval av referenser” 

”att göra avancerade sökningar; att sålla i mängden information” 



Bilaga 2 

 74 

”Att hitta pålitlig information i mängden av bra och dålig” 

”Att hitta rätt information på kort tid! Försöker lägga upp bra adresser och länkar på 
bokmärken.” 

”Kanske den enormt stora (nästan obegränsade) informationsmängden – att välja och hitta det 
rätta.” 

”Många olika sökvägar måste prövas; små förbiseenden – stora konsekvenser” 

”Det är svårt att få begränsat med bra träffar. Arbetar man inte med att söka dagligen är det 
lätt att glömma vilka sökvägar som är bra.” 

”Källkritiken – många tar för givet att uppgifterna är sanna, i alldeles för stor proportion. Det 
har tillkommit mycket skräp de sista två åren!” 

”Svårt att veta om informationen är tillförlitlig, ibland är det också svårt att ”komma rätt” i 
det stora informationsflödet” 

”Hitta bra sökvägar; Långsam teknik; Resultat ej uppdaterat – besvikelse.” 

”Hur man ska begränsa sig i olika sökmaskiner; Att vänta.” 

”Svårt att få/ta sig tillräckligt med tid för den vidareutbildning/utveckling/träning som krävs 
för att kunna nyttja detta utmärkta arbetsredskap på ett bra sätt. Vid sökning – 
svårigheter att sovra/välja rätt bland alla träffar + bedöma tillförlitligheten – 
källa etc. Tekniska problem – mkt irriterande, när man väl dragit på sig ett 
”beroende”.” 

”Svårighet att få adekvata träffar fort nog.” 

”Att det ibland är förvånansvärt tidsödande att verkligen hitta rätt information.” 

”källkritiken, hitta relevant info inom vissa ämnesområden” 

”kvaliteten på info o trögt bitvis när USA har vaknat” 

”Att hitta fram till adekvat information snabbt” 

”att välja relevant inf. pga att informationsmängden är stor! Mycket på Internet är skräp – hur 
göra? filter?? Används sällan seriöst publikt utan nästan uteslutande till chat! 
Det krävs god kunskap för att göra bra sökningar – svårt att få tid till att sätta sig 
in i detta” 

”Väntetid, vilka hemsidor som inte finns [otydlig skrift] tillförlitlighet av information.” 

”Otillräcklig övning i alla olika sökmöjligheter” 

”Snabbheten på alla förändringara och hänga med där” 

”Att ha tillräckligt med tid för att göra bra sökningar” 

”Inget särskilt – mer än att ett inbrott gjort min filial datorlös sedan några veckor #” 

”Att hitta rätt information. Skulle behöva öva mer.” 

”mångfalden” 
”att hitta rätt på enklaste och snabbaste sättet!” 

”Mängden av osystematiserad information – man vet aldrig om man har hittat det bästa.” 

”När det inte funkar rent tekniskt. Mängden träffar.” 

”Den stora informationsmängden” 


