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Sammanfattning / Abstract 

We studied how librarians would adapt to telework, the performance of job responsibili- 
ties from home. We found'that all duties could be accomplished. but to varied extents. 
Computerbased searches, interlibrary loans, acquisitions, indexing and telephone refe- 
rence services are the duties most likely to adapt to telework whereas cataloguing and 
classification probably are best performed in the ordinary workplace. 

Most duties would demand access to technical means of assistance when performed from 
home. Connections to the library's local network, directly or via modem, are required 
because it is unrealistic to expect librarians to telework with fewer tools than they 
ordinarily have available. Although librarians generally believe that teleworking will not 
have a large irnpact on the operation of the library, most would like to telework. 

Whether teleworking is a viable strategy depends on the characteristics of the duties, the 
librarian's desire to telework, but also on the size of the library, the size of its staff, the 
library's activities, and how work is distributed between librarians. 
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1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie är ett intresse för hur och under vilka former 

bibliotekarien arbetar. Hur utför bibliotekarien sina funktioner och skulle de kunna 

utföras under andra former? Ett exempel p5 en annorlunda arbetsform är sa kallat 

distansarbete, en arbetsform som ligger i tiden och som vi väljer att behandla i denna 

studie. Skulle distansarbete kunna tillämpas aven av bibliotekarier? Att arbeta p5 

annan plats an den ordinarie arbetsplatsen ar egentligen inte nigot nytt. I princip har 

alla gjort det som tagit med sig jobbet hem nagon gang, nar det kört ihop sig och tiden 

blivit knapp. Begreppet distansarbete diskuterades mycket redan på 80-talet i Sverige, 

nu har tekniken hunnit ifatt visionerna och allt fler människor sköter sina arbeten helt 

eller delvis fran bostaden. Tidigare var det i huvudsak de s2 kallade fria yrkesutövarna 

som till exempel journalister och författare som arbetade i hemmet. Nu har aven andra 

yrkesgrupper upptäckt möjligheten och fördelarna med att nagon dag i veckan eller 

vid vissa tillfällen arbeta p3 distans. Savitt vi känner till förekommer dock inte 

distansarbete i någon större utsträckning inom biblioteksvärlden. 

Vi undrar om bibliotekariens arbete skulle kunna vara lämpligt att utföra på distans? 

Vilka av bibliotekariens funktioner skulle i sa fall kunna komma i fraga? För att kunna 

svara på detta måste en utgångspunkt finnas. Den mest naturliga utgångspunkten för 

att studera detta ar de funktioner som bibliotekarien utför. Dessa funktioner omfattas 

av följande beskrivning. "Bibliotekariearbetet kan grovt delas in i tv8 huvuduppgifter: 

1. Att i vid mening organisera samlingar av dokument eller information om dem. 

2. Att vägleda den som söker information, kunskap eller kultur från biblioteken." 

(Hagerlid, 1991) 

Forskningen ar sparsam vad det galler arbete p3 distans, fran hemmet, och nar det 

galler bibliotekarier och distansarbete har vi inte funnit nagra undersökningar alls. Vi 

vill i det har arbetet belysa förutsättningarna för bibliotekarier att utföra sina 

funktioner p& distans. Biblioteken har blivit relativt snabba med att anamma ny teknik 

aven om de ej brukar vara några pionjärer. Vi lever alla i de elektroniska nätverkens 

tidevarv, sa även biblioteken som blir allt mer "elektroniska". Flexibla arbetsformer 

diskuteras inom allt fler områden, varför skulle biblioteken vara ett undantag? Kan 

distansarbete vara ett alternativ för bibliotekarien? 



1.2 Syfte 

Syftet med denna studie ar formulerat som en fraga: Vilka ar förutsättningarna för 
, 

bibliotekarien att utföra sina funktioner helt eller delvis p& distans? 

13  Frågeställningar 

De fiAgestallningar vi söker svar p& i denna studie är: 

- Vilka av bibliotekariens funktioner skulle kunna lampa sig för distansarbete? 

- Finns det gemensamma drag för dessa funktioner? I så fall vilka? 

- Vilka är de tekniska behoven och förutsättningarna för utförandet av dessa 

funktioner p& distans? 

- Vilka kontakter med kollegor kravs vid utförandet av dessa funktioner på distans? 

Är dessa kontakter möjliga att upprätthålla med teknikens hjalp? 

- Vilka behov av anvandarkontakt finns vid utförandet av de olika funktionerna p8 

distans? G8r dessa kontakter att sköta med teknikens hjalp? 

- Vilka ar bibliotekariens psykosociala fönitsattningar för att distansarbeta? Vilken är 

bibliotekariens attityd till distansarbete? 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Vi kommer att studera de funktioner som utförs av bibliotekarier vid svenska 

bibliotek. Vi avgränsar oss till tre olika typer av bibliotek, universitets- och 

högskolebibliotek, företagsbibliotek och folkbibliotek. Studien koncentreras till en 

form av distansarbete, hemarbete. 

Definitionen av universitets- och högskolebibliotek ar var egen medan definitionerna 

av företags- respektive folkbibliotek ar hämtade ur Nationalencyklopedin. 



Universitets- och högskolebibliotek ar bibliotek som inrättats vid universitet och 

högskolor för att stödja forskningen, den högre utbildningens samt den grundläggande 

utbildningens behov av dokument- och informationsservice. 

"Företagsbibliotek - bibliotek inrättat för litteratur- och informationsservice vid ett 
företag." (NE) 

"Folkbibliotek - för allmänheten tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medier för 

förströelse, bildning och utbildning." (NE) 

De bibliotekanefunktioner vi studerar är datorbaserad informationssökning, fjärrlan, 

förvärv, katalogisering, klassificering och indexering, tidskriftshantering, 

upplysningsverksamhet i form av telefonreferensservice samt uppsökande verksamhet. 

Vi använder oss av termen dokument i uppsatsen. Med dokument avser vi saväl 

böcker, rapporter, konferenstryck som andra media, till exempel disketter och video. 

Vår egen definition av begreppet distansarbete ar: Arbetstagare utför arbete 

motsvarande minst en dag i veckan för arbetsgivares rakning, på annan plats an 

ordinarie arbetsplats. Med annan plats avses hemmet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens uppläggning framgår av figur. Uppsatsen består av fyra delar: 

I inledningen ger vi bakgrunden till ämnesvalet, studiens syfte, avgränsningar och 

definitioner, hågeställningar samt tidigare undersökningar. I metoddelen redogör vi 

för hur vi går tillväga för att uppnå studiens syfte och diskuterar vald metod. 

Kapitel 3-5 utgör själva referensramen för denna studie och en grund för analys och 

diskussion. Eftersom det studerade omrhdet ar nytt så har vi tvingats till relativt 

omfattande litteraturstudier och till att belysa området ur flera olika vinklar. I kapitel 3 
aterger vi olika definitioner av begreppet distansarbete, presenterar former för 

distansarbete, tekniska förutsättningar för att kunna tillämpa distansarbete samt 

psykosociala aspekter på distansarbete. Kapitlet tar också upp vilka funktioner som 

kan lämpa sig för arbete p8 distans. Kapitel 4 redogör för bibliotekariens funktioner, 



användande av teknik samt kontakter med kollegor och användargrupper vid 

utförandet av de olika funktionerna. I kapitel 5 redovisar vi resultaten av 

enkätundersökningen. 

Analysen bestar av ett kapitel som utgör en analys av och diskussion kring 

bibliotekariens funktioner och distansarbete utifrån studiens syfte och fragestallningar. 

Sammanfattningen består av ett kapitel som innehaiier sammanfattning av studien och 

dess resultat samt förslag till fortsatta studier. 

Inledning 1 Inledning 

r 

2 
1 

Metod och material 

Referensram 

Analys 

Samman- 
fattning 

Distansarbete El Bibliotekariens 
funktioner 

Bibliotekariens 
attityd till 

6 Analys och diskussion 

7 Sammanfattning 

Uppsatsens uppläggning 

1.6 Tidigare undersökningar 

De undersökningar vi presenterar under denna rubrik behandlar distansarbete, ar 

uteslutande svenska, genomförda i Sverige och galler svenska förhållanden. 

Undersökningarna ar genomförda under perioden 1985 -1995. 



Vid presentationen av undersökningarna väljer vi att i första hand redovisa för det som 

galler distansarbete i form av hemarbete. Vi betonar distansarbete i form av hemarbete 

eftersom vi koncentrerar oss till just denna form av distansarbete i vår egen studie. 

TCO kartlade under 1985186 distansarbete i Sverige med syfte att belysa: 

Om och i så fall i vilka situationer som hemarbete med hjälp av datortekniken kan 

vara acceptabelt. I de eventuellt acceptabla fallen skall arbetsrättsliga fragor som 

arbetstid, arbetsmiljö samt säkerhets- och fÖrsäkringsfri3gor utredas. 

(P& lagom distans, 1987, s. 1) 

Arbetstagare, lokala fackrepresentanter och arbetsgivare inom olika TCO-förbund 

utfragades angående sin kännedom om och eventuella erfarenheter av distansarbete. 

(P5 lagom distans, 1987, s. 1) 

Resultaten visade att distansarbete i form av hemarbete tillämpades på 22 av 128 

arbetsplatser. Ungefar 200 personer vid dessa arbetsplatser arbetade då och då från 

hemmet. Samtliga arbetstagare hade dock en arbetsplats på huvudarbetsplatsen. De 

flesta av de arbetsuppgifter och funktioner som utfördes delvis i hemmet var 

datoranknutna, som till exempel systemering, programmering och driftövervakning. 

Enligt undersökningen var en typisk 'hemarbetare' en man i 33-39-5rsåldern med ett 

fritt och självständigt arbete. Initiativtagare till distansarbetet i hemmet var oftast 

arbetstagaren själv. De fördelar med distansarbete från hemmet som de tillfrågade 

uppgav var att komma ifrån pendlandet mellan bostad och arbetsplats samt att kunna 

arbeta mer ostört och koncentrerat. De nackdelar de kunde se var den sociala 

isoleringen och svårigheten att hålla isär arbete och fritid. (Ibid, s. 11) 

P5 uppdrag av SAFs Allmänna grupp utförde en grupp under ledning av Walter 

Paavonen en omfattande studie av distansarbete med bö jan 1983. (Distansarbete, 

1987) Syftet med projektet var att utreda följande frågor: 

Kan en utbredd användning av data- och kommunikationsteknik pa vara kontor ge 

oss Ökade möjligheter till flexibla organisationslkningar? Är arbete pa distans en 

möjlig och realistisk arbetsform för geografisk spridning av tjänstemannaarbeten? 

Vilka positiva och negativa effekter kan vi i s5 fall förvänta oss av en sadan 

arbetsorganisation? (Ibid, s. 3) 



Resultaten pavisade en rad distansvänliga arbetsuppgifter som till exempel 

systemutveckling, administration av löner och fakturor, redovisning, dokumentation, 

registrering och registerunderhAl1. I studien sammanfattades ocksa resultaten avseende 

tekniska och funktionella förutsättningar för distansarbete. Arbeten som kunde utföras 

p8 distans visade sig vara av manga olika slag och inte förbehallet nsgon viss 

kvalifikationsniva eller funktionstyp. De tekniska hjälpmedel som fanns tillgängliga 

vid tidpunkten för undersökningen var ofta tillräckliga för att möjliggöra arbete p8 

distans. Resultaten gav inga indikationer p8 att arbetets kvalitet skulle försämras nar 

det utfördes p5 distans. Arbetstiden utnyttjades, enligt många av informanterna, 
effektivare da arbetet utfördes p3 distans. (Ibid, s. 8) 

Fördelar med distansarbete enligt undersökningens resultat var ekonomiska fördelar 

för bfide arbetstagare och arbetsgivare. De flesta ansag att den sociala och 

psykosociala miljön skulle vara bättre vid distansarbete. Resultaten visade ocksa att 

distansarbete skulle kunna innebära större frihet för arbetstagaren, i form av mer 

utrymme för egna initiativ och möjligheter att själv disponera sin tid för arbete 

respektive fritid. (Ibid, s. 9) 

En forskargrupp vid NORDPLAN (Nordiska institutet för samhällsplanering) 

genomförde under aren 1987 -1989 ett projekt med syfte att: 

Belysa omfattning av och struktur p& det förvärvsarbete som helt eller delvis utförs i 

bostaden. Syftet ar ocksa att beskriva faktorerna bakom det moderlna hem- och 

distansarbetets utveckling liksom de effekter som blir följden av att bostaden helt eller 

delvis ocksa utnyttjas som arbetsplats. (Att flexa i tid och rum, 1990, s. 7) 

Enligt rapporten fr3n projektet aterfanns hemarbetama inom tjänstesektom. De utförde . 

sina arbetsuppgifter endast delvis i hemmet. Den ordinarie arbetsplatsen utgjorde 

alltjämt den normala utgangspunkten, aven för de som arbetade p3 distans. (kid) Av 

resultaten framgick tydligt att de hem- och distansarbetande i stor utsträckning var 

välutbildade med kvalificerade tjänster. (Ibid, s. 9) 

Ostörd arbetsmiljö, större frihet vid arbetets uppläggning samt möjlighet att lättare 

kunna kombinera yrkes- och hushallsarbete uppfattades av de tillfragade som fördelar 

med att arbeta p5 distans. Som den huvudsakliga nackdelen angav de att det skulle 

vara svarare att koppla av från arbetet, p3 fritiden. (Ibid, s. 10) 



I rapporten gavs exempel p& hem- och distansarbetets framtida effekter främst ur ett 

samhälisplaneringsperspektiv. Bostädernas utformning måste anpassas nar hemmet 

används som arbetsplats. Efterfragan på servicefunktioner ökar i bostadsomraden och 

behovet av arbetslokaler i tätorternas centrala delar minskar. De personliga 

kontakterna i arbetet minskar eller ändrar karaktär samtidigt som kontaktmöjligheten 

med personer kring bostaden ökar. Distansarbete kan också generera arbetstillfallen i 

utsatta regioner. (Ibid, s. 12) 

Arbete på distans (Paavonen, 1992) redogör för ett arbete som syftade till att "hitta, 

belysa och om möjligt kvantifiera ekonomiska argument för arbete p3 distans". 

(Ibid, s. 1) De ekonomiska argumenten för distansarbete belystes ur tre perspektiv: 

företagets, individens och samhallets. I rapporten angavs också nagra faktorer som kan 

försvara utförandet av arbetsuppgifter p8 distans: avsaknaden av lämpliga tekniska 

hjälpmedel, ekonomiska hinder i form av kostnader för utrustning och telekostnader, 

funktionella hinder som att arbetsuppgifter inte går att utföra på distans samt sociala 

hinder som människors behov av en viss social miljö eller ovilja till förändringar av ett 

fungerande socialt system. 

slutsatserna i denna rapport var att det kan finnas betydande ekonomiska fördelar i att 

tillämpa distansarbete. Företagen kan halla nere sina kostnader för personal och 

lokaler samt bli mer produktiva och organisatoriskt sett mer flexibla. För den 

individuelle arbetstagaren kan distansarbete innebära minskade kostnader i samband 

med arbetsresor och större möjlighet att erbjudas och upprätthålla sysselsättning 

överhuvudtaget. Samhället skulle beredas en helt annan möjlighet att sprida 

sysselsättning till svaga regioner och glesbygd. Vidare skulle en pendlingsminskning 

kunna minska samhallets kostnader för trafikolyckor och miljöpaverkan. 

Paavonen ställde ocksa en prognos över antalet distansarbetare i Sverige. Han 

jämförde förutsättningarna i Sverige med förhallandena i USA och ansag att 

utvecklingen av distansarbete skulle kunna bli densamma här, vilket skulle innebära 

cirka 350.000 distansarbetande tjänsteman ar 2000. 

Telia lat genomföra en undersökning, under december 1994, kring distansarbete i 

Sverige. (Ökat intresse för distansarbete, 1995) Undersökningen visade att mer än 

500 000 av totalt 2,l miljoner svenska tjänstemän arbetade p& distans under 1994. Det 

vill säga att de delar av sin arbetstid arbetade fran hemmet eller från en annan plats 



utanför huvudarbetsplatsen. Den genomsnittliga arbetstiden p5 distans var 11,5 timmar 

per vecka varav 2,s timmar utgjorde övertidsarbete. 

Den typiske distansarbetaren var, enligt undersökningen, en högutbildad manlig 

tjänsteman. Bortsett från en mindre övervikt p5 glesbygd och landsort fördelade sig 

distansarbetarna jämnt, ocksa geografiskt sett. Arbete från hemmet var den klart 

vanligaste formen av distansarbete. Distansarbete fran ett annat kontor eller från 

kundenblienten var det näst vanligaste. Som fi-ämsta skal till att arbeta p3 distans 

angav informanterna 'effektivare arbete'. Familjeskäl kom pA en andra plats och 

minskade restider pA tredje. Därefter angav man att 'distansarbete ingar i arbetet' och 

att det var 'ett satt att hantera övertid'. 

Det var i undersöbingen få som upplevde några negativa effekter av att arbeta på 

distans. NAgra upplevde det dock 'jobbigt för familjen' och nagra upplevde en 'sämre 

kontakt med kollegor'. Av de som vid tiden för undersökningen arbetade p3 distans 

ville mer än hälften utöka sin distansarbetstid med i genomsnitt 10 timmar i veckan. 

Det var fler man an kvinnor som önskade utöka sin distansarbetstid och storstadsborna 

var i majoritet bland de som ville arbeta mer på distans. Resultaten visade också att 

yngre människor kände mer för att arbeta på distans. 

Avslutningsvis gjordes en prognos över antalet distansarbetare fram till ar 2005. "Om 

utvecklingen fortsätter som beräknat kommer en miljon svenskar att distansarbeta Ar 

2005. Det innebär allts5 en fördubbling p5 tio tir." (Ibid) 

Hemmet som arbetsplats (1995) ar en rapport från en undersökning som innebar en 

kartläggning av utbredningen av att använda hemmet som arbetsplats. SCB samlade in 

och bearbetade materialet och TCO tolkade och analyserade detsamma. Enligt denna 

rapport var det, i december 1993, lika m3nga som arbetade hemma som under 

1986187. (Ibid; Att flexa i tid och rum, 1990) Med 'arbeta hemma' avsAg TCO här 

anställda som förlade minst 2 timmar va j e  vecka av sin arbetstid till hemmet. 

Kartläggningen av distansarbete under december 1994 visade att arbete i hemmet var 

vanligt inom m5nga tjänstemannayrken och inte bara något för chefer och 

dataspecialister. Det var n5got vanligare att man arbetade hemma än att kvinnor gjorde 

det. När det gäller Aldersfördelningen var den ganska jämn, endast med någon övervikt 

pA Aldrarna 35-54 Ar. 



Att arbeta i hemmet var n3got mer förekommande i storstadsomriden och i södra 

Sverige. Det framkom att det var mycket ovanligt att anställda förlade hela sin 

arbetstid till hemmet och det visade sig att arbete i hemmet var mer av ett komplement 

till arbetet på den ordinarie arbetsplatsen. 

Enligt TCOs rapport var det ovanligt att den anställde hade en överenskommelse med 
arbetsgivaren om att regelbundet förlägga arbetstid till hemmet. Flertalet av de som 

arbetade hemma gjorde det 'd3 och da' och det främsta skälet för detta angavs vara 
tillfallig tidspress eller arbetsbelastning. De tillfragade angav arbetets art som det som 

i första hand möjliggjorde arbete i hemmet och den flexibla arbetstiden som den 

främsta fördelen med att arbeta i hemmet. Det framkom vidare av undersökningen att 

bland de grupper som arbetade hemma var den dolda övertiden mycket högre. Stora 

delar av 'hemarbetet1 verkade, enligt TCO, vara övertid, dold på det sättet att den inte 

registrerades och att den förlades till hemmet. (Hemmet som arbetsplats, 1995) 

Vi har i detta avsnitt redogjort för ett antal undersökningar som behandlar 

distansarbete och som vi anser vara relevanta för vår studie. Undersökningarna har 

varit en hjäip för oss vid enkatkonstmktionen då de bland annat tar upp definitioner, 

för- och nackdelar med distansarbete och vilka arbetsuppgifter som ar lämpliga att 

utföra p3 distans. Vi 3terkommer till detta senare, i kapitel tre. I en av ovanstående 

undersökningar (Paavonen, 1992) finns en modell för vad han kallar distansvanliga 

arbetsuppgifter. Vi kommer att använda oss av denna modell i var analys av vilka 

bibliotekariefunktioner som skulle kunna vara lampliga att utföra på distans. 

I nästa kapitel redogör vi för hur vi går tillväga för att uppnå studiens syfte. 



2 Metod och material 

I detta kapitel beskriver vi förfaringssätt för denna studie utikan studiens syfte samt 

val av metod. Kapitlet avslutas med diskussion kring vald metod och 

tillvägagångssätt. 

2.1 Perspektiv 

Vi genomför denna studie utifran ett bibliotekarieperspektiv och studien ar ocksa 

främst skriven med bibliotekarier som tänkta läsare. Enligt Klasson (1990) ar de flesta 
undersökningar inom biblioteks- och informationsvetenskap utförda utifrån 

bibliotekets synvinkel. Den näst mest förekommande synvinkeln ar bibliotekariens. 

Klasson (Ibid) konstaterar att från det att forskningen inom omradet dominerats av 

empiriska metoder, hemmahörande i ett positivistiskt orienterat paradigm, sa har 

forskningen i bö j a n  av 90-talet gatt över i ett forskarsamhalle som hon kallar 

mangparadigmatiskt. Metoderna och forskningsansatserna som prövas och tillämpas 

blir allt fler. Enligt Klasson har argumentering, kritik och systemering varit de 

vanligast förekommande empiriska metoderna. Datainsamlingen har skett genom 

historisk metod i form av kallanalys/kallkritik, enkäter och intervjuer samt referens- 
/kallanalys. Analyser av empiriska studier har huvudsakligen varit kvantitativa. 

De empiriska forskningsstrategierna dominerar, enligt Klasson, klart 6ver de icke- 

empiriska. Survey, historisk strategi samt case- eller verksamhetsstudie ar vanligast 

medan begreppsliga, teoretiska forskningsstrategier an sa länge ar mycket ovanliga. 

"Om detta hänger samman med ämnets 'unga' tillstand kan man tanka sig en ökning i 

och med B&I-forskningens fastare etablering." (Ibid) 

2.2 Förforståelse - forskarrollen 

Vår ambition är att vara neutrala och att inta ett kritiskt förh&llningssatt. Vi försöker 

att inför va j e  situation fråga oss vad som ar rimligt och att kontrollera sakuppgifter. 

Som bibliotekariestuderande utan någon större erfarenhet av att arbeta ute på bibliotek 

har vi &got begränsade möjligheter att belysa funktionerna utifrån ett praktiskt 

perspektiv. Vi är hänvisade till den praktiska erfarenhet av bibliotekariens funktioner 



som vi inhämtat under utbildningen samt den litteratur som finns inom omr5det.Nagot 

annat som ofrånkomligen utgör en paverkan är det att vi alltid styrs av vår egen tid. 

Vårt val av uppsatsämne har starkt präglats av den aktuella utvecklingen inom 

arbetsliv och informationsteknik. En utveckling som medger en allt större frihet för 

den enskilde att arbeta när, var och hur han eller hon vill. Som blivande bibliotekarier 

är vi naturligtvis intresserade av vilka möjligheter som finns för oss att piverka var 

egen arbetssituation. 

23 Metod 

Studiens syfte iir formulerat som en fråga, en friga som vi kommer att hålla oss till och 

söka svar på. En besvarbar fråga hjälper oss att begränsa empirin såväl som teorin. För 

att en studie skall vara meningsfull krävs att det finns ett sammanhang mellan 

frågeställning, metod och resultat. Utifrån vart syfte, det vill saga vår fråga, väljer vi 

material som kan besvara frågan, lämplig metod och analys. 

Vad är det vi vill veta något om? Vi söker i denna studie kunskap om 

fonitsättningarna för bibliotekarier att tillämpa distansarbete. Vi skapar en referensram 

som består av tvil delar; en teoretisk och en empirisk. För att uppnå syftet med studien 

kommer vi att: 

1. Belysa, analysera och diskutera vilka av bibliotekariens funktioner som skulle 

kunna lämpa sig för distansarbete. 

2. Belysa och diskutera vilka de tekniska förutsättningarna är för att utföra 

bibliotekariens funktioner på distans. 

3. Belysa och diskutera psykosociala aspekter för bibliotekarien att tillampa 

distansarbete. 

Punkt 1 och 2 genomförs med utgångspunkt i litteraturen. Punkt 3 genomförs med 

utgangpunkt dels i litteraturen och dels i resultaten av en enkätundersökning med 

bibliotekarier. 



2.4 Material och datainsamling 

Det material vi använder oss av i denna studie best& till stor del av litteratur och det 

övriga materialet består av resultaten fran en enkätundersökning. Det finns en mängd 

litteratur vad det gäller distansarbete, hemarbete samt informationsteknik. Däremot 

belyser litteraturen inte alls nagot om bibliotekarier och distansarbete i kombination. 

Vilka metoder förser oss med data av störst relevans för problemställningen? Vi 

använder oss av tv8 olika typer av datainsamlingstekniker för vår studie. 

Litteraturstudier gör det möjligt att inhämta information för att skapa en teoretisk 
referensram och en enkätundersökning ger oss information om de attityder 

bibliotekarierna har till distansarbete. 

2.4.1 Litteraturstudien 

Studien grundar sig huvudsakligen på litteraturstudier, det vill säga vi strukturerar och 

sammanfattar den valda litteraturen utifrån syfte och frageställningar. 

Vi genomför litteraturstudier vad galler distansarbete samt vad galler bibliotekariens 

funktioner. I brist p3 litteratur som kombinerar dessa tva omraden redovisas dessa 

omraden var för sig och utgör tillsammans den teoretiska delen av studiens 

referensram. Litteraturen vi använder oss av i studien vad det gäller distansarbete har i 

regel tillkommit i samband med undersökningar och projekt kring företeelsen 

distansarbete. Denna litteratur är ofta beställningsarbeten och präglas mer eller mindre 

av beställaren. Ett flertal undersökningar inom området har olika fackliga 

organisationer som beställare. Vi som mottagare läser litteraturen utifrån ett 

bibliotekariskt perspektiv vilket vi likställer med ett arbetstagarperspektiv. 

2.4.2 Enkäten 

Enkätundersökning ligger till grund för den diskussion vi för kring bibliotekariens 

attityd till distansarbete. Enkäten är en mindre omfattande undersökning, vilket 

innebar att vi använder oss av dess resultat för att belysa det undersökta och inte för att 

generalisera. Vi gör saledes ett strategiskt urval. Sadana strategiska urval omfattar, 

enligt Trost (1994, s. 31) sällan mer an 10-30 undersökningsenheter. Strategiska urval 



är, enligt Halvorsen (1992, s. 102) att föredra om det urval som ska göras är litet. 

Urvalet av informanter för enkaten består av 10 folkbibliotekarier som är medlemmar i 

SAB. Namnen p& folkbibliotekariema erhöll vi från SABs sekretariat som plockade ut 

10 namn utifrån deras medlemsregister, helt och hallet godtyckligt. Namnen pa de 10 
universitets- och högskolebibliotekarierna respektive de 10 företagsbibliotekarierna 

plockade vi själva ur Tekniska Litteratursällskapets (TLS) matrikel (1991), vilken 

förtecknar medlemmar i TLS. Även detta urval gjordes godtyckligt. 

Informanterna är anonyma i resultatredovisningen. För att kunna skicka eventuella 

påminnelser ber vi dem dock att skriva sitt namn p5 den besvarade enkätens första 

sida. Denna information ges också till informanterna i missivet. Eftersom vi ber 
informanterna att skriva namn på enkäterna kan vi inte påsta att det är en anonym 
enkätundersökning, det är snarare en konfidentiell undersökning, aven om svaren 

naturligtvis bearbetas och redovisas anonymt. 

Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är att om en enkät ar anonym, finns 

varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering p& den. Är enkaten 

konfidentiell betyder det att vi vet vem vi har fått svar fran men att det ar bara vi som 

har tillgang till de uppgifterna. (Patel, 1991, s. 63) 

Fragorna i enkaten täcker, i möjligaste mån, det preciserade syftet med enkaten. Dels 

ber vi informanterna att ta ställning till ett antal paståendesatser och ange i vilken 

utsträckning de instämmer och dels ställer vi fragor som de kan besvara jakande eller 

nekande. Friigorna i enkaten har nästan uteslutande frågor med fasta svarsalternativ 

men vi erbjuder informanterna möjlighet att kommentera och motivera sina svar. 

Dessa kommentarer bearbetas och analyseras som om de vore svar på öppna fdgor. 

Resultatredovisningen av enkaten bygger i stora delar på de kommentarer som 

informanterna lämnat. 

Innan vi skickade ut enkaten genomförde vi en pilotenkätundersökning för att se hur 

den fungerade. Syftet med denna var att få bort eventuella oklarheter s5 att det skulle 

bli så lätt som möjligt för de "riktiga" informanterna att fylla i enkaten. Pilotenkäten 

genomfördes bland bibliotekarierna vid Borås Högskolebibliotek. Dessa bibliotekarier 

utgjorde en bra pilotgrupp för oss av flera anledningar. Vi kunde pressa tiden och 

kostnaderna samt lättare erhalla fullt antal svar. Vi kunde dessutom prata med dem om 

hur de upplevde enkaten, dess innehall och utformning. Den slutliga enkaten 

skickades per post till 30 bibliotekarier fördelade p5 universitets- och 



högskolebibliotek, företagsbibliotek och folkbibliotek. Vi fick tillbaka 26 enkater, 

varav en är obesvarad med motiveringen att enkäten inte känns relevant. Saledes har 

vi ett bortfall p8 4 enkater, 1 inom kategorin universitets- och högskolebibliotekarier 

och 3 företagsbibliotekarier. Raknar vi dessutom med den ej ifyllda enkaten, ocks8 

den från en företagsbibliotekarie, är bortfallet 5 enkater. Vi ser svarsfrekvensen som 

acceptabel. 

2.5 Metoddiskussion 

Valet av undersökningsmetod grundar sig p5 studiens syfte och frågeställningar samt 

våra fönitsättningar och resurser. Efter noggannt Övervägande bestämde vi oss för att 

genomföra litteraturstudier och en mindre enkatundersökning. 

En fördel med att bedriva litteraturstudier är möjligheten att kunna g5 tillbaka till 

källan om och om igen, vilket underlättar vart arbete. En annan fördel med 

litteraturstudier ar att vi som författare är ensamma med det skrivna ordet, vi har 

kontroll över källan. Litteraturstudier ser vi dessutom som ett utomordentligt satt att 

skaffa oss en bra kunskapsbas. 

Problem vid litteraturstudier kan vara att det är svårt att bedöma nar sökandet efter 

litteratur skall avbrytas och vad som utgör ett relevant urval. Inom det område vi 

studerar händer det mycket och därför ar det också svart att bedöma uppgifters 

aktualitet. 

Vi ser det som en fördel att kombinera litteraturstudierna med en enkatundersökning 

d3 litteraturen inte alls belyser något om kombinationen bibliotekarier och 

distansarbete. Inledningsvis hade vi för avsikt att genomföra ett antal kvalitativa 

internjuer som uppföljning av enkätresultaten, vilket ocksa framgår av missivbrevet. 

Skalen till att vi inte genomförde nagra intervjuer är huvudsakligen praktiska. 

När det gäller omfattningen på enkatundersökningen var vi tvungna att göra en 

avvägning mellan det vi ville och det som var praktiskt genomförbart. Vi hade velat 

skicka enkaten till totalt 50-60 bibliotekarier, det blev endast 30. Anledningen till att 

vi endast genomför en mindre enkatundersökning ar dels praktiska omständigheter 

sasom kostnader och tid och dels den precisionsgrad vi eftersträvar. Materialet från 

enkatundersökningen utgör endast en del av vart totala material för studien och vi ser 



enkätundersökningens resultat som ett komplement och en möjlighet till ökad 

förstaelse av företeelsen distansarbete ur ett bibliotekariskt perspektiv. 

D& vi använder oss av enkatundersökning för insamling av delar av vart material har 

vi inte n&gra möjligheter att förklara fragor eller att genom följdfrågor kontrollera att 

frågorna blivit rätt uppfattade. Dessutom ökar risken för bortfall. Bortfallet i var 

undersökning anser vi dock vara acceptabelt, som vi tidigare nämnt. Ett problem med 

bortfallet vid en enkatundersökning är att de som inte skickar tillbaka en enkät ofta 

skiljer sig fran de som gör det. (Bell, 1987, s. 85) 

Ett problem med att använda fasta svarsalternativ i en enkat är att de kanske inte 
passar alla informanter. Många reagerar med att säga "det beror på". Dessutom ger 

fragor med fasta svarsalternativ onyanserade svar. Med öppna frågor finns det ingen 

möjlighet att fånga upp alla nyanser som informanterna kan komma med i svaren och 

dessutom blir bortfallet vanligen stort. (Trost, 1994, s. 71) 

Andra problem med enkätundersökningar ar risken för instrumentfel, det vill säga 

felkällor som beror p& själva fr5geformularet. Frågor kan vara daligt formulerade eller 

komma i en olycklig följd. Formuläret kan också vara för långt eller svårhanterligt. 

Informantfel är fel som är förknippade med informanterna, såsom bortfall. (Back, 

1992, s. 200) Vid postenkäter ar risken för såväl instrument- som informantfel 

(bortfall) större an vid intervjuer. Ett problem vid attitydundersökningar, som vår 

enkatundersökning, ar att aven om informanterna svarar på vara frågor ar det inte 

säkert att deras svar verkligen belyser deras attityder. 

Även om det hade varit Önskvärt att dela ut enkäterna personligen, p5 plats, hade det i 

vart fall inte varit praktiskt genomförbart, då våra informanter befinner sig på vitt 

skilda orter i landet. 

2.6 Sammanfattning 

Dema studie genomförs utifrån ett bibliotekarieperspektiv och studien ar också framst 

skriven med bibliotekarier som tänkta läsare. Studiens syfte är formulerat som en fråga 

och utifran denna £råga väljer vi material som kan besvara fragan samt lämplig metod 

och analys. Vi använder oss av två typer av datainsamlingstekniker, litteraturstudier 

och en enkatundersökning. Vi strukturerar och sammanfattar den valda litteraturen 



u t i f h  studiens syfte och frigeställningar. Enkätundersökningen ar av mindre 

omfattning och avsikten med den ar att belysa distansarbete ur ett bibliotekariskt 

perspektiv, inte att generalisera. Enkäten skickades per post till 30 bibliotekarier 

fördelade p5 universitets- och högskolebibliotek, företagsbibliotek och folkbibliotek. 

Resultaten av litteraturstudien utgör tillsammans med enkätresultaten en grund för 

analys och diskussion kring bibliotekariens funktioner och distansarbete. 

När vi nu angett de metodologiska utgangspunkterna för vår studie s5 kommer vi att 

presentera det första kapitlet av tre som utgör var referensram. 



I detta kapitel ger vi en bild av distansarbete som det speglas i litteraturen. Först 

presenterar vi tre definitioner av distansarbete, hämtade ur litteraturen, och deras 

gemensamma drag. 

3.1 Definitioner av distansarbete 

Tanken med detta avsnitt är att ge läsaren en uppfattning om hur begreppet 

distansarbete kan definieras. Vi vill visa att det är nödvändigt att sätta definitionen i 
relation till det sammanhang den skall användas i. 

Distansarbete är som tidigare nämnts ingen ny företeelse men får fortfarande betraktas 

som en relativt oetablerad arbetsform och det saknas också en enighet över vad som 

skall inga i en definition av begreppet distansarbete. Omradet ar under utveckling och 

det är svart och kanske rentav olämpligt att skapa för snäva definitioner av begreppet. 

Walter Paavonen, konsult, författare, forskare och pionjär inom området distansarbete, 

uttrycker det så att begreppet distansarbete ofta definieras utifran vilka aspekter som 

satts i centrum. Är det till exempel tekniska frågor, i samband med överföring av 

information till och fdn  distansarbetsplatsen, som ar centralt för en studie så definieras 

naturligast distansarbete som arbete som utförs med hjälp av olika former av teknik, 

framför allt data- och telekommunikation. (Paavonen, 1993, s. 25) 

Bristen p i  en klart preciserad definition kan innebära svarigheter för den som vill göra 

jämförelser mellan undersökningar på området. Vad som upplevs positivt av en person 

kan upplevas negativt av en annan, på grund av att de använder sig av olika 

definitioner av distansarbete. Vi presenterar tre definitioner i denna studie, tre 

definitioner som utformats i olika sammanhang och med olika syften. Därutöver har vi 

formulerat var egen definition av distansarbete, som representerar vad vi avser med 

distansarbete i denna studie. 



3.1.1 Tre definitioner 

Den första definitionen är hämtad ur Natjonalencyklopedin: 

Distansarbete, förvärvsarbete som stadigvarande är förlagt utanför arbetsgivarens 

lokaler, Lex. till arbetstagarens hem eller till särskilda lokaler på annan ort. Genom 

datorteknikens och telekommunikationens utveckling har möjligheterna till 

distansarbete Ökat. @E) 

Den andra definitionen är £rån Walter Paavonens forskningsrapport ,4rbete på distans, 

publicerad 1992. Rapporten presenterade ett arbete vars syfte var att hitta, belysa och 

om möjligt kvantifiera ekonomiska argument för arbete på distans ur företagets, 

individens och samhällets synvinkel. Paavonen använde sig här av en definition av 

distansarbete som tidigare användes i en studie i SAFs Allmänna Grupps regi, dar 

Paavonen var projektledare. (Distansarbete, 1987) Syftet med projektet var att 

undersöka förutsättningarna för att friare kunna lokalisera kontorsuppgifter genom 

arbete på distans. Definitionen löd: 

Med arbete på distans menas arbete som utiörs fran en arbetsplats som geografiskt 

ligger p3 ett större eller mindre avstånd till uppdragsgivare, arbetsgivare eller 

huvudarbetsplats. Trots avståndet har distansarbetet en organisatorisk ochleller 

funktionell samhörighet med uppdragsgivaren, arbetsgivaren eller 

huvudarbetsplatsen. (Paavonen, 1992, s. 27) 

Den tredje och sista definitionen av distansarbete som vi har tar upp kommer från en 

undersökning som TCO genomförde under perioden 1985 till 1987. Syftet med denna 

undersökning var att kartlägga distansarbetet i Sverige. (På lagom distans, 1987, s. 4) . 

TCO omfattar hemarbete och utlokaliserad arbetsplats i sin definition av distansarbete: 

... hemarbete 

Hemarbete avser arbete som är tillfälligt eller stadigvarande förlagt till hemmet och 

där arbete utförs med terminalldator med eller utan telekommunikation med 

huvudarbetsplatsen/arbetsgivaren. 



... utlokaliserad arbetsplats 

Utlokaliserad arbetsplats avser en arbetsplats som är geografiskt avskild fran 

huvudarbetspYatsen/arbetsgivaren och där arbetet utförs med terminalldator som står 

i förbindelse med huvudarbetsplatsen/arbetsgivare via telekommunikation. 

(Ibid) 

Utöver det som nämns i definitionen galler, enligt TCO, att det skall föreligga ett 

anstallningsförh2llande. 

3.12 Gemensamma drag hos definitionerna 

Fysiskt avstand 

Avstand till/från vad? Det avstånd som det refereras till i definitionerna är avståndet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, uttryckt på litet olika sätt. Avstand hur långt? 

inte i nagon av definitionerna uttrycks det hur langt avstandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare skall vara för att det skall vara frågan om distansarbete. Paavonen talar 

om ett större eller mindre avstånd, vilken ar den mest specifika angivelsen som 

används. För att utveckla detta med avstand nagot tar vi har även upp det som 

Paavonen säger om olika avstand nar det galler distansarbete. 

(Distansarbete, 1987, s. 14) 

De avstånd som redogörs för ar följande: 

a) Utomregionalt distansarbete eller "pass-avstånd". Avstånd mellan distansarbetare 

och arbetsgivare/uppdragsgivare ar sa långt att personliga möten ar sällsynta och 

kommunikationen dem emellan sker oftast via post, telefon, fax eller genom 

dataöverföring. Detta avstånd sträcker sig utanför de nordiska länderna. 

b) inomregionalt distansarbete eller "biljett-avstand". Har finns 

arbetsgivare/uppdragsgivare och distansarbetare inom samma region men avståndet är 

fortfarande för långt för att personliga möten skall äga rum spontant. 



c) Distansarbete fh pendlingsavstand eller "bil-avstand". Här äger personliga möten 

rum ofta och ibland spontant. Arbetsgivare/uppdragsgivare och distansarbetare kan na 

varandra efter en kortare resa med bil eller buss. Detta avstånd är större än normalt 

promenadavstånd. 

d) Distansarbete p5 promenadavstand eller "rockhatt-avstånd". Här ar avstindet 

sådant att en promenad kan vara alternativ till bilresa. 

Fysisk placering 

NEs och TCOs definitioner anger hemmet som placering för distansarbete. 
NE med tillägget "i särskilda lokaler p5 annan ort" än där arbetsgivaren har sina 

lokaler. Paavonen nämner inget i sin definition om den fysiska placeringen. 

Anställningsform 

Gemensamt för alla tre definitioner är att de använder ordet arbetsgivare. Paavonen 

och TCO använder aven ordet huvudarbetsplats. Dessutom använder Paavonen ordet 

uppdragsgivare. 

Användande av informationsteknik 

Enligt NEs definition har förutsättningarna för distansarbete ändrats till det bättre 

genom utvecklingen av datorteknik och telekommunikation. TCO 3 sin sida menar att 

distansarbete förutsätter att arbetstagaren har terminal eller dator att arbeta vid. 

Däremot anser TCO inte att telekommunikation med huvudarbetsplats/arbetsgivare är 

ett maste. Paavonen tar ej alls upp informationsteknik i sin definition. 

Omfattning 

I vilken omfattning skall arbete bedrivas p5 distans för att betecknas som 

distansarbete? NEs definition säger stadigvarande, TCOs tillfälligt eller stadigvarande. 

Paavonen nämner inget om omfattningen. 

I nästa avsnitt följer var egen definition av distansarbete som vi ställer mot de andra 

definitionerna. 



3.13 VAr definition av distansarbete 

Varför har vi konstruerat en egen definition? Ingen av de tidigare nämnda 

definitionerna faller sig lämplig för var studies syfte. Samtliga definitioner har dock 

drag som är relevanta och vår definition bygger delvis p5 de tidigare nämnda 

definitionerna, vilket vi aterkommer till senare i detta avsnitt. Vår definition av 

distansarbete lyder: 

Arbetstagare utför arbete motsvarande minst en dag i veckan for arbetsgivares 
räkning, psl annan plats an ordinarie arbetsplats. Med annan plats avses hemmet. 

Arbetstagarbegreppet definieras i Lagen om anställningsskydd som den som ar 

anställd för att utföra arbete för en arbetsgivare, enligt ett anstallningsavtal. 

(Runhammar, 1994, s. 18) Innebörden av arbetstagarbegreppet vidgas alltmer och 

omfattar numera bland annat hemarbetande och manga sa kallade uppdragstagare. 

(Ibid) Det vi ser som centralt i arbetstagarbegreppet ar att det föreligger någon form av 

avtal om att utföra arbete.för annans räkning, inte själva formen på avtalet och inte 

heller formen för arbetet. 

Med arbetsplats avser vi va j e  plats dar arbete utförs oavsett om vi talar om hemmet, 

flygplatsen, satellitkontor eller annan plats och oavsett vem som disponerar över 

lokalen dar arbetet utförs. Med ordinarie arbetsplats avser vi endast arbetsplats som 

disponeras av arbetsgivaren och stalls till arbetstagarens förfogande. För att det skall 

vara frågan om distansarbete, enligt var definition, förutsätts att arbetet lika gama kan 

utföras på den ordinarie arbetsplatsen som på distans. 

Var definition av distansarbete inkluderar inte de former av distansarbete som utförs 

fran andra platser an hemmet. Den inkluderar således inte former som 

grannskapscentraler och satellitkontor. Hemarbete ar den form av distansarbete som ar 

mest omtalad och troligen mest omsatt i praktiken. Anledningen till detta ar säkerligen 

att den ar relativt enkel att genomföra jämfört med andra former av distansarbete som 

kräver saval omfattande administration som särskilda lokaler. Hemarbete, som det 

bedrivs idag, kräver inga stora ekonomiska investeringar från arbetsgivarens sida. 

Ett satt att definiera distansarbete skulle kunna vara allt arbete som kräver elektronisk 

kommunikation mellan den ordinarie arbetsplatsen och den arbetstagare som arbetar 

p5 distans. Ett problem med en sidan definition ar att den inkluderar till exempel 



bankers och förs~ringsbolags filialkontor. Med denna definition av distansarbete 

skulle antalet distansarbetare vara enormt. Dessutom ser dessa arbetstagare ej 

huvudkontoret som sin ordinarie arbetsplats. Ett annat problem med den har 

definitionen är att allt arbete faktiskt inte kräver elektronisk kommunikation mellan 

arbetstagare och ordinarie arbetsplats för att kunna utföras p5 distans. 

Vad avser vi med hemarbete? Det är mycket vanligt förekommande att arbetstagare 

till och fran tar med sig arbetet hem. En anledning till detta kan vara tillfälliga 

arbetstoppar, med andra ord övertid. En annan anledning kan vara att arbetstagaren ar 

sjuk men inte mer sjuk än att han kan arbeta hemma. Dessa typer av arbete i hemmet 

räknar vi inte som hemarbete. Vad vi avser med hemarbete är det arbete som 

arbetstagare utför fian hemmet, regelbundet, motsvarande minst en dag i veckan. 

Detta var de tre definitionerna i sin helhet samt var egen definition av begreppet 

distansarbete för denna studie. NEs definition ar inte som de andra utformad för någon 

speciell undersökning vilket också framgår av dess relativt breda beskrivning av 

distansarbete. Den ar för vag för oss. Paavonens definition saknar både en önskad 

avgränsning till hemmet som distansarbetsplats och en specificering av hur ofta 

distansarbetet skall tillämpas. TCO har visserligen med hemarbete i sin definition men 

omfattar aven utlokaliserade arbetsplatser vilka vi inte omfattar i var studie. Var 

definition talar ej om teknik som en nödvändig förutsättning för distansarbete och 

specificerar inte heller något avstånd till den ordinarie arbetsplatsen. Vår definition 

omfattar endast det distansarbete som utförs från hemmet. Det skall föreligga någon 

form av avtal om att utföra arbete för annans rakning och distansarbetet skall motsvara 

minst en dag i veckan. 

Under nästa rubrik följer en kort översikt av distansarbetets framvaxt i USA och 

Sverige. 

3.2 Distansarbetets framvaxt 

Eftersom distansarbetet först diskuterades i USA så börjar vi detta kapitel med en kort 

översikt av distansarbetets utveckling i USA innan vi g5r in p8 utvecklingen i Sverige. 

Uppgifterna om USA är samtliga hämtade ur Med distans till jobbet - distansarbete i 

USA (Olsson Lagg, 1993). 



Distansarbetet i USA tog sin bö jan  i Kalifornien och har sedan spridit sig till övriga 

delar av USA. Distansarbetet fick en ordentlig skjuts i USA under 1970-talets 

oljekriser. En annan plidrivande kraft var satsningar pA utbyggnad och modernisering 

av de amerikanska telekommunikationerna. Distansarbetet minskade i omfattning 

efter krisens upplösning. Orsaken till detta var inte att arbetssättet inte var funktionellt, 

utan att motstand fran arbetsledare och chefer fanns. 

Idag finns andra drivkrafter för distansarbete i USA. Dels har den tekniska 

utrustningen utvecklats och blivit billigare och dels lanseras nu hemarbete som en 

lösning p3 trafik- och miljöproblem. Miljölagstiftningen underlättar och i viss man 

tvingar företagen till att bland annat ändra pA sina arbetsformer. I och med att 

resependlandet tvingas ned genom lagstiftning måste företagen hitta nya lösningar. Ett 

exempel p5 sådan lagstiftning är Clean Air Act (CM) ,  en federal lagstiftning som 

lilägger områden med tät bebyggelse att följa fastställda mål för luftkvalitet. C M  

ställer krav p3 de lokala delstatsmyndigheterna att de skall utforma och genomdriva 

planer för hur dessa mal skall uppnils inom en fastställd tid. Planerna skall bland annat 

omfatta aktiviteter som reducerar antalet pendlingsresor till1 stora arbetsplatser. 

Ytterligare drivkrafter för distansarbete i USA utgör den svåra trängseln på landets 

vägsystem, ett investeringsbehov i nya vägar och underhållskostnader för befintliga 

vägnät. Det talas oftast om distansarbete som en transportstrategi. Företagen kan också 

minimera risken för avbrott i arbetet vid dalig väderlek eller naturkatastrofer. 

Jordbävningar, jordskred, bränder, orkaner och extrema vaderförhilllanden som 

försvårar eller omöjliggör transporter ar inte ovanliga i USA. 

Antalet människor som anses distansarbeta i USA under olika tidsperioder varierar 

fr5n undersökning till undersökning och med vilken definition som använts för att 

beskriva distansarbete. Uppskattningarna för 1992 varierar mellan en miljon och 38 
miljoner människor! Det har är ett exempel p3 hur viktigt det är att använda sig av en 

och samma definition av distansarbete vid undersökningar med samma syfte. 



Distansarbetets framtida omfattning och betydelse råder det delade meningar om. 
Följande citat far representera en uppfattning i fragan: 

Tid och flexibilitet förvantas vara den största förmanen en arbetsgivare har att erbjuda 

anstäilda under 90-talet. Därför förvantas telecornmuting bli 90-talets förman i USA. 

Att kunna erbjuda anstäilda den tid som idag slösas bort i transporter till högkvalitativ 

arbetstid eller fritid förvantas bli nödvändigt för att attrahera attraktiv arbetskraft och 

behalla viktig personal. (Olsson Lagg, 1994, s. 13) 

Tanken p3 hemarbete växte fram aven i Sverige under oljekrisen p3 1970-talet. 

Många tyckte det var onödigt med langa resor i bil va j e  dag till och från 

arbetsplatsen. Vid samma tidpunkt debatterades glesbygdspolitik med slagord som 

"Vi flytt int". Arbetsgivarna och fackföreningarna var dock motstandare till dessa 

idéer eftersom man var osäker p5 vilka effekterna skulle bli. (Moberg, 1993, s. 38) 

I Sverige ar det dock inte företrädesvis förhållanden i samhället som hittills drivit på 

utvecklingen mot hemarbete. Ofta har det initierats av den enskilde individen som 

önskat förändra sin arbetssituation. Det finns forskare som tror att de svenska 

förhallandena med hög sysselsättning, utveckling mot mal- och resultatstyrning och 

uppmuntrande av personliga initiativ i arbetet kan medföra att telependlingen ökar 

mer i Sverige än i USA. (Ibid, s. 39) 

Enligt Österlind (1991a) ar det, i Sverige, arbetstagaren som initierar frågan om 

distansarbete medan det till exempel i USA är främst företag och myndigheter som av 

olika anledningar har intresse av distansarbete. Förklaringen till att vi svenskar 

fortfarande sitter på kontoret och arbetar kan vara att vi helt enkelt inte har så stora 

stader dar hyrorna är skyhöga och trafikproblemen är mycket svåra, inte jämfört med 

amerikanska och brittiska storstäder. (Ibid) 

Enligt Pekkola (Telework - a new touch, 1993, s. III) ingar distansarbete, i de nordiska 
länderna, som en del i företagens utvecklingsprogram och regionala projekt. 

Tjansteföretag tillämpar distansarbete som en del i en reform av arbetsorganisation 

och arbetsmetoder, i syfte att uppna en större flexibilitet och effektivitet inom 

företaget. Till skillnad från Österlind tycks Pekkola anse att det ar arbetsgivaren som 

initierar frågan om distansarbete. Kauppi framhaller att det är mycket viktigt att 

arbetstagarna frivilligt accepterar att arbeta p i  distans, vilket kräver en förändrad syn 

p i  ledarskap. (Kauppi, 1993) 



För organisationer som har arbetstagare med stor personlig frihet och mycket hög 

utbildningsnivii ar steget inte långt till att böja tillämpa distansarbete. Exempel p i  

organisationer med anställda som upfyller ovanstaende kriterier är försäkrings-, data- 

och lakemedelsföretag. (Feuk, 1995) Karakteristiskt för dessa organisationer ar att de 

vagar tänka i nya banor och i nya strukturer. De ser informationsteknologins 

möjligheter och vagar ocksa ifrågasatta gamla hierarkiska strukturer. Organisationens 

beslutsvagar och handläggning av olika ärenden övergår fran att vara strikt vertikala 

till att bli allt mer horisontella. (Arbeta p8 distans, 1994-95) 

Efter denna korta översikt över distansarbetets ursprung och drivkrafter följer nästa 

avsnitt dar vi redogör för de former för distansarbete som finns i Sverige och ar 

omskrivna i litteraturen. 

3.3 Former av distansarbete 

I detta avsnitt presenterar.vi olika former av distansarbete i Sverige. En organisation 

som vill böja med distansarbete som arbetsform måste först tanka igenom vilken form 

av distansarbete som lämpar sig bast för dem eller som Gil Gordon uttrycker det: 

Before the system can be designed, the type of teleworking has to be chosen - 
homeworking, using satellite offices, working on the move, sharing space in a 

flexible office, and so on, or a mixturs of these. The choice will depend on the 

reasons why the pilot is being set up, the type of work being done and the 

preferences of the individuals taking part in the trial. 

(Teleworking explained, 1993, s. 38) 

Följande figur visar de former av distansarbete som vi tar upp. Formerna ar i figuren 

uppdelade dels efter fysisk placering och dels efter organisatorisk tillhörighet, det vill 

säga om den som arbetar på distans arbetar för en och samma eller för flera 

arbetsgivare eller uppdragsgivare. Figuren ar efter en modell av Moberg. (1993, s. 38) 



I Satellitkontor I I Telestuga 1 I Grannskapscentral l 

Distansarbete 
I 

I 1 

I I I Hemarbete I I Multiflex I 

En arbetsplats 

Former för distansarbete 

Efter översiktsbilden av distansarbetets former övergir vi till att presentera formerna 

var för sig. Om inget annat anges s8 ar uppgifterna fr8n Mobergs Satellitkontor (1993). 

I 

En eller flera 
arbetsplatser 

Satellitkontor 

Flera arbetsplatser 

Ett satellitkontor är en arbetsplats dar en mindre del av en avdelning, utan eget 

resultatansvar, lokaliseras på annat håll an huvudkontoret och den övriga 

verksamheten. Arbetet mot huvudarbetsplatsen sker saledes p8 distans och kräver goda 

kommunikationsförbindelser. Huvudkontoret och satellitkontoret bedriver samma typ 

av verksamhet. 

De anställda p& satellitkontoret har detta som ordinarie arbetsplats men 
arbetsledningen finns på huvudkontoret. Skillnaden jämfört med en filial, till exempel 

ett bankkontor, som ocksa kan omfattas av beskrivningen ovan, är att satellitkontoret 

inte endast riktar sig till en lokal marknad utan verksamheten tillhör en central 

huvudkontorsfunktion. Initiativet till etablering av satellitkontor kommer främst frin 

företaget. Syftet med etableringen kan dels vara att skapa större rekryteringsomrade 

för företaget och en lägre personalomsättning, dels att minska lokalkostnaderna, vilket 

ofta är en följd av att företaget kan förlägga verksamheten utanför storstadsområdena. 



Det görs ofta ingen skillnad mellan satellitkontor och utlokaliserade arbetsplatser i den 

utländska litteraturen. Dar refereras ibland till satellitkontor som en relativt 

självständig enhet med arbetsledning p2 plats och med eget resultatansvar. I den 

svenska litteraturen däremot skiljs dessa tv5 arbetsformer at. Med utlokaliserad 

arbetsplats avses istället när ett företag geografiskt har avskiljt hela avdelningar fAn 

den ort där de har sin huvudverksamhet. Utlokaliserad arbetsplats är enligt var mening 

inte distansarbete eftersom vi anser att det inte ar fragan om distansarbete när till 

exempel ett företag som Volvo placerar en fabrik i glesbygd. 

Grannskapscentral 

Grannskapscentralen ar en form för arbete på distans där anställda från flera företag 

a h t a r  i gemensamma lokaler vilket får till följd att det skapas en arbetsmiljö med 

sociala kontakter. Grannskapscentralen placeras i närheten av ett bostadsområde i 

avsikt att minska pendlingen till och fran arbetet. Grannskapscentralen i Nykvam, 

utanför södertälje, har stått som modell för denna form av distansarbete. 

I början av 80-talet genomfördes ett projekt som kallades "Grannskap 90" och 

bedrevs av forskare vid Nordiska institutet för samhällsplanering. (Moberg, 1993, 

s. 41f) Syftet med projektet var att studera möjligheter och hot med distansarbete, 

kopplat till ny informationsteknologi. Som en del av detta projekt genomfördes ett 

försök med distansarbete i Nykvarn. Försöket med "Grannskap 90" pågick mellan 
oktober 1982 och maj 1984. Finansieringen av lokaler och utrustning samt 

driftskostnader bestod i forskningsanslag och bidrag. Den tekniska utrustningen bestod 

bland annat av snabbvalstelefon, telefonsvarare, datorer, skrivare och fax. Nagra av 

datorerna var fast uppkopplade till huvudkontoret. Totalt arbetade elva personer 

permanent i grannskapscentralen. Av dessa hade de flesta även en arbetsplats p2 sin 

huvudarbetsplats och den tid som tillbringades i grannskapscentralen varierade. 

Rojektet "Grannskap 90" avslutades våren 1984 men studier kring distansarbete i 

gmnnskapscentralen fortsatte ännu en tid. Slutsatser som drogs från projektet var att 
det, tekniskt sett, inte fanns några hinder för distansarbete. Distansarbete var en relativt 

okänd arbetsform nar försöket genomfördes och chefer och fackföreningsfolk var 

negativt inställda till distansarbete. De anställda upplevde dock den sociala 

arbetsmiljön i grannskapscentralen som positiv. Grannskapscentralen är återigen 

aktuell i och med att distansarbete som arbetsform har fatt en allt större spridning p8 

senare tid. 



Telestuga 

"En telestuga är ett privatägt, kommersiellt arbetande smaföretag i glesbygd - men 

som tack vare inriktningen p3 att erbjuda tjänster med teleteknik hänger hop och 

samarbetar med alla andra telestugor som är spridda i hela Sverige." (Holmlöv, 1994) 

Lokalisering av telestugan sker vanligen i glesbygd, i regioner som präglas av 

näringarna jordbruk, skogsbruk, fiske eller gruvhantering. Dessa regioner är ofta 
ekonomiskt utsatta p5 grund av de är beroende av utomstaende företags etablering 

inom regionen. Världens första telestuga invigdes 1985 i byn Vemdalen i Härjedalen. 

Därefter har ett 40-tal telestugor byggts upp i Sverige. Utav dessa har ett drygt 20-tal 

överlevt. Enligt Holloway (1994, s. 16) sa verkar det som om telestugoma gar in i en 

kris efter cirka tre Ar. Anledningen till detta kan dels vara ekonomisk da startbidragen 

och eventuellt glesbygdsstöd oftast upphör efter dessa år, dels att telestugan har startat 

utifrh orealistiska förutsättningar som till exempel att tillräcklig lokal förankring 

saknas, man har ej bedömt de lokala förutsättningarna tillräckligt väl för att spegla 

dessa i telestugans verksamhet. 

De telestugor som finns idag är väletablerade och oftast specialiserade p3 nagot 

omrade. (Ibid) Följande huvudområden kan urskiljas för telestugans verksamhet 

(Albrechtsen, 1989, s. 4ff): Datoranvandning, tjanster till företag samt 

informationsförmedling och marknadsföring. Telestugans utrustning skall ställas till 

förfogande för lokalbefolkningen, företag, institutioner, skolor, vuxenutbildning, 

studieförbund och dylikt. Telestugan skall erbjuda tjanster som utförs med hjalp av 

datautrustning: elektronisk textbehandling och kommunikation. Telestugan skall 

förmedla information med hjalp av modem teknisk utrustning. Kommunen kan sända 

information om till exempel dagordningen för nästa kommunfullmäktige- 

sammanträde; där kan även finnas reklam för lokala företag och turistnäringen. 

Telestugorna i Sverige har, enligt Lilian Holloway, ett "nät" för att kommunicera med 

varandra och samordna arbetstillfällen. Eftersom va j e  telestuga har sitt eller sina 

specialomr3den är det en fördel att kunna förmedla arbeten till den som har den rätta 

kompetensen. (Holmlöw, 1994) 



Multi flex 

Multiflex är ett begrepp för en ny form av distansarbete med flexibilitet i bade tid och 

i rum. Den som arbetar p5 detta satt kan i stort sett välja var och när han skall arbeta. 

Begreppet multiflex omfattar mobila arbetsmöjligheter som till exempel tillfalliga 

arbetsplatser p3 tag, flyg, stationer och hotell. För den som ser informationsteknikens 

möjligheter och vet att utnyttja dem kan det innebära en större frihet att välja tid och 

plats för utförandet av arbetet. 

Med en bärbar dator och en mobiltelefon är det redan idag möjligt att arbeta 

oberoende av avstånd och tid och rum. Arbetet kan utföras varhelst du befinner 

dig: hos kunden, konkurrenten, pa flyget, taget eller från hotellet. Det finns 

flygplatser som erbjuder privata rum för distansarbete och vissa hotell har rum 

med ordentliga arbetsbord och lättatkomliga telefonuttag. (Viktorsson, 1995) 

Hemarbete 

Var definition av distansarbete begränsar sig till arbete från hemmet aven om formerna 

för distansarbete kan vara många. Hemarbete ar dock den form som diskuteras mest 

just nu, kanske är lättast att tanka sig in i och relatera till för de som saknar egen 

erfarenhet av distansarbete. Hemarbete är en arbetsform dar förvärvsarbete, i 

varierande utsträckning, förläggs till bostaden. Den som distansarbetar från hemmet 

har möjlighet att arbeta hemma under delar av sin arbetstid men har aven en 

arbetsplats på huvudarbetsplatsen. 

Begreppet hemarbete, till skillnad fran begreppet distansarbete, har för många en 

negativ klang. Anledningen till detta ar att man ofta likställer begreppet distansarbete 

med hemarbete på heltid, något som inte alls är vanligt förekommande. 

Med telekommunikationens hjälp gAr det att skaffa ett kontor hemma som har 

tillgang till i stort sett alla de resurser som finns p3 det vanliga kontoret. En dator 

och ett modem hemma samt nagon sorts lösning p8 kontoret som möjliggör 

inloggning pa det centrala nätet är allt som behövs. (Olofsson, 1994b) 



För den som har ett arbete som inte kraver allt för avancerade tekniska hjälpmedel kan 

det räcka med till exempel en mobiltelefon och en barbar dator för att kunna utföra 

arbetet p2 distans. En bra utrustning för hemarbete kan se ut som p3 nedanstaende 

figur: 

Exempel på en teknisk utrustning för distansarbete, fran hemmet 

E'eMronisk 
Post 

En organisation som Överväger att tillämpa distansarbete bör, förutom att ta ställning 

till vilken forn av distansarbete som kan vara lämplig också undersöka vilka av 

organisationens funktioner som skulle vara möjliga att utföra helt eller delvis på 

distans. I nästa avsnitt följer en genomgång av funktioner lämpliga för arbete på 

distans. 

3.4 Funktioner lämpliga for arbete p8 distans 

Arbetsgivare 

Vilka av en arbetstagares funktioner skulle vara möjliga att utföra p& distans? I detta 

avsnitt redovisar vi en modell för distansvänliga arbetsuppgifter. Vi kommer att 

använda denna modell för en analys (kap. 6)  av bibliotekariens funktioner då vi tror 

oss kunna placera in Atminstone majoriteten av funktionerna i modellen. 

Databaser 

I 

Eftersom arbetssätt, teknik och andra förutsättningar varierar starkt mellan 

organisationer och olika individer är det svart att rakna upp arbetsuppgifter som 

Modem 

- Dator Skrivare Telefon 
Fax 

- 



lämpar sig att utföra p3 distans. Ända kan det, enligt Paavonen (1992, s. 38), vara av 

intresse att i stora drag ffi en uppfattning om vilken typ av arbetsuppgifter som skulle 

kunna vara möjliga att utföra helt eller delvis p& distans. 

I en undersökning genomförd av Svenska Arbetsgivareföreningen (Ibid) gjordes ett 
försök att analysera fiam egenskaper eller karaktärsdrag som allmänt utmärker 

distansvänliga arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som Paavonen bedömde vara 

distansvänliga grupperades i sex funktionstyper. Som utgångspunkt för grupperingen 

lag arbetsuppgifternas grad av informationsinriktning, kvaiifikationsniva, frihet i 

utförandet samt hur och med hjälp av vilken teknik informationen hämtades och 

lämnades. (Ibid) 

Paavonens modell för distansvänliga arbetsuppgifter omfattar sex funktionstyper: 

A. Skapare (Informationsgenererare) 

Funktionen skapar själv information och data, för det mesta utan att använda sig av 

rutinartad eller formaliserad ingångsdata. Arbetet initieras av ett behov eller en 

beställning inom den egna organisationen. Såväl arbetsresultatet som arbetsprocessen 

kan skilja sig avsevärt fran fall till fall. 

Karakterisktiskt för denna funktionstyp ar kreativt arbete och relativt stor frihet vid 

utförandet av arbetsuppgifterna samt att arbetsuppgifterna ar kvalificerade och ofta 

specialiserade. Exempel p8 yrkesutövare inom grupp A är författare, journalister, 

arkitekter, designers. För att kommunicera med beställaren samt leverera 

arbetsresultaten kravs i regel inte någon avancerad teknik. Vanliga 

kommunikationsmedel för den har gruppen ar post, internpost, telefon eller personliga 

möten och presentationer. 

B. Samlare (Informationsgenererare). 

Denna funktionstyp producerar information genom att samla in, selektera, bearbeta 

och tolka data som kommer in från omvärlden. 

Karakteriskt för arbetsuppgifter inom denna funktionstyp är stor frihet inom vissa 

ramar, närhet till den omvärld som förser funktionen med data samt en ofta hög 

kvalifikationsniva. Kunskap och kompetens spelar en viktig roll. I den har gruppen 



kan man hitta yrkesutövare som till exempel utredare, forskare, prognosmakare och 

mediebevakare. Tyngdpunkten för denna funktionstyps kommunikationer ligger i den 

externa miljön, hos dem som beställt jobbet. Kommunikationen innebär dels 

insamlande av information som arbetet kräver och dels leverans av arbetsresultatet. 

Kommunikationsmedel för denna grupp kan vara post, telefon, fax och elektronisk 

post. 

C. Analytiker (Informationsgenererare) 

Funktionstypen skapar information genom att använda data fran omvärlden såväl som 

från den interna miljön. Arbetsuppgifterna inom denna funktionstyp omfattar 

bearbetning, analys och tolkning av data samt leverans av informationen till den 

interna miljön. 

Karakteristiskt för arbetsuppgifterna är stor frihet i arbetet inom vissa metodologiska 

ramar, en hög kvalifikationsnivå samt intern datakommunikation. Exempel på 

befattningar inom funktionstypen ar beslutsfattare samt analytiker och statistiker av 

olika slag. Kommunikationstekniken inom gruppen kan vara post eller telefon, men 

kan också vara datakommunikation eller muntliga kontakter. 

D. Sammanstallare (Infonnationshanterare) 

Funktionstypen använder sig huvudsakligen av information från den interna miljön. 

Informationen behandlas och sammanställs enligt givna regler och instruktioner. Det 

är vanligt att arbetsuppgifterna utförs i återkommande cykler och/eller enligt 

fastställda rutiner. 

Karaktärsdrag för dessa arbetsuppgifter ar att rutinen styr, friheten i arbetet ar liten, 

omfattande intern datakommunikation, val utvecklade system och hjälpmedel samt 

instruktioner, direktiv och administrativ styrning. Exempel p4 befattningar inom 

funktionstypen är lönekontorister, bokförare, materialplanerare och kalkylerare. 

Kommunikationstekniken omfattar alla former men på grund av rutinmässighet och 

större datamangder ar datakommunikation vanlig. 



E. Info-behandlare (Informationshanterare) 

Funktionstypen behandlar data rutinmässigt, ofta genom att konvertera frin en 

databärare till en annan. 

Karakteristika för arbetsuppgifter inom denna funktionstyp är liten frihet i arbetet, 

utvecklade tekniska kommunikationssystem, datorbasering samt instruktioner och 

administrativ styrning. NAgra befattningar inom funktionstypen är dataregistrerare, 

ordbehandlare, programmerare och microfilmare. Överföring av arbetsresultatet sker 

framst genom datakommunikation, ibland online, ibland batchvis. 

F. Missionärer (Informationsgivare) 

Det primära i den har funktionstypens uppgifter är att ge information till omvarlden. 

Verksamheten bestämmer hur denna information skall förmedlas till omvarlden, till 

exempel muntligt, via annonser, reklam, pressmeddelanden med mera. 

Karakteristiskt för arbetsuppgifter inom denna funktionstyp ar stor frihet i arbetet, 

behov av närhet till omvarlden samt en speciell kompetens. Exempel på yrkesutövare 

inom gruppen är informatörerPR-folk, reklamfolk, inköpare och försäljare. Inom 

denna funktionstyp används alla typer av kommunikation och troligen är förekomsten 

av mobiltelefoner och bärbara datorer större har an inom de övriga funktionstyperna. 

Paavonen avslutar med att säga att det som avgör om ett arbete skall kunna utföras p& 

distans troligen har mer att göra med HUR arbetet utförs an VAD det ar som utförs. 

Vissa funktioner medför inte några större behov av teknik, kanske till och med inga 

alls. Andra funktioner kräver desto mer teknik, ibland avancerad sadan. I följande 

avsnitt tittar vi litet närmare p2 de tekniska förutsättningarna för att utföra arbete pA 

distans. 



3.5 Tekniska forutsattningar for arbete p i  distans 

IT står för informationsteknik. Ibland talar man ocksa om informationsteknologi. 

Orden markerar att tonvikten kan läggas bade på teknisk utrustning för 

informationsbehandling och på metoder och tillvagagAngssätt för att utnyttja 

informationstekniken. (IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96,1995) 

Vi använder oss av termen informationsteknik som får beteckna saval den tekniska 

utrustningen som sätten att nyttja den. 

Den informationtekniska utvecklingen har fört med sig förändringar för manga 

arbetstagare. Förändringarna har inneburit att arbetets innehall förändrats, nya 

arbetsuppgifter tillkommit och att helt nya yrken har uppstatt. Vad har nu detta med 

distansarbete att göra? Vi ser användningen av informationsteknik som ett hjalpmedel 

och ibland en nödvändig fönitsattning för att kunna utföra arbete p3 distans. 

Informationstekniken möjligheter kan, enligt Moberg ses utifrån olika "friheter". 

(1993, s. 22): 

Frihet i rummet: teknik som mobiltelefon, fax och bärbara datorer överbrygger 

avstand och kan användas var man än befinner sig. 

Frihet i tiden: information kan hämtas när som helst, exempelvis via elektroniska 

konferenser, och det ar lätt att na människor nar som helst. 

Frihet i formen: information kan presenteras som ljud, text, data och bild och flera 

överföringssätt kan användas samtidigt. (Ibid) 

Ovanstaende friheter ökar, enligt Moberg, möjligheterna till distansarbete förutsatt att 

arbetsgivare såväl som arbetstagare ar villiga att investera, ekonomiskt och personellt, 

i denna fonn av arbete. 

Idag ar data- och telekommunikation ofta integrerad och det talas i termer som det 

papperslösa kontoret och elektroniska arbetsplatser. Datorernas kapacitet ökar, 

kostnader för datalagring och telekommunikation blir allt lägre och möjligheten att 

fran en och samma plats n3 olika informationskällor ökar. Detta ger en flexibilitet och 

möjlighet att till exempel arbeta p3 distans. Teknik som underlättar för arbete p3 

distans från arbetsgivare eller uppdragsgivare finns redan och nya hjalpmedel 

utvecklas hela tiden. 



Arbetstagare som helt eller delvis utför sitt arbete p& distans kan ha större eller mindre 

behov av att kommunicera med den övriga organisationen samt med kunder. Hur skall 

den som arbetar p% distans få sitt arbetsmaterial och hur skall han kommunicera med 

chefer, kollegor och eventuella kunder? Här kan tekniken spela en viktig roll. 

Med hjälp av tekniken går det att göra sig oberoende av geografiska avstånd. Därmed 
inte sagt att allt arbete som utförs p3 distans kräver avancerad teknik. Vissa 

arbetsuppgifter är av sådan natur att de kan utföras ända. 

Återstoden av detta avsnitt kommer att fokuseras kring vissa centrala tekniska begrepp 

som kommunikation och nät. 

De digitala motomagarna 

Efter de stora kanalbyggena följde järnvägarna. Därefter broarna och motorvägarna. 

Nu talas det i termer av "digitala motorvägar". Infrastrukturen för data- och 

telekommunikation i Sverige består av tre typer av digitala motorvägar. Telias 

stamnat, övriga kommunikationsföretags stamnät och Internet. (Markovic, 1994) Flera 

kommunikationsföretag vantar på att få etablera sig på den svenska marknaden. Redan 

idag har många större företag och institutioner lokala nätverk. 

De digitala motorvägarna syftar till att bredda kommunikationsmöjligheterna. 

Meningen är att saväl företag, institutioner som hushall och individer skall kunna 

kommunicera, p2 digital vag, med vem som helst och praktiskt taget var som helst. De 

digitala motorviigama underlättar saledes för arbete på distans. 

För att kunna använda sig av de digitala motorvägarna är det nödvändigt att knyta 

ihop de olika vägsträckor som finns till ett nät och dessutom behövs på- och avfarter 

som gör det enklare att ta sig in på och av fran dessa motorvägar. (Gasen i botten p5 de 

elektroniska motorvägarna, 1994) 

Nät 

Vad är ett nät? Det ar ett begrepp som är svart att definiera. Innebörden av begreppet 

har förändrats sedan tjänster kommit med i bilden och allt kallas nu för "nät" oavsett 

funktion, topologi, agarförhallanden eller ingående tjänster. Begreppet nät används 

flitigt och ofta slarvigt i tele- och datakommunikationssammanhang. MAnga former 



av nät har utvecklats med tiden som en följd av användarnas och marknadens krav. 

(Handbok i tele och datakommunikation, 1993, s. 43) "Den grundläggande iden med 

ett natverk är att det skall vara möjligt att dela p3 filer och skrivare, mjukvara och 

applikationer samt att kommunicera." (Enfeldt, 1994, s. 119) 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) kallas kommunikationsnät som är speciellt avsedda 

för överföring av data för datanät- Dessa datanät kan indelas i tv5 huvudgrupper: 

lokala nät och globala nät. 

Local Area Network (LAN) är ett system som utvecklats för att kunna koppla upp en 

persondator mot ett datanät inom ett kontor eller en organisation. Samtliga enheter 
som är anslutna till natet kan använda det för att sända och ta emot information. Nätet 

kan användas för data-, bild- och ljudöverföring. 

Viktiga egenskaper hos lokala nät är bland annat att LAN ger snabb tillgang till data. 

Oberoende av vilken enhet i natet data kommer ifrån skall tillgången vara lika snabb 

som om alla data kom från den egna datorn. LAN ar anpassningsbara i och med att de 

medger en flexibel placering av arbetsplatser, utifrån behoven. Denna uppbyggnad gör 

det också lätt att ansluta eller ta bort datorer eller kringutrustning utan att bryta 

kommunikationen eller på annat sätt påverka driften av natet. 

Ett lokalt natverk kan fungera sa att samtliga datorer kopplas ihop vilket innebär att 

va j e  dator far dela med sig av sina resurser till andra användare på natet, så kallad 

peer-to-peer-modell. En annan modell för lokala natverk ar nar en dator avsatts till 

att var server, en så kallad server-baserad modell. Denna server hanterar natverket och 

fördelar resurser till de datorer som ar  anslutna. Datorerna som är anslutna kallas för 

klienter. I ett serverbaserat nät är det servern som tillhandahåller resurser och 

klienterna som utnyttjar dem. (Enfeldt, 1993, s. 120) 

Oavsett nätverksmodell krävs det hård- och mjukvara för att kunna använda 

natverket. Den hardvara som behövs ar ett nätverkskort, vilket gör det möjligt att 

kommunicera över natet. Den mjukvara som behövs är ett nätverksoperativsystem. Ett 

natverk gör det möjligt att lagra och hämta data som rent fysiskt finns på hårddiskar 

långt ifrån den egna datorn. I ett natverk går det också att sända elektronisk post. (Ibid, 

s. 123ff) 



En speciell typ av program har utvecklats för nätverkstillämpningar. Denna typ av 

program kallas grupp-programvara eller groupware. Gemensamt för dessa program ar 

att de innehåller funktioner för arbete i grupp i natverk. Ett exempel ar ett 

kalenderprogram där användarna kan se när övriga användare är upptagna och med 

vad. Ytterligare ett exempel är ett program för informationshantenng där idén är att 

alla i natverket skall ha tillgang till aktuell information som rör organisationens 

verksamhet. Ny information skall kunna matas in i systemet av användarna och 

informationen skall kunna läsas direkt av andra. (ibid, s. 127) 

LAN sträcker sig sällan utanför en och samma byggnad, eller område, vilket har sin 

förklaring i att det ägs och kontrolleras av användaren själv, ett företag, en myndighet 
eller en organisation. Idag finns de största lokala nätverken inom universitet och 

högskolor. 

Ett Wide Area Network (WAN) ligger till gmnd för kommunikation utanför 

organisationen. Denna typ av nät kan vara publikt eller privat och till skillnad från 

LAN transporterar de data över långa avstånd, nationellt och globalt. (Handbok i tele 

och datakommunikation, 1993, s. 45) Ett WAN sammanbinder två eller flera LAN 

med bibehållande av majoriteten av de funktionella möjligheterna i det lokala nätet. 

Det är framför allt de kvalitets- och kapacitetsmässiga förbättringar av telenäten som 

star bakom den explosionsartade utvecklingen av nät som förbinder nät. 

(Bohman, 1993) 

I och med att arbete på distans blir allt mer utbrett uppstår en del problem. Att ta med 

sig en barbar dator utanför den ordinarie arbetsplatsen behöver inte innebära problem, 

men för att arbetet skall kunna utföras effektivt måste vissa data ligga centralt. 

Exempel p5 data som kan vara viktigt att kunna nå är kundregister, kundstatus, 

projekt, offerter och tidsplanering. 

Med lösningar som inte ar ClientIServer-baserade tar det mycket lang tid att komma 

at data som finns centralt inom organisationen. Med en Client/Server-lösning däremot 
kan mobila användare f3 direkt tillgang till data och information. ClientIServer är en 

lösning som innebär en fördelning av bearbetningen mellan datorer som är 

sammankopplade i ett lokalt eller globalt natverk. Stor- och minidatorer sköter 

kommunikation, databashantering och transaktioner medan persondatorn tar hand om 

presentationen. Data och information är lättillgänglig i ett lokalt natverk, men det ar 

vanligt att den ar svar att komma åt utanför det lokala natverket. En lösning på detta 



problem kan vara en WAN-koppling med fasta eller uppringda förbindelser. För att 

kunna utnyttja ett ClientIServer-system fullt ut måste det vara tillgängligt utanför den 

ordinarie arbetsplatsen till exempel via modem eller ISDN. (Wadström, 1994) 

Administration och säkerhet är tv3 nyckelord för en organisation när det gäller datorer. 

Det är viktigt att kunna administrera nätverket med många användare och datorer. 

Administrationen omfattar bland annat inställningar av systemet, installation samt 

uppgradering av programvara. I ett natverk kan administrationen automatiseras och 

skötas centralt. En enkel administration av det lokala nätverket medföir en ökad 

säkerhet. Om ett fel upptäcks är det lätt att snabbt Atgärda det för alla användare. 

(Enfeldt, 1994, s. 126) 

Arbetsgivarsidan ser ofta en fara i att hantera sekretessbelagt material utanför 

huvudarbetsplatsen. Den största faran tycks ligga i att arbetstagaren via telenätet ges 

tillgang till företagsinternt material. Riskerna för att utomstående skall komma At 

företagsinternt material ökar och naturligtvis finns ocksa risk för att förtroendet kan 

missbrukas. (Att flexa i tid och rum, 1990, s. 30) Även om företaget har vidtagit 

säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd går det alltid, för de som vill, att 

komma förbi detta. Ett annat exempel på säkerhetsåtgärder i detta sammanhang är så 

kallad kryptering av den information som skickas via teleledningar. Kryptering 

innebär har att om någon obehörig lyckas ta sig in på nätet så kan han ändå inte uttyda 

informationen utan tillgång till krypteringsnyckel. (Olofsson, 1994a) 

En-organisations verksamhet och arbetsuppgifter styr dess behov av utrustningar och 

tjänster för distansarbete. Med teknikens hjälp kan man som användare sitta hemma 

eller p% annan plats och ända arbeta mot den egna organisationens lokala natverk. 

Internet 

I en redogörelse för var tekniska verklighet idag gAr det inte att komma ifrAn Internet. 

Internet bestar av olika natverk. Grunden för Internet i Sverige ar Sunet, det 

ursprungliga universitetsnätverket. Det som knyter nätverken samman är 

kommunikationsprotokollet TCP/IP Transmission Control Protocol /Internet 

Protocol), det idag dominerande protokollet för kommunikation mellan dessa olika 

natverk. (Hansen, 1993, s. 5 )  Under 1993 fanns det cirka 25 miljoner användare av 

Internet i 140 länder. Antalet användare ökar stadigt liksom informationen och 

tillämpningarna. Ett Internet abonnemang gir att använda för att skicka elektronisk 



post, söka i databaser, filöverfönng och delta i diskussioner för att nämna några 

exempel. (Res Business Class till Internet, 1994) 

För att kunna utnyttja Internet och dess resurser kravs en dator, program, nagorlunda 

snabba och stabila anslutningar samt ett abonnemang. För den som vill ansluta sig till 

Internet finns det tvh sätt att välja mellan. Det ena är en fast förbindelse dar telelinjen 

till nätet alltid är öppen. Det andra sättet är en modemförbindelse, du ringer upp nar du 

behöver. 

Kommunikation utan nät 

Vilka möjligheter till kommunikation finns utan direkt anslutning till natverk? Maste 

man ha tillgang till ett natverk för att kunna utföra arbete pa distans? Vad går att 

astadkomma med en dator och en telefonlinje? Ett modem behövs för att en dator skall 

kunna kommunicera med en annan dator över en telefonlinje. 

Ett natverk ar alltid snabbare an en telefonlinje vad galler Överföring av data. 

Överföringshastigheten via modem varierar beroende p3 vilket modem som används. 

Med kommunikation via modem går det att använda elektronisk post och föra över 

filer. En förutsättning är dock programvara som stöder kommunikation via modem. 

Med hjälp av en annan programvara går det att via modemet koppla upp en dator mot 

nätverket. På detta satt fbr den uppringande datorn, via modemet, tillgbng till samtliga 

funktioner som finns i det uppringda nätverket. Förbindelser av detta slag är mycket 

långsamma. (Enfeldt, 1994, s. 128) 

Telemarknaden 

Sedan den första juli 1993 har Sverige en telemarknad med fri konkurrens. 

Konkurrensen borde främja en snabb utbyggnad av nät och tjänster för data- och 

telekommunikation. Utbudet av nät och tjanster ar dock oftast lägre i glesbygden och 

priserna ar högre för kvalificerade tjanster utanför de större staderna. (IT- 

kommissionen arbetsprogram 1995-96,1995) 

Integrated Digital Services Network (ISDN) ar ett digitalt natverk som integrerar alla 

teletjänster i en och samma förbindelse. En ISDN-anslutning kan beskrivas som en 

kombinerad påfart och avfart till de digitala motorvägarna. Inga modem behövs. Detta 

nät gör det möjligt med en samtidig överföring av tal, bild, text och data. Alla, saval 



företag som privatpersoner, har möjlighet att ansluta sig till ISDN-nätet. (Hennig, 

1994) För att skaffa sig ISDN-abonnemang far man betala en installationsavgift som 

varierar beroende pi3 var i landet installationen skall ske. Därutöver tillkommer fasta 

kvartalsavgifter och samtalsavgifter som baseras p& vilka överföringssätt och olika 

tilläggstjänster som används. Ett problem för den som befinner sig "på fel ställe" 

(glesbygden) är mycket höga anslutningskostnader. 

Ett alternativ till det vanliga telenätet, för den som arbetar pi3 distans, ar 

mobilradionaten Nordiska Mobiltelefonsystemet (NMT) och Global System for 

Mobile Communications (GSM). 

NMT är ett analogt mobiltelefonsystem, nätet täcker så gott som hela landet och 

övriga Norden. NMT kan användas istället för att bygga ut det vanliga telenätet i 

glesbygden och kallas då NMT fast. Detta innebar att en mobiltelefoniutrustning 

monteras fast i abonnentens hus, utrustningen fungerar som en vanlig telefon med 

normal teletaxa. (Utbult, 1992, s. 11) Dataöverföring och fax via NMT fungerar som i 

det vanliga telenätet. I de.flesta fall duger vanliga modem och kommunikations- 

program. Alla telefoner ar dock inte anpassade och överföringen ar betydligt enklare 

att störa an kommunikation på det vanliga telenätet. (Christiernin, 1994) 

GSM ar ett för Europa enhetligt digitalt mobiltelefonsystem vars nät i Sverige fungerar 

bast i Stockholm, Göteborg, Malmö och utmed landets södra riksvägar. GSM- 

täckningen i Norrland ar mycket dålig. (Datomät och telekommunikationer, 1993, s. 

111) GSM används inte endast för överföring av tal utan även för att sanda data, fax 

och elektronisk post. Förutom en betydligt högre kapacitet i överföringen jämfört med 

NMT ar ljudkvaliteten bättre och säkerheten högre i och med att data och tal kan 

krypteras. (Mölleryd, 1994, s. 4f) Problem som kan uppstå vid uppkoppling via GSM 

ar lång uppkopplingstid, överföringshastighet, nedkopplingstid, generering av 

skraptecken och störningar. 

De tekniska förutsättningarna för distansarbete rna vara goda, men räcker det? 

"Tekniken i sig skapar ingen sysselsättning. Den är bara ett verktyg som öppnar 

möjligheter. Fragan ar i stället när vi blir mogna att på bred front använda den nya 

tekniken." (Petersson, 1994a) Det galler också att den ratta motivationen och viljan 

finns, saval hos arbetstagare som arbetsgivare. 



3.6 Psykosociala aspekter p i  distansarbete 

Enligt Moberg (1993, s. 52) ar det inte bara arbetsuppgiften som sådan som maste vara 

lämplig att utföra p3 distans. Andra viktiga faktorer i arbetssituationen är de krav som 

stalls pil arbetsledning och arbetstagare vid utförande av arbete pi3 distans. 

Hur psverkas till exempel ledarskapet när kontroll av arbetstagarna och uppföljningen 

av deras arbetsprestationer maste ske pA distans? Det är viktigt att ledningen litar p5 

arbetstagarna och ger sitt stöd till de som arbetar pa distans bland annat genom att se 

till så att de får all nödvändig information. Det är också viktigt att arbetsledningen ger 
arbetstagarna p3 distans samma möjligheter till inflytande och pilverkan i arbetet och 

möjligheter till utveckling, utbildning och karriär som övriga arbetstagare. 

Distansarbete ställer ocksi3 krav pi3 de arbetstagare som utför arbete p8 distans. Det är 

inte säkert att alla arbetstagare skulle trivas med att arbeta p8 distans. Det ar svart att 

förändra människors sociala liv och många är därför inte beredda att förändra sitt satt 

att arbeta. Hur pilverkar till exempel tidigare yrkeserfarenhet? .& det lämpligt att 
n3gon som tidigare inte varit ute i arbetslivet arbetar på distans? Krävs det en viss 

kunskap om informationsteknik för att kunna arbeta och kommunicera p3 distans? 

Den som distansarbetar bör ha stor självdisciplin, förm8ga att ta eget ansvar, vara 

flexibel och självständig eftersom större ansvar och befogenheter erhillls naturligt. 

Dessutom är det viktigt att den som arbetar pi3 distans kan skilja p5 arbete och fritid. 

Finns det några speciella kännetecken på de arbetstagare som fungerar bra som 

distansarbetare? För att kunna välja ut de arbetstagare som lämpar sig för distansarbete 

bör man först förvissa sig om att han eller hon verkligen vill arbeta på distans. Den 

andra förutsättningen för att en arbetstagare skall bli en framgångsrik distansarbetare 

är att han eller hon besitter vissa tekniska fardigheter och tillräcklig yrkeserfarenhet. 

Distansarbete kräver ocksi3 god kommunikations- och organisationsförmi3ga. 

Noggrann planering och noggranna förberedelser är ocksa ett maste. Slutligen verkar 
det som att distansarbetare i allmänhet föredrar att arbeta självständigt och med färre 

sociala kontakter. (Benefits of telecommuting for engineers and other high-tech 

professionals, 1995) 

Hänsyn maste även tas till vad lösningen med arbete p8 distans innebär för den övriga 

organisationen. Hur p8verkas arbetssituationen för kollegorna som inte arbetar p8 

distans? Hur betraktas de som arbetar p% distans av övriga arbetstagare? Hur mycket 



känner kollegorna till om de distansarbetande arbetstagarna och deras arbete? Krävs 

det en viss typ av organisationsklimat för att arbete p8 distans skall accepteras? 

Man kan undra vad som händer med dem som vill ha kvar sitt arbetsrum och sina 

arbetskamrater. Som inte vill vara så hiskeligt flexibla, utan veta vad som kommer 

att hända på jobbet innan de gar dit [...l A andra sidan behöver faktiskt inte hela det 

svenska folket segla i vag pa de elektroniska näten och delta i den globala 

konkurrensen. Det finns en hel del annat att göra ocksa. 

(Petersson, 1994b) 

Det galler för arbetsgivaren att se till att alla anställda ar införstådda med vilka 

förutsättningar som galler för att nagon skall f& arbeta hemma. PA sa satt undviks 

avundsjuka p& grund av okunnighet [...]Om det inte finns mycket goda anledningar för 

att lata en anställd arbeta hemma hela tiden bör det vara ett krav att han eller hon 

kommer in till kontoret nagon gang i veckan. Annars ar det lätt att förlora kontakten 

med kollegorna. (Olofsson, 1994b) 

I en artikel (Gordon, 1994) diskuteras den nya syn på arbete och styrning som börjar ta 

form hos företagsledningarna. Ledarskap som baseras på traditionell styrning och 

kontroll utövas i allt mindre utsträckning. En anledning till detta är ett generations- 

skifte; yngre chefer har vuxit upp med andra värderingar och känner inte behov av att 

standigt kontrollera sin personal. 

En annan anledning är de självständiga arbetsgrupper och platta organisationer som 

blir allt vanligare. Ledarskapet innebar inte längre att vara "chef" i traditionell mening 

utan snarare vägledare och rådgivare. Denna nya typ av ledarskap underlättar 

naturligtvis för de arbetstagare som arbetar på distans. (Ibid) Det nya ledarskapet 

innebär primärt att sätta upp mal f6r organisationens verksamhet samt att inspirera 

arbetstagaren. Kontrollfunktionen far saledes st8 tillbaka. Det nya ledarskapets 

bedömning av arbetstagarens insats blir allt mindre tidsrelaterad och i stället mer 

prestationsrelaterad. (Att flexa i tid och rum, 1990, s. 30) 

90-talets ledarskapsfilosofi bygger mycket pli MBO (Management by objectives). 

MBO innebar bland annat att arbetsgivaren inte standigt maste övervaka sina 

anställda, utan att han kan lata de anställda själva bestämma hur de skall utföra arbetet 

s8 bra och effektivt som möjligt. (Viktorsson, 1995) 



Traditionellt placeras en organisations samtliga arbetstagare p8 en arbetsplats. De har 

tillgång till kollegor och far ta del av såväl formell som informell information. Det 

finns dock arbetstagare som dels inte behöver vara på den ordinarie arbetsplatsen 

samtidigt med kollegorna och dels kan få tillgång till den information som behövs för 

arbetet oavsett var och när de befinner sig. Dessutom har utvecklingen gått från att 

Msje arbetstagare utför sitt arbetsmoment och skickar vidare till nästa arbetstagare för 

niista arbetsmoment till en ordning där arbetstagarna arbetar mer oberoende av 

varandra. I och med detta är det inte längre nödvändigt att ha samtliga arbetstagare p3 

em gemensam arbetsplats. Steget ar inte l8ngt härifiån till arbete p8 distans. (Ibid) 

Decentralisering kan innebära förenklade strukturer och beslutsvagar, färre antal 

nivaer i organisationerna samt ett ökat ansvar för arbetstagarna. Allt fler arbetstagare 

kräver att få arbeta under fomer som ger dem större möjlighet att bestämma över 

uppläggning och utformning av det egna arbetet. Arbetstagarna lägger stor vikt vid 

mtijligheten till utveckling inom sitt yrke. Oavsett hur stor frihet den enskilde 
arbetstagaren har galler naturligtvis alltid att arbetet skall utföras inom ramen för 

verksamhetens mål. Följande citat berör arbetstagarens anställningsform relaterat till 

arbete på distans. 

Telework is often associated with the growth of sub-contracting, of selfemployment 

and of various temporary or casual forms of work wich are often grouped together 

under the general heading 'new ways of working', and information technology has 

certainly been intimately involved in these developments. One reason for this is that 

office automationfacilitates the 'unbundling' or disaggreation of organisational 

structures and increasing the potential for quantifying and monitoring the 

performance of individual parts of an organisation. (Huws, 1990, s. 7) 

Aven om det naturligtvis ar individuellt hur det upplevs att arbeta på distans går det att 

iuskilja en rad generella för- och nackdelar för den enskilde arbetstagaren. Till att 

bhjamed s8 kan distansarbete ses som en anställningsförmån av arbetstagaren. 

Anledningarna till detta kan vara flera, arbetstagaren kan spara tid och pengar på att 

skippa resor, förlägga sin arbetstid mer flexibelt och efter egna behov och önskemål. 

Vidare kan den som arbetar på distans f3 mer fritid och större möjligheter att agna tid 

at familj, vänner och intressen. Ytterligare fördelar med att arbeta på distans kan vara 

att det blir möjligt arbeta mer ostört och därmed troligen mer effektivt. Distansarbete 

lm ocksa ge en möjlighet att bo kvar eller bosätta sig p8 orter med få arbetstillfällen 

Wei le r  daliga kommunikationsmöjligheter. 



En nackdel med att arbeta p5 distans ar den känsla av isolering som kan uppsta och 
mest uttalat då vid distansarbete på heltid. Att g5 miste om den sociala gemenskapen, 

korridorsnacket och fikapauserna kan upplevas som negativt. Det kan också vara svart 

att koncentrera sig i hemmet da det finns annat och kanske andra som pockar på 

uppmärksamhet. 

Den arbetstagare som arbetar pa distans kan dessutom f& problem att bevisa presterat 

arbete för sin chef om arbetet normalt bygger p3 närvaroplikt och inte pli prestation. 
Vidare kan arbete p5 distans innebära att arbetstagaren inte utvecklas i sin kompetens 

p& grund av bristande samarbete och kommunikation med kollegor och chefer. En 

nackdel i detta sammanhang kan ocksa vara att det blir svårare för en som arbetar på 

distans att göra karriär. Det skulle också vara en nackdel om distansarbete användes 

som ett alternativ till barnomsorg. 

3.7 Sammanfattning 

Begreppet distansarbete definieras olika beroende på i vilket sammanhang och med 

vilket syfte det skall användas. Även om definitionerna skiljer sig at finns 

gemensamma drag som avstand, placering, anstäilningsform, användande av 

informationsteknik samt omfattning av distansarbetet. Med utgångspunkt i 

litteraturens definitioner av distansarbete konstruerar vi en egen definition. 

Distansarbete som företeelse tog sin bö jan i USA under 1970-talet genom oljekrisen 

och satsning på telekommunikation. Oljekrisen medförde att även Sverige bö jade 

diskutera och tillämpa distansarbete, i första hand fran hemmet. Satellitkontor, 

grannskapscentral, telestuga, multiflex och hemarbete ar olika former för distansarbete 

i Sverige, denna studie koncentreras till distansarbete i form atv hemarbete. 

Vilka av en organisations funktioner skulle vara möjliga att utföra p3 distans? En 

modell för distansvänliga arbetsuppgifter anger sex funktionstyper utifrån 

arbetsuppgifters grad av informationsinriktning, kvalifikationsnivå, frihet i utförandet 

samt tekniska hjalpmedel. 

Den informationstekniska utvecklingen har fört med sig förändringar för minga 

arbetstagare vad det gäller arbetets innehåll och utförande. Informationsteknik kan ses 

som ett hjalpmedel och ibland en förutsättning för att kunna utföra arbete på distans. 



Teknik som underlättar för arbete p4 distans finns redan och nya hjälpmedel utvecklas 

hela tiden. En organisations verksamhet och arbetsuppgifter styr dess behov av 

utrustningar och tjänster för distansarbete. Distansarbetare kan ha större eller mindre 

behov av att ha kontakt med kollegor och eventuella kunder. Många av dessa 

kontakter kan upprätthallas med hjalp av teknik. Infrastrukturen för data- och 

telekommunikation P Sverige utgör en ram för den teknik som kan vara till hjalp för 

den som distansarbetar. Teknik som till exempel gör det möjligt att sitta i hemmet och 

anda arbeta mot den egna organisationens lokala nätverk. Även om de tekniska 

förutsättningarna för distansarbete är goda och funktionerna lämpliga för distansarbete 

kravs det ocksa att såväl arbetstagare som arbetsgivare har motivation och vilja att 

tillämpa distansarbete. 

De krav som stalls på arbetstagare som skall arbeta på distans ar att han eller hon 

innehar vissa tekniska färdigheter, tillräcklig yrkeserfarenhet, god kommunikations- 

och organisationsföxmåga samt förmåga att arbeta självständigt och med färre sociala 

kontakter. Kraven på arbetsgivaren ar att han måste lita på den arbetstagare som skall 

arbeta på distans och ge honom eller henne sitt stöd. Arbetsgivarens bedömning av 

distansarbetarens insats bör vara prestationsrelaterad i stallet för tidsrelaterad. 

I nästa kapiteI, som liksom detta kapitel ingar i studiens teoretiska referensram, 

kommer vi att redovisa för bibliotekariens funktioner vid olika typer av bibliotek. 



4 Bibliotekariens funktioner 

4.1 Tre typer av bibliotek 

Detta kapitel redovisar för ett urval av bibliotekariens funktioner, teknikanvändning 

samt kontakter med kollegor och användare vid utförandet av dessa funktioner. De 

funktioner vi väljer att studera förekommer, eller skulle kunna förekomma, vid 

samtliga typer av bibliotek och ingår ofta i deras dagliga verksamhet. Tillsammans 

med föregaende kapitel om distansarbete skall detta kapitel utgöra en utgangspunkt för 

analys. En analys som syftar till att utröna vilka av bibliotekariens funktioner som 

lämpar sig för arbete pa distans. 

Innan vi gar in p5 bibliotekariens funktioner beskriver vi kort de tre bibliotekstyper vi 

valt att studera, det vill saga universitets- och högskolebibliotek, företagsbibliotek 

samt folkbibliotek, utifran deras mal, syfte och verksamhet. 

Syftet med ett biblioteks verksamhet kan vara att tillhandahålla information vid ett 

forskningsintensivt företag eller att vara ett stöd för utbildning och forskning vid ett 

universitet eller en högskola. Syftet kan också vara att tillhandahalla information, 

kultur och rekreation för allmänheten. Oavsett vilket syfte verksamheten har skall det 

vara klart uttalat och utgöra en riktlinje för personalen i deras arbete. Ett biblioteks 

funktioner varierar saledes efter syftet med verksamheten. Vissa bibliotek ar 

referenssamlingar, andra ar aktiva informationsförmedlare, en del ar enbart 

lhnebibliotek och andra bibliotek har alla dessa funktioner och kanske ännu fler. 

För att kunna studera olika biblioteksfunktioner kan det vara till hjälp att dela in 

biblioteken i olika typer av bibliotek, aven om denna indelning ar en förenkling av 

verkligheten d5 biblioteksverksamhet ofta ar komplex. I denna studie har vi valt att 

titta p5 tre typer av bibliotek, universitets- och högskolebibliotek, företagsbibliotek 

och folkbibliotek. Även om funktionerna vid bibliotek i grund och botten ar desamma 

kan utförandet av dem skilja sig at mellan olika typer av bibliotek, beroende på deras 

verksamhet, bibliotekarier, användargrupper och tekniska verklighet. För att friska upp 

läsarens minne aterger vi har definitionerna av de olika bibliotekstyperna: 



Universitets- och högskolebibliotek är bibliotek som inrättats vid universitet och 

högskolor för att stödja forskningen, den högre utbildningens samt den grundläggande 

utbildningens behov av dokument- och informationsservice. 

"Företagsbibliotek - bibliotek inrättat för litteratur- och informationsservice vid ett 

företag." (NE) 

"Folkbibliotek - för allmänheten tillgängligt bibliotek som tillhandahaller medier för 

förströelse, bildning och utbildning." (NE) 

Universitets- och högskolebiblioteken har till uppgift att anskaffa, förvara och 

förmedla litteratur i syfte att stödja undervisning och forskning som bedrivs vid 

universitet och högskola. Förutom huvudbibliotek ar det, vid manga universitet och 

högskolor, vanligt med sa kallade institutionsbibliotek. (Beenham, 1990, s. S) 

Allmänna uppgifter för ett universitets- och högskolebibliotek är: 

1. Att tillgodose användarnas behov, dvs personal, forskare och studenter. 

2. Att tillhandahalla lämpligt referensmaterial. 

3. Att tillhandahalla studieplatser. 

4. Att erbjuda utlaning, anpassad efter de olika användargruppernas behov. 

5. Att erbjuda aktiv informationsservice, i vissa fall även externt som till lokala 

företag och organisationer. (Praktiskt biblioteksarbete, 1991, s. S) 

Företagsbibliotek säger sig ha som mål att spara tid och pengar lit den egna 
organisationen genom att på ett snabbt och effektivt sätt arbeta efter följande allmänna 

uppgifter: 

1. Framställa och distribuera nyhetsbrev~bulletiner med information relevant för 

företagets produkt, tjänst etc. 

2. Cirkulera material till företagets nyckelpersoner efter deras ansvarsomraden. 

3. Tillhandahålla samlingar för att kunna möjliggöra punkt 1 och 2 samt för att utgöra 

en grund för forskning. 

4. Tillhandahålla personal som kan utföra litteratursökningar för de anställdas 

rakning, i första hand forskare och företagsledning. (Beenham, 1990, s. 7) 



Företagsbibliotek ser olika ut vad det galler organisation och mal beroende pA 

företagets utformning, m5lgrupper samt dess forskning och utveckling. Resurserna 

varierar likasa. En del företagsbibliotek har tillgång till såväl interna som externa 

databaser, de ar starkt specialiserade inom företagets intresseomrade, ofta på en hög 

vetenskaplig niva. Dessa bibliotek har i regel en omfattande referenssamling. Andra 

företagsbibliotek har huvudsakligen till uppgift att förmedla lan från andra bibliotek 

och innehar vanligen endast en mindre referenssamling. Gemensamt för alla 

företagsbibliotek är dock att de skall förse den egna organisationen med information 

som är relevant för det löpande arbetet. (Praktiskt biblioteksarbete, 1991, s. 6) 

I en skrift utgiven av Svenska Folkbibliotekarieförbundet inom DIK-förbundet 

(Ridbäck,1983, s. 2f) Aterges tio teser om folkbibliotek vilka, enligt författaren, 

redovisar den bild man i allmänhet har av folkbibliotek. De tio teserna lyder som 

följer: 

1. Folkbiblioteken är en utbildningsresurs 

2. Folkbiblioteken ger offentlig information 

3. Folkbiblioteken ger kulturella upplevelser 

4. Folkbiblioteken har en social funktion 

5. Folkbiblioteken är en forskningsresurs 

6. Folkbiblioteken spelar en sarnhallelig roll 

7. Folkbiblioteken är en grundsten i folkbildningsarbetet 

8. Folkbiblioteken garanterar kvalitet - yrkesutbildning 

9. Folkbiblioteken skall ha likvärdig standard 

10. Folkbiblioteken behöver lagstiftning (Ibid, s. 2-3) 

Folkbibliotek ar till för en bred krets av användare vilket avspeglas i deras mal med 

verksamheten. Folkbiblioteket har dels en kulturuppgift och dels en 

informationsuppgift. 

Enligt Folkbiblioteksutredningen ar folkbibliotekets verksamhet till gagn för alla 

boklasare, den fria tillgangen till information, för utbildningen samt f6r det lokala 

kulturlivet. Folkbiblioteket står också till förfogande för alla och tjänsterna ar sa gott 

som alltid avgiftsfria. De handlingslinjer som folkbiblioteksutredningen föreslar i sitt 

slutbetänkande är att folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och lasandet, arbeta 

för en fri och jämlik tillgang till information, bygga ut den uppsökande verksamheten 

och knyta till sig förmedlare samt särskilt uppmärksamma barns behov av böcker och 



läsning. (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 31ff) Saväl de tio teserna som 

Folkbiblioteksutredningen har några år p5 nacken. Trots detta finner vi inte nagon 

anledning till att komplettera med färskare litteratur som tar upp folkbibliotekens mal 

och uppgifter. Den tillför inte något nytt. 

Vid samtliga ovan nämnda bibliotekstyper finns det en rad bibliotekariefunktioner. I 
följande avsnitt beskriver vi bibliotekariens funktioner, användande av teknik samt 

kontakter med kollegor och användare vid utförandet av dessa funktioner. Vid behov 

kompletterar vi med de förhallanden som rader specifkt för universitets- och 

högskolebibliotek, företagsbibliotek respektive folkbibliotek. Det finns inte alltid en 

självklar gräns mellan det arbete som sköts av bibliotekarier och biblioteksassistenter. 

En och samma funktion består av flera delmoment vilka kan utföras av bibliotekarie 

eller biblioteksassistent, mycket beroende p3 bibliotekets storlek. 

4.2 Datorbaserad informationsökning 

Med datorbaserad informationssökning avser vi sökning efter information, å 

användares räkning, i interna och externa databaser. Infomationssökning bestar av 

beläggning och ämnessökning. (Hjörland, 1993, s. 18) Sökningen kan ske ad hoc eller 

som ett löpande bevakningsuppdrag. 

Datorbaserad informationssökning sker interaktivt, det vill saga i dialog med datorn. 

En del system tillåter sökning med naturligt språk medan andra kräver ett speciellt 

söksprak som bygger p8 kommandon. Om biblioteket har en datoriserad katalog kan 

denna kopplas till andra system som innehaller andra biblioteks kataloger samt till 

databaser, kommersiella och övriga. Åtkomsten till filer på andra datorer kan lösas 

genom att koppla den egna datorn till andra datorer via telenätet. Åtkomsten till andra 

bibliotekskataloger kan lösas via uppringd förbindelse eller direkt uppkoppling. 

(Potter, 1990) Den stora mängden av datasystem och databaser har gjort det 

nödvändigt att standardisera överföring av data mellan dessa system och baser och det 

sker hela tiden en utveckling mot en enklare och mer effektiv kommunikation mellan 

olika datasystem. 

Informationstekniken har ökat möjligheterna för bibliotekarien att söka och finna mer 

information, i ett ökat antal databaser. Forskningsbibliotek använder i stor 

utsträckning Intemet som kommunikationskanal och som en ingång till andra 



bibliotekskataloger och övriga databaser. Beställning av material sker ofta via e-mail. 

De vanligast förekommande datorbaserade informationssökningssystemen p i  
folkbiblioteken är Artikelsök och den egna lokala katalogen som ofta bygger p i  Btj 

2000. Nationella datoriserade databaser dominerar klart. Allt fler bibliotek har ocks3 

CD-ROM-stationer med till exempel olika typer av uppslagsverk. Under 1995 har 

aven vissa folkbibliotek tagit till sig Internet och bö jat utnyttja dess resurser. 

Datorbaserade informationssökningar ar en av de viktigaste informationskallorna för 

ett företagsbibliotek. Biblioteket samlar information från en mängd kallor och 
sammanställer den, ofta i syfte att ge en bild av ett konkurrerande företag. De 

databaser som företagsbibliotek använder sig av är ofta väldigt omradesspecifika, 

speciellt utvalda med hänsyn till företagets verksamhet. 

En speciell form av datorbaserad informationssökning är Selective dissemination of 

information (SDI), p i  svenska selektiv delgivning av information. SDI gör det möjligt 

för användaren att h3lla sig uppdaterad inom ett specifikt amnesomr3de. 

Bibliotekarien "skräddarsyru användarens sökprofil efter dennes behov och önskemal 

samt föreslår databaser. Bibliotekarien lägger upp en sökstrategi innan hon går in i 
databasen. Sökprofilen läggs in i datorn av bibliotekarien och databasernas 

nytillkomna poster jämförs kontinuerligt med sökprofilen. De poster som stämmer 

överens med sökprofilen överförs av bibliotekarien till den egna datorn genom 

downloading. Sökresultaten vidarebefordras, eventuellt i redigerad form, antingen via 

elektronisk överföring eller genom att en utskrift sänds till beställaren. 

I de allra flesta fall är användaren med vid sökningen för att bedöma det framsökta 

materialets relevans. Många datorbaserade informationssökningar vid 

forskningsbibliotek genomförs på uppdrag av studenter i samband med deras 

specialarbeten och större uppsatser. Ett vanligt förfarande vid forskningsbibliotek är . 

att användaren bokar en tid med bibliotekarien för informationssökning. De flesta 

sökningar p8 folkbibliotek görs med skolungdom som beställare. Företrädesvis vid 

direktkontakt p& biblioteket men även till viss del via telefon. 

När det gäller företagsbibliotek s3 beställer användaren en sökning av 

biblioteket.Vanligen inleder bibliotekarien ett samtal med användaren för att f3 en s8 

klar bild som möjligt av vad användaren vill ha. P3 ett mindre företag kan biblioteket 

ofta aktivt bevaka inkommande material och information för samtliga anställda medan 

de större företagsbiblioteken vanligen erbjuder denna bevakning endast för vissa 

anställda. Denna typ av löpande bevakning avlastar de anställda på så sätt att till 



exempel forskares och utvecklares informationssökningsarbete till vissa delar kan 

utföras av en bibliotekarie. Bibliotekarien måste naturligtvis vara val insatt i företagets 

forskning och utveckling och fortlöpande erhalla information om vad som händer 

inom företagets specialomrAde. 

Bibliotekarier på mindre företagsbibliotek känner ofta organisationens övriga 

anställda och vet i stort vad de arbetar med och vilken information de behöver f r h  

biblioteket. En stor del av företagsbibliotekariens arbete innebär bevakning av 

information utifran användarnas behov och önskemal. (Eriksson, 1984, s. 12) 

Det ar viktigt för bibliotekarien att hålla kontakt med kollegor för att utbyta 

erfarenheter inom omradet då förändringar ständigt sker och utbudet av databaser 

stadigt ökar. Specidlt vid universitets- och högskolebibliotek och företagsbibliotek är 

det viktigt att bibliotekarien har goda ämneskunskaper för att göra bra 

informationssökningar. Det ar ocksa mycket viktigt att läsa den information som 

kommer från databasvardar och databasproducenter samt tidskrifter som handlar om 

online-världen. 

Sammanfattning 

Datorbaserad informationssökning kan göras ad hoc eller som ett löpande 

bevakningsuppdrag. Användaren beställer en sökning och bibliotekarien utformar en 

sökprofil i samråd med användaren. Bibliotekarien genomför sökningen, själv eller 

tillsammans med beställaren, redigerar resultatet och vidarebefordrar det i önskad 

forn. Bibliotekarien bör hålla sig uppdaterad med vad som händer i online-världen 

samt med forskning och utveckling inom det område dar användarna ar aktiva. 

Med fjärrlan avser vi "lan mellan två bibliotek, som inte ingår i samma organisation, 

eller tv3 bibliotek, som inte är belägna i samma kommun. Som fjärrlån betraktas också 

kopior som levereras i stallet för lån." (Nordisk fjarrlanehandbok, 1991, s. 9) 

Med hjälp av LIBRIS och BURK kan man snabbt se vid vilket universitets- och 

högskolebibliotek respektive folkbibliotek en efterfrågad bok finns. För att lokalisera 



dokument använder sig bibliotekarierna av en rad olika kallor i olika former. Det kan 

vara tryckta källor, mikrofiche, CD-ROM eller online. Fjärrlånehanteringen blir 

alltmer internationell och särskilt British Library Document Supply Center (BLDSC) i 

Storbritannien och Online Computer Library Centre (OCLC) i USA används flitigt 

som tillhandahallare av dokument. Efterfrågas en monografi sänds boken som den är, 

men om biblioteket beställer en tidskriftsartikel får de sig tillsänt en kopia av artikeln 

per post eller fax. (NE) Bibliotekarien har sällan kontakt med användaren under 

perioden fran det att han eller hon bestäilt ett fjärrlån till dess att leverans sker. Om 

behov uppstår kontaktas användaren antingen direkt eller via annan 

bibliotekspersonal. 

För att fjärrlanehanteringen skall fungera krävs ett nara samarbete dels mellan 

informationsbibliotekarie och fjärrlanepersonal och dels mellan fjärrlåne- och 

förvarvsavdelning. En informationsbibliotekarie, som tar emot användarens 

beställning, skall kunna svara på frågor om till exempel leveranstid och eventuella 

avgifter. Det ar därför en förutsättning för en informationsbibliotekarie att ha viss 

inblick i fjarrlånehantenngen. På ett mindre bibliotek kan det vara så att en och samma 

person sköter flera av dessa funktioner eller till och med samtliga. (Nordisk 

fjärrlanehandbok, 1991, s. 15) 

Fjärrlan vid de flesta forskningsbibliotek sker via LIBRIS, bibliotekarien belägger 

dokumentet i LIBRIS och lägger in en beställning, Eventuella remisser till andra 

bibliotek sker automatiskt. Fjärrlån som ar inlagda i LIBRIS importeras sedan till ett 

lokalt system som de allra flesta forskningsbibliotek använder, Utländska monografier 

beställs i många fall hos BLDSC som nas via Intemet. Det går inte att se i LIBRIS om 

en efterfrågad bok finns inne på ett bibliotek, för att se detta måste man gå in på 

respektive bibliotekskatalog, till exempel via Intemct. 

Folkbiblioteken använder sig av den s8 kallade lanekedjan vid fjärrlan. De belägger 

dokument som skall fjärrlånas i respektive länsbiblioteks katalog, till vilken 

folkbiblioteket ofta har en direktuppkoppling. "Blanketten" ifylles och skickas, ibland 

utnyttjas dock fax istället. Om länsbiblioteket saknar det som skall fjanlånas skall 

ända fjärrlånet g3 via länsbiblioteket sa länge som det ar fraga om att fjärrlåna från ett 

annat folkbibliotek. Om länsbiblioteket saknar det efterfrågade dokumentet vänder de 

sig till en av de tre lanecentralerna i Malmö, Stockholm eller Ume8. Lanecentralen 

söker först i de egna samlingarna och finns dokumentet inte dar fortsätter de att söka 



p& olika specialbibliotek och forskningsbibliotek inom och utom Sverige. (Litteratur i 

länet) Vissa folkbibliotek vänder sig dock direkt till vetenskapliga bibliotek för 

fjärrlån, utan att g3 via sitt länsbibliotek. Eftersom det krävs av ett bibliotek att 

fjärrlånet beläggs innan beställningen effektueras så ar tillgång nödvändig till de 

kataloger som ar aktuella. 

Många företagsbibliotek har en omfattande fjärrlaneverksarnhet och bibliotekarien har 

ofta kontakter över hela världen. Företaget kan vara ensamma inom sitt fackomrade i 

Sverige. Biblioteket är da beroende av att ha kontakter med andra företag, 

forskningsbibliotek, forskare med mera utomlands. (Eriksson, 1984, s. 9f) 

Fjärrlånehanteringen p2 företagsbibliotek påminner mycket om motsvarande hantering 
p2 forskningsbibliotek da det är allt vanligare att även företagsbibliotek ar anslutna till 

LIBRIS. 

Sammanfattning 

Användaren beställer ett fjärrlån och bibliotekarien belägger och lokaliserar 

dokumentet i tryckta, elektroniska eller andra kallor. Bibliotekarien beställer 

dokumentet online, via fax eller post och lägger in uppgifterna i det egna manuella 

eller datoriserade systemet. 

4.4 Förvärv 

Med förvärv avser vi inköp av dokument till det egna bibliotekets bestand. Vi 

inkluderar aven gåvor. Funktionen fönan  består i huvudsak av urval, beslut av inköp, 

beställning av dokument. 

Bibliotekets personal och dess användare star tillsammans för urvalet av dokument till 

bibliotekets besthd. Som underlag för beslut om förvärv ligger Btj:s 

sambindningslistor samt svenska och utländska förlagskataloger. Efter särskilda 

önskemål fran lantagare kan dokument köpas från någonstans utanför 

sambindningslistor och förlagskataloger. De flesta bibliotek innehar också Seeligs 

lagerkatalog Svenska böcker. Seeligs lagerkatalog anger om en viss bok gar att köpa i 

svensk bokhandel och kan ocksa användas för att se vilka svenska böcker som finns 

att köpa inom ett specifikt ämnesomrade. Biblioteken far ofta förlagskataloger utan att 

be om det. Det verkar dock tillhöra undantagen att folkbiblioteken gör nigra inköp 



denna väg. Bibliotek med omfattande förvärvsverksamhet har aven national- 

bibliografier vilka förtecknar respektive lands bokproduktion och i många fall även 

andra typer av dokument. Många lagerkataloger finns också i form av databaser, 

online eller pfi CD-ROM. 

Det är vanligt att bibliotek idag har datoriserade beställningsrutiner och därmed 

möjlighet till fasta datum för kontroll av icke levererat material. (Praktiskt 

biblioteksarbete, 1991, s. 16-31) Vissa bibliotek har saledes datoriserade system för 

förvärv, antingen separat med uppkoppling mot den egna katalogen eller integrerat 

med den egna katalogen. I båda fallen underlättas förvärvsprocessen i och med att all 

nödvändig information finns samlad pfi ett eller högst tv3 stallen. I båda fallen kan 

vem som helst lätt se vilken status ett förvärv har, från beställningen och fram till 

ankomsten. Systemet kan även omfatta vad som sker mellan det att dokumentet anlänt 

till förvärvsavdeiningen och till det att det ar fardigkatalogiserat. Genom ett datoriserat 

förvarvssystem kan biblioteket ha en bättre kontroll över dokument som ännu ej 

katalogiserats aven om den bibliografiska informationen är begränsad. (Potter, 1990) 

Inom vissa ämnesområden dar utvecklingen sker snabbt, till exempel inom avancerad 

teknik, är det endast aktiva forskare och specialister som besitter tillräcklig kunskap 

för att kunna göra relevanta förvärv. Ett bra förvärv bygger pA en dialog mellan 

ämnesföretradare och bibliotekarie eftersom bibliotekarien inte alltid har tillräcklig 

ämneskompetens. Vid samtliga större bibliotek finns en eller flera förvärvsgrupper 

som diskuterar förvärv, håller bokmöten samt fattar beslut om vilka dokument som 

skall köpas in. Beställningar görs via post, fax eller online. 

Sammanfattning 

Med sambindningslistor, förlagskataloger och lagerkataloger som utgfingspunkt väljer 

bibliotekarien ut de dokument som skall förvärvas. Bibliotekarien beställer 

dokumentet via post, fax eller online och lägger in uppgifterna i det egna manuella 

eller datoriserade systemet. Speciellt inom vissa områden dar utvecklingen är snabb ar 

samarbete med specialister viktiga. 



4.5 Katalogisering 

Med katalogisering avser vi att enligt särskilda regler beskriva ett dokument i syfte att 

ge användarna snabb och effektiv tillgång till den litteratur de behöver. 

Den bibliografiska beskrivningen av dokumentet görs i enlighet med KRS 

(Katalogiseringsregler för svenska bibliotek), vilken är en svensk Översättning och 

bearbetning av Anglo-American Cataloguing Rules, som ger riktlinjer för 

katalogiseringen i stora delar av världen. Katalogisering innebär till att böja med en 

beskrivning av det dokument som skall registreras. Uppgifterna för beskrivningen 

hämtas nar det gäller monografier fiån titelblad, förord och i vissa fall andra delar av 

dokumentet. Nar beskrivningen ar gjord valjer bibliotekarien sökingångar enligt de 

regler och behov biblioteket har. (Praktiskt biblioteksarbete, 1991, s. 34) 

Katalogisering av dokument ar antingen primär eller sekundär. Primär katalogisering 

innebär att göra fullständig bibliografisk beskrivning av ett dokument. Vid sekundär 

katalogisering lägger biblioteket enbart in sina egna uppgifter, allt annat om 

dokumentet finns redan inlagt. Många av de dokument som förvärvas till bibliotek är 

förkatalogiserade. Förkatalogisenng av dokument sker alltmer hos förlagen, speciellt 

de utländska. 

Universitets- och högskolebiblioteken katalogiserar i LIBRIS och importerar poster 

till den egna katalogen. Katalogpostema i LIBRIS har ett speciellt format vars 

utseende bestäms av LIBRIS formathandbok. Man kan köpa katalogposter för 

laddning i egna databaser. Posterna levereras på datafil eller genom direkt överföring 

online. Folkbiblioteken katalogiserar i regel ej själva. Dokumenten från Btj ar redan 

katalogiserade nar de anländer till folkbiblioteken. De flesta företagsbibliotek, oavsett 

om de är anslutna till LIBRIS eller inte, har ofta egna principer för katalogisering. 

Sammanfattning 

Bibliotekarien beskriver ett dokument, enligt särskilda fastställda regler, med 

uppgifter fran olika delar av dokumentet. Bibliotekarien valjer sökingångar efter de 

regler och behov biblioteket har och lägger sedan in katalogpostema i den egna 

manuella eller datoriserade katalogen. Katalogposter importeras ofta fran LIBRIS 

respektive BUMS för att sedan laddas i den egna datorbaserade katalogen. 



4.6 Klassificering och indexering 

Med klassificering avser vi att bibliotekens dokument ämnesbestäms enligt särskilda 

regler i syfte att underlätta för användaren att lokalisera dokument. Med indexering 

avser vi att man med hjalp av särskilda begrepp, så kallade indexeringstermer, 

uttrycker dokumentens ämnesinnehall. Med hjalp av dessa begrepp skapar man det 

optimala antalet ingångar till den i dokumentet lagrade informationen i syfte att 

underlätta för användare att finna information. Syftet med indexerings- och 

klassifikationssystem är att undanröja tvetydigheter i det naturliga språket och att bilda 

en länk mellan informationsproducenten och informationssökaren. 

Bibliotek som har en stark specialisering inom ett visst ämnesområde har i regel sina 

dokument uppställda enligt andra system an SAB. Systemen ar uppbyggda efter 

bibliotekets egna behov eller sa använder sig biblioteket av nagot av de internationella 

klassifikationssystem som finns. Exempel pi3 internationella klassifikationssystem är 

Universella decimalklassifikationssystemet (UDK), det amerikanska Dewey Decimal 

Classification (DDC) samt Library of Congress' (LC) uppställningssystem. 

Klassificering på universitets- och högskolebibliotek sker i LIBRIS och i den egna 

katalogen. Folkbibliotek' klassificerar i regel inte själva medan företagsbibliotek som 

ar anslutna till LIBRIS arbetar på samma sätt som forskningsbibliotek. Det finns 

företagsbibliotek som klassificerar enligt SAB. Många företagsbibliotek klassificerar 

dock enligt UDK men de allra flesta klassificerar efter egna systern. 

För att kunna klassificera och indexera bör bibliotekarien vara insatt i de 

ämnesområden som samlingarna består av. En hjalp i klassificeringsarbetet ar de 

handböcker som finns inom många områden. De flesta bibliotek har avslutat sina 

kortkataloger och övergatt till datoriserade rutiner. Klassificering har ofta ett lagt 

atervinningsvarde för företagsbibliotek till förman för indexering av dokument. 

Med hjalp av indexeringstermer uttrycks dokumentets ämnesinnehåll och sökingångar 

till den i dokumentet lagrade informationen skapas. Da indexeringstermer hamtas ur 

dokument eller väljs iritt kallas det fri eller okontrollerad indexering. Indexering av 

detta slag innebar ett flertal ställningstaganden till exempel vad det gäller singularis 

eller pluralis, bestämd eller obestämd form, antonymer, synonymer och homonymer - 
svenska eller annat sprak? D& indexeringstennerna hamtas ur ett slags ordlista eller 



tesaurus kallas det för bunden eller kontrollerad indexering. Indexeringsstermerna 

skall vara representativa för dokumentets innehåll. (Praktiskt biblioteksarbete, 1991, 

s. 43)  

Vanligen sker ingen indexering av dokument vid vare sig universitets- och 

högskolebibliotek eller folkbibliotek aven om det förekommer. Indexering av 

dokument är dock mycket vanligt förekommande pli företagsbibliotek. Företag 

behöver tillgång till dagsaktuell och vanligtvis väldigt omrfidesspecifik information, 

vilken företrädesvis finns i artiklar. För att kunna söka specifik information kravs en 
indexering p i  detaljerad niva. Denna detaljerade indexering kräver omfattande 
kunskap inom företagets specialomrade. (Eriksson, 1984, s. 9) I samband med 

indexering av ett dokument skriver bibliotekarien ett abstract. 

Samarbete med ämneskunniga kollegor ar mycket viktigt för allt klassificerings- och 

indexeringsarbete. När det galler indexering ar aven kontakter med användare, som ar 

ämnesspecialister, till hjalp vid indexering av dokument. 

Sammanfattning 

Bibliotekarien ämnesbestammer dokument enligt särskilda klassifikationssystem med 

hjalp av uppgifter frin olika delar av dokumentet och handböcker. De flesta bibliotek 

lägger endast in lokala uppgifter som till exempel hylluppstallning. Bibliotekarien 

innehållsbestammer dokumenten genom att tilldela dem indexeringstermer. 

Indexeringstermema laggs in i bibliotekets manuella eller datoriserade system. För att 

indexera kravs kvalificerade ämneskunskaper och ofta kontakter med användare eller 

kollegor som ar amnesspecialister. Fri indexering ställer högre krav på bibliotekarien 

an bunden indexering. 

4.7 Tidskriftshantering 

Med tidskriftshantering avser vi allt ifiån urval och förvan! av tidskrifter via 

fakturering, administration och hela vägen ut till tidskriftshyllan och användaren 

och/eller cirkulation av tidskriften till ett flertal användare. 

Tidskrifter publiceras i olika former som till exempel tqckt version, fulltext online 

och CD-ROM. Bibliotek förvärvar tidskrifter genom prenumeration via 



tidskriftsagent eller direkt från utgivaren. Det händer också att bibliotek erhaller 

tidskrifter genom medlemskap eller gavor. Folkbiblioteken köper ofta in sina 

tidskrifter genom Btj och fakturering och betalning sker en gång per ar. Några enstaka 

tidskrifter beställs direkt fran förlagen. Bibliotekarien pabö jar, förnyar och avslutar 

prenumerationer, bevakar förlag och andra förvärvskanaler. Uppgifter om bibliotekets 

tidskrifter samlas i ett register, vanligen datorbaserat. 

Vanligen sker registrering och utsändning eller uppställning av tidskrifter varje dag. 

Tidskrifter utgör en av företagens viktigaste informationskällor och tidskrifterna 

cirkuleras ofta bland de anställda och förutom cirkulationsexemplar haller vissa 

företagsbibliotek med referensexemplar av tidskriften. (E,riksson, 1984, s. 9) 

För att underlätta lokalisering av tidskrifter sammanställer biblioteket en 

tidskriftsförteckning och för detta arbete räcker det med ett enkelt 

ordbehandlingsprogram. Reklamation av felande nummer utgör en tidskrävande del i 

tidskriftshanteringen och skall i regel göras inom en viss tid eftersom en del utländska 

förlag och tidskriftsagenter inte accepterar sena reklamationer. 

Reklamationshanteringen ingår också den ibland i datoriserade tidskriftssystem. 

Utöver redan nämnda moment i tidskriftshanteringen gallrar och arkiverar biblioteket 

sina tidskrifter. Företagsbibliotek har ett speciellt gallrings- och arkiveringsansvar 

eftersom tidskrifterna utgör en del av företagets information. Tidskrifternas bestående 

varde varierar och såväl förvan. som gallring anpassas efter företagets krav och behov. 

(Praktiskt biblioteksarbete, 1991, s. 51-59) 

Tidskriftshantering ar ofta ett biblioteks mest dynamiska verksamhet. Nya tidskrifter 

tillkommer, andra försvinner eller andrar titel eller utgivningsfrekvens. Inom den 

organisation som biblioteket betjänar förändras antalet läsare, nya tillkommer, andra 

försvinner och läsarnas önskemål och behov ändras. Vid tidskriftshantering galler det 

således för biblioteket att vara observant och snabbt vidta atgarder s3 att information 

om tidskrifter nar ratt person i ratt tid. Urvalet av tidskrifter görs i regel av personer 

som ar val insatta i organisationens verksamhetsområden. Det ar vanligt att 

användarna, främst vid universitets- och högskolebibliotek och företagsbibliotek, 

kommer med önskemål om tidskrifter. Urvalet av tidskrifter är viktigt då det som regel 

ar i tidskrifterna som nyheter inom va j e  ämnesområde presenteras. (Praktiskt 

biblioteksarbete, 1991, s. 51ff) Folkbiblioteken erhåller Btj:s tidskriftslista gång per år 

och diskuterar kommande års tidskriftsförvarv, inom förvarvsgruppen eller 

motsvarande. 



Sammanfattning 

Bibliotekarien pabö rjar, förnyar och avslutar prenumerationer via post, fax eller online 

hos tidskriftsagenter, förlag och andra förvärvskanaler. Urvalet kräver att 

bibliotekarien är val insatt i de ämnesomriiden som biblioteket skall tacka. Uppgifter 

om prenumerationer laggs in i bibliotekets manuella eller datoriserade 

tidskriftssystem. Bibliotekarien sammanställer regelbundet en tidskriftsförteckning 

och beslutar om gallring och arkivering. 

4.8 Upplysningsverksam het 

Med upplysningsverksamhet avser vi bibliotekariens arbete med att hjälpa användare 

att finna information för ett bestämt ändamal, med hjalp av bland annat datorbaserade 

register och tryckta bibliografier. Vi tar endast upp telefonreferensverksamhet i denna 

studie. Vi ser inte övrig referensverksamhet som intressant för denna studie då den helt 

och hallet bygger på personlig kontakt mellan bibliotekarie och användare. 

Referensarbete ar ett viktigt inslag i arbetet p8 ett folkbibliotek. Folkbibliotek riktar 

sig i denna verksamhet främst till enskilda personer men samarbete med det lokala 
näringslivet blir allt vanligare. 

Till skillnad från vanlig upplysningsverksamhet är telefonreferensservice speciellt 

inrättad för att besvara telefonfrågor. Vid telefonreferenssemice har bibliotekarien inte 

direktkontakt med användaren. De krav som ställs på bibliotekarien generellt vid 

upplysningsverksamhet galler också vid telefonreferensservice, kanske att det ställs 

ännu högre krav på förmågan att intervjua användaren. I den upplysningsverksamhet 
som tar plats på biblioteket ger bibliotekarien ibland hjalp till självhjälp, på det sättet 

att hon till exempel visar användaren hur bibliotekets katalog fungerar. Vid 

telefonreferensverksamhet är det alltid bibliotekarien som star för svaret. 

(Jansson, s. 2) Bibliofonen var en försöksverksamhet med landsomfattande 

telefonreferensservice under september-november 1993. Samtliga länsbibliotek och 

en del andra kommunbibliotek deltog i försöket. (Ibid, s .9) Göteborgs stadsbibliotek 

har inrättat något man kallar "ringlinje" där man svarar på 'quick referencel-frågor. 

Som hjalp vid 'quick referencel-verksamhet används allmänna uppslagsverk, 

kalendrar, matriklar, ordböcker och dylikt. (Ibid, s. 7) 



En bibliotekarie som arbetar med telefonreferenssewice behöver, förutom en telefon, 

ha tillgång till ovan nämnda referensmaterial, i tryckt form eller annan. Om 

referensservicen skall g& utöver 'quick-reference' är det också en fördel med möjlighet 

att göra datorbaserade informationssökningar i nationella och andra databaser. Oavsett 

fragornas art ar ibland det basta sättet att besvara en fiaga att kontakta nfigon annan 

person, organisation eller myndighet. Beroende p3 telefonreferensservicens niva och 

ambition kan användaren antingen hänvisas till denna andra informationskälla eller så 

ringer bibliotekarien upp, efter att själv ha kontaktat källan och erhallit ett svar. 

Sammanfattning 

Användarna ställer frågor per telefon till bibliotekarien. Bibliotekarien svarar oftast 

med hjälp av allmänna uppslagsverk, ordböcker och dylika tryckta kallor, så kallad 

'quick referencet-verksamhet, ibland kompletterat med möjlighet att göra 

datorbaserade infonnationssökningar. För vissa fragor kontaktar bibliotekarien någon 

annan person eller organisation eller hänvisar användaren till denna kalla. 

4.9 Uppsökande verksamhet 

Eftersom uppsökande verksamhet ar en funktion som bedrivs i andra lokaler an själva 

biblioteket, det vill säga redan bedrivs på annan plats an ordinarie arbetsplats, så finner 

vi ingen mening i att studera huruvida funktionen uppsökande verksamhet lämpar sig 

för distansarbete. Även om vi inte kommer att omfatta uppsökande verksamhet i var 

analys sa vill vi anda kort redovisa för funktionen här eftersom det ar en sa pass central 

funktion för folkbibliotek. 

Med uppsökande verksamhet avser vi den verksamhet som folkbibliotek bedriver för 

att n& de m3lgrupper som inte kan använda biblioteket p3 lika villkor som andra 

gmpper. 

Uppsökande verksamhet innebär i stora drag verksamhet inom kriminalvard, 

äldreomsorg, hälso- och sjukvård och samarbete med enskilda personer inom till 

exempel boken-kommer-verksamhet. Därutöver tillkommer den uppsökande 

verksamhet som riktar sig till barn och handikappade. 



Det som är gemensamt för de olika m5lgrupperna ar att de inte har möjlighet att 

använda biblioteket p5 samma villkor som andra grupper. (Biblioteket gar ut, 1980, 

s. 78) Bibliotekarier som arbetar p8 institutioner måste anpassa sig efter de 

bestämmelser och regler som galler dar och arbetet har innebär oftast en närmare 

kontakt med användarna. Urvalet av dokument är av naturliga skal mer begränsat an i 

den övriga verksamheten och ofta saknas hjälpmedel som kataloger och bibliografier. 

Bibliotekariens bokkännedom och förmagan att "sälja" böcker till ovana låntagare 

sätts mer p5 prov. (ibid, s. 86) 

NAgra exempel p8 vanliga former av uppsökande verksamhet är deposition av böcker 

med självbetjäning, utlaning från bibliotekslokaler eller dagrum, eventuellt 

kombinerad med sjalvbetjäning, bokvagnsronder, boken kommer hem till enstaka 

låntagare och utlåning från bokbuss. (Ibid, s. 87) 

Socialbibliotekarier finns vid allt fler folkbibliotek och det ar viktigt med 

erfarenhetsutbyte mdlan socialbibliotekarier samt deltagande i kurser och konferenser 

om socialt uppsökande verksamhet. Det ar bra om dessa kurser och konferenser 

inkluderar andra an bara bibliotekspersonal, som till exempel personer inom 

socialförvaltning och representanter för pensionärsföreningar. Andra bibliotek med 

längre erfarenhet av socialt biblioteksarbete kan bistå med tips och goda råd för 

verksamheten. 

Sammanfattning 

Människor som av olika anledningar inte kan utnyttja biblioteket p5 samma villkor 

som andra människor har ändå möjlighet att ta del av bibliotekets senice genom dess 

uppsökande verksamhet. Uppsökande verksamhet innebar ofta en mycket nära kontakt 

mellan bibliotekarie och användare. Uppsökande verksamhet bedrivs vanligen i 

&skilda lokaler eller mobilt och bibliotekarien har sällan tillgang till bibliotekets 

katalog i sitt arbete. 



Nu har vi redogjort för ett antal bibliotekariefunktioner och innan vi fortsätter med 

kapitel 5 dar vi presenterar enkatresultaten vill vi gama citera Irene Wormell(1994) 

som konstaterar att det ar viktigt: 

Att bibliotekarierna iyfter blicken från rutiner och traditioner och reviderar sina 

funktioner i takt med de förändringar som sker i det omgivande samhället, Rollen har 

kanske ändrat sig så radikalt att man blir tvungen att ompröva hela sin 

arbetssituation och använda sina krafter pi3 ett helt nyt! sätt för att kunna uppnA den 

mest effektiva servicen till brukarna. (Ibid, 1994) 

Enligt Wormell utförs bibliotekariefunktioner som atervinning, lagring och 

systematisering av dokument alltjämt p5 ett traditionellt sätt och oftast också på plats, 

p5 biblioteket. (Ibid) 



Bibliotekariens attityd till distansarbete 

I detta kapitel presenterar vi resultaten från den enkätundersökning vi genomfört. 

5.1 Enkäten 

Syftet med enkaten var att undersöka bibliotekariens attityd till distansarbete. Vad tror 

de att distansarbete skulle innebära för dem? Enkäten skickades ut till totalt 30 
bibliotekarier, vardera 10 till universitets- och högskolebibliotekarier, 

folkbibliotekarier och företagsbibliotekarier. Vi fick tillbaka 26 enkater, varav en är 

obesvarad med motiveringen att undersökningen inte känns relevant. Således har vi ett 

bortfall p3 4 enkater, 1 forskningsbibliotekarie och 3 företagsbibliotekarier. Räknar vi 

dessutom med en ej ifylld enkät, också den från en företagsbibliotekarie, ar bortfallet 5 
enkater. 

5.2 Enkätresultaten 

Vi väljer att begränsa oss till att redovisa för de svar och kommentarer vi ser som 

relevanta för denna undersöknings syfte och fr2geställningar. Vi redovisar för ett urval 

av de kommentarer som informanterna lämnar till frågorna 9-17 samt 39-40. Vad det 

gäller svaren på fråga 18-38 redovisar vi även dessa selektivt och i vissa fall ställer vi 

svaren mot svaren på frågorna 9-17 och kommentarerna till dessa. Siffrorna inom 

parentes hänvisar till frågans nummer i enkaten. 

Vi valjer också att inte redovisa informanternas svar separat för va j e  bibliotekstyp 

eftersom deras svar inte skiljer sig nämnvärt åt. De små skillnader som finns motiverar 

inte en särredovisning. 

I en bilaga redovisar vi svarsfrekvensen för samtliga frågor med fasta svarsaltemativ. 

De siffror vi redovisar för dessa frågor motsvarar vad bibliotekarierna vid samtliga tre 

bibliotekstyper tillsammans svarat. En del fragor har lämnats obesvarade av vissa 

informanter, omfattningen av dessa obesvarade frågor framgår i bilagan. Av samtliga 

25 informanter ar det en som delvis arbetar på distans. Hennes svar redovisar vi 

separat från de andra informanternas svar. Dessutom vill vi framhålla, som hon själv 

påpekar, att hon snarare vet an  tror hur det är att utföra delar av sitt arbete på distans. 



5.2.1 Bibliotekariernas erfarenhet av distansarbete 

Endast en av informanterna arbetar regelbundet p& distans, från hemmet, delar av sin 

arbetstid. En fjärdedel av bibliotekarierna har vid nagot tillfalle arbetat p i  distans, 

hernibån, dock anger nagra av dessa att det rör sig om övertid vilket vår definition av 

distansarbete inte omfattar. 

5.2.2 Ansvar för det egna arbetet 

Majoriteten av informanterna tror att ansvaret för det egna arbetet skulle förbli 

detsamma vid arbete på distans, från hemmet, som vid utförande av samma arbete p3 

ordinarie arbetsplats. Kommentarer till detta var bland annat följande: "Eftersom jag 

redan idag arbetar mycket utanför biblioteket, sil vet jag att ett avstånd till 

arbetsplatsen inte minskar ansvarskänslan för mig.", "Känner man inte ansvar idag gör 

man det inte hemma och vice versa." Det finns dock ett fatal som svarat att ansvaret 

skulle bli större eller mycket större: "Man blir mycket noggrannare med att verkligen 

arbeta de timmar man ska och pratar inte bort någon tid med arbetskamrater." 

Den enda av informanterna som regelbundet arbetar p5 distans anser att ansvaret för 

det egna arbetet har blivit större, med kommentaren "svårt att kommentera, det bara är 

saw. 

5.2.3 Möjlighet till egna initiativ 

På frågan om hur bibliotekarierna tror att möjligheten till egna initiativ skulle 

pilverkas av distansarbete tror en majoritet av de tillfrågade att den skulle vara 

oförändrad. Det ar f8 av informanterna som kommenterar sitt svar. 

De f& kommentarer vi fatt går ut på att de redan anser sig ha stort utrymme för egna 

initiativ på den ordinarie arbetsplatsen. Det ar dock aven många som tror att 

möjligheten till egna initiativ skulle bli mindre: "Jag tror att man behöver både ha och 

vara bollplank kontinuerligt för att orka ta initiativ och genomföra dem, dessutom kan 

ju andra an initiativtagaren realisera dem.", "Man kan inte förankra sina idéer i 



arbetsgruppen lika bra." En kommentar från en av de f3 som tror att möjligheten till 

egna initiativ skulle bli större lyder: "Utan tillgang till hjälp att lösa ett problem blev 

man tvungen att hitta egna lösningar - p& gott och ont." 

Vår distansarbetande bibliotekarie säger att möjligheten till egna initiativ är större när 

hon arbetar p2 distans. . . 

5.2.4 Möjlighet till paverkan av det egna arbetet 

I princip alla informanter tror att möjligheten till inflytande p2 beslut som paverkar 

deras arbete skulle vara oförändrad eller mindre: "Med dagens kommunikationssystem 

spelar det ingen roll: En förutsättning är dock en PC och Internetförbindelse.", "Om 

kontakterna fungerar som de ska spelar det ingen roll var man befinner sig." En av 

bibliotekarierna som tror att möjligheten till inflytande p5 beslut skulle bli mindre 

kommenterar detta med: "Nar det galler sadant som maste beslutas snabbt eller kräver 

diskussion med personlig närvaro." 

Endast en av de tillfrågade bibliotekarierna, den som distansarbetar, konstaterar att 

möjligheten till inflytande på beslut ar betydligt större vid distansarbete: "Man har 

ingen att babbla med. Ingen bryr sig egentligen om att man finns, man bara bestämmer 

helt enkelt." 

5.2.5 Krav pA kompetens och kunnande 

De flesta av informanterna tror att kravet på kompetens och kunnande vid arbete på 

distans skulle vara detsamma som vid arbete på den ordinarie arbetsplatsen. Det finns 

aven de som tror att kraven skulle bli större: "Viss typ av support (exempelvis data- ) 
saknas och du maste saledes behärska det själv.", "Jag maste lära mig mer om tekniska 

hjälpmedel." 

Var distansarbetande bibliotekarie anser att kravet p2 kompetens och kunnande ar 

mycket större vid distansarbete: "Man måste fatta de flesta beslut själv och ta ansvar 

själv. Det vill saga man måste kunna sitt jobb då man inte har någon att fråga." 



5.2.6 Förutsättningar for en rikare fritid 

P3 frågan om hur de tror att förutsattningarna för en rikare fritid skulle förändras tror 

majoriteten att de skulle bli battre eller mycket bättre. "Far själv bestämma 

arbetstiderna, vilket i och för sig kan betyda att man arbetar mer.", "Mindre tröttande 

att arbeta ostört och i egen takt, eventuellt mindre restider och kortare tid hemifrån", 

"Är man hemma och arbetar kan man disponera tid för arbete och fritid friare." En av 

informanterna som tror p& sämre fönitsättningar för fritiden säger: "Att ha 

arbetsplatsen hemma skulle nog innebära att man inte kunde riktigt lämna den." 

Var distansbibliotekarie anser att förutsattningarna för en rikare fritid är mycket battre 

vid distansarbete: "Man är inte lika beroende av fasta tider." 

Samtidigt som många bibliotekarier tror att de skulle få battre förutsättningar för en 

rikare fritid så tror en Övervägande del att de skulle ha svårt för att koppla av från 

arbetet under sin fritid. (fråga 38) 

5.2.7 Frihet i arbetet 

En Övervägande del av infornlanterna tror att friheten i arbetet skulle vara större eller 

oförändrad om vissa funktioner utfördes på distans. Några kommentarer till detta är: 

"Har redan stor frihet, samtidigt som det ar ett sen.icejobb= kunderna styr.", 

"självklart större eftersom man disponerar tiden själv och ej blir "störd". Om man inte 

har småbarn förstås." 

V3r distansarbetande bibliotekarie konstaterar att friheten i arbetet är mycket större då .. 

hon distansarbetar. 

5.2.8 Kontakt med kollegor 

S3 gott som alla bibliotekarier i var enkätundersökning tror att möjligheten att 

diskutera eventuella problem i arbetet med kollegor skulle vara mindre eller mycket 

mindre om vissa funktioner utfördes p i  distans: "Man ar mer direkt (trots e-mail, 

telefoner, faxar) när man möts i en korridor eller i ett kafferum.", "De är ju inte där.", 



"Naturligtvis minskar den dagliga, mer informella möjligheten att diskutera med 

andra. Träffar man sina kollegor endast vid vissa tillfallen, blir det bara "det 

planerade" som diskuteras." 

Vår distansarbetande bibliotekarie anser att möjligheten att diskutera eventuella 

problem i arbetet med kollegor ar mycket mindre d3 hon arbetar p3 distans: "Man 

maste ringa eller Aka till jobbet." 

Samtidigt som en klar majoritet av bibliotekarierna tror att möjligheten att diskutera 

problem i arbetet med kollegor skulle minska vid distansarbete så tror de flesta inte att 

de skulle uppleva det som jobbigt att vara beroende av tekniska hjälpmedel för att 

kommunicera med sin ordinarie arbetsplats. (19) Dessutom tror drygt hälften att det 

inte skulle vara svårt att få hjalp när de kört fast i något. (36) 

5.2.9 Effektivitet i arbetet 

När det gäller hur effektiviteten i arbetet skulle påverkas om funktionerna utfördes p3 

distans tror en knapp tredjedel av informanterna att den inte skulle påverkas. Av 

resterande två tredjedefarar det något fler som tror på en ökning av effektiviteten an 

en minskning av densamma. Bland de som tror på en större effektivitet finner vi 

kommentarerna: "Hemma störs man kanske inte av telefonsamtal och personer som 

behöver hjalp. (Sa fori man g3r ut i biblioteket aven om man inte har pass i disken far 

man fragor, så till slut kommer man inte ihåg vad man skulle ut och göra från bö jan.)" 

Den enda av våra informanter som arbetar på distans svarar har att effektiviteten i 

arbetet är mycket större: "Lugn och ro, inga fikapauser etc. Man ar högeffektiv nar 

man jobbar." 

Det ar nagot fler bibliotekarier som tror att de skulle bli mer effektiva an de som tror 

att effektiviteten skulle försämras, vid arbete på distans. Däremot svarar nästan två 

tredjedelar av informanterna att de inte tror att de skulle använda sin arbetstid 

effektivare vid arbete på distans. (20) På frågan om bibliotekarierna tror att de skulle 

göra ett kvalitativt sett bättre arbete om de utförde det p3 distans svarade de flesta att 

de inte trodde det. (37) 



5.2.10 Distansarbetets genomslag 

En klar majoritet av de tillfragade bibliotekarierna tror att distansarbetets genomslag 

p3 deras bibliotek kommer att vara litet eller mycket litet: "Vårt bibliotek bygger på 

närhet. Det är en liten enhet. Däremot tror jag att lantagarna kommer att jobba p2 

distans gentemot biblioteket.", "Vi arbetar med besökande användare som ställer 

fragor. Vi undervisar: Det dröjer med elektronisk publicering: Materialet maste 

plockas fram och stallas tillbaka. P& större bibliotek borde det vara enklare.", "Vi är 

bara tv& personer och har redan problem att upprätthalla service och tillgänglighet.", 

"Vi arbetar mot människor. Vi har öppet p& våra bibliotek för att människor ska kunna 

g5 in p& biblioteket i olika ärenden. Vi är styrda av det.", "Svart att utläsa idag hur 

utvecklingen blir. Det beror på hur vara kunders arbetssätt och arbetstider förändras i 

framtiden." En av de få som tror på ett stort genomslag för distansarbete motiverar 

detta med: "Inom hela koncernen ser man mycket positivt p& distansarbete." 

Vår distansarbetande bibliotekarie anser att distansarbetets genomslag på hennes 

bibliotek kommer att vara litet: "Man ar ju faktiskt beroende av biblioteket i de flesta 

biblioteksjobb!" 

5.2.11 Fördelar med distansarbete 

Av de som lämnat svar pa fragan om vilka fördelar de ser med arbete på distans är det 

m a t  frekventa svaret relaterat till den flexibilitet de tror skulle infinna sig. Flexibilitet 

vad det gäller att förlägga arbetstid respektive tid för fritid. Nästan lika många anger 
färre resor till arbetet och mer tid över för familj och fritid som en fördel med att 

arbeta p8 distans. Att arbeta ostört kommer inte långt efter, att arbeta effektivt är 

ytterligare en fördel som namns. 

Den enda av v% informanter som arbetar på distans anger som fördelar med 

distansarbete att: "Man blir inte störd. Man jobbar effektivt, sitter inte bara av tiden." 

5.2.12 Nackdelar med distansarbete 

Nästari alla informanter anger farre sociala kontakter som en nackdel med att arbeta p& 

distans. Det gäller kontakter med såväl kollegor som användare. Övriga nackdelar som 



namns är teknikberoende, försämrade möjligheter till utveckling inom yrket, 

utebliven information fran arbetsgivaren, problem att skilja arbete och fritid &t samt 

problem att accepteras som distansarbetare. 

Vår distansarbetande bibliotekarie tar har upp att det kan vara "svart att få 

omgivningen att först3 att man inte är ledig, trots att man är hemma." 

5.2.13 Val mellan ordinarie arbetsplats och distansarbete 

Pa kilgan om hur de skulle vilja fördela sin arbetstid mellan olika arbetsplatser svarar 

fyrtio procent att de vill arbeta hela sin tid p3 den ordinarie arbetsplatsen. Drygt 

hälften av bibliotekarierna anger att de skulle vilja kombinera arbete på den ordinarie 

arbetsplatsen med arbete p3 distans, fran hemmet. Nar det galler fördelningen av 

arbetstiden har ar det tjugo procent av informanterna som vill arbeta 75% eller mer 

från hemmet. Tjugo procent anger att de vill arbeta mellan 40 och 50% från hemmet 

och tjugo procent mellan 20 och 30% från hemmet. 

En bibliotekarie anger att hon skulle vilja arbeta'50% i lokal nära hemmet och 50% p3 

den ordinarie arbetsplatsen medan inte någon alls svarar att de skulle vilja arbeta på 

distans, fr3n hemmet, helt och hållet. 

Var distansarbetande bibliotekarie anger att hon skulle föredra att arbeta 80 % av sin 

arbetstid i hemmet och 20 % p5 den ordinarie arbetsplatsen. 

5 3  Sammanfattning, 

Av enkätresultaten drarngar att majoriteten av bibliotekarierna inte tror att tillämpning 

av distansarbete skulle paverka ansvaret för det egna arbetet, möjligheten till egna 

initiativ samt kraven p3 kompetens och kunnande. Den fraga i enkäten p2 vilken 

svaren sprider sig mest ar den om hur effektiviteten i arbetet skulle paverkas vid 

distansarbete. 

De fördelar informanterna ser med distansarbete är främst flexibilitet att förlägga 

arbetstid respektive tid för fritid men även möjlighet att arbeta ostört. Informanterna 



tror att den största nackdelen med distansarbete skulle vara färre sociala kontakter. 

Andra nackdelar som nämns ar teknikberoende och försämrade möjligheter till 

utveckling inom yrket. 

Drygt hälften av bibliotekarierna anger att de skulle vilja kombinera arbete p& den 

ordinarie arbetsplatsen med arbete p3 distans, från hemmet, samtidigt som de flesta 

tror att distansarbetets genomslag p% biblioteket kommer att vara litet. 



6 Analys och diskussion 

För tydlighetens skull böjar vi detta kapitel med att repetera vårt syfte för att sedan g8 

in p8 en analys och diskussion kring det studerade. 

Syftet med denna studie är formulerat som en fiaga: Vilka är förutsättningarna för 

bibliotekarier att utföra sina funktioner, helt eller delvis, p i  distans? Vi uppnir syftet 

genom att: 

1. Belysa, analysera och diskutera vilka av bibliotekariens funktioner som skulle 

kunna lämpa sig för arbete p2 distans. 

2. Belysa och diskutera vilka de tekniska förutsättningarna ar för att utföra dessa 

funktioner p i  distans. 

3. Belysa och diskutera bibliotekariers psykosociala förutsättningar för att tillämpa 

distansarbete. 

Vi kommer att inleda med att analysera vilka av bibliotekariens funktioner som skulle 

kunna utföras på distans. 

6.1 Bibliotekariefunktioner lämpliga for distansarbete 

Vilka av bibliotekariens funktioner skulle kunna lampa sig för arbete på distans? 

Finns det gemensamma drag för dessa funktioner? I så fall vilka ? 

I detta avsnitt analyserar vi bibliotekariens funktioner utifrån Paavonens modell för 

distansvanliga arbetsuppgifter vilken ar baserad på arbetsuppgifternas egenskaper och 

karaktärsdrag. (Paavonen, 1992, s. 38-43) Paavonen grupperade arbetsuppgifterna 

efter grad av informationsinriktning. k\.alifikationsnivA, frihet i utförandet samt hur 

och med hjälp av vilken teknik informationen hämtades och lämnades. Även om det ar 

svart att sätta upp en modell som ar relevant för alla typer av arbeten, som Paavonen 

ocksi pipekar, kan modellen bidra till en ökad förståelse av vilka funktioner som har 



förutsättningar för att fungera vid arbete p4 distans. När vi talar om funktionstyper i 

detta avsnitt avser vi Paavonens distansvänliga arbetsuppgifter och när vi talar om 

funktioner avser vi bibliotekariens funktioner. 

Det är inte alltid lätt att hänföra en bibliotekariefunktion till bara en funktionstyp. 

Funktionerna best& av olika delmoment där somligt är fritt och annat mer rutinartat. 

En och samma funktion kan saledes placeras in under flera funktionstyper. Paavonen 

använder begreppen intern och extern i beskrivningen av de olika funktionstyperna. 

När vi använder begreppet intern avser vi allt det som sker inom biblioteket i 

kontakter med övrig bibliotekspersonal och så vidare. Med extern avser vi allt det som 

sker i kontakter med användare, informationslamnare och informationsgivare. 

Paavonens funktionstyper för distansvanliga arbetsuppgifter ar följande sex. 

Funktionstyperna beskrivs utförligare i kapitel 3.4, s. 33ff. 

Funktionstyp A. Skapare (Informationsgenererare) 
Funktionstyp B. Samlare (Informationsgenererare) 

Funktionstyp C. Analytiker (Informationsgenererare) 

Funktionstyp D. Sammanstallare (Informationshanterare) 

Funktionstyp E. Info-behandlare (Informationshanterare) 

Funktionstyp F. Missionärer (Informationsgivare) 

Datorbaserad informationssökning 

Vid datorbaserad informationssökning producerar bibliotekarien information genom 

att välja ut, tolka och redigera data som erhållits vid sökning i interna eller externa 

databaser. Användaren ar ofta med vid söktillfället, oberoende av detta har 

bibliotekarien stor frihet vid utformande av sökprofil och utförande av själva 

sökningen eftersom bibliotekarien besitter en kompetens, i hur man söker, som 

användaren oftast saknar. Även om bibliotekarien håller sig a jour med det som händer 

inom ett ämnesområde så är det i många fall användaren som besitter de verkliga 

specialistkunskaperna. 

Förutom urval, tolkning och redigering av data levererar bibliotekarien resultaten till 

användaren via post, fax eller elektronisk post. Datorbaserad informationssökning är 

en funktion som ofta karaktäriseras av stora geografiska avstånd till de databaser som 

förser bibliotekarien med data men med den nödvändiga teknikens hjälp upplever 
. . 



bibliotekarien anda en "närhet". Ett karaktärsdrag inom funktionstyp B ar närhet 

mellan funktionen och den omvärld som förser den med data. Datorbaserad 

informationssökning hör, enligt var tolkning, hemma under funktionstyp B, samlaren. 

Fjarrlånefunktionen består till stor del av rutinmässig behandling av data. Beläggning 

och lokalisering av det dokument som skall fjärrlånas gör bibliotekarien i tryckta, 

elektroniska eller andra kallor. Detta moment i fjärrlAnefunktionen ar ofta även det 

rutinmässigt, men ibland krävs en viss detektivförmhga av bibliotekarien da 

användaren inte alltid vet vad han vill ha. Efter det att beläggning och lokalisering av 

dokumentet ar gjord lägger bibliotekarien in uppgifterna för fjarrlånebeställningen 
online alternativt fyller i en förtryckt blankett och skickar iväg denna. Detta moment i 

fjärrlAnefunktionen karaktäriseras av bundenhet till instkktioner, administrativa 

rutiner och för vissa bibliotek till avancerade tekniska kommunikationssystem. 

FjärrlAnefunktionen, i sin helhet, passar därför ganska bra in under funktionstyp E, 

informationsbehandlaren; 

Förvärv 
- .  

Bibliotekariens inhämtande av information om dokument sker genom externa 

kontakter och läsande av externt material. Vid det andra momentet i 

förvarvsfunktionen gör bibliotekarien ett urval av dokument som skall förvärvas med 

hjälp av sambindningslistor, förlagskataloger och lagerkataloger och i samråd med 

kollegor. Bibliotekarien har stor frihet vad det galler beslut om förvärv, naturligtvis 

inom vissa ramar, ekonomiska såväl som ämnesrelaterade. Det krävs att bibliotekarien 

har goda kunskaper inom de ämnesområden som biblioteket skall täcka. 

Bibliotekarien kommunicerar med förvarvskanalerna och beställer dokument från 

dessa via post, fax eller online. Förvan7sfunktionens karaktärsdrag stämmer i stora 

drag med funktionstyp B, samlaren. 

Katalogisering 

Vid katalogisering använder sig bibliotekarien av internt material. Funktionen ar A ena 

sidan rutinartad p3 det sättet att oavsett om bibliotekarien primärkatalogiserar eller 

sekundarkatalogiserar behandlas informationen enligt fastställda instruktioner och 

regler. Bibliotekarien använder sig av system och hjälpmedel som ar väl utvecklade 



och som helt och hallet styr funktionen. A andra sidan medger katalogiserings- 

funktionen fiihet inom vissa ramar eftersom katalogisering kräver analys och tolkning 

av dokument. Vi placerar katalogiseringsfunktionen dels under funktionstyp D, 
sammanstallaren och dels under funktionstyp C, analytikern. 

Klassificering och indexering 

Bade vid klassificering och bunden indexering använder sig bibliotekarien av intern 

information som behandlas enligt givna regler. Behandlingen av informationen 

innebär en viss analys och tolkning av dokumentens innehall, vilket kräver en hög 

kvalifikationsniva hos bibliotekarien och innebär en hel del ffihet. Mycket av arbetet 

med klassificering och bunden indexering kräver få tekniska hjälpmedel. De viktigaste 

hjälpmedlen ar handböcker och specialistkompetens, egen eller andras. 

Fri indexering ställer ofta högre krav p8 bibliotekarien an bunden indexering. Vid fri 

indexering skapar bibliotekarien information genom att analysera och tolka data utan 

att behöva lata sig styras av tesaurer. Bibliotekarier som ar verkliga ämnesspecialister 

och samtidigt kvalificerade indexerare har ett kreativt arbete, de har en relativt stor 

frihet i utförandet av funktionen, de ar kvalificerade och ämnesspecialiserade. Såväl 

klassificering som bunden indexering skulle kunna placeras dels under funktionstyp C, 

analytikern och dels under funktionstyp D, sammanstallaren. Fri indexering placerar vi 

under funktionstyp C, analytikern aven om vissa indexerare skulle kunna placeras 

under funktionstyp A, skaparen. Gränsen är dock svar att dra mellan 'skaparen' och 

'analytikern' vad det galler fri indexering. 

Tidskriftshantering 

Funktionen tidskriftshantering påminner mycket om förvawsfunktionen p3 det satt att 

de moment av tidskriftshanteringen som bibliotekarier ofta utför ar just uwal av de 

tidningar och tidskrifter som skall förvärvas. Övriga moment utförs oftast av 

bib1ioteksassistenter.Vi placerar därför tidskriftshanteringen under samma 

funktionstyp som vi placerat förnämsfunktionen, det vill saga funktionstyp B, 

samlaren. 



Upplysningsverksamhet 

Den upplysningsverksamhet vi tar upp i vår studie är telefonreferensservice. 

Bibliotekariens uppgift vid telefonreferensservice är att ge information till omvarlden. 

Informationen förmedlas till omvarlden via telefon, vilket ligger i verksamhetens 
natur. Tyngdpunkten för telefonreferensservicens kommunikationer ligger i den 

externa miljön, hos de som ringt och ställt en fi8ga. Bibliotekarien samlar in data för 

att kunna besvara den ställda £rågan oftast i tryckt material, ibland i databaser. 

Bibliotekarien kommunicerar med användaren per telefon. Funktionen 

upplysningsverksamhet skulle dels kunna passa in under funktionstyp F, missionären 

och dels under funktionstyp B, samlaren. 

Samtliga av bibliotekariens funktioner utom telefonreferensservicen har ett eller flera 

moment som innebar inmatning av poster i egna datorbaserade system. Ett rutinartat 

och styrt arbete som hör hemma under funktionstyp E, informationsbehandlaren. 

Vi har placerat bibliotekaiiens funktioner under flera av Paavonens funktionstyper, 

vilket betyder att vi Pr av den åsikten att de funktioner som skulle kunna utföras på 

distans skiljer sig åt vad gäller såväl kvalifikationsnivå som andra egenskaper. Efter att 

ha analyserat bibliotekariens funktioner utifrån Paavonens modell för distansvanliga 

arbetsuppgifter kan vi konstatera att samtliga bibliotekarie-funktioner som vi 

behandlar i studien skulle kunna, Atminstone delvis, utföras p3 distans. De flesta 

funktioner, eiler delar därav, kräver dock en hel del tekniska hjälpmedel för att kunna 

utföras pA distans. 

6.2 Diskussion 

För att diskutera kring bibliotekariens funktioner och teknikanvändande vid utförandet 

av dessa p8 distans skisserar vi först nagra scenarion för hur det skulle kunna g3 till om 

funktionerna utfördes i hemmet. 

Vid datorbaserad informationssökning beställer användaren en sökning via elektronisk 

post. Bibliotekarien lägger upp en sökprofil utifran användarens önskemål, egna 

ämneskunskaper och eventuellt med hjälp av en tesaurus. Bibliotekarien ringer 

därefter upp bibliotekets lokala nätverk via modem. Genom den uppringda 

förbindelsen med det lokala nätverket har bibliotekarien tillgang till interna och 



externa databaser. Just den här sökningen utför vår bibliotekarie i DIALOG. 
Bibliotekarien hittar x antal poster som hon anser vara relevanta och downloadar och 

redigerar posterna i ett ordbehandlingsprogram. Hon skickar därefter resultatet till 

användaren via elektronisk överföring. 

Vid fjärrlån p3 ett LIBRIS-anslutet bibliotek får bibliotekarien fjänlånebestallningar 

via fax fian den ordinarie arbetsplatsen. Bibliotekarien ringer upp det lokala natverket, 

kopplar upp sig mot LIBRIS och matar in erforderliga uppgifter för fjairrlanet. 

Vid förvärv tar bibliotekarien med sig sambindningslistor och förlagskataloger hem 

för att läsa och begmnda. Nar förvarvsbesluten har fattats kopplar bibliotekarien upp 

sig mot det lokala natverket och lägger in uppgifter om förvärv i bibliotekets katalog. 

Saval vid klassificering som katalogisering kravs förutom tillgang till dokumenten 

manga olika hjälpmedel. Därför väljer var bibliotekarie att utföra samtliga moment av 

dessa funktioner på den ordinarie arbetsplatsen. 

Vid indexering av tidskriftsartiklar tar bibliotekarien med sig artiklarna hem, laser 

dem och tilldelar dokumentet indexeringstermer med stöd av en tesarus. Dessutom 

skriver bibliotekarien ett abstract för va j e  artikel. Bibliotekarien kopplar upp sig mot 

bibliotekets databas för tidskriftsartiklar och lägger in de sökbara indexeringstermerna 

samt abstract för va j e  artikel. 

Vid förvärv av tidskrifter tar bibliotekarien med sig information från tidskriftsagenter 

och förlag och laser den hemma. Nar förvärvsbesluten fattats kopplar hon upp sig mot 

bibliotekets lokala natverk och lägger in uppgifterna i bibliotekets katalog. Dessutom 

hämtar hon, vid behov, uppgifter om bibliotekets tidskriftsbestånd som hon sedan 

sammanställer till en tidskriftsförteckning i sitt ordbehandlingsprogram. 

Vid upplysningsverksamhet i form av telefonreferensservice ringer användaren och 

stäiler en fraga. Bibliotekarien söker reda p8 svaret i den quick-reference litteratur hon 

har p5 CD-ROM och levererar svaret direkt till användaren. Nar nästa användare 

ringer söker bibliotekarien svaret genom att söka i nagon av de databaser hon har 

tillgang till genom en uppringd förbindelse med den ordinarie arbetsplatsens lokala 

natverk. 



Efier dessa scenarion, där vi vill ge en bild av hur bibliotekarien skulle kunna utföra de 

enskilda funktionerna p5 distans, gar vi över till att diskutera teknik och 

bibliotekariens funktioner som helhet. 

6.2.1 Tekniska förutsättningar för a t t  utföra bibliotekariefunktioner p& distans 

Vilka är de tekniska behoven och förutsättningarna för utförandet av bibliotekariens 

finktioner på distans? 

Vilka behov av kontakt med kollegor krävs vid utförandet av dessa funktioner på 

distans? Är denna kontakt möjlig att upprätthålla med teknikens hjälp? 

Vilka behov av användarkontakt finns vid urförandet av de olika funktionerna på 

distans? Går dessa kontakter att sköta med teknikens hjalp? 

Är distansarbete ett sätt för företagen att sälja mer tekniska prylar? Varifrån kommer 

initiativet egentligen? Är det verkligen arbetstagarna själva som tar initiativet till 

distansarbete? Eller är det teknikproducenterna som övertygat arbetstagarna att det ar 

distansarbete och inget annat som galler? 

En massiv annonskampanj för distansarbete pigfir sedan i höstas. I hundratals 

helsidesannonser och i en egen tidning lanseras arbete hemma som en självklar del i 

det nya IT-samhället, dar IT står för informationsteknologi. Men ar det omsorgen om 

kärnfamiljen, miljön eller effektiviteten i jobbet som ligger bakom kampanjen? Eller 

är det hägrande miljardvinster för tillverkarna av datorer, faxar och annan 

kringutrustning som a r  den egentliga drivfjädern? (Hem ljuva kontor ..., 1995) 

Är det så att producenterna försöker skapa en efterfrågan p i  tekniska hjälpmedel som 

egentligen inte finns? Är det inte s3 att de flesta distansarbetare skulle klara sig med 

relativt enkel teknik? 

Den tekniska utvecklingen har påverkat bibliotekariens satt att utföra sina funktioner 

och utvecklingen inom data- och telekommunikation har resulterat i fler och större 

nätverk samt en mer effektiv kommunikation. I princip samtliga 

bibliotekariefunktioner utförs med hjälp av val utvecklad teknik. Även om vissa av 

bibliotekariens funktioner skulle vara möjliga att utföra utan denna teknik s3 ar det 



inte realistiskt att tro att bibliotekarierna skulle vilja distansarbeta om det innebar ett 

steg tillbaka nar det galler de tekniska hjälpmedlen. Vi tror darför att en 

direktuppkoppling mot bibliotekets lokala natverk, eller atminstone en uppringd 

förbindelse med detsamma, ar en förutsättning för att bibliotekarien skall kunna, och 

h f ö r  allt vilja, utföra arbete p8 distans fran hemmet. 

När det galler sakerhetsfi5gor i samband med distansarbete måste hänsyn tas till 

användarens integritet eftersom uppgifter som rör användaren och hans eller hennes 

förehavanden med biblioteket ar sekretessbelagda. Bibliotekarier som arbetar p5 

distans fiån hemmet och har en direktuppkoppling mot bibliotekets lokala natverk 

måste se till att ingen obehörig kommer &t systemet och de uppgifter som finns dar. 

Biblioteket måste anpassa verksamheten efter omvärldens nya krav och 

förutsättningar. Vi tror att det galler för bibliotekarien att anpassa sig efter 

användarnas arbetssituation som idag innebar en allt större flexibilitet i var, nar och 

hur arbete utförs. Bibliotekarien maste därför själva kunna tanka sig att arbeta inom 

flexibla tidsramar och de 'måste kunna hantera data- och telekommunikation. Om 

bibliotekarien skall distansarbeta skulle det i många fall medge en större flexibilitet 

men samtidigt skulle kraven på bibliotekariens tekniska kompetens troligen öka. Nar 

bibliotekarien arbetar p8 distans från hemmet kommer hon förmodligen mer ofta an på 

den ordinarie arbetsplatsen tvingas till att lösa tekniska problem på egen hand. 

M8nga av bibliotekariens funktioner kräver någon form av förbindelse med den 

ordinarie arbetsplatsen lokala natverk. Fast förbindelse ar knappast en realistisk 

lösning för att ansluta enbart en eller kanske tvi, tre personer d& kostnaderna ar 

mycket höga. För att funktioner som till exempel datorbaserade informationssökningar 

skall fungera på ett tillfredsställande satt kravs således en uppringd förbindelse via ett 

snabbt modem. Skulle distansarbete innebära att det ställdes högre krav på 

bibliotekarier vad det galler tekniskt kunnande? Vi ar säkert inte ensamma om att tro 

att biblioteken blir mer och mer beroende av personal som har teknisk kompetens och 

det oavsett om funktionerna utförs p5 distans fran hemmet eller p8 den ordinarie 

arbetsplatsen. Det galler också för bibliotekspersonalen att i samarbete med teknisk 

personal utforma system som passar biblioteket. 

Som vi tidigare nämnt ser vi användningen av informationsteknik som ett hjälpmedel 

och ibland en nödvändig förutsättning för att kunna utföra arbete p5 distans. 

Bibliotekarien som sitter hemma och arbetar skulle, tack vare tekniken, kunna 



kommunicera med såväl chefer, kollegor och användare. Bibliotekarien skulle kunna 

erhalla arbetsmaterial och leverera arbetsresultat med hjalp av post ocldeller data- och 

telekommunikation. 

Det kommer med största säkerhet att bli allt vanligare att användaren har tillgång till 

Internet och bibliotekskataloger och därigenom möjlighet att göra 

informationssökningar och att kommunicera med biblioteket via e-mail. Om 

användaren själv inte befinner sig fysiskt i biblioteket, hur viktigt ar det då för honom 

eller henne var bibliotekarien befinner sig? Är det inte viktigast för användaren vilken 

hjalp han erhaller och kvaliteten p8 den? 

Vi tänker inte enbart p3 teknik nar vi använder orden nätverk och kommunikation. Det 
informella nätverket, kommunikation med kollegor på den ordinarie arbetsplatsen och 

andra användbara kontakter inom branschen ser vi som lika viktigt. Kanske ar det till 

och med så att om man arbetar på distans från hemmet ar det ännu viktigare att det 

informella nätverket fungerar tillfredsställande? 

6.2.2 Bibliotekariiens psykosociala förutsättningar for distansarbete 

Klka ar bibliotekariens psykosociala förutsättningar för art distansarbeta? Ulken ar 
bibliotekariens a t t i ~ d  till distansarbete? 

Informanter i var enkatundersökning ar bibliotekarier från olika typer av bibliotek och 

som vi tidigare papekat är det inte några nämnvärda skillnader i deras svar på frågorna. 

Kan det vara så att bibliotekariens attityd till sitt arbete och sin arbetssituation ända ar 
sig ganska lik oberoende av vilken typ av bibliotek hon eller han arbetar vid? Är 
likheterna fler an olikheterna? Urvalet ar dock s& litet att det inte går att dra några 

slutsatser utiMn materialet. 

Vi konstaterar att de flesta av bibliotekarierna i var enkatundersökning inte verkar tro 

att ansvaret för det egna arbetet skulle paverkas nämnvärt om de bö jade arbeta på 

distans. Är anledningen till detta, som ocksa någon av bibliotekarierna antyder, att 

människor som ar ansvarfulla ar det oavsett nar, var och hur de utför sitt arbete? Eller 

är förklaringen en helt annan? Vem erkänner att de inte tar ansvar för sitt arbete 

överhuvudtaget? Fr3gan ar om vi kan se svaren på denna fråga som tillförlitliga. Något 

som vi dock har funderat över nar det galler ansvaret för det egna arbetet ar om man 



inte, som distansarbetare, skulle kanna det än mer nödvändigt att verkligen arbeta 

regelbundet och uppna resultat. Vi tror att man vill kunna visa sin arbetsgivare och 

sina kollegor att man utför det arbete man ska trots att man inte befinner sig p& den 

ordinarie arbetsplatsen och således inte star under arbetsgivarens och kollegornas 

kontroll och uppsikt. Vår distansarbetande bibliotekarie anser att ansvaret har ökat för 

hennes del men har inte l&nat någon kommentar som är lätt att tolka. 

Majoriteten av bibliotekarierna tror att möjligheten till egna initiativ i arbetet skulle 

vara oförändrad vid arbete p3 distans. Det som är intressant med denna fråga är dock 

de kommentarer som lämnats av de bibliotekarier som svarat att möjli,gheten till egna 

initiativ skulle minska respektive öka. Vi tycker att kommentarerna säger en hel del 

om bibliotekariernas personlighet. Medan någon talar om nödvandighleten av att ha 
tillgång till "bollplank" för att överhuvudtaget orka ta nagra egna initiativ talar en 

annan om att man skulle bli tvungen att ta egna initiativ när man inte har sina kollegor 

och deras kompetens att tillga. Kanske ar det aven sa när det galler att ta initiativ, som 

det verkar vara med att ta ansvar i arbetet, att de som normalt är personer som tar 

initiativ skulle göra det oavsett nar, var och hur de utför sitt arbete. 

Nar det galler möjligheten till inflytande på beslut som påverkar arbetstagarens arbete 

tror så gott som samtliga bibliotekarier att denna möjlighet skulle bli mindre eller vara 

oförändrad om de arbetade på distans. Det vi vill ta fasta p5 bland kommentarerna har 

ar det som en av bibliotekarierna säger, nämligen att om kontakterna redan fungerar 

bra finns det ingen anledning till att de skulle bli samre bara för att man delvis utför 

sitt-arbete från hemmet. De som anser att möjligheten till inflytande p8 beslut skulle 

minska tanker säkert att de skulle gå miste om formell och informell information om 

de arbetade från hemmet och att de lätt skulle kunna bli "överkörda" när beslut av 
olika slag fattas. 

Vi tror inte att risken ar större att gå miste om information eller att bli "överkörd" om 

man arbetar p% distans, från hemmet, an om man arbetar p3 den ordinarie 

arbetsplatsen. Det ar arbetsgivarens uppgift att se till att det ar klart och tydligt vad 

som gäller innan distansarbete börjar tillämpas. Överenskommelsen maste vara känd 

för såväl de som arbetar på distans som övriga arbetstagare inom organisationen. Om 

det rader oklarhet skulle detta kunna skapa irritation mellan distansarbetare och deras 

kollegor. Onödiga missförstånd skulle lätt kunna uppstå och orsaka ett totalt sett samre 

arbetsklimat och aven paverka arbetsresultaten. 



Till skillnad fran de: övriga bibliotekarierna anser vår distansarbetande bibliotekarie att 

möjligheten till att paverka beslut som rör det egna arbetet är betydligt större da hon 

artretar p& distans. Hon uttrycker det egentligen som om det inte finns nagot val om 
man sitter hemma och arbetar. Fragan är val om man som distansarbetare vill att 
kullegor och chefer skall bry sig sa mycket om hur man arbetar när man sitter hemma 

eller om det inte faktiskt är så att en av anledningarna till att man vill arbeta p3 distans 

är just att man vill bestämma över utförandet av det egna arbetet. Vi ser distansarbete 

från hemmet som ein ökad möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och kanske 

som en av de största fördelarna med att arbeta p8 distans. 

P% fiagan om hur de, tror att kraven p2 kompetens och kunnande skulle pilverkas om de 

arbetade p& distans svarade de flesta, inte helt oväntat, att de trodde att ksaven skulle 

vara oförändrade. Det som ar vart att diskutera ar dock snarare de som tror att kraven 

skulle öka. Som vi ser det skulle man kunna dela in kraven i tv3 kategorier, dels en 

kategori som rör krav p3 teknisk kompetens och dels en kategori som rör krav p3 

yrkesspecifik kompetens. På den ordinarie arbetsplatsen har man oftast tillgång till en 

dataavdelning eller motsvarande och till kollegor som kan bista med goda rad och 
hjalp. Som distansarbetare i hemmet ar man hänvisad till att via telefon eller 

elektronisk kommunikation få den hjalp som behövs, såvida man inte själv besitter 

tillräckliga kunskaper. . 

Oavsett var man arbetar har man stor fördel av att kunna sa mycket som möjligt i och 

kring det arbete man utför. Aven om man arbetar på sin ordinarie arbetsplats ar det 

inte ovanligt att den eller de som man skulle behöva hjalp av inte finns på plats just 

r& man behöver dem. Det är en viss frihetskänsla i att veta att man behärskar sitt 

arbete sa langt det air möjligt och att man inte ar sa beroende av andras stöd för att 

utföra sitt arbete. Vi tror också att de som vill arbeta på distans i ofta ar frihetsalskare i 

ganska stor utsträckning. Tekniska fardigheter och yrkeserfarenhet ar viktigt men den 

viktigaste förutsättningen för att bibliotekarien skall fungera som distansarbetare 

måste ända vara viljan att arbeta på detta sätt. 

Hur skulle förutsattningarna för en rikare fritid pilverkas vid distansarbete? Det är en 

av de tv3 fragor i enkäten dar bibliotekarierna ar som mest eniga. S8 gott som samtliga 

bibliotekarier tror att förutsattningarna skulle bli battre eller till och med mycket 

bättre. Även var di~~tansarbetare, som vet snarare än tror, säger att förutsattningarna är 

mycket battre. Det verkar som om friheten att förlägga sin arbetstid ar det som vara 



bibliotekarier tänker p& i första hand när de läser denna fraga. Har man frihet att 

förlägga arbetstiden som det passar en bäst ger det naturligtvis bättre förutsättningar 

för en rikare fiitid. 

Vi konstaterar att många av bibliotekarierna samtidigt verkar tro att de skulle ha svårt 

att skilja arbete och fritid at, svart att riktigt släppa arbetet, om de arbetade p3 distans, 

från hemmet. Vi undrar om det ar en fraga om hur man fungerar som person, detta om 

man kan skilja arbete och fritid at. Kan det till och med vara så att de personer som 

inte arbetar p8 distans och ofta arbetar sent eller tar med sig jobbet hem är samma 

arbetstagare som skulle ha svårt att skilja p4 arbete och fritid om de arbetade p8 

distans, fran hemmet? 

Fragan om hur bibliotekarierna trodde att möjligheten att diskutera eventuella problem 

i arbetet med kollegor skulle förändras vid arbete p5 distans ar den andra fragan i 

enkäten dar det rader stor enighet i svaren. De flesta har svarat att möjligheten skulle 

vara mindre eller mycket mindre. Att de som arbetar p i  distans går miste om de mesta 

av den informella kommunikationen kollegor emellan, s2 kallat komdorsnack, ar 

ganska uppenbart. De kontakter som den som arbetar p2 distans har med sina kollegor 

ar mer beroende av telefon, elektronisk kommunikation och kräver dessutom ofta en 

noggrannare planering. Det ar knappast troligt att du springer p3 n5gon av dina 

arbetskamrater hemma i köket. En fördel som vi ser här ar att man som distansarbetare 

slipper bli störd, i samma utsträckning som p5 den ordinarie arbetsplatsen. Det är 
troligen den som distansarbetar som tar kontakt i första hand, inte kollegorna p4 den 

ordinarie arbetsplatsen. Den som arbetar pa distans kan i ganska hög grad själv 

bestämma nar hon eller han vill ha denna kontakt. 

Hur tror bibliotekarierna att effektiviteten i arbetet skulle paverkas om de arbetade p3 

distans? Vi har en känsla av att bibliotekarierna har haft svart för att besvara denna 

fraga. Svaren fördelar sig ganska jämnt över svarsaltemativen och om iman jämför 

deras svar p3 denna fråga och svaren p% fraga 20, som ocksa berör effektivitet i arbetet, 

ser man att en viss inkonsekvens rader. N2got som flera av bibliotekarierna nämner i 

sina kommentarer är att man skulle f5 arbeta i lugn och ro, slippa bli stiörd eller 

avbruten. Lugn och ro behöver inte nödvändigtvis ha samma effekt p5 olika 

arbetstagare. En del rna arbeta mer effektivt under sadana förhallanden medan andra 

arbetar som bast när de har liv och rörelse kring sig. Sedan ar det förstais en fraga om 

vad man menar med effektivitet. Talar vi om kvantitet eller kvalitet? Var inställning ar 

att kvantitet och kvalitet gir hand i hand, det gir inte att saga att en arbetstagare är 



effektiv om han eller hon arbetar mycket snabbt om det inte är nagon kvalitet p& det 

som utförts. Det går heller inte att påsta att ett arbete är effektivt utfört om det ar hög 

kvalitet p5 det men har tagit alldeles för lång tid att utföra. Vi kan självklart inte säga 

nagot om hur vara bibliotekarier ser p5 begreppet effektivitet. 

N3gra av bibliotekarierna tror att distansarbete skulle innebära försämrade möjligheter 

till utveckling inom yrket. Är det s3 att distansarbete kan skada karriären? Den som 

inte är så ofta pa jobbet skulle kunna hamna utanför. Vi tror att det är en fråga om 

distansarbetets omfattning, den som arbetar hemma en dag i veckan bör inte löpa 

nagon större risk att bli bortglömd men om det handlar om tv& eller fler dagar hur blir 

det da? Det har är dessutom ytterligare ett exempel p5 vad som maste klargöras av 
arbetsgivaren innan distansarbete böjar tillämpas. Kamarmöjligheterna skall val anda 

baseras p3 kunskap och erfarenhet, inte p3 huruvida arbetet utförs p2 distans eller p2 

den ordinarie arbetsplatsen? 

6.23 Bibliotekarien som distansarbetare? 

Det finns konservativa bibliotekarier som tycks se en fiende i allt nytt. De är 

misstänksamma mot förändringar, något som ligger i människans natur. Andra 

bibliotekarier och vi tror att de ar fler, är betydligt mer öppna för nyheter. Vi tillhör 

den senare kategorin men anser ocksa att man bör ifrågasatta förändringar som berör 

ens egen arbetssituation. Förändringen i sig ar varken positiv eller negativ, den maste 

relateras till den situation och de personer som den berör. Det miste bedömas fran fall 

till fall om distansarbete är en arbetsform som skulle kunna tillämpas på bibliotek. 

Även om funktionerna ar möjliga att utföra p2 distans och förandringsvilja finns s3 
behöver det naturligtvis inte betyda att distansarbete är en lämplig arbetsform för varje 

bibliotek. Det är viktigt att ta hänsyn till bibliotekets storlek, personalstyrkans storlek, 

verksamhetens inriktning och fördelning av funktioner mellan bibliotekarier. 

Skulle bibliotekens mål och uppgifter paverkas om biblioteket bö jade tillämpa 

distansarbete? Vi kan inte se att distansarbete skulle paverka själva uppgifterna, det 

vill säga utförandet av funktionerna, i nagon större utsträckning. Inte heller de 

strategiska malen borde paverkas. Det skulle dock bli allt mer nödvändigt att 

formulera de operativa malen i termer av uppnadda resultat. Tyngdpunkten i de 

operativa malen skulle glida över fr3n närvaro och arbetad tid till arbetsprestation och 

resultat, en utveckling som redan är p2 gang men som ytterligare skulle kunna 



påskyndas av distansarbete. När det galler bibliotekets rumsliga betydelse tror vi att 

det alltid kommer att finnas behov av biblioteket som tillhandahallare av 

referensmaterial, läsplatser och annat. 

Inte helt oväntat tror en klar majoritet av bibliotekarierna att distansarbetets 

genomslag p8 deras bibliotek kommer att vara litet eller mycket litet. (Dm vi ställer 

detta mot det faktum att drygt hälfien av bibliotekarierna skulle vilja kombinera arbete 

p5 ordinarie arbetsplats med arbete p& distans fran hemmet s6 kan vi i alla fall se att 

den viktiga viljan finns. En av bibliotekarierna i enkätundersökningen pipekar att det 

är svårt att säga nagot om hur bibliotekariens funktioner kommer att utföras framöver. 
Vi tror att det ligger mycket i detta, utvecklingen av bibliotekens arbetsformer 

kommer med stor sannolikhet att p8verkas av användarnas arbetssätt och arbetstider. 

Vi menar inte att samtliga bibliotekarier skall böja distansarbeta. Hur skulle det se ut? 

Förutsättningarna för olika bibliotekarier skiljer sig at ganska markant beroende p8 om 

hon eller han till exempel arbetar som dokumentalist i ett stort företag eller som 

barnbibliotekarie på ett folkbibliotek. Dessutom kommer bibliotekarieyrket att 

förändras, kanske genom att bibliotekarien specialiserar sig på vissa funktioner eller 

delfunktioner och på detta satt formar nya typer av bibliotekarietjänster. I 
förlängningen skulle det till och med kunna bli s8 att bibliotekarien, som n8gon form 

av specialist, arbetade som konsult och egen företagare fran sitt hem. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Arbetet med denna uppsats har väckt en del frågor, frågor som skulle vara intressanta 

att g8 vidare med. Vi har studerat distansarbete ur ett bibliotekarieperspektiv, 

uppehallit oss vid bibliotekariernas funktioner och bibliotekariens atti'tyd till 

distansarbete. Det vore intressant att studera övriga gruppers inställning. Hur ställer 

sig till exempel de fackliga organisationerna till distansarbete? Hur ser befintliga lagar 
och avtal ut? Vilket skydd och vilken vägledning ger de nar det galler distansarbete? 
Finns det överhuvudtaget något stöd, något engagemang i den har frågan, från fackets 

sida? 

Det vore ocksa intressant att undersöka hur arbetsgivarna ser p8 distansarbete. 

Adxtsgivarna borde ha ett intresse av att arbete bedrivs utifrån verksamhetens och 

användarnas behov och inte nödvändigtvis med en 40-timmarsvecka på en bestämd 



plats. Kommer arbetsgivaren till exempel att kunna acceptera att arbete utförs utanför 

hans eller hennes direkta kontroll och att utfört arbete bedöms utifran prestation 

istället för genom närvaro? 

En annan trad att ta upp och spinna vidare p3 är den med utvecklingen av biblioteken 

och bibliotekariens funktioner. Hur kommer bibliotekariens arbete att förändras? Hur 

viktig kommer den fysiska byggnaden att vara? Finns det en risk för att bibliotekens 

huvudsakliga funktion, förmedlingen av information och kunskap, drunknar i ett hav 

av institutionella rutiner och praktiska problem? 



7 Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie är ett intresse för hur och under vilka former 

bibliotekarien arbetar. Hur utför bibliotekarien sina funktioner och skulle de kunna 

utföras under andra former? Ett exempel pA en annorlunda arbetsform är så kallat 

distansarbete, en arbetsform som ligger i tiden och som vi väljer att behandla i denna 

studie. Skulle distansarbete kunna tillämpas även av bibliotekarier? Studien har ett 

syfte som är formulerat som en fråga: Vilka är förutsättningarna för bibliotekarier att 

utföra sina funktioner, helt eller delvis, p& distans? För att uppn& syftet med studien 

kommer vi att: 

1. Belysa, analysera och diskutera vilka av bibliotekariens funktioner som skulle 

kunna lämpa sig för arbete p3 distans. 

2. Belysa och diskutera vilka de tekniska förutsattningarna är för att utföra 

bibliotekariens funktioner på distans. 

3. Belysa och diskutera bibliotekariens psykosociala förutsättningar för att tillämpa 

distansarbete. 

Punkt 1 och 2 genomförs med utgångspunkt i litteraturen. Punkt 3 genomförs med 

utgangspunkt dels i litteraturen och dels i resultaten av en enkatundersökning med 

bibliotekarier. 

De frågeställningar vi söker svar på i denna studie är: Vilka av bibliotekariens 

funktioner skulle kunna lampa sig för distansarbete och finns det gemensamma drag 

för dessa? Vilka är de tekniska behoven och förutsattningarna för att utföra 

bibliotekariens funktioner pA distans och vilka ar behoven av kontakt med kollegor 

respektive användare vid utförandet av funktionerna p5 distans? Är dessa kontakter 

möjliga att upprätthalla med teknikens hjälp? Slutligen, vilka är bibliotekariens 

psykosociala förutsättningar för att distansarbeta och vilken är bibliotekariens attityd 

till distansarbete? 

Vi väljer att studera bibliotekariens funktioner vid tre olika typer av bibliotek, 

universitets- och högskolebibliotek, företagsbibliotek samt folkbibliotek och vi 

använder tv3 tekniker för datainsamling, litteraturstudier och en enkatundersökning. 

Litteraturen struktureras och sammanfattas utifran studiens syfte och fragestallningar. 



Syftet med enkätundersökningen är att belysa bibliotekariens attityd till distansarbete. 

Enkätundersökninigen skall ses som ett komplement till litteraturstudiema och en 

möjlighet till ökad förståelse av företeelsen distansarbete ur ett bibliotekariskt 

perspektiv. 

Referensramen för denna studie består av tre kapitel, kapitel 3,4 och 5. 

Kapitel 3 inleds med presentation av tre definitioner av distansarbete ur litteraturen. 

Även om definitionerna skiljer sig 3t finns gemensamma drag som avstånd, placering, 

anställningsform, användande av informationsteknik samt omfattning av 

distansarbetet. Med utgångspunkt i litteraturens definitioner av distansarbete 

konstruerade vi en egen definition: Arbetstagare utför arbete motsvarande minst en 
dag i veckan för arbetsgivares räkning, pli annan plats än ordinarie arbetsplats. Med 

annan plats avses hemmet. I en modell för distansvanliga arbetsuppgifter anges sex 

funktionstyper utifran arbetsuppgifters grad av informationsinriktning, 

kvalifikationsniva, frihet i utförandet samt tekniska hjalpmedel. 

Informationsteknik kan ses som ett hjalpmedel och ibland en förutsättning för att 

kunna utföra arbete p2 distans och en organisations verksamhet och arbetsuppgifter 

styr dess behov av utrustning och tjänster för distansarbete. Distansarbetare kan ha 

större eller mindre behov av att ha kontakt med kollegor och eventuella kunder och 

manga av dessa kontakter kan uppratth3llas med hjälp av teknik. Även om de tekniska 

förutsättningarna för distansarbete ar goda och funktionerna lämpliga för distansarbete 

kravs det ocks2 att saval arbetstagare som arbetsgivare har motivation och vilja att 

tillämpa distansarbete. De krav som stalls pA arbetstagare som skall arbeta p3 distans 

är att han eller hon innehar vissa tekniska färdigheter, yrkeserfarenhet, god 

kommunikations- och organisationsfömliga samt fönniga att arbeta självständigt, 

disciplinerat och med farre sociala kontakter. Kraven p3 arbetsgivaren ar att han m3ste 

lita p3 den arbetstagare som skall arbeta p3 distans och ge honom eller henne sitt stöd. 

Arbetsgivarens bedömning av distansarbetarens insats bör vara mer 

prestationsrelaterad an tidsrelaterad. 

Kapitel 4 redovisar för bibliotekariens funktioner, teknikanvandning samt kontakter 

med kollegor och användare vid utförandet av dessa funktioner. De funktioner studien 

tar upp är datorbaserad informationssökning, fjärrl3n, förvärv, katalogisering, 

klassificering och indexering, tidskriftshantering, upplysningsverksamhet i form av 

telefonreferensservice och uppsökande verksamhet. 



Kapitel 5 presenterar enkätundersökningens resultat. Av resultaten framgar att en 

majoritet av bibliotekarierna inte tror att tillämpning av distansarbete skulle paverka 

vare sig ansvar för det egna arbetet, möjlighet till egna initiativ eller krav p4 

kompetens och kunnande. De fördelar bibliotekarierna ser med distansarbete ar framst 

flexibilitet att förlägga arbetstid respektive tid för fitid, men även möjilighet att arbeta 

ostört. Bibliotekarierna tror att den största nackdelen med distansarbete skulle vara 

f b e  sociala kontakter. Andra nackdelar som nämns ar teknikberoende och försämrade 

möjligheter till utveckling inom yrket. Drygt hälften av bibliotekarierna anger att de 

skulle vilja kombinera arbete p5 ordinarie arbetsplats med arbete p8 distans från 

hemmet, samtidigt som de flesta tror att distansarbetets genomslag pA biblioteket 

kommer att vara litet. 

Kapitel 6 inleds med en analys av bibliotekariens funktioner utifran en modell för 

distansvänliga arbetsuppgifter, vilken redogör för sex olika funktionstyper. 

Bibliotekariens funktioner består av olika delmoment dar somligt är fritt och annat 

mer rutinartat. Vi har ocksa placerat bibliotekariens funktioner under flera av 

funktionstyperna, vilket innebar att de bibliotekariefunktioner som skulle kunna 

utföras p& distans skiljer sig at vad galler saval kvalifikationsniva som andra 

egenskaper. Efter att ha analyserat bibliotekariens funktioner utifrån modellen kan vi 
konstatera att samtliga av bibliotekariens funktioner som vi behandlar i studien skulle 

kunna, åtminstone delvis, utföras på distans. De flesta funktioner, eller delar därav, 

kräver dock en hel del tekniska hjalpmedel för att kunna utföras på distans p3 ett för 

alla tillfredsställande sätt. 

Vi för en diskussion kring bibliotekariens funktioner och distansarbete och böjar med 

att skissera scenarion för hur det skulle kunna gå till om funktionerna utfördes i 

hemmet. Stora delar av funktionerna datorbaserad informationssökning, fjärrlån, 

förvärv, indexering och upplysningsverksamhet i form av telefonreferensservice utför 

vår distansarbetande bibliotekarie i hemmet. Katalogisering och klassificering utför 

hon däremot p3 den ordinarie arbetsplatsen eftersom dessa funktioner kräver tillgång 

till såväl dokumenten som många olika hjalpmedel. 

Varifiån kommer egentligen initiativet till distansarbete? Är det verkligen som 

litteraturen vill göra gällande, att arbetstagarna själva initierar distansarbete som 

arbetsform? Eller ar det s3 att teknikproducenterna försöker skapa en efterfrågan p3 

tekniska hjalpmedel som egentligen inte finns? Det ar inte realistiskt att tro att 

bibliotekarien skulle vilja distansarbeta om det innebar ett steg tillbaka nar det galler 



de tekniska hjälpmedlen. Vi anser därför att bibliotekarien skall ha en 

direktuppkoppling mot bibliotekets lokala nätverk, eller atminstone en uppringd 

förbindelse. Vidare diskuteras kring de psykosociala förutsättningarna för 

bibliotekarien att arbeta p& distans samt bibliotekariens attityd till distansarbete. Det är 

inte nAgra nämnvärda skillnader i informanternas mar vilket skulle kunna förklaras av 

att bibliotekariens attityd till sitt arbete och sin arbetssituation är sig ganska lik 

oberoende av vilken typ av bibliotek han eller hon arbetar vid. 

När det gäller ansvaret för det egna arbetet och möjlighet till egna initiativ tror de 

flesta av bibliotekarierna att det skulle vara oförändrat om de arbetade p3 distans. Är 

anledningen till detta att människor som är ansvarsfulla och initiativrika ar det oavsett 

när, var och hur de utför sitt arbete? Om distansarbete skall tillämpas vid biblioteket är 

det arbetsgivarens uppgift att se till att det ar klart och tydligt vad som galler. 

Överenskommelsen maste vara kand för såväl de som arbetar p3 distans som övriga 

arbetstagare. 

Manga av bibliotekarierna tror inte att kraven pa kompetens och kunnande skulle 

paverkas om de arbletade pil distans men som vi ser det skulle distansarbete stalla 

högre krav p5 såväl teknisk som yrkesspecifik kompetens. De tv5 fragor i enkäten där 

bibliotekarierna är mest eniga är frågan om förutsättningar för en rikare fritid 

respektive om möjligheten att diskutera eventuella problem i arbetet med kollegor 

skulle förändras vid arbete på distans. Så gott som samtliga bibliotekarier tror pfi en 

rikare fritid samt sämre och färre kontakter med kollegor vid distansarbete. 

Utvecklingen av bibliotekens arbetsformer kommer med stor sannolikhet att pilverkas 

av användarnas arbletssatt och arbetstider. Eftersom det dessutom blir allt vanligare att 

användaren har möjlighet att själv göra infomationssökningar och att kommunicera 

via e-mail från annan plats an biblioteket, hur viktigt är det da var bibliotekarien 

befinner sig? Är det inte viktigast för användaren vilken hjälp han erhåller och 

kvaliteten pfi den? 

En klar majoritet av bibliotekarierna tror att distansarbetets genomslag p% deras 

bibliotek kommer att vara litet eller mycket litet samtidigt som drygt hälften av 

bibliotekarierna skulle vilja kombinera arbete pfi ordinarie arbetsplats med arbete p3 

distans från hemmet. Viljan till distansarbete finns siiledes. Även om funktionerna är 

möjliga att utföra p3 distans och förändringsvilja finns s8 behöver det naturligtvis inte 

betyda att disfansarbete ar en Iamplig arbetsform för va j e  bibliotek. Det ar viktigt att 



ta hänsyn till bibliotekets storlek, personalstyrkans storlek, verksamhetens inriktning 
och fördelning av funktioner mellan bibliotekarier. Det ar alltid nödvändigt att 
bedöma fran fall till fall om distansarbete är en arbetsfonn som skulle kunna tillämpas 
p4 bibliotek. 
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Bilaga: Enkätundersökningen 

I den här bilagan presenterar vi resultaten av enkätundersökningen. Vi redovisar 

svarsfrekvensen för samtliga fragor med fasta svarsalternativ. De siffror vi redovisar 

f"or dessa fragor motsvarar vad bibliotekarierna vid samtliga tre bibliotekstyper 

tillsammans svarat. En del £ragor har lämnats obesvarade av vissa informanter vilket 

också framgår av bilagan. 

Svaren p8 fraga 4-6,8,39-40 och kommentarer till fAga 9-17 samt specificering vid 
svar p3 fråga 7 och 41 redovisas ej i bilagan. De svar och kommentarer vi ser som 

relevanta för denna undersöknings syfte och frågeställningar redovisas i kapitel 5.2 

Enkätresultaten. 



A'iT ARBETA PÅ DISTANS - EN ENKÄT Boras 1995-06-1 

Det har blivit allt vanligare att arbeta p3 distans. Med distans avser vi ,att man u1 
vissa arbetsuppgifterlfunktioner för arbetsgivares räkning p3 annan plats än ord 
arbetsplats, oftast i hemmet. Shvitt vi känner till förekommer inte distansarbete 
biblioteksvärlden idag. 

Vilka är förutsättningarna för bibliotekarier vid olika typer av bibliotek att utföi 
av sitt arbete p3 distans? I en undersökning, som görs inom ramen för utbildnin, 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Bor&, försöker vi svar 
detta. 

Som ett led i denna undersökning genomför vi en enkätundersökning, för att se 
inställning bibliotekarier har till att arbeta pi3 distans. Vad tycker och tanker 
bibliotekarier om denna form av arbetsorganisation? Vilka fördelar respektive 
nackdelar förknippar man med distansarbete? 

Enkäten du haller i din hand skickas ut till 30 bibliotekarier vid universitets och 
högskolebibliotek, företagsbibliotek och folkbibliotek. Samtliga resultat komm~ 
redovisas utan att individer kan identifieras. Vi vill dock gama att du skriver dit 
längst ned på denna sida så att vi kan kontakta dig. Detta eftersom vi eventuellt 
kommer att genomföra ett mindre antal uppföljningsintervjuer. Denna sida kom 
rivas bort firan den besvarade enkaten före nagon som helst redovisning. 

Enkaten är indelad i tv3 kategorier: 

A. Bakgrundsvariabler 
B. Fragor kring distansarbete 

Skicka enkaten i bifogat svarsku~~ert s i  att den ar oss tillhanda senast onsdagen 
juni 1995. Tack p8 förhand för din medverkan. 

Anna Pia Beckerman 033-10 70 85, e-mail annbec@bhs.hb.se 
Peggy Lundgren 033- 12 19 51, e-mail peglun@bhs.hb.se 
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KATEG R1 A - BiAKGRUNDSVARIABLER 0 
Fyll i SV a , en eller kryssa för det som galler 

1. Är du: 

yl 
kvinna [ 21 ] man [ 4 ] 

2. Hur g mal är dlu? under 25 
26 - 35 

[ l  l 

36 - 45 
I l  l 

46 - 55 
1 7 1  
i 14 l 

56 - 65 2 1 

3. Vid vilken typ av bibliotek universitets- eller [ 9 ] 
arbetar d ~ ?  högskolebibliotek 

företagsbibliotek [ 6 ] 
folkbibliotek [ l o ]  

4. Hur l+ge har du arbetat vid din nuvarande arbetsplats? 

n 5. Vilke är din befattning? 
l 

6. Vilka ar dina'arbetsuppgifter? 

7. I vilke L omfattning arbetar du? heltid [ 22 ] deltid [ 3 ] ............ % 

8. Vad h /l r du för erfarenhet av distansarbete? 



Besvara nedanstaende £ragor med utgingspunkt £rån att de rent praktiska och te 
förutsättningarna för att utföra arbete p3 distans är uppfyllda! Med andra ord är 
ute efter vad du tycker och tänker om och känner för distansarbete. Hur tror att ( 
skulle uppleva att arbeta p8 distans helt eller delvis? Vilka skillnader tror du att 
p3 distans skulle medföra om du jämför med hur du arbetar nu? Motiverakomn 
gärna efter varje frilga. 

9. Jag tror att ansvaret för det egna arbetet skulle vara: 

[ 3 ] mycket större 
[ 3 ]  större 
[l91 oförändrat 
[ ] mindre 
[ ] mycket mindre 

om det utfördes p5 distans. 

10. Jag tror att möjligheten till egna initiativ skulle vara: 

[ 2 ] mycket större 
[ 4 ] större 
[IS] oförändrad 
[ 7 ] mindre 
[ ] mycket mindre 

om arbetet utfördes p5 distans. Motivenngkommentar: 

11. Jag tror att möjligheten till inflytande p3 beslut som pilverkar mitt arbete sk 
vara: 

[ 1 ] mycket större 
[ 21 större 
[IS] oförändrad 
[lo] mindre 
[ ] mycket mindre 

om arbetet utfördes på distans. 

niska 
i här 
U 

.rbete 
:ntera 



Motive ngkommentar: n 
l 

att krmret p8 kompetenskunnande skulle vara: 

om arbe et utfördes p3 distans. t 
Motive ng/kommentar: I 

13. Jag tior att fönitsättningarna för en rikare fritid skulle vara: 

[ 2 ]  
[ 2 ] ycket sämre 

om viss arbetsuppgifterlfunktioner utfördes p% distans. a 
Motive ngkommentar: l 

14. Jag t 1 or att "friheten" i arbetet skulle vara: 

om viss4 arbetsuppgifterlfunktioner utfördes p3 distans. 



15. Jag tror att möjligheten att diskutera eventuella problem i arbetet med kolle, or 
skulle vara: i 
[ ] mycket större 
[ ] större 
[ 4 ] oförändrad 
[ 9 ] mindre 
[l2 ] mycket mindre 

om vissa arbetsuppgifter/funktioner utfördes på distans. 

16. Jag tror att effektiviteten i arbetet skulle vara: 

[ 4 ] mycket större 
[ 6 ] större 
[ 8 ] oförändrad 
[ 4 ] mindre 
[ 2 ] mycket mindre 

om arbetsuppgiftema/funktionema utfördes på distans. 

17. Jag tror att distansarbetets genomslag på vårat bibliotek kommer att vara 

[ ] mycket stort 
[ 3 ]  stort 
[ 3 ] litet 
[ 9 ] mycket litet 
[lo] inget alls 



Har nedan följer ett antal pistienden om distansarbete. Även har skall du tänka dig in i 
att de rent praktiska och tekniska förutsättningarna för att tillämpa distansarbete är 
uppfyllda. Vi ber dig ta stallning till pastaendena genom att kryssa i ett alternativ för 
varje påstaende. 

DET TROR JAG DET TROR JAG INTE 

18. Genom distansarbete skulle jag minska [ 13 ] 
min stress vad gäller arbetsresor 

19. Det skulle kannas jobbigt att vara [ B l  I 171 
beroende av teknislka hjälpmedel for att 
kommunicera med min arbetsgivare 

20. Jag skulle i regel använda arbetstiden [ 9 ] [ 161 
effektivare vid arbete p3 distans 

21. Om jag arbetade på distans skulle jag [ 8 ] [ 171 
se det som en anstallningsförmAn 

22. Om jag distansarbetade skulle jag ha [ 11 ] i 14 1 
lättare för att "stalla upp" t ex på övertid 

23. Om jag arbetade på distans skulle mina [ 11 ] 
yrkeskunskaper försämras successivt 

i 141 

24. Om jag arbetadme p3 distans skulle jag ha [ 12 ] 
större möjligheter att bestämma över upp- 
läggningen av mitt arbete 

25. Jag skulle uppleva att mitt arbete på [ 2 ] 
distans nedvärderades av min omgivning 

26. En viktig fördel med distansarbete skulle [ 13 ] 
vara att jag fanns tillgänglig för min familj 



DET TROR JAG DET TROR JAG INTE 

27. Vid arbete p& distans skulle jag ha [ 22 ] 
större möjligheter att själv bestämma 
över min arbetstid 

28. Jag skulle känna mig "bortglömd" 
genom att formell information inte skulle 

i 131  

nA mig pga att jag arbetade p& distans 

29. Distansarbete skulle innebära [ l 2 1  
sämre möjligheter till utveckling i yrket 
för mig 

30. Jag skulle kanna att jag tappade 
viktig information då jag skulle gå 

i 19 l 

miste om komdorsnacket om jag 
arbetade på distans 

31. Om jag arbetade p3 distans skulle det [ 8 ] 
kännas oklart vad som vantades av mig 

32. Distansarbete skulle ge mig bättre i 19 1 
möjligheter att förlägga min arbetstid 
efter familjens behov 

33. Arbete pA distans skulle innebära få [ 18 ] 
personkontakter vilket jag skulle uppleva 
som en nackdel 

34. Jag skulle kanna att min karriär 
hämmades om jag arbetade p5 

[ g 1  

distans 

35. Mina kollegor skulle avundas mig 
om jag arbetade p& distans 

[ I l  

36. Om jag arbetade p3 distans skulle [ l 2 1  
det vara svårt att fA hjälp när jag 
kört fast i nagot 

37. Jag skulle göra ett kvalitativt sett 
battre arbete om jag utförde det 

[ 5 1  

p& distans 

38. Vid arbete på distans skulle jag ha svårt [ 16 ] 
att koppla av fkån arbetet under min fritid 



39. N b n  de fördeliar som du ser med arbete p3 distans: 

40. Namn de nackdelar som du ser med arbete p i  distans: 

41. Om de rent praktiska och tekniska förutsättningarna fanns för att du skulle kunna 
tillämpa distansarbete och om du fritt skulle få välja mellan olika typer av 
arbetsplatser, hur skulle du då välja? 

a. Arbete på ordinarie arbetsplats 

b. Distansarbete från bostaden 

c. Distansarbete från lokal nära bostaden 
där andra kollegor eller arbetskamrater 
arbetade [ 1 

d. En kombination där jag arbetade 
% från bostaden och 
% pa ordinarie arbetsplats 

e. En kombination dar jag arbetade 
% fran lokal nära bostaden och 
% p& ordinarie arbetsplats 

KOM IHÅG ~m VI VILL HA DIN ENKÄT SENAST ONSDAGEN DEN 21 JUNI 
1995. 
ÄN EN GÅNG TACK FOR DIN MEDVERKAN! 
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