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1 Inledning 

Vi kontaktade Ronneby Stadsbibliotek och Uisesalongen pa Kulturhuset i Stockholm, vi 
forhorde oss om deras eventuella intresse, art !a hjalp av oss som studenter pa 
Bibliotekshogskolan. Detta i form av ett arbete som bade de och vi skulle kunna ha 
nytta av. Efter att ha diskuterat igenom migra olika alternativ, bestamde vi oss for art 
gora en undersokning av bibliotekens satsningar pa och anvandning av Internet. 

V ar ursprungliga tanke var att undersoka de tva folkbibliotekens Internetanvandning, 
med utgangspunkt fran bibliotekarierna och anviindarna. 

Att just Ronneby Stadsbibliotek och Uisesalongen i Stockholm blev utvalda som 
undersokningsobjekt berodde pa att vi fran borjan inte hade tankt att skriva tillsammans. 
Under hostterminen 1995 upptackte vi att vi, oberoende av varandra, hade en liknande 
problemformulering. Vi diskuterade derta och iden om att skriva tillsammans och gora 
en jamforande studie vaxte fram. I beslutet att skriva magistersuppsatsen tillsammans 
valde vi att fokusera pa Internetanvandningen, eftersom vi bada tycker att det ar ert 
spannande, aktuellt och intressant amne. 

A v praktiska skal fOil valet pa Rotmeby Stadsbibliotek och Lasesalongen. Geografin har 
spelat in i valet av bibliotek, eftersom vi har. personlig anknytning till Blekinge 
respektive Stockholm. Vi tyckte att det skulle vara intressant att undersoka tva olika 
bibliotek for att se hur de har resonerat och gatt till vaga. Vi ville ocksa ta reda pa varfor 
biblioteken valt art satsa pa Internet. 

Ronne by Stadsbibliotek har hela kommunens informationsteknologiska strategi och EU
bidrag som stod i sin verksamhet. Hela kommunen har ocksa generellt gjort en stor och 
serios satsning pa informationsteknologi (IT). Biblioteket har Internet bade publikt och i 
referensdisken. Pa Liisesalongen har man inte denna strategi, utan 
lnternetuppkopplingen som finns publikt i biblioteket startade som ett projekt i borjan 
av mars 1995. Det fanns ingen lntemetuppkoppling i referensdisken da, men detta var 
nagot som planerades och som skulle komrna under magisterarbetets gang. 

V ar tanke var att uti fran intervjuer med bibliotekarier i Ronne by och Stockholm se pa 
hur de anvander Internet i sirt arbete. Detta fungerade bra i Ronneby, dar 
personalintervjuema gjordes som planerat. I Stockholm uppstod problem, eftersom 
Liisesalongen i april 1996 fortfarande bara hade Internetuppkoppling i personalens 
arbetsrum och fortfarande inte i referensdisken. Bibliotekarierna anvande inte Internet 
for att svara pa lantagarnas fragor. Vi skot pa intervjuerna i hopp om att nagot skulle 
hiinda. A ven om Internetuppkopplingen hade installerats i april, sa skulle inte 
bibliotekspersonalen hinna !a utbildning och arbeta in sig tillrackligt lange, for att vi 
skulle kunna !a relevanta svar pa vara fragor. Diirfcir beslOt vi, att utifran detta problem 
fokusera mer kring Cafe Access, Internetcafeet som finns pa Kulturhuset sedan juli 
1995, och som sedan fusskiftet 1995/96 rent organisatoriskt tillhor Uisesalongen. Den 
nya planen blev att intervjua tva personer ur personalen pa Cafe Access, en bibliotekarie 
pa Uisesalongen samt bibliotekschefen. 
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Undersokningen av anvandarna kunde vi genomfora planenligt pa de bada orterna och 
arbetet har darefter forflutit enligt vart tidsschema. 

Med nedanstaende citat vill vi spegla var syn pa bibliotek och bibliotekarieyrket: 

"Folkbiblioteket ar en levande kraft for utbildning, kultur och information. 
Biblioteket ar den lokala inkorsporten till kunskap och ger grund
forutsattningarna till ett livshingt Hirande, sjalvstandigt beslutsfattande och 
kulturell utveckling for individer och sociala grupper. Folkbiblioteket skall i 
princip vara gratis. " 1 

ur UNESCOs folkbiblioteksmanifest 
november 1994 

"Jag tror ocksa att det gamla hederliga bibliotekarieyrket kan fa en 
renassans. De ar proffs pa att soka och ba koll pa olika typer av innehall i 
information. Det spelar ingen roll om det ar langa rader av backer pa hyllor 
eller som man ska leta ute pa natet. IT-bibliotekarie kan bli bade ett roligt 
och oumbarligt yrke i framtiden"2 

1.1 Syfte 

Anne-Margrete Wachtmeister 
IT -kommissionen 

Uppsatsens syfte sonderfaller i fyra delar, namligen; att undersoka hur personal och 
anvandare utnyttjar Internet pa tva olika folkbibliotek och ett Internetcafe, att ta reda pa 
vad man finner och bur den informationen anvands samt att forsoka forsta hur ledningen 
resonerat vid anslutningen till Internet. Detta syfte avser vi att astadkomma genom att 
besvara nedanstaende fragor. 

1.2 Problemformulering 

Pa vilket satt utnyttjar personal och anvandare Internet pa Ronneby Stadsbibliotek och 
pa Lasesalongen/Cafe Access i Stockholm samt hur har Internetsatsningen gatt till? 

1 UNESCO Public Library Manifesto, http://www.nlc-bnc.ca!publications/nl-news/julaug95/2707e-
21.htm 
2 Jacobson 1995, s. 40 
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1.2.1 Andra fragor som vi viii besvara med utgangspunkt fran var 
problemformulering 

• Nar anvander bibliotekariema Internet som referenshjalpmedel? 

• Hur skiljer sig personalens utbildning pa respektive ort och varfor bar det blivit sa? 

• Vilka skillnader/likheter firms det bland personalen/anvandarna pa respektive ort? 

• Hur staller sig personalen till att ta betalt och anvandarna till att betala for att 
anvanda Internet? 

• I vilket syfte gor personalenlanvandama sokningen? 

• Hittar personalenlanvandarna ratt dokument/material och vilken kvalitet bar det? 

• Hur ser alders- och konsfordelningen pa Internetanvandama ut? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Vi bar for att underlatta lasningen valt att efter metodkapitlet skriva en omfattande 
bakgrund. Detta ar indelat i tre kapitel: Internet och sokverktyg, Blekinge och Rormeby 
samt Kulturhuset och Uisesalongen. Darefter foljer ett avsnitt med tidigare forskning 
och litteratur inom amnet, irman vara egna undersokningsresultat redovisas. Uppsatsen 
avslutas med ett diskussionskapitel dar vi knyter an vart undersokningsmaterial till 
tidigare forskning och litteratur. 

1.4 Definitioner 

Vad vi i uppsatsen avser med uttrycket att "soka medvetet pa Internet" ar att anvanda 
sig av migot eller nagra av de sokverktyg som finns att tillga. Det sokta ordet eller 
uttrycket anges i sokmaskinen som soker och sammanstaller resultatet for anvandaren. 
Att soka medvetet kan ocksa betyda att anvanda sig av hierarkiska amnestrad, att ga fnm 
niva till niva tills det sokta amnet hittats. 

Med uttrycket att "surfa pa Internet" menar vi att, t ex via Netscape, navigera planlOst 
fran dokument till dokument genom att klicka pa markerade lankar som tar anvandaren 
vidare, ofta inte hierarkiskt. Ordet surfa kan ge sken av att vara en enkel metod for 
informationssokning, vilket det inte alltid ar, da det ofta inte firms nagon struktur att 
folja. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vart tillvagagangssatt for undersokningama, dels 
personalintervjuerna och dels intervjuerna med och observationerna av anvandarna. I 
utformandet av vara undersokningar har vi anvant oss av litteratur som behandlar 
forsknings- och intervjumetodik. 

2.1 Tillvagagangssatt fOr personalintervjuerna 

Vi har stravat efter att gora intervjuerna med personalen i likhet med Idar Magne 
Holmes och Bernt Krohn Solvangs teorier om forskningsmetodik. Den kvalitativa 
intervjun ska enligt dem vara mer likt ett vanligt samtal, dar man ska strava efter att 
styra intervjun sa lite som mojligt. Intervjun forbereds genom att en manual eller 
handledning upprattas med fnigor och temaomraden som man under samtalets gang vill 
tacka in. Som intervjuare harman da mojligheten att andra fragornas ordning och aven 
utelamna eller lagga till, alit eftersom intervjun utvecklar sig. Det ar viktigt att kunna 
satta sig in i informantens situation och att vara lyhord. 

Trots att syftet med kvalitativa intervjuer inte ar att gora generaliseringar saar det anda 
viktigt hur undersokningspersonerna valjs ut. InformationsinneMllet kan okas genom att 
valja informanter som kan antas ha goda kunskaper i det undersokta problemet. 
Holme/Solvang papekar att man bor ha en bandspelare med nar intervjun gors och att 
man i forvag ska inform era intervjupersonen om detta. 3 

Vid utformandet av fdtgorna anvande vi oss av Kvalitativa intervjuer av Jan Trost, dar 
han kommer med goda radom hur fragorna bor formuleras. Han anser att det kan vara 
en nackdel att vara tva nar man gor intervjuer, eftersom detta kan ta informanten att 
kanna sig i underHige. Detta var nagot som vi valde att forbise eftersom vi ar ovana 
intervjuare och tyckte att det var till st6rre fdrdel om vi kunde komplettera varandra 
under intervjuns gang.4 

Eftersom vi gjort sa fa intervjuer med personalen pa varje ort har informantema inte 
kunnat fdrbli helt anonyma. De namns dock inte vid namn for att kunna behalla en viss 
integritet utat. 

2.1.1 Intervjuerna 

Vi ringde och bokade tider med informanterna for att ta ett passande schema for bade 
dem och oss. Da fragade vi ocksa om det gick bra att spela in intervjuerna pa band. 
Detta godkande samtliga. Vi hade raknat med att varje intervju skulle ta cirka en timrne, 
men de visade sig bli nagot kortare. 

3 Holme 1991, s. !!Off 
4 Trost 1993, s. 23ff 
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Den 22 februari 1996 besokte vi Stadsbiblioteket i Ronneby for att gora intervjuer med 
personalen. En inledande kontakt med kommunens kulturchef i uppsatsarbetets borjan 
hade bl a resulterat i fOrslag fran dennes sida om lampliga informanter. Vi intervjuade 
tre bibliotekarier och under en av dessa intervjuer undrade en informant om vi, som ett 
komplement, ville prata med en av IT-vardarna5

, vilket vi ville. Denna person var inte 
utbildad bibliotekarie, darfor tyckte vi att vi inte kunde stalla samtliga fragor ur 
manualen till IT -varden. Denna intervju blev darfor den kortaste. Den langsta intervjun 
blev cirka 50 minuter och den kortaste cirka 20 minuter. Intervjuerna gjordes i ett 
sarnmantradesrum pa biblioteket dar vi i lugn och ro kunde sitta och prata. En nackdel 
med rummet var att det var for stort, vilket forsarnrade ljudkvaliteten pa bandet, men 
trots detta kunde vi anda tyda samtliga intervjuer och skriva ut dem. Innan vi borjade 
intervjuerna fick vi en rundvandring i biblioteket. Detta underlattade sedan vara 
intervjuer, eftersom vida hade en st6rre uppfattning om biblioteket. 

Vi hade fran borjan tiinkt att ga tillvaga pa samma satt i Stockholm som i Ronneby, men 
eftersom Lasesalongens personal i april sjalva iinnu inte borjat att anviinda Internet i sitt 
arbete, beslot vi att andra infallsvinkeln nagot genom att intervjua tva personer fran Cafe 
Access. Ut6ver dessa intervjuades ocksa en bibliotekarie pa Uisesalongen. Skalet till 
beslutet var att vi inte kunde viinta liingre om uppsatsen skulle bli fardig under 
vartenninen 1996. Intervjuerna genomfOrdes den 29 och 30 april 1996 och de tog fran 
25 till 45 minuter. lnformanterna svarade pa samma fragor som vi stallde i Ronneby, 
med undantaget yrkesrollen for dem som arbetar pa Cafe Access. Tre av intervjuerna 
genomfordes i avskilda rum och en fjarde i en utstallningslokal, sarntliga lokaler gav bra 
inspelningar. For att komplettera personalintervjuerna intervjuades aven Lasesalongens 
bibliotekschef. Detta for att fa en bredare forstaelse for hur det hade resonerats pa hogre 
niva pa Lasesalongen. Denna intervju anvands som ett bakgrundsmaterial. 

Vi blev positivt och val bemotta av alia under vara besok. Resultaten av 
personalintervjuerna redovisas i kapitel 7 och 8. 

2.1.1.1 Fnigorna 

Med oss till intervjuerna hade vi en intervjumanual med fragor som vi hade som 
riktlinjer. Fn1gorna var uppdelade i fern ternan: personlig uppfattning, anviindningen av 
Internet, intern policy, anvandarna och yrkesrollen. Hela manual en redo visas i bilaga 1. 
Fdigorna var inte bundna, utan syftade mer till att utgora en grund fOr intervjun. Vi 
tyckte inte att det uppstod nagra storre problem med att fOlja manualen och vi lyckades 
tacka in de fiesta fn1gorna. Oftast blev svaren mycket utforliga. Ett par ganger hande det 
att vi fick fortydliga fragorna och beskriva vad vi menade. Intervjuerna spelades in pa 
band och skrevs sedan ut ordagrant i sin helhet. Detta material tj anade sedan som en 
grund fOr redovisningarna av personalintervjuerna. 

5 En person som arbetar med att visa bibliotekets IT for anvandama. 
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" 
2.2 Tillvagagangssatt fdr anvandarundersokningen 

Bade intervjuer och observationer gjordes under en vecka i Ronneby respektive 
Stockholm. Vi delade pa oss och gjorde av tidsskal de bada undersokningarna samtidigt. 
Trots skillnadema mellan forutsattningarna for observationema tyckte vi att det var 
intressant att gora undersokningarna parallellt, !a samma tidsperiod och pa det sattet fa 
ett sa jamforbart material som mojligt . 

2.2.1 Intervjuerna 

Vi planerade att under vecka 13 parallellt intervjua 16 anvandare pa vardera Ronneby 
Stadsbibliotek och Lasesalongen/Cafe Access i Stockholm. V eckan var en 
"normalvecka", d v s den l<ig inte i anslutning till nagot skollov, storhelg eller annan 
helgdag. Vi delade i forvag in anvandama i fyra alderskategorier, kategori 1: upp till 15 
ar, kategori II: 16-25 ar, kategori III: 26-50 ar och kategori IV: 51 ar och uppat. 
Kategoriindelningen gjordes for att kunna jamfora de beida orterna i diskussionen. Vi 
planerade att gora fyra intervjuer i va~je kategori. Ett forslag var att gora ungefar en 
intervju inom varje kategori per dag. Tidpunkten for intervjuerna ansags vara 
ovasentlig. Intervjuema skulle goras med ledning av en uppgjord manual6

• Det var en 
undersokning med delvis bundna svar, som skulle vara forhallandevis korta. Svaren 
skulle skrivas ner av oss och inte av de tillfragade, eftersom vi ville vara med och 
forklara om nagon fraga missuppfattades. 

Anvandarintervjuerna kan sagas vara en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 
undersokning. Den .kvalitativa delen var de fragorna som gav utrymme for varderingar 
och synpunkter. Den kvantitativa delen lag i att upplaggningen och fOrutsattningarna for 
alia intervjuerna var li~a, fragemanualen var av enkattyp och den var till viss del 
strukturerad och operationaliserad. En kombination av det har slaget kompletterar de 
starka och svaga sidoma hos de bada metoderna menar Holme/Solvang. 7 

Denna typ av intervjuw1dersokning innebar en direktkontakt med respondenten, darfOr 
ar det viktigt att man i inledningsskedet klart och tydligt talar om vern man ar och syftet 
med intervjun, alit for att pa basta satt motivera respondenten och fa denne villig att 
besvara fn'igorna. 8 

Intervjuema genomfordes pa plats, i Ronneby ofta med anvandaren sittandes framfor 
datorn. Eftersom det inte inkraktade pa nagon betald tid kunde inte detta anses som 
olampligt. I Stockholm gjordes intervjuerna nar Internetanvandningen var avslutad. 
Varje intervju tog mellan fern och tio minuter i ansprak. Resultatet av 
anvandarintervjuema redovisas i kapitel 9 och 10. 

6 Se bilaga 2 
7
Holme 1991 , s. 93 

8 !bid, s. 176ff 
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2.2.1.1 Urval 

Malsattningen att intervjua ungefar en anvandare ur varje alderskategori per dag visade 
sig bli svar, eftersom vi hade raknat med en bredare aldersspridning an vad som visade 
sig vara fallet under veckan. 

I Ronneby genomfordes 17 intervjuer med personer i aldrarna 12-52 ar. Den storsta 
delen respondenter under veckan tillhorde kategorierna I och II, endast ett ratal fran 
kategori III, och bara en ur kategori IV. Aldersfordelningen pa de gjorda intervjuerna 
verkade trots alit vara representativ fdr de anvandargrupper som vistades pa biblioteket 
den aktuella veckan. A ven konsfordelningen kan sagas vara representativ, trots att 
endast tva kvinnor intervjuades. Mellan tva och fyra intervjuer gjordes per dag. Ingen 
anvandare avbojde intervju. 

Alla kategorier fanns representerade i Stockholm, men kategori I och IV var svarare att 
finna. Urvalet har darfor blivit snavare i dessa grupper. Pa Uisesalongen intervjuades 
fyra personer i Aldrarna 15-29 ar och pa Cafe Access intervjuades 12 personer i aldrarna 
I 0-56 ar. Att inte fordelningen mellan intervjuerna pa Lasesalongen och Cafe Access 
var j amn berodde pa de olika oppettiderna for Internetanvandningen. Pa Cafe Access var 
det bara tva anvandare som inte ville stalla upp och svara pa fragorna, de tillhorde 
kategori I. Efterat bera.ttade personalen att orsaken till att de inte ville svara pa fragorna 
var att de hade tittat pa pornografiskt material. Bland kategori I och IV fanns totalt tva 
kvinnor med i observationen och ingen av dem finns med i intervjumaterialet. I 
Lasesalongen fanns under observationstillfallena inga kvinnor. Endast tre kvinnor ar 
totalt med i intervjuundersokningen i Stockholm. En man som ar 48 ar raknas trots sin 
alder in i kategori IV, detta darfor att han bedomdes hora mer hemma i den gruppen, an 
bland aldrarna 27-35 ar som var aldem pa de tillfragade i kategori III. 

2.2.2 Observationerna 

Vi gjorde parallellt med intervjuema en observation. Varje observationspass varade 2-3 
timmar. Vi ansag att det inte var nodvandigt att ha en full tackning av oppettiderna, 
eftersom det skulle ta alltfor mycket tid i ansprak, utan att paverka undersokningens 
resuJtat i motsvarande grad. Passen sarnmanfoll inte tidsmassigt med varandra pa de 
bAd a orterna, utan vi ansag att det var viktigare att observationen fick en jamn spridning 
over veckan och over dagens oppettider. Det som observerades var kon, alder och antal. 
Med observationen ville vita reda pa hur fordelningen av anvandarna sag ut under den 
undersokta veckan. Vi ville ocksa fdrsoka att fa begrepp om det fanns nagon under
respektive overrepresenterad grupp bland Intemetanvandama. Resultat av 
observationerna redovisas i kapitel 9 och 10. 

Enligt Holme/Solvang kategoriseras var observation som dold. Vi gav oss inte till kanna 
eller tog nagon kontakt med anvandama forran vi gjorde intervjuer. En dold observation 
kan medfora vissa etiska problem och dessutom kan en mangd felkallor uppkomrna.9 

Det forsta problemet upplevde inte vi, da vi fran en fast punkt studerade anvandama och 

9 Ibid, s. 126ff 
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• 

inte gjorde m1got intrang, som vi upplevde det, pa deras integritet. Felkallor, daremot, 
kan forekomma, eftersom det for var del, inte alltid var latt att uppskatta manniskors 
alder. Det var svarast att aldersbedoma gransfallen och det ar framst dar som vi anser att 
felbedomningarna kan ligga, detta kan dock jamna ut sig i langden, eftersom fel kan ha 
gjorts bade uppat och nedat i aldrarna. 

2.3 Tidpunkter for intervjuer och observationer 

Intervjuerna och observationerna genomfOrdes samtidigt med varandra. Den tid som 
varje intervju tog i ansprAk utgjorde inget avbrott i observationen eftersom inte fler 
anvandare kom och gick an det gick att ha kontroll over. 

Tidpunktema for undersokningen pa Ronneby Stadsbibliotek var mandag 11.00-12.45 
och 13.15-15.15, tisdag 11.00-11.45, 12.45-14.45 och 15.15-16.15, onsdag 13.15-15.30 
och 16.00-17.45, torsdag 13.15-15.15 och 16.15-18.45, fredag 13.15-15.30 och 16.00-
17.30.och Iordag 10.15-12.45. 

Tidpunktema for undersokningen pa Lasesalongen/Cafe Access var tisdag 11.00-14.30, 
onsdag 12.00-16.00, torsdag 15.00-19.00, fredag 14.00-18.00, Iordag 12.00-17.00 och 
sondag 13.00-16.00. 10 Observationen pa Iordagen gjordes av personal pa Cafe Access. 
Dessa bedoms ha gjort en korrekt uppskattning av besokama. 

2.4 Redovisningsmetod 

Det finns flera satt att redovisa en anvandarundersokning av den typ vi gjort. Varje 
respondent kan redovisas var for sig, de kan forses med fiktiva namn eller benamningar 
och deras svar redovisas fraga efter fraga eller sa kan svaren grupperas och 
sammanfattas i stOrre drag. Varje satt har sina for- och nackdelar. Vi har valt att anvanda 
den sistnamnda metoden, eftersom vi tycker det ar intressant att forsoka visa pa 
skillnader och likheter fOr att pa sa satt fa en battre helhet. 

2.5 Definitioner 

I redovisningarna av personalintervjuema och anvandamndersokningama anvander vi 
tva olika begrepp, informanter och respondenter, dessa tva begrepp vill vi klargora 
nagot med hjalp av Holme/Solvang. 

Informanter, arden grupp manniskor, t ex tjansteman, vars kunskaper ar en tillgang for 
undersokningen och som eventuellt kan ge en bakgrund till forhallandena, de kan 
beratta saker och ting samt ge tillforlitliga svar pa fragor. 11 

10 Mimdagar hailer Uisesalongen och Cafe Access stangt. 
11 Holme 1991 , s . 133 
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Respondenter, arden grupp manniskor som utgor sjalva undersokningsmaterialet, det ar 
t ex deras forhallanden, asikter och kunskaper som a.r intressanta for undersokningen. 12 

2.6 Litteratursokning 

Nar vi sokte litteratur och material till uppsatsen hade vi for avsikt att f6rsoka anvanda 
Internet som kalla i sa stor utstrackning som mojligt. Detta har gett oss en fordjupad 
insikt i hur sokverktygen fungerar och hur svart det ibland kan vara att hitta den 
information som soks. Den egna formagan att k.ritiskt bedoma kallor har ocksa stallts pa 
prov, da det ibland kan vara svart att kontrollera upphov. Eftersom Internet ar en relativt 
ny foreteelse i vart samhalle, har vi upplevt att det inte alltid varit latt att hitta relevant 
litteratur for uppsatsens amne. Var erfarenhet ar att monografier ofta ar mer av det 
tekniska slaget och att de dessutom snabbt blir inaktuella. Darfor har vi i stOrre 
utstrackning anvant oss av rapporter, studier, uppsatser och tidnings- och 
tidskriftsartiklar i vart arbete. 

12 Ibid,s.II4f 
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3 Internet och sokverktyg 

For att ge lasaren en fOrsHielse for undersokningens fragor och svar beskrivs i detta 
bakgrundskapitel vad Internet och sokverktyg ar. 

3.1 Internet 

Med detta avsnitt ger vi en bakgrundskunskap om Internet. Ideerna och historien bakom 
Internet och dess funktioner och anvandningsomrAden presenteras. Internet ar en relativt 
ny och foranderlig varld. Det som ar aktuellt idag, kan vara historia i morgon. 

3.1.1 Vad ar Internet? 

Sjalva ordet "Internet" betyder "natverk mellan natverk". Internet ar en stor 
sammankoppling av natverk. Internet borjade utvecklas 1969 i USA i form av ARP Anet 
(Advanced Research Projects Agency), som var ett natverk for amerikanska forskare. 
Inom ARP Anet var det mojligt att hamta information och kommunicera med varandra. 
Fler och fler anslOt sig till ARP Anet och till slut hade man fatt ett natverk av natverk, ett 
internet. Det ar detta som vi idag kallar Internet. Det gors skillnad mellan Internet och 
internet, dar Internet med stort 'T' ar det speciella natverk som vi kommer att skriva om 
i denna uppsats och internet med litet "i" kan vara vilket natverk som· heist, t ex mellan 
tva foretags lokala natverk. 13 

3.1.2 TCP/IP 

TCP ar en forkortning av Transmission Control Protocol och IP av Internet Protocol. De 
ar en samling regler fOr hur man kommunicerar pa ett natverk. IP ar den del som gor 
arbetet och TCP ser till att det gar ratt till. 14 Utmarkande for Internet ar det satt som man 
kommunicerar pa. En definition av vad Internet ar kan beskrivas som "de natverk som 
globalt ar sammankopplade med IP som protokoll". 15 

3.1.3 Historik 

Internet har sin grund i det amerikanska forsvaret. Efter andra varldskriget startade det 
kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. For att klara av ett angrepp fran Sovjet 
byggdes i USA under 60-talet upp ett natverk med mfmga olika sma enheter, detta skulle 
bidra till att minska sarbarheten inom forsva.rskommunikationen. Blev en del av natet 
utslaget, skulle datakommunikation anda kunna fortsatta genom att informationen skulle 

13 Borg 1994, s. 20 
14 FjHIIbrant 1995, s. 4 
15 Borg 1994, s. 20 
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kunna ta en annan vag genom natet. Under 1970-talet kopplades ett par utvalda 
universitet i USA in pa ARP Anet. 16 

For dem som inte fick tilltrade till ARP Anet, startades 1979 CSnet (Computer Science 
Research Network) som huvudsakligen finansierades av National Science Foundation 
(NSF). Pa andra hall skapades ocksa ett par ar senare natverk, i t ex Europa. I Sverige 
startade SUNET (Swedish University Network) som ett IP-nat 1988. 17 

Internet var fran borjan framst ett nat for forskningsvarlden, men har nu fatt en allt 
storre spridning till privatpersoner, fOretag och kommersiella intressen. Den 
ursprungliga tanken bakom Internet i forskningsvarlden var att man skulle ha ett oppet 
och tolerant flode av informationsutbyte och kunskapsformedling. Information och 
samlad kunskap gjordes tillganglig for alia pa Internet. Saar det delvis fortfarande, men 
kommersiella krafter ar pa stark frammarsch. 

3.1.4 lden bakom Internet 

En av Intemets starka sidor ar att det inte finns nagon som ager eller styr natet, 
natverken som utgor Internet bestammer alla over sig sjalva. SUNET, det svenska 
universitetsnatet for datakommunikation, tillater t ex inte att foretag kopplar in sig pa 
deras nat i kommersiellt syfte. De nordiska landernas datanat ar sammanHinkade i 
NORDUNET. SwipNet (agt av Kinnevik och Cable & Wireless) och TipNet (agt av 
Telia) ar tva av de kommersiella fOretag som idag erbjuder Internet till foretag och 
privatpersoner i Sverige. 18 

Det finns vissa regler som galler nar man ansluter sig till Internet. T ex maste natverket 
eller datorn anslutas via migon annan som redan ar uppkopplad. Da upprattas ett avtal 
for hur utbytet ska ga till och vad som ar tillatet. Det finns ocksa en viss ''Netiquette" pa 
Internet. Det ar regler och sunt fornuft for hur man ska bete sig nar man surfar eller 
kommunicerar med andra natanslutna. 19 

Det sags att Internets styrka Jigger i art det inte ar hierarkiskt uppbyggt och saknar ett 
centralt styre. Men detta ar ocksa en nackdel, eftersom det gor det svarare att fa grepp 
om Internet och den information som finns dar. Det finns ingen uttalad och 
valdefinierad malsattning bakom Internet och det saknar en affarside. Internet skapades 
med en grundide genom ARP Anet, men idag ar det ingen som riktigt vet vart 
utvecklingen ar pa vag. Utvecklingen har gatt i riktning mot att alit fler olika 
kommersiella intressen har vaknat till liv och deras vilja att fa kontroll over Internet 
okar. 

16 Ibid, s. 30 
17 lbid, s. 33 
18 Fjallbrant 1995, s. 4 
19 Borg 1994, s. 25 
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3.1.5 Funktioner pa Internet 

Internets funktioner kan delas in i tre nivaer. E-posf0 ar den mest kanda och en av de 
mest anvanda funktionerna. Sedan foljer Usenet News med alla diskussionsgrupper, dar 
vitt skilda anmen behandlas. Den tredje nivan lir den interaktiva. Har aterfmns bl a de 
funktioner som vi tar upp ide foljande avsnitten, FTP, Telnet, Gopher, IRC och MUD. 
Internets mest populara del, World-Wide Web, finns ocksa i den interaktiva nivan.21 

3.1.5.1 E-post 

I ett datanatverk ar e-post en av de vanligaste funktionerna. Genom e-post kan 
meddelanden snabbt och enkelt skickas over natet. Det gar ocksa att sanda filer och 
dokument istallet for att skicka en diskett eller utskrift. E-post ar uppbyggt pa samma 
satt som ett vanligt brev med innehall, mottagarens och avsandarens adresser. Man bor 
dock komma ihag att inte skicka "hemligt" material viae-post, da det ar forhallandevis 
latt att lasa nagon annans post. Om inte nagot av de krypteringsprogram som finns 
anvands, kan e-post sagas vara lika oppet som ett vanligt vykort. 

3.1.5.2 Usenet News 

Usenet News, Usenet eller bara News ar ett varldsomspannande konferenssystem. Det 
kan liknas vid en anslagstavla. I News finns dock inte bara diskussioner utan ocksa 
bilder, programvara och dokument. News ar indelat i olika grupper. En nyhetsgrupp ar 
en plats dar ett obegransat antal parallella diskussioner kan paga. Som deltagare i en 
grupp "prenumererar" man pa diskussioner och kan ocksa sjalv genom prenumerationen 
skicka in meddelanden till gruppen som andra sedan kan Jasa och kommentera.22 

Namnet News kan vara lite missvisande eftersom det inte ar . en bart nyheter som 
diskuteras. News kan i stort sett handla om vad som heist. 

3.1.5.3 FTP 

FTP ar en forkortning for File Transfer Protocol och ar ett protokoll for att kopiera filer 
mellan datorer pa Internet. Med FTP menas i allmanbet den anonyma accessen, d v s det 
behovs inte nagot losenord for att :Ia tilltrade till arkiven. Runt om i lnternet-varlden 
finns det en uppsjo av FTP-servrar som innehaller massor av gigabyte med filer av vitt 
skilda slag. Det star varje anvandare fritt att hamta de filer som erbjuds. Helt 
kommersiella program ar forbjudna pa FTP-servrar, men sharewareprogram23 

fOrekommer. Ofta ar filema komprimerade for att inte ta upp sa mycket plats pa 
servrama. Dessa filer packas upp med hjalp av speciella uppackningsprogram. Manga 

20 Elektronisk overforing av meddelanden 
2 1 Vad ar Internet? 1996, s. 40 
12 - Borgl994,s.9Jff 
23 Ett program som hamtas hem gratis men som tillverkaren vill ha betalt for efter en viss tids anvandning. 
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av de valfyllda arkiven, framst i USA, ar mycket populara. Da endast ett begransat antal 
anvandare kan vara uppkopplade samtidigt kan det ibland vara svart att fa tillgang till 
just dessa. Ett satt att avhjalpa detta ar skapandet av s k FTP-speglar (mirrors), d v s ett 
arkiv scm ar en direkt kopia av ett annat och som uppdateras med jamna mellanrum.24 

FTP-speglarna tjanar ocksa till att begransa overf6ringstiden. For att lokalisera FTP-filer 
kan sokprogrammet Archie anvandas. 

3.1.5.4 Telnet 

En del datorer kan inte anslutas till Internet. Det finns datorer som inte har samma 
kommunikationsprotokoll. D v s de talar inte samma "sprak" som de fiesta andra datorer 
pa Internet, ett exempel pa detta ar s k mainframe-datorer25 

• Informationen pa dessa 
datorer kan alltsa inte lasas direkt av en World-Wide Web-Hisare, t ex Netscape. For att 
fa tillgang till dessa datorer som ofta innehaller bibliotekskataloger och liknande 
databaser behovs en Telnet-anslutning som f6rvandlar den egna datorn till t ex en 
primitiv VT100-terminal. Det blir inga tilltalande estetiska skarmbilder scm annars ar 
vanligt i World-Wide Web-miljon, utan endast textbaserad information kan visas.26 

Varddatorn anvands som om den vore direkt kopplad till det egna systemet, s k 
terminalemulering. !bland kan det kravas lOsenord for att logga in, men manga datorer 
tillater aven anonym login, d v s varddatom talar om vilket login som ska anges, ibland 
ges endast begransad tillgang till databasen.27 Behovet av Telnet-anslutningar har under 
senare tid minskat avsevart i och med att tekniken har flyttat over till Client/server
modellen28 istallet. MUD-spel kraver efta Telnet. 

3.1.5.5 Gopher 

Gopher ar ett hypettextbaserat informationssystem, utvecklat vid University of 
Minnesota i april 1991. Dels ar "gopher" namnet pa en liten gnagare, dels star narnnet 
for go for, d v s hamta. Fran borjan var systemet ett "campus wide document delivery 
system", tankt att anvandas inom universitetsvarlden. Systemet ar hierarkiskt uppstallt 
och menybaserat. Runt om i varlden finns det nu omkring 1 500 Gopherservrar. Dessa 
finns, i forsta hand, pa universitet och statliga institutioner, men ocksa vid kommersiella 
fdretag. For att soka i Gophermenyer kan man anvanda sig av Veronica29 som soker av 
rubrikema i dokumenten. Med hjalp av W AIS30 kan fritextsokningar goras i . 
Gophervarlden.31 Layouten ar mycket enkel, det finns inga bilder eller annan 
utsmyckning av dokumenten. Pa grund av World-Wide Webs enorma genomslag och 

24 Ibid, s. 145ff 
25 Stor- och centraldatorer av aldre argang som alit oftare ersii.tts med persondatorer. (Negroponte 1995, s. 
10) 
26 Pfaffenberger 1995, s. 293 
27 Internet, vad ar det? 1995, s. 43 
28 Ett klientprogram, t ex Netscape, hamtar informationen fran serverdatom. Servem ar ansvarig f6r 
overforingen av dokumentet och klienten har ansvaret att visa det (Exploring the World-Wide Web) 
29 Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index of Computerized Archives 
30 Wide Area Information Service 
31 What is Gopher?, http://www.nih. gov/Gopher.htrnl 
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framgang har Gopher ratt sta tillbaka, men Gophervarlden anses innehalla information 
av det mer seriosa slagee2 Genom sokmaskinema pa World-Wide Web ar 
Gophermenyerna i manga fall sokbara. 

3.1.5.6 World-Wide Web, WWW, W3 

World-Wide Web startade som ett projekt med sy:fte att tillgangliggora information for 
manniskor runt om i varlden. Informationen pa Internet skulle latt leda sokaren vidare 
till andra relevanta dokument i systemet. En definition av World-Wide Web ar "wide
area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a 
large universe of documents."33 Detta projekt inleddes i mars 1989 nar en forskare vid 
Europeiska Partikelfysiklaboratioriet (CERN) i Geneve, Schweiz, foreslog att ett projekt 
skulle startas for att forbattra mojlighetema att transportera forskningsresultat och ideer 
effektivt inom organisationen, vars medlemmar fanns i ett antal lander. I borjan fanns 
det ingen avsikt att transportera ljud eller bilder. Mot slutet av 1990 introducerades den 
forsta World-Wide Web-mjukvaran. Fran att i borjan bara ha varit en handfull 
utvecklare har projektet involverat hundratals mfumiskor varlden over. 34 

World-Wide Web skapades for att pa ett enkelt satt ge atkomst at hyperdokument. Den 
gor det ocksa mojligt att pa ett Hitt satt, via t ex Netscape, komma at andra funktioner pa 
Internet. En vanlig missuppfattning ar att World-Wide Web och Internet ar samma sak, 
men World-Wide Web ar en samling protokoll och standarder som anvands for att fa 
tillgang till den information som finns pa Internet. Internet i sin tur ar det medium som · 
anvands for att transportera data. World-Wide Web definierar och enar protokollen som 
anvands for att soka information, och ser till att Internets funktioner kan anvandas utan 
att man behover tanka pa hur de egentligen fungerar. 

Det finns fyra faktorer som har bidragit till World-Wide Webs enorma succe: 

1. Tillrackligt manga manniskor anvande Internet nar World-Wide Web utvecklades for 
att den skulle ra genomslagskra:ft. 

2. NCSA Mosaic, fOregangaren till Netscape, var ett Hitt och flexibelt anvandar
granssnitt. 

3. Intemetanvandarna hade blivit tillrackligt bekanta med distribuerade informations
system for att inte langre skrarnmas av dem. 

4. World-Wide Webs integrerade lankar med bilder, ljud och video gjorde skapandet av 
World-Wide Web-sidor bade kul och intressant.35 

World-Wide Web bygger pa hypertextformatet, vilket innebar att det i huvudsak ar en 
vanlig text, med den stora skillnaden att vissa ord leder vidare till andra texter eller 
dokument. Ordet, en s k lank, leder vidare till andra texter eller dokument och ar 
markerat pa migot vis, t ex understruket. 

32 Intervju Ronneby stadsbibliotek, 1996-02-22 
33 Huges, http://www.eit.com/web/www.guide/guide.Ol.html 
34 Huges, http://www.eit.com/web/www.guide/guide.04.html 
35 Richard 1995, s. 28 
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Hypermedia ar hypertext med den skillnaden att dokumenten inte bara Ieder till ett 
stycke text eller dokument, utan de kan ocksa innehalla andra medietyper sasom bilder, 
ljud och rorliga sekvenser.36 

HyperText Transmission Protocol (HTTP) ar det protokoll som anvands for att 
datorerna i natverket ska kunna kommunicera med varandra, for att kurma siinda och ta 
emot dokument, filer m m.37 

HyperText Markup Language (HTML) ar ett dataformat som World-Wide Web 
anviinder fOr att kunna skapa och kiinna igen hypermediadokument. HTML-dokumenten 
innehaller formateringskoder som i sin tur innehaller information om layout (typsnitt, 
titlar, paragrafer och listor) och hyperlankar till andra dokument. 38 

Uniform Resource Locator (URL) ar en kombination av protokolltyp 
(overforingsmetod) och adresstandard som anvands pa World-Wide Web. URLen arden 
adress som lokaliserar informationen pa Internet genom att ta kontakt med den server 
som man anger. Forsta delen av URLen beskriver metoden for tilltrade och protokoll. 
Den andra ar adressen till datorn dar materialet av intresse finns och de ovriga delama i 
URLen specificerar narnnet pa filen, uppkopplingsporten m m. Kort sagt: 
protokoll :/ /viirddator/katalog/fil. 

T ex: http://pulua.hcc.hawaii.edu/directory/book.html 
1 2 3 

3.1.5.7 IRC 

IRC ar en fdrkortning for Internet Relay Chat, i dagligt tal ofta kallat chat. Det ar ett 
verktyg for kommunikation. Manniskor fran alla varldens hom kan motas pa Internet i 
en s k realtidskonversation, alltsa en form av heta linje. I samma stund som meddelandet 
skickas ivag kan de som ar inkopplade pa just den kanalen, som motesplatserna kallas, 
lasa det pa sin skarm. Det firms ett otal kanaler, dar allt fran seriosa till mer eller mindre 
suspekta iimnen diskuteras. Mojligheter till kommunikation mellan endast tva personer 
pa privata linjer finns. Det har hii.nt att en IRC-relation mellan tva manniskor overgatt 
till ett forhallande IRL (in real life), d v s i verkliga livet,39 

3.1.5.8 MUD 

MUD, en akronym fOr Multi User Dimension altemativt Multi User Dungeon, ar i grund 
och botten stora textbaserade spel. En definition av MUD ar "textbased interactive 
multi-player virtual-reality adventure game". Alltsa ett aventyrsspel dar endast text 
beskriver omgivningen, fOremal, varelser, monster o s v och pa vilket satt spelaren kan 

36 Huges, http://www.eit.com/web/www.guide/guide.02.html 
37 Cahoon, http://www.gactr.uga.edu/Exploring/netweb.html#net 
38 Ibid 

"j:9 Internet Relay Chat: information!, http://www2.undemet.org:8080/-cs93jti/IRC.htm l#what 
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ta sig fram. Pa Internet finns det en mangd olika MUDar av varierande karaktar. Att 
spelen ar interaktiva betyder att spelaren sjalv ar med och paverkar handelseforloppet. 
Manga manniskor kan spela samtidigt pa samma MUD. Man kan prata med, ~alpa och 
bekfunpa varandra.40 MUD sags vara beroendeframkallande och det beror nog pa dess 
interaktivitet och att spelet aldrig ar likadant fran gang till gang. MUD kan i detta 
avseende jamforas med rollspel. MUDs historia finns att soka pa University of Essex i 
England, dar ursprunget skapades av hackers pa tidigt 1980-tal. Studenter pa 
akademiska natverk i Europa f6rbattrade snabbt 1v1UD-konceptet. Olika varianter av 
MUD korsade Atlanten runt 1988 och blev snabbt populara i USA. Spelens inriktning 
har gatt over fran att mest handla om krigsslag och tavling till social interaktion, 
pussellaggning och gemensamt skapande av varldar.41 

3.1.6 Mosaic/Netscape 

For att fa tillgfmg till World-Wide Web behovs, forutom sjalva Internet-uppkopplingen, 
ett program, ens k browser eller Uisare och ett kommunikationsprogram, t ex Trumpet 
Winsock. Exempel pa sadana ar Netscape Navigator, Mosaic och Microsoft Internet 
Explorer. Programmet avkodar World-Wide Web-dokumentens gomda symboler och 
formaterar dem till Hisbara dokument med text och bilder. Dessutom tolkar programmet 
de meddelanden som lokaliserar och atervinner dokument varje gfmg man klickar pa en 
lank till ett annat dokument.42 

Sa snart svarigheten med att navigera utan hjalpmedel pa Internet upptackts, borjade 
1993 en grupp med personal och studenter vid University of Illinois' National Center 
for Supercomputing Applications (NCSA) att skapa ett grafiskt anvandargranssnitt. Pa 
bara ett ar fick NCSA Mosaic 2 miljoner anvandare, det blev en "killer application"43 

och programmet fanns att hamta gratis pa natet.44 

Programme! vidareutvecklades och forbattrades, ni:i.r en ny version kom i oktober 1994 
bytte Mosaic namn till Netscape Navigator. En manad senare bytte foretaget namn fran 
Mosaic Communications Corporation till Netscape Communications Corporation.45 

Netscape var fram till version 1.0 helt gratis, nar version 1.1 kom i maj 1995 blev den 
delvis kommersiell. 

Med Netscape gar det att botanisera bland World-Wide Web-dokument, vandra i 
Gopher-menyer, hfunta filer i FTP-arkiv, soka i W AIS-databaser, 1asa Usenet News och 
anvanda Telnet. Programme! innehaller vidare en rad funktioner, bl a kan man spara 
URLer som "bookmarks" for snabb atkomst senare, det fmns sok- och 
utskriftsfunktioner och det gar att skicka och ta emot e-post. 

40 MUD-Games, http://bach.it.mh.se/-svh9339/mud.html 
41 Wolf, http://www.comedia.com/Hot/jargon_3.0/JARGON_M/MUD.HTML 
42 Pfaffenberger 1995, s. xiv 
43 Ett program somalia "miiste'' ha. Windows lir ett annat exempel. 
44 Netscape Communications Corporation, http://www.netscape.com/comprod!about_netscape.html 
45 Netscape milestones, http://www.netscape.com/comprod/milestones.html 
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3.1.7 Java 

Java ar ett programmeringssprak som ar utvecklat av Sun Microsystems, en av varldens 
stOrsta datortillverkare. Med Java gar det att skriva program som inte behover lagras i 
anvandarens dator. De laddas ista.llet in fran Internet nar de ska anvandas. Javaprogram 
fungerar likadant oavsett vilken dator som anvands. Samma program anvands for 
Windows, Macintosh eller Unixdatorer. Detta gor art programmeraren inte behover 
skriva flera varianter av sitt program. I praktiken ar det omojligt art skriva datavirus i 
Java, darfor ska anvandaren inte behova oroa sig for art ta in virus med de program som 
anvands via Internet. For att kunna anvanda Java behovs en World-Wide Web-lasare 
som vet vad Java ar t ex Netscape Navigator eller Suns HotJava samt en Javatolk. 
Javatolken gors bara av Sun och de ger bort den gratis. Exempel pa anvandning av Java 
kan vara att man hamtar ett kalkylprogram och gor sina berakningar. Nasta gang 
kalkylprogrammet behovs, hamtas det hem pa nyrt. !bland behover det inte ens markas 
att ett program har hiimtats, detta kan ha skett automatiskt genom att man klickat pa en 
lank i ert dokument. 46 

3.2 Sokverktyg pa Internet 

Som framgar av fdregaende avsnitt ar inte Internet nagot valorganiserat 
informationssystem, dar anvandaren precis vet vart denne ska ga for att finna den sokta 
informationen. I de foljande avsnitten presenteras kortfattat nagra hjalpmedel, 
sokverktyg, som kan anvandas for att navigera pa det vilda Internethavet. 

En liten brasklapp maste kastas in har. De nedan angivna adresserna ar inte for evigt 
givna, de var aktuella den 21 maj 1996. Internets dynamiska varld gor att det inte iir 
ovanligt att adresser andras fdrr eller senare. Om nagon adress skulle visa sig inte 
fungera. Sok da upp den med nagon annan sokmaskin. 

3.2.1 Att soka information pa Internets World-Wide Web 

Att hitta information och framforallt hitta rart information pa Internets World-Wide 
Web kan vara en riktig utmaning. Det kan vara kravande bade vad galler tid och 
talan1od. World-Wide Web, eller web ben som den kallas i dagligt tal, bestar av 23 500 
(juni 1995) servrar runt om i varlden.47 Internet vaxer explosionsartat och nast intill 
okontrollerbart. Pa dessa servrar finns en ofantlig mangd infom1ation lagrad i form av 
text, bilder, ljud och video. 

Med ett klientprogram sam har ett anvandarvanligt granssnitt, t ex Netscape som iir det 
mest anvanda idag, navigerar man enkelt fran dokument till dokument och fran server 
till server utan att behova bekymra sig om den fysiska varlden. Tekniken grundar sig pa 
art peka och klicka. 

46 Pettersson 1996, s. 13 
47 Gray, http://www.mit.edu/people/mkgray/growth 
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Det finns ingen katalog som innehaller alla World-Wide Web-dokument som nagonsin 
skapats. Och med tanke pa hur antalet sidor vaxer i dagslaget skulle detta vara en nast 
intill omojlig uppgift att lOsa. Men det finns hjalp att tillga for att sokandet inte bara ska 
forbli ett hjaJplOst irrande i den ogripbara varld som Internet kan vara. 

Trots att Internet har liknats vid "ett bibliotek som sorterats av en berusad analfabet" 48
, 

sa finns det en viss struktur, om an inte den som kanns igen fran det traditionella 
bibliotekets varld. Hjalpmedlen som raddar anvandaren fran det planlOsa surfandet heter 
amnestrad (subject trees) och sokmaskiner (search engines). Dessa finns latt atkomliga 
pa World-Wide Web. 

Nedanstaende amnestrad och sokmaskiner ar endast ett litet subjektivt urval av alla som 
finns pa World-Wide Web. Syftet ar inte att gora en heltackande kartlaggning utan 
snarare att peka pa deras existens och nytta. 

3.2.2 Amnestrad 

Ett amnestrad ar en alfabetiskt'organiserad lista med utvalda World-Wide Web-sidor. 
De bestar av olika amnen, dar lankar tar anvandaren hierarkiskt vidare, finfordelar 
funnet och slutligen ger specificerade listor med Himpliga lankar. Art anvanda amnestrad 
Iampar sig bra om man inte riktigt vet vad som soks, nar sokfragan inte ar fullt uttalad. 
Nackdelen med amnestrad ar att de ar baserade pa ett mer eller mindre subjektivt 
urval.49 Detta ar en skarp kontrast till bibliotekskatalogen som gor allt sokbart, eftersom 
den ger referenser till alit material som finns pa det fysiska biblioteket. 

3.2.2.1 Yahoo! 

Det finns ett antal arnnestrad pa World-Wide Web. Det mest kanda kan Yahoo! 
<http://www.yahoo.com> sagas vara. Detta amnestrad har mer an 34 000 lankar och 
lam par sig bra for nyborjaren. Yahoo! startades i april 1994 vid Stanford University i 
USA av tva forskarkandidater som forsokte halla reda pa sina egna personliga intressen 
pa Internet. Yahoo!s databas fanns till en borjan pa deras dataenheter som vaxte och 
vaxte pa universitetet. I borjan av 1995 blev de erbjudna att forflytta Yahoo! till storre 
datorer pa Netscape och universitets datanatverk kunde aterga till det normala. Yahoo! 
ar en forkortning fOr Yet Another Hierarchially Officious Oracle, men grundarna pastar 
sig ocksa vara yahoos50 

•
5 1 

3.2.2.2 The Virtual Library 

Ett annat tidigt utvecklat amnestrad ar The Virtual Library 
<http :1/www. w3 .org/hypertext/DataSources/bySubject/Overview .html>. Det uppdateras 

48 Melin 1995, s. 14 
49 

Pfaffenberger 1995, s. 147f 
50 Djurisk varelse i Gullivers resor 
5 1 Yahoo! History, http://www.yahoo.com/docs/pr/history.html 
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av ett antal amnesexperter och ar ganska grovt indelat i runt 1 00 olika amneskategorier 
som Ieder anvandaren vidare och finfordelar amnet. The Virtual Library finns vid 
CERN i Geneve. The Virtual Library ar fortfarande ett av det mest anvandbara och 
omfattande amnestradet och manga av sidorna innehaller en omfattande samling lankar 
inom ett omrade.52 

3.2.2.3 The Whole Internet Catalog/GNN Select 

The Whole Internet Catalog <http://neamet.gnn.com/gnn/wic/wics/index.html> eller 
GNN Select som amnestradet heter sedan oktober 1995, lades ut 1993 pa World-Wide 
Web. Det underhalls manuellt, men administratOrerna stravar inte efter maximalt antal 
lankar utan nojer sig med 2 500 Ui.nkar som ar handplockade for att kvaliteten ska bli sa 
bra som mojligt. Varje lank granskas och amneskategoriseras av administratorerna. 
Namnbytet berodde pa att administratorerna inte sag det som "a whole catalog" i 
betydelsen uttOmmande, utan snarare som en utvald samling av det basta. 53 The Whole 
Internet Catalog har sitt ursprung i Ed Krols bok fran 1990 med samma namn, 
amnestradet ar baserat pa ett appendix som finns med i boken.54 

3.2.2.4 Internet Public Library Reference Center 

Internet Public Library Reference Center (IPLRC) <http://ipl.sils.umich.edu/ref.>, ar ett 
amnestrad av biblioteksmodell som finns pa University of Michigan, USA, vars 
startpunkt, rent grafiskt ar utformat som en bibliotekslokal.55 IPLRCs vision ar att 
skapa, uppratthalla och driva en kvalitativ referensservice som ar baserad pa 
traditionella biblioteksmodeller. IPLRCs fyra mal ar, att ha ett system for besvarande av 
referensfn\gor som sands till dem via e-post, att ha ett system for realtidsreferens56 via 
Internet, att skapa och upprattlu'illa en referenssarnling till anvandning for bade 
referenspersonal och Internets "allmanhet" och att engagera referensbibliotekarier som 
finns i "Internetsamhallet". 57 

3.2.3 Sokmaskiner 

En sokmaskin gar det mojligt att med ord, fraser och nanm soka World-Wide Web- · 
dokument. Detta ar anvandbart om fragan ar mer specificerad. De fiesta sokmaskiner ar 
baserade pa robotliknande program som soker av World-Wide Web och sammanstaller 
databaser med uppgifter om dokumenten.58 

52 Pfaffenberger 1995, s. 157 
53 About GNN Select, http://gnn.com/gnn/wic/wics/support/about.rescat.html#what 
54 Pfaffenberger 1995, s. 160f 
55 Cahoon, http://www.gactr.uga.edu/Exporing/searching.html 
56 Kan liknas vid en form av IRC bibliotekspersonal emellan. 
57 About the Reference Center, http://aristotle.sils.umich.edu/ref/ABT/ 
58 Pfaffenberger 1995, s. 148 
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En val utvecklad sokteknik kan hfu: vara behjalplig, men tips och hjalp finns ocksa art 
tillga i sokmaskinerna. Det sokta ordet eHer frasen skrivs in i ert formular, databasen 
soks igenom och resultatet kommer i form av lankar, ofta med korta abstrakt. Den 
booleska operatorn OR genereras oftast automatiskt om flera ord sakes samtidigt, men 
som anvandare finns det ocksa mojlighet att i de fiesta fall styra om man hellre vill 
anvanda AND, OR eller NOT.59 

Alla sokrnaskiner ar inte lika. Kapacitet, omfattning, inriktning och sokmetod varierar 
fran maskin till maskin. Men samtidigt ar det inte latt att ta reda pa dess for- och 
nackdelar, da sokrnaskinens hemsida ofta integer sa mycket information och dessutom 
ar mycket subjektiv i sin beskrivning. 

Foretagen som star bakom sokverktygen livnar sig pa att salja annonsplatser pa sina 
World-Wide Web-sidor. Detta har lett till att alla foretag havdar art just de har det basta 
soksystemet. Ju fler anvandare de far, desto Iattare har de att fa annonsorer.60 Bade 
Yahoo! och Lycos planerar att introducera sig pa borsen, nagot som borsanalytikerna 
tror kommer att ga bra. Reklammarknaden pa Internet beraknas till 74 miljoner dollar 
under 1996.61 

Ett problem med sokrnaskiner kan vara att all den information maskinerna far fram av 
nagon anledning inte ar relevant fOr anvandaren. Sokmaskinen kanske viktar 
dokumenten pa ett annorlunda satt an vad anvandaren gor. Genom soksystemen f'ar man 
tillgang till information, det ar deras styrka. Svagheten Jigger i deras brist pa 
kvalitetskontroll och urval. DarfOr ar det viktigt att man som anvandare ar kritisk. 

Tva soksystem som har borjat att recensera ett stort antal siter ar Magellan 
<http://www.mckinley.com/> och Excite <http://www.excite.com/>. Excite har ett 30-
tal journalister som agnar sig at detta. 

Det finns inga riktigt faststallda regler fOr hur indexeringen pa Internet ska ga till. 
Indexering kan sagas vara en av bibliotekarieyrkets hornstenar. Eftersom inga 
gemensamma standarder annu har tagits fram star det saledes varje hemsideskonstruktOr 
fritt att sjalv bestamma vilka amnesord som ska gora dokumentet sokbart. 
Sokmaskinernas databaser grundar sig bl a pa titlar. Alltsa kan en missvisande titelleda 
till att sidan, aven om den verkligen skulle vara relevant, forblir oupptackt. 

Bakom World-Wide Webfasaderna ar Internet fyllt av spindlar, vandrare, robotar och 
svarta haL Dessa varelser ar annu sa lange inte sa manga, men om de okar for mycket i 
antal firms det en risk for att hela Internet sackar ihop. De fantasilOsa maskinerna 
befinner sig med jamna mellanrum ute pa Internet for att utfora bestamda uppdrag, som 
framst bestar i att bringa reda i harvan av natdatorer, de indexerar och katalogiserar 
delar av det enorma informationsflodet som firms pa Internet. Arbetet utfors av 
automatiska robotprogram och deras sokresultat. lagras darefter i databaser som sedan 
ligger till grund for de sokverktyg som finns pa Internet. Varje dag scannar kraftfulla 
datorer av Internet. Pa ett komplicerat satt bestammer sokmaskinen vilka lankar som ska 

59 Karlsson-Ottosson 1996, s. 4 
60 Ibid, s. 2 
6 1 Yahoo soker sig till borsen 1996 
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foljas vi dare. Robotarna gfu: ofta in och Hiser av natservern nar natbelastningen ar ·lag, 
den genomfor da en lang sekvens av natanrop i en systematisk foljd. Det systematiska 
genomsokande som roboten gar i natservem och alla dess forgreningar gor att den ofta 
kallas for en spindel eller vandrare. Den mest kanda ar fOrmodligen den robot som 
forser sokverktyget Webcrawler med data. Nar flera olika robotar med jamna mellanrum 
aterkommer till natservrarna och under Umga perioder tar upp plats och tid dar, sa 
belastas natservrarna hart och ofta i onodan. Exempel pa detta kan vara att roboten 
hamtar hem data i format som den inte kan lasa, eftersom roboten inte kan tanka sjalv. 
En annan Hilla kan vara att roboten faller ner i ett svart hal. Det kan vara t ex en 
vaderkarta som innehaller en lank som uppdaterar bilden sekund for sekund. 
Automatiska Internetverktyg kan vara lika farliga pa Internet som en rav i en farskock, 
de kan satta igang processer pa datorer over hela varlden och flera tillsammans kan de 
kraftigt oka natbelastningen. Manga robotar kan arbeta som den mycket omskrivna 
Internetmasken62 som harjade for ett par ar sedan.63 

3.2.3.1 Alta Vista 

Den nya amerikanska sokmaskinen (behover det papekas :-)) Alta Vista 
<http://www.altavista.digital.com/> pastar sig vara den stOrsta World-Wide Web
databasen. Den ger anvandaren tillgang till hela 21 miljoner World-Wide Web-sidor 
innehallande 10 miljarder ord. Alta Vista ar ocksa ett fulltextindex till mer an 13 000 
newsgroups som uppdateras i realtid.64 Alta Vista ar resultatet av ett forskningsprojekt 
som startades sommaren 1995 vid Digitals forskningslaboratorium i Kalifomien. 
Genom att kombinera en snabb sokrobot med indexeringsmjukvara kunde en stor 
World-Wide Web-databas byggas samma host. Efter tester och forbattringar slapptes 
Alta Vista ut pa Internet den 15 december 1995 av Digital Equipment. Sokmaskinen 
behandlar mer an tva miljoner forfragningar per dag. Alta Vista erbjuder anvandaren tva 
satt att soka pa, dels "simple query" med endast ett par valmojligheter och dels 
"advanced query" med boolesk sokning och med utOkade mojligheter att satta ihop 
sokfragan.65 BoksUiverna a, a och o och aven tyska tecken som annars inte brukar ga att 
anvanda i andra sokmaskiner kan anvandas i denna. Alta Vista papekar, eftersom 
World-Wide Web konstant forandras, att de inte kan ge nagon garanti for att 
sokresultaten blir kompletta eller att alla lankar ar relevanta. Vidare reserverar foretaget 
sig och sager att Digital inte har nagot som heist ansvar for innehallet i dokumenten i 
databasen. Alta Vistas indexering och katalogisering gars automatiskt, darfor firms det 
ingen mojlighet att kontrollera innehallet i dokumenten.66 

3.2.3.2 Lycos 

Lycos <http://www.lycos.com> ar en mycket omfattande databas. Den sta11ades pa 
Carnegie-Mellon University, USA, men drivs idag av Lycos Incorporation. Lycos 

62 Ett program som okontrollerat forokade sig och belastade datoremas minne. 
63 Nygren 1996, s. 20-21 
64 Alta Vista, http://www.altavista.digital.com 
65 Alta Vista : about us, http://www.altavista.digital.com/cgi-bin/query?pg=about 
66 Alta Vista: disclaimer, http://www.altavista.digital.com/cgi-bin/query?pg=legal 
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indexerar dokumenttitel, rubriker, underrubriker, Hinkarna, de 20 fOrsta raderna och de 
100 mest anvanda orden i dokumentet. Antalet traffar som ska tas fram pa skiirmen kan 
ocksa begransas. Referenserna redovisas med ett abstrakt av illl1ehallet, Lycos rankar 
ocksa referenserna, vardet 1,000 betyder att det aterfulU1a dokumentet har hogsta 
relevans enligt de inmatade sokorden.67 19 miljoner World-Wide Web-sidor kan sokas. 
Lycos pastar sig ocksa vara den stOrsta sokmaskinen " ... on the planet. We have more 
links, more pages, more text, and more disk than our competitors."68 Nackdelen med 
Lycos, kan sagas vara att dess popularitet gjort att det ibland kan vara svart att na den. 

3.2.3.3 WebCrawler 

En alU1an sokmaskin som dock inte ar av samma storlek som de tva tidigare namnda ar 
WebCrawler <http://webcrawler.com/>. Denna sokmaskin togs fram som ett projekt pa 
Department of Computer Science and Engineering vid University of Washington, USA. 
Projektet flyttade sedan over till America Online. Som de andra sokmaskinerna ar 
WebCrawlers syfte att tillhandahalla en hogkvalitativ, snabb och gratis sokservice.69 

WebCrawler innehaller runt 2 miljoner sidor och indexerar hela dokumenten, men 
genererar inget abstrakt. Boolesk logik anvands och AND genereras automatiskt om det 
inte valjs bort. 70 

3.2.3.4 Yahoo! 

Yahoo! har aven en amnesordssokningsfunktion <http://www.yahoo.com/search.html>. 
Detta sokformular ger anvandaren mojlighet att bl a valja sokning pa titel eller URL, om 
man vill anvanda AND eller OR och hur manga traffar som ska visas.71 Om inget annat 
anges soker den automatiskt med AND. Varje referens presenteras med en lank till 
Yahoo!s amnestdi.d och aven lankar direkt ut pa World-Wide Web genereras. Ett kort 
abstrakt redovisas ocksa till varje traff. 

3.2.3.5 Infoseek 

Infoseek <http:/ /guide. infoseek.com/Home?pg=Home.html&sv=N I> erbjuder 
anvandaren, fOrutom urvalet av World-Wide Web-sidor, Gopher- och FTPdokument, att 
begransa sin sokning till inf01mation som finns i Newsgroups och Usenet FAQs72 

•
73 

Infoseek anvander sig inte av boolesk logik, istallet har sokmaskinen ett annat system, 
med bl a plus-, minus- och citattecken. Referenserna visas 10 at gangen och 100 
referenser ar det maximala maskinen soker fram. Vill man darutOver ha fler referenser 

67 Pfaffenberger 1995, s. 171 
68 How big is the Lycos catalog?, http://www.lycos.com/sow/TrueCounting.html 
69 WebCrawler facts, 
http://www.gmd.de/Persons/Torsten.Bissel/SearchEngines/WebCrawler/Facts/Facts.html 
7° Karlsson-Ottosson 1996, s. 4 
71 Pfaffenberger 1995, s. 155 
72 Frequently Asked Questions 
73 Infoseek guide, http://guide.infoseek.com/IS/Help?HomeHelp.html#searchall 
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.. kostar det. En kort sammanfattning med storlek i bytes atfoljer varje referens. Infoseek 
Corporation star bakom sokmaskinen. 

3.2.3.6 MetaCrawler 

MetaCrawler <http://metacrawler.cs.washington.edu:8080/index.html> skiljer sig fran 
de andra sokmaskinerna. Den har ingen egen databas, utan anvander sig av atta redan 
existerande. Open Text, Lycos, WebCrawler, InfoSeek, Excite, Inktomi, Yahoo! och 
Galaxy soks av med MetaCrawler. Sokmaskinen sager sig ha flera anvandbara 
funktioner som andra sokmaskiner inte har eller kan tillgodose. Exempelvis pastar sig 
MetaCrawler kunna forsakra att de framtagna referenserna ar tillgangliga och innehaller 
relevant information. En kraftig soksyntax erbjuds, man kan bl a soka pa en eller flera 
fraser, ord kan valjas bort och man kan valja att soka i ett sarskilt land. MetaCrawler 
skickar fragan vidare och sammanstaller sedan svaren.74 Nackdelen med att flera 
databaser soks igenom ar att soktiden blir lang och att antalet dubletter kan bli stort. 

74 Selberg, http://metacrawler.cs.washington.edu:8080/home.html 
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4 Blekinge och Ronneby 

I detta kapitel ges bakgrunden till den kraftiga utvecklingen av informationsteknologi i 
Blekinge i allmanhet och Ronneby i synnerhet. Vidare beskrivs kulturens roll i den 
forsta undersokningsorten, Ronneby, och en bild av biblioteket ges. 

4.1 Ronneby 

Ronne by kommun, mitt i Blekinge, har en befolkning pa drygt 29 000 invanare. A v 
dessa bor halften i centralorten. Benamningen "Hjartat i Sveriges triidgard" ar passande 
ur flera perspektiv.75 Dels med tanke pa det centrala Uiget i lanet och dels med tanke pa 
utvecklingen som har skett i kommunen de senaste aren. 

Naringslivet har lange dominerats av offentlig forvaltning, jord- och skogsbruk och 
tillverkningsindustri med mfmga foretag. Nar storfOretag som Kockums jarnverk och 
L M Ericsson flyttades fran kommunen sag det dystert ut, men sedan mitten av 1980-
talet har tjanstesektorn utOkats. Detta beror delvis pa etableringar som Soft Center, ett 
centrum for datafOretag, och den IT-inriktade Hogskolan i Karlskrona!Ronneby.76 De 
fyra klart storsta arbetsgivarna ar Ronne by kommun, Blekinge Flygflottilj, Tarkett AB 
och SIFO som tillsammans sysselsatter 3 900 personer.77 

Till och fran kommunen tar man sig, fOrutom vagnatet, med hjalp av den nyupprustade 
kustbanan eller via flygstationen en mil utanfor centrum. Ronneby kommun anses vara 
en av de kommuner som hittills kommit Hingst i vart land nar det galler IT -utveckling. 78 

Detta galler saval naringsliv och skola!utbildning som bibliotek. 

4.2 IT i Blekinge 

I utvecklingsprogrammet lnformationsteknologi i Blekingeregionen presenteras ideerna 
for utvecklingen av IT i li:inet. Att alla samhi:illsgrupper ska fa del av IT-utvecklingen 
poangteras dar. Natverkskontakter ska okas. Detta har lett till att staten under fern fu ska 
stodja IT-utvecklingen i Blekinge med ca 8 milj kr/ar, Janet sjalv i form av landsting, 
kommuner, fOretag och organisationer skjuter till lika mycket och det gor aven EUs 
strukturfonder. EU har i Blekinge klassat Ronneby, Karlshamn, Solvesborg och 
Olofstrom som Mal 2-omraden. Detta innebar att bistand ur EUs strukturfonder kan 
sokas for att bidra till utvecklingen i regionen. SIKT79 ar en organisatorisk del av 
Hogskolan i Karlskrona/Ronneby och de ar samordnare for IT -arbetet 1 

Jnformationsteknologi i Blekingeregionen. 

75 Fakta om Ronneby, http://www.ronneby.se/ronneby/infoc/platsen/platser.html 
76 Nationalencyklopedin I 995 vol. 16, s. 34f 
77 . 

Blekingefakta 1995, s. I 0 
78 Verksamhetsplanen 1996- 1998, s. 48 
79 Samhalle, Informations- och Kunskapsteknologi 
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Bibliotek ingar i delprogrammen tillsammans med bl a infrastruktur, kultur och 
landsbygdutveckling. Biblioteket ska vara en samlingsplats for mote mellan mfumiskor 
och information. Genom att biblioteken har datorer uppkopplade till natet, tillgangliga 
fOr all a, kan informationsklyftan minskas mellan resursstarka och resurssvaga. 80 

4.3 IT i Ronneby 

"Ronneby kommun har idag tva profiler som ar mycket utvecklingsbara -
kultur och informationsteknologi."81 

For att ge ronnebyborna tillgfmg till informationsteknologin och gora den till en 
demokratisk rattighet startades av kommunalfullmaktige ett paraplyprojekt kallat 
"Ronne by ar 2003 - ett IT -samhalle". Detta hande 1993 och var en inledning till dialog 
och delaktighet. Fornyelse, initiativ och mangfald foresprakades. 82 Malsattningen under 
tiofusperioden ar "att skapa ett lokalt informationssamhalle dar tillgangen till 
hogkvalitativ information ar en demokratisk rattighet och motor i samhalls
utvecklingen". 83 

Andra strategier, planer och program som har utformats darefter i kommunen har 
inspirerats och genomsyrats av tankegangarna i "Ronneby ar 2003". Detta marks tydligt 
i t ex Ronneby kommuns kulturstrategi och Skolplanen. 

Flera IT-projekt med EU-anknytning har startats som en foljd av "Ronneby ar 2003". 
Projekten handlar bl a om telematik84 inom varden, metoder fOr samhallsinformations
fOrmedling och mjukvaruteknik. 

Resursnat Ronne by ar ett hittills omkring I 0 km langt fiberoptiskt natverk som lagts ner 
i Ronneby centralort och har bekostats av kommunen. Detta forbinder Stadshus, skolor, 
bibliotek, Kulturcentrum, Soft Center, studentbostader och andra foretag. Natet ar i sin 
tur kopplat till Internet. De som iinnu inte har direkt anslutning till Resursnat Ronneby 
kan anvanda kommunens World-Wide Web-server for att komma at natets tjanster.85 

Franska Telecom etablerade sig i kommunen samtidigt som beslutet om den fasta 
anslutningen hade fattats. Kommunen slOt ett klart formanligt avtal med det 
nyetablerade foretaget. Kostnaden for ett obegransat antal anslutningar inom 
kommunens forvaltningar ar endast 6 000 kr/ar. I dagsHiget finns det 600-700 anslutna 
datorer i kommunen. 86 

80 Infonnationsteknologi i Blekingeregionen 1995, s. 16 
81 Skolplanen, s. 3 
82 Ronne by 2003 - ett ITsamhalle, http://www.ronneby.se/ronneby/infoc/projekt/2003.html#proj2003 
83 lnformationsteknologi i Blekingeregionen 1995, s. 33 
84 Det teknik- och ti!Himpningsomrade som uppstatt genom sammansmii1tning av datateknik och 
telekommunikationsteknik. (Nationalencyklopedin 1995 vol. 18, s. 151) 
85 Informationsteknologi i B lekingeregionen 1995, s. 33 
86 Intervju Ronneby Stadsbibliotek, 1996-02-22 
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4.4 Kulturstrategin 

Med "Ronneby ar 2003" som det overgripande malet har en unik mojlighet getts att 
skapa en egen modell dar kulturen ar en utvecklingsfaktor. "Kulturstaden Ronneby" ar 
ett forsok att skapa kulturella motesplatser och ar inte endast ett projekt utan en process 
i samverkan med ovrig samhallsutveckling. Det sociala natverket mellan samhallets 
olika kategorier ska starkas. UtOkade mojligheter till kontakter pa det manskliga planet 
ska skapas. 

Riktlinjerna fOr Ronneby kommuns kulturstrategi antogs av Namnden for Barn, 
Utbildning och Kultur i november 1995. I de inledande styckena tas vikten av en val 
utbyggd social service upp. For att en bygd ska kunna utvecklas behovs det mer an bara 
kommunikationer som gor miinniskor och data mobila sasom vagnat, flygplats och 
hoghastighetsnat for datortrafik. En kulturell infrastruktur kommer i framtiden att vara 
av stOrsta vikt. "Mangfald, kvalitet och tillganglighet skall priigla var kultur
verksamhet"87. Kulturen kommer att fa en stor betydelse vad galler 
samhiillsutvecklingen. 

4.5 Namnden fOr Barn, Utbildning och Kultur 

I juli 1995 genomf'drdes en omorganisation av Nfunriden for Barn, Utbildning och 
Kultur. Denna redovisas i Skolplanen. Den nya organisationen innebar bl a en platt . 
organisation med malstyrning och en tydlig delegationsordning for att minska avstandet 
mellan beslutsfattarna och dem som paverkas av besluten. Ett okat samarbete mellan 
skola och bibliotek maste till for att na det viktiga mal skolan har, att ge eleverna de 
forutsattningar som kravs for ett livslangt larande. "Skolans biblioteksresurser skall 
samordnas med folkbibliotekets i syfte att skapa kraftfulla informationscentraler pa alia 
skolor med bl a IT-stod".88 I Skolplanen betonas ocksa att informationsteknologin bara 
ar ett medel for att na det mal skolan har vad galler utbildning for morgondagens 
samhalle. Internet ar i sin tur ett medel som ingar i informationsteknologin och 
anviindning av detta uppmuntras. 

4.6 Kulturens mal 

Maldokumentet for Kultur, som aterfinns i Verksamhetsplanen 1996-1998, ar uppdelat i 
tre delar. 

1. Visionerlinriktningsmai, dar de stora, overgripande malen uttalas, t ex "Ronneby ska 
bli Sveriges framsta informationssamhalle". 

2. Strategimal 1995-1997, som bl a talar om att "alia kommunens invanare skall in om 
rimligt geografiskt avstand ha till gang till interaktiva IT -tjanster fOr 

87 Ronneby kommun : kulturstrategi 1995 
88 Skolplanen s. 8 
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informationssokning och samhallsservice". Alltsa mal av lite mer patagligare 
karaktar. 

3. Delmal 1995, som mer detaljerat och konkret beskriver vad som ska goras. 
"Framtidsbibliotekets IT~tjanster som Forum Ronneby89 gars tillgangligt pa samtliga 
kommunala institutioner" ar ett sadant mal. 

4. 7 Biblioteket 

Aven stadsbiblioteket, det s k Framtidsbiblioteket, har sin grund i "Ronneby ar 2003". 
Ett av delmalen i strategin ar att gora informationsteknologin tillganglig for kommunens 
invanare. Detta har lett till att biblioteket fatt en mera pedagogisk uppgift genom att 
anvanda och fOrmedla tillampningar av informationsteknologin.90 Enligt Ronneby 
kommuns kulturstrategi ar biblioteksverksamheten basen i kulturverksamheten. 

Det var i borj an av 1994 under ny ledning som det nyrenoverade stadsbiblioteket 
oppnades. Anvandarvanlighet och lattillganglighet star i centrum. Det ar inte bara den 
tilltalande inredningen som kanns ny och frasch, bockernas placering ar ocksa till stor 
del icke-traditionell. Mitt i biblioteket pa lagre hyllor firms de nyaste bockerna, 
karleksromaner, thrillers och annan efterfragad litteratur placerad. bvrig litteratur star 
mer traditionellt uppstallt pa hogre hyllor utmed vaggarna. Detta ger ett luftigt intryck 
och en god overblick over hela bibliotekslokalen. Ett nytt skyltsystem gar det lattare att 
hitta ratt backer bade vad galler fack- och skonlitteratur. Det firms gott om lashornor 
och en trappa upp finns det oppna magasinet fOr allman botanisering. 

Nyskapade datorprogram har tagits fram fOr att aka mojligheten att hitta det som sakes. 
Natverksapplikationen Forum Ronneby ar ett grafiskt menysystem som bestar av sex 
delar: Infosokning91

, Internet, Bibliotekskatalogen, Biblioteksguiden, Ronnebyguiden 
och Hedvig92

• Biblioteket har aven bokautomater for in- och utlan.93 

Mediautlanet har okat enligt Budget 1995 och uppgar till 270 000 per ar, detta ger ett 
genomsnittligt mediautlan pa 8,6 per invanare. Mediabestandet per invanare ar 6,7. 
Biblioteket besoks i genomsnitt av 725 personer per dag. Kultur- och 
bibliotekspersonalen utgor 18,19 arsarbeten fordelat pa 22 personer. Det firms atta 
bibliotekarietjanster. 

Det informationsteknologiska stOdet ar ordnat i tre mvaer fOr att kunna tillgodose 
anvandarnas olika behov. Den forsta nivan ar av massmedial karaktar utan interaktivitet, 
vilket innebar att aktuell information visas pa bildskarmar. Andra nivan ar bibliotekets 
tunga informationsbarare, har finns, forutom bibliotekets katalog, externa databaser och 
kommunikation med InfoCenter94 och Stadshuset. Den sista nivfm ar utarbetning och 

89 Se avsnitt 4.7 
9° Framtidsbiblioteket : global kompetens- lokal forankring, 
http://www.ronneby.se/ronneby/biblio/framtids.htm 
91 On-line-databaser och CD-ROM 
92 Ett expertprogram som hjalper de yngre anvandarna att hitta pass an de litteratur 
93 Inte bara backer ... , http://www.ronneby.se/ronneby/biblio/serv.htm 
94 InfoCenter ar hOgskolans bibliotek som har en mycket tydlig IT -profil 
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anvandning av expertsystem for radgivning och vagvisning, t ex expertprogrammet 
Hedvig.95 

4. 7.1 Budget 

Namnden for Barn, Utbildning och Kultur, vilken biblioteket iir organiserat under, iir 
kommunens storsta namnd. Den star for nastan halften av kommunens nettokostnader 
och har I 000 anstallda. 

Enligt Internbudget for 1996 uppgar, for bibliotekets del, kostnaden till nastan 5,4 
miljoner kronor for den lokala administrationen. Lokalkostnaden iir nastan 3 miljoner 
kronor och till mediainkopen ar 1,5 miljoner kronor avsatta. Hela namndens budget 
omsluter drygt 300 miljoner kronor fordelat pa, forutom biblioteket, narnnds- och 
styrelseverksamhet, allman kulturverksamhet, musikskola och grundskola/ 
barnomsorg/siirskola. Sedan nagra ar tilHi.mpar kommunen ett nytt satt att anvanda 
budgeten som styrinstrument. Man har gatt over fran detaljstyrning till malstyrning. 
Verksamhetsuppfoljning anviinds fOr att kunna na ett biittre resultat. Detta gor man bl a 
genom resultatmal for ekonomi, volym och kvalitet.96 

95 Ronneby kommun : kulturstrategi 1995 
96 Budget 1995 
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5 Kulturhuset och Lasesalongen 

Stockholm ar v~r andra undersokningsort. Vi har valt att undersoka Uisesalongen/Cafe 
Access och i detta kapitel ges en bakgrund till dessa. 

Lasesalongen ar det bibliotek som ligger i Kulturhuset, detta gor att Lasesalongen har 
valt att folja Kulturhusets profil och darfor skiljer det sig jamfort med ett vanligt 
folkbiblioteks litteratururval. Besoksunderlaget ar cityomradets dagbefolkning, invanare 
i hela storstockholmsomn\det samt turister fran Sverige och utlandet. Lasesalongen 
fungerar som en motesplats fOr mfumiskor av olika nationalitet, alder och bakgrund. 
Genom Uisesalongens centrala !age i Stockholm ar det latt att bara "slinka in" pa 
biblioteket. Darfor finns det ett start antal olika dagstidningar, bade pa svenska och 
olika utlandska sprak samt andra tidslaifter som inte enbart behandlar Ui.sesalongens 
specialomraden. 

5.1 Kulturhuset 

I Kulturhuset ingfu· aven bl a Allrummet, Bambiblioteket, utstallningslokaler och en 
bred programverksamhet. 

5.1.1 Kulturhusets verksamhetside 

Kulturhusets verksamhetside fOrklaras i foljande mening: 

Kulturhuset: - en plats i centrum for motet mellan den samtida kulturen och den nyfikna 
mtinniskan 

De olika delarna i meningen kan forklaras pa foljande satt: "en plats i centrum", 
Kulturhuset ses som en kulturell brannpunkt i Stockholms city i svenskt, europeiskt och 
internationellt perspektiv. "Motet", att Kulturhusets alia delar valkornnande, informativt 
och pedagogiskt ska gora innehallet tillgangligt for besokaren. "Den samtida kulturen", 
att Kulturhuset ska spegla och presentera var tids konstformer och nya uttryck. Samt ge 
rum fOr det oppna demolaatiska samtalet.97 

Verksamhetsiden kan sedan delas upp ytterligare i tre olika steg: 

1. Verksamhetsiden gar ut pa att ta reda pa vern som ar besokare/publik/kund, hur dessa 
kan grupperas, hur deras situation och behov ser ut, samt vilken kundnytta som kan 
tillfredsstallas. 

2. Profil och strategier behandlas, vilka samverkanspartners och/eller konkurrenter har 
man idag och i morgan? Vilka krav pa kvalitet sHiller besokarna och vad ska 
kanneteckna Kulturhuset for att gora det unikt och framgangsrikt? 

97 Kulturhusets verksamhetside med forklaringar 1994 
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.. 
3. Har tas malen upp, vilka ska vara de kvantitativa och kvalitativa malen pa lang och 

kort sikt? Malen ska vara tydliga, realistiska och matbara. Det ar viktigt att alla i 
organisationen ar medvetna om malen, de krav och forvantningar som finns och vad 
som ska uppnas.98 

5.1.2 Kulturhuset i Stockholms uppdrag 

Kulturhuset har fatt uppdrag av Stockholms stad att arbeta med nedanstaende 
verksamheter: 

1. Barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten vander sig till en bred publik, men har 
en inriktning som prioriterar barn och ungdom. 

2. Utstallningar. Kulturhuset ska vara ett centrum for nyskapande inom olika genrer. 
3. Program som teater, musik, dans, debatter, forelasningar. 
4. Bibliotek och nya media; Lasesalongens verksamhet.99 

5.1.3 Organisation 

Den I januari 1992 blev Lasesalongen en del av Kulturhuset, istallet for som tidigare en 
del av Stockholms Stadsbibliotek. Detta innebar bl a att aven Lasesalongen i hogre 
utstrackning borjade att arbeta i projekt, nagot som ovriga Kulturhusets verksamheter 
redan gjorde. 

Kulturhuset genomgick en omorganisation som var klar den 1 januari 1995. 
Omorganisationen innebar bl a minskade personalanslag och fOrandringar i 
barnverksamheten. Barnverksamheten hor numera ihop med Allrummet pa entreplanet. 
Forslaget var att de Mda skulle ligga pa samma vaningsplan, men praktiskt har detta 
annu inte gatt att Iosa. Den ursprungliga tanken var da att Uisesalongens 
vuxenavdelning skulle ha hela plan 2, med utakade lyssnar- och lasplatser. Att barn- och 
vuxenavdelning inte hor ihop marker den vanliga besokaren inte sa mycket av idag, 
eftersom de ligger tatt ihop. En ny entre ar ocksa planerad. 100 

Stadsdelsreformen ar en stor forandring som ska vara genomfdrd den 1 januari 1997, da 
Stockholm ska bli indelat i 24 olika stadsdelar, dar varje omrade ska ha en omradeschef 
som ansvarar for skola, social verksamhet, bibliotek m m. Dagens "biblioteksgranser" 
med filialer o s v kommer inte i alia lagen att kunna besta, vilket medfor stora 
forandringar och omorganisationer. For Uisesalongen kommer denna forandring inte att 
bli lika stor som pa andra hall, just darfOr att den ar en del av Kulturhuset. Den kommer 
tillsammans med Kulturhuset att tillhora en namnd dar aven Liljevalchs, Stadsmuseet 
och Huvudbiblioteket ska finnas med. Dessa kommer att organiseras under Kultur- och 
ldrottsforvaltningen. 101 

98 Gesang-Karlstrom 1994 
99 Verksamhetsberattelse 1996 
100 lntervju med Elisabeth Lundin 1995- 10-11, gjord under kursen Yerksamhetens organisation. 
101 Ibid 
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• 
Pa Kulturhuset finns en ledningsgrupp, i vilken Kulturhusets chef samt en chef fran 
varje avdelning (6 st) ingar. Bibliotekschefen ar en av dessa. I denna grupp diskuteras de 
beslut som ska fattas och den fungerar som ett stOd for kulturhuschefen. Gruppen har en 
gemensam beslutsprocess och inom den ska de kunna fft stOd och dar finns mojligheter 
att ta upp personalfragor. 102 

Kulturhuset har for 1996 kostnader pa totalt 51 336 000 kr, drar man ifran intakterna pa 
4 500 000 kr sa blir summan 46 764 000 kr. 103 

5.2 Lasesalongen 

Lasesalongens verksamhet vander sig till unga fran 14 ar och vuxna104
• Genom sitt 

centrala lage i Stockholm har Lasesalongen mellan 2 500- 3 000 besokare varje dag. 

Den permanenta verksamheten innehaller ett biblioteks traditionella utbud sammanfort 
med anvandandet av elektroniska medier och natverkskommunikation. Uisesalongen 
har framst satsat pa en fordjupning av facklitteratur inom Kulturhusets omnide, d v s 
musik, film, konst, dans och teater och har ocksa en del tidskrifter inom dessa och andra 
omraden. Orsaker till profileringen var dels ett politiskt onskemal om att Lasesalongen 
skulle forandras, men ocksa ekonomiskt. Profilen utarbetades av tjansteman pa 
Uisesalongen och dessa valde att folja Kulturhusets omrade. Det blev ekonomiskt svart 
att kombinera det traditionella folkbiblioteket med Kulturhusets profil, det avsatta 
medieanslaget rackte inte och profilen blev inte tillrackligt tydlig. DarfOr gjordes en stor 
gallring dar halva bestandet togs bert. Detta for att kunna gora profilen mer medveten 
och tydlig. 105 Nu harman ett hestand pa 47 514 medier. 106 

Det finns aven facklitteratur inom andra amnen, men da fungerar Lasesalongen som ett 
referensbibliotek, eftersom dessa backer inte ar till hemlan. Pa Lasesalongen finns det 
aven skonlitteratur som ar till heml{m. Det finns ocksa ett sarskilt 90T ALs rum med 
bocker av svenska debutanter fn'in 1988 och framat. Man borjade ocksa under 1995 att 
kopa in debutantbocker fran de ovriga nordiska landerna. Bockema i 90T ALs rummet 
finns ofta i flera exemplar varav ett ar referensexemplar. Den unga publiken far dar bade 
bildligt och bokstavligt sett mota sin egen generations forfattare. 

Samtliga anstallda pa Uisesalongen arbetar med basverksamheten, men ocksa i projekt, 
vilket som arbetssatt dock kraver att de anstallda ingar i olika grupper, som leds av en · 
projektansvarig. Detta ar ett arbetssatt som liven finns pa ovriga verksamheter i 
Kulturhuset. Personalen pa Lasesalongen ar indelade i foljande grupper som bl a 
ansvarar for inkop och planering: musikgruppen, tidskrifts- och tidningsgruppen, 
litteraturgruppen, 90T ALsgruppen, datagruppen, videogruppen och . utstallnings- och 
programgruppen. 

102 Ibid 
103 Kulturhusets internbudget 1996 
104 Separat bamavdelning finns ocksa utanfor Lasesalongen fOr bam och ungdomar upp till 13 ar. 
105 Intervju med Elisabeth Lundin 1995-10-11 
106 Verksamhetsberattelse for ar 1995 
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Uisesalongen marknadsfOr sig genom den informationsavdelning som finns i 
Kulturhuset. Det iir denna som har ansvaret for att information inom de olika 
verksamheterna, bade pa Ui.sesalongen och Kulturhuset, gar ut som den ska. Diirifran 
gar det utskick till ca 200 olika adresser, man affischerar och har veckoprogram som 
finns utlagda pa Lasesalongen, Kulturhuset m m. 

Uisesalongen ar knutet till Stockholms Stadsbibliotek (SSB), dar Uisesalongen ingar i 
SSBs system fOr mediabestand, katalog och cirkulation (BTJ 2000) och det 
gemensamma transportsystemet. Skillnaden ar budgeten dar Uisesalongen har storre 
frihet att gora satsningar. Stadsbiblioteket ar en stor organisation som maste ta hansyn 
till den totala ekonomin. 107 

5.2.1 Budget 1996 

A v Kulturhusets total a budget pa 51 3 36 000 kr har Liisesalongen och Cafe Access 
10 97"5 000 kr till sitt fOrfogande. Lasesalongens budget inkluderar aven projektmedel. 

Budgeten for Lasesalongen exklusive Cafe Access ar 10 295 000 kr och fordelas pa 
foljande satt: 

Hyra: 2 840 000 kr 
Personal: 4 000 000 kr 
Media: 680 000 kr (tidningar och tidskrifter utgor en stor del av mediaanslaget) 
Media, sarskilda projektmedel: 280 000 kr · 
MIKS 108 

: 280 000 kr 
Ungdomsverksarnbet: I 350 000 kr (projektmedel for 1996) 

Andra utgifter som man har ar bl a fOr bevakning, kontorskostnader, stadning, 
inventarier och program. De utgor sammanlagt 865 000 kr. 109 

5.2.2 Dataateljen 

Till den permanenta verksamheten hor ocksa MIKS, som innehaller videotek110
, 

demotek111 samt Dataateljen med f n fern datorer. MIKS i sin tur iir egentligen inte ett 
rum i eller en del av verksamheten, utan en resurs for hela huset, och var det forsta 
steget som Kulturhuset tog nar det gallde publik verksamhet med datorer. 

MIKS startade i mars 1995, anledningen var att Kulturhuset ville gora en medveten 
satsning pa bade traditionella och nya medier och halla sig "up to date" med samtiden. 
Det var en Umgsiktig process. Kulturhusets medieproducent arbetade fram projektet 
tillsammans med en referensgrupp bestaende av bl a personer fran Kungliga tekniska 

107 lntervju med Elisabeth Lundin 1995-I 0-11 
Jo& Media och information i Kulturhuset Stockholm 
109 Kulturhuset intembudget 1996 
11° Framfi:irallt konst och musikproduktioner for visning och hem fan. 
111 0etablerad och nyskapad musik av och tor unga. 
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hogskolan, Institutet for framtidsforskning och Telia. Satsningen finansierades genom 
omflyttningar av Kulturhusets pengar inom budgeten. Efter hand kom det bidrag utifnin, 
bl a i form av utrustning frfm Telia. Dataateljen var fnin borjan inte ett specifikt projekt 
utan en del inom MIKS. Den har nu blivit en permanent, integrerad del i den to tala 
verksamheten. 112 

I Dataateljen kan man anvanda Internet pa en terminal under vissa tider och pa de ovriga 
CD-ROM och CD-I. Dataateljen har utvecklas till en tvarkulturell verksamhet som 
sammanfor ett traditionellt utbud av litteratur, teater, musik, bildkonst m m med 
anvandning av elektroniska media som video och datorer samt dess applikationer1 13

• 

Lasesalongens uppkoppling var gratis fran borjan men de sag sig tvungna att ta betalt av 
Internetanvandama pa biblioteket nar Cafe Access kom igang. Detta for att det inte 
skulle uppsta nagot konkurrensforhallande dem mellan, da Cafe Access tar betalt fOr 
Internetanvandningen. Nar andra bibliotek inom Stockholms Stadsbibliotek skaffade 
lnternetuppkoppling tog de inte betalt, eftersom Internet dar drevs som projekt med 
pengar utifran. Pa grund av detta och att bokningarna i Dataateljen hade gatt ner 
avsevart nar man borjade ta betalt for Internetanvandningen, ansag ledningen att det var 
battre att lata Internetuppkopplingen vara gratis. 

Lasesalongen har en modemuppkoppling till Internet via Tele2. Modemuppkopplingen 
beror pa att det inte finns nagon fast uppkoppling i Kulturhuset. Det pagar diskussioner 
om att skaffa ett gemensamt natverk men det ar fortfarande ovisst. Det beror pa hur den 
planerade ombyggnaden av Kulturhuset kommer att goras. 

Oppettiderna for Internetterminalen iir begransad till fyra timmar per dag, vilket beror pa 
personalsituationen. Personalen har inte mojlighet att i sina ordinarie arbetsuppgifter 
hinna med att hjiilpa anvandarna mer. Det gar dock bra att anviinda CD-I- och CD
ROM-spelarna under hela bibliotekets oppettid. Fran borjan hade Lasesalongen extra 
personal i form av beredskapsarbetare och ALU- och API-anstallda. Dessa hade da 
ansvaret for datorerna under fyra timmar om dagen, nagot som man sedan fortsatte med 
nar den ordinarie personalen tog over arbetsuppgifterna i Dataateljen. Nackdelen med 
att ha personal utifran var att den egna personalen inte fick tilWille att 1 samma 
utstrackning lara sig att skota datorema, de olika programrnen och Internet. 

Att personalen inte hade fatt en ordentlig utbildning sags som en brist. En dataassistent 
hade efter personalens egna behov och onskemal instruerat de som sa onskade. En del 
av personal en hade ocksa fatt kortare Internetgenomgangar pa Cafe Access, men det var 
ingen som hade gatt pa nagon kurs utanfor huset. Internetanvandning i referensarbetet 
var det ingen bibliotekarie som hade utbildning for, men nar Dataateljen och 
Internetuppkopplingen planerades sa var viktigare att komrna igang forst och utbilda 
sedan ansag ledningen. Eftersom kunskapen fanns hos annan personal i Kulturhuset 
ansags detta som tillfredsstallande! 14 Enligt Ingemar Arnesson115 var det svart att 
utbilda bibliotekspersonalen, eftersom de var lasta i sina ordinarie scheman. 

112 Telefonintervju med Ingemar Arnesson, 1996-05-24 
113 Multimedia, interaktivitet och natverk. 
114 Intervju med Elisabeth Lundin 1996-04-29 
115 Medieproducent pa Kulturhuset 
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Utbildningen fick ses i ett Umgsiktigare perspektiv, men ansags viktigt eftersom den ger 
motivation och forebygger frustration. 116 

5.3 Cafe Access 

Cafe Access ar ett av Stockholms Internetcafeer, det startade som ett projekt i juli 1995. 
Fran den 1 januari 1996 kom Cafe Access rent organisatoriskt att tillhora Lasesalongen. 
Dessa tva blev en enhet darfor att Uisesalongen ansags vara den verksambet inom 
Kulturhuset som hade mest gemensamt med Cafe Access. Omorganisationen berodde pa 
att Cafe Access forutom sponsorbidragen nu aven far projektmedel fran Stockholms 
stad. Fran den 1 april 1996 och aret ut bar en fOrestandare for Cafe Access anstallts. 
Denne ska leda och ansvara for arbetet, ocb ocksa fungera som en samordnare mellan 
Cafe Access och Lasesalongen. ll7 

Att Cafe Access startades och Lasesalongen inte vidareutvecklades berodde delvis pa att 
det inte fanns nagot internt natverk i Kulturhuset som kunde utnyttjas for en fast 
uppkoppling. Entreplanets attraktiva lage i kombination med mojligheten att fa en fast 
uppkoppling till Cafe Access sags som den basta Iosningen for att skapa en tilltalande 
motesplats. 118 

Cafe Access har ett hoghastighetsnat, med en fast uppkoppling, eftersom verksambeten 
drivs i samarbete med Telia AB och Expressen. LeverantOrer av datorerna ar Apple 
Computer och ICL Fujitsu. 

C~fe Access ligger pa bottenplanet i Kulturhuset med entre fran Sergels Torg. Trots att 
det ar en del av Lasesalongen, kan det vara en aning forvirrande eftersom Cafe Access 
och Lasesalongen ligger pa olika viiningsplan. I anslutning till datorerna finns det ocksa 
en cafedel, dar bar man mojlighet att ta en fika eller ata lunch. 

Pa Cafe Access star datorerna tva och tva pa smabord, miljon ar inte sarskilt privat och 
inbjuder inte till att syssla med saker som inte tal insyn. A vgiften for 
Intemetanvandning pa Cafe Access ar 30 kr for 30 minuter, for arbetslOsa och ungdomar 
under 18 fu kostar det 20 kr for 30 minuter. Man kan ocksa kopa ett surfpaket for 40 kr 
och da ingar aven kaffe ocb bulle. Som anvandare pa Cafe Access f'ar man, om sa 
onskas, en kort introduktion till Internet och bjalp att komma igang, till detta finns det 
Intemetpersonal som ar mycket bjalpsam. De svarar ocksa pa fragor ocb ger soktips. 
Personalen svarar ocksa for kurser som erbjuds till olika grupper ocb foretag. Det finns 
ocksa en del datatidskrifter som man kan sitta pa Cafe Access ocb lasa. A vgifterna som 
Cafe Access tar ut bestams i samarbete rued sponsorerna. 

Cafe Access bar en budget pa 680 000 kr, av dessa gar 480 000 kr till lOner, ocb resten 
till drift och investeringar. Denna budget utgors av projektpengar, vilket inte garanterar 
en fortsatt verksamhet nasta budget<ir. 119 

116 Telefonintervju med Ingemar Amesson, 1996-05-24 
117 Intervju med Elisabeth Lundin I 996-04-29 
1 18 Telefonintervju med Ingemar Amesson, 1996-05-24 
119 Kulturhusets intern budget 1996 
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6 Tidigare forskning och litteratur 

I detta kapitel tar vi upp undersokningar och litteratur som vi anser vara intressanta med 
tanke pa uppsatsens amne. Det syftar ocksa till att ge en bredare utgangspunkt fOr 
diskussionen. 

6.1 Kallkritik 

Vi grundar vart undersokningsmaterial pa de personal- och anvandarintervjuer samt de 
observationer som vi har gjort under varen 1996. Vi vill betona art vart mal inte har varit 
art dra m\gra generella slutsatser, utan snarare att titta pa hur forhallandena var vid just 
undersokningstilleillet for att se pa likheter och skillnader mellan undersokningsortema. 
Det material som vi har anvlint i detta avsnitt ar nagot varierande. Undersokningarna 
som gjordes i Blacksburg skiljer sig avsevart fran dem vi har gjort, eftersom enkaterna 
dar delades ut. Det var snarare en kvantitativ undersokning an kvalitativ, men eftersom 
vi hade valt att sHilla ett par fragor som paminde om dem i Blacksburg och att Ronneby 
Stadsbibliotek sa sig vara influerade av Blacksburg, sa ansag vi att de undersokningarna 
kunde vara av intresse. 

Vi anser att Datorvanor 1995 av SCB ar en trovardig ka!l_£l. Bristen i den Jigger dock i 
underlaget, att aldersfordelningen endast stracker sig fran 16-64 ar och att en stor del av 
den svenska befolkningen darmed forsvinner. Dagens och morgondagens 
Jnternetanvandare har ett brett underlag som grundas pa enkater med ett brett urval. 
Bristen Jigger i att vissa framtidsspekulationer gors, framtiden anser vi vara svar att 
forutsaga. Datorer pa jobber och i hemmet grundas ocksa pa SCB-statistik, men ar 
sammanstalld av LO. Eftersom undersokningen bara avser att titta pa de arbetsfora 
delarna av befolkningen och deras facktillhorighet, ses den som trovardig, men med den 
bristen att det ar oklart hur icke fackligt anslutna och arbetslOsa raknas. 

6.2 K-samhallet 

Ah~ E. Andersson lanserade 1988 i sin bok K-samhallets framtid begreppet K-samhalle. 
Med detta menar han, att det i samhallet haller pa att ske en forskjutning fran 
industrisamhallet till K-samhallet, dar K-samhallet star for kommunikation, kunskap, 
konst och kreativitet. Han menar vidare att en ny samhallsform hailer pa att vaxa fram, 
dar nya regionala strukturer ar pa vag att bildas. Kommunikationerna ger "arenan" och 
darmed forutsattningarna fOr det ekonomiska, politiska och kulturella livet. Den snabba 
utvecklingen inom just kommunikationsomradet gor att Sverige, Europa och varlden 
integreras alltmer i stOrre natverk. 120 I sin bok utvecklar han inte sina tankegangar vi dare 
mot de kommunikationsmojligheter som informationsteknologin ger. Detta kan delvis 
bero pa bokens alder. I stallet talar han om korilmunikation i bemarkelsen transport, i 
form av bilism och flyg. Boken har vackt en del reaktioner, och det har skrivits och 

120 Andersson 1988, s. 7ff 
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debatterats om begreppet K-samballet. Ur denna debattflora har vi valt ut ett antal 
artiklar som utvecklar och kritiserar Ake E. Anderssons tankegangar. 

Ake E. Andersson, chef fOr Institutet for framtidsstudier, tror i en artikel att Sverige 
kommer att centraliseras kring tio K-regioner. Detta grundar han pa beskrivningen av en 
fjiirde "logistisk revolution", dar logistisk betyder organisationen av transportarbetet 
inom ett f6retag. Han anser att den kvalitativa utvecklingen i Europa ar framsprungen ur 
tidigare revolutioner och ur kreativa perioder inom kultur och teknologi. Revolutionerna 
har bl a inneburit avsevarda forbattringar av transportsystem och informationsmetoder. 
Andersson anser att utveckling och kunskap ar tatt forbundna, utvecklingen gar 
snabbare i omraden med kunskapsinstensiva verksamheter, t ex i universitets- 6ch 
hogskoleomraden. Arbetsmarknaden har forandrats fran varuproduktion till 
kunskapshantering. Kulturell mangsidighet och ett brett kulturutbud ar en viktig faktor i 
kommunikationssamhallet. 121 

K -samhallet vaxer enligt Andersson fram i regioner som har de ratta fdrutsattningarna. 
Detar regioner dar hogteknologiska foretag och andra avancerade verksamheter samlas 
och skapar en grund for en positiv utveckling i samhiillet. Exempel pa K-regioner i 
Sverige 1989 var straket mellan Stockholm och Uppsala, men liven mindre K-regioner 
holl pa att vaxa fram, framst kring universiteten i Umea, Linkoping och Lund. I K
samhallet domineras kommunikationerna av viigtrafik och flyg eftersom jiirnvag och 
sjOfart anses vara f6raldrade, lfmgsamma och oflexibla. Kommunikationerna maste 
anpassas for bade manniskor och varor. I K-samhallet behovs kunskap, for att hoja 
kvaliteten, men for att kunskapen ska kunna utvecklas kravs kreativitet. Dar nya 
hogskolor etableras skapas forutsattningar for bildandet av nytankande regioner som i 
sin tur blir grunden fOr ett nytt K -samhalle. 122 

Alia ar inte enbart positiva till K-samhallet. Stig Stromholm123
, ar en av skeptikerna. 

Han anser att de som har makten i det svenska samhiillet ocksa har alia medel och all 
kunskap som behovs fOr att kunna behalla sin stallning. Klyftan mellan valinformerade 
och oinformerade okar. Detta iir enligt Stromholm en bromskloss for den svenska 
samhallsutvecklingen. Informella natverk spelar en stOrre roll i beslutsfattandet an de 
formella viigarna. Forutom informationsklyftan ser Stromholm geografiska skillnader 
och generations- och arbetsmarknadsklyftor. Vidare anser inte Stromholm att K
samhallet iir ett alternativ till industrisamhiillet. K-samhiillet kan aldrig bli mer an en 
pabyggnad till den industriella och agrikulturella produktionen. Industrins betydelse 
kommer att viixa eftersom "var prylkultur bygger pa materiell produktion". Han sager 
ocksa att vi inte far luras att tro att vi nu lever i K-samhallet, en sorts arbetsfri framtid . 

. Det innebiir en risk att vi kan g!Omma hur gammaldags industriproduktion gar till nar 
produktionen flyttar utomlands, dar den billiga arbetskraften finns. 124 

Tva debatt5rer i Svenska Dagbladet, Anders Kinnander och Donald de Raadt, staller sig 
ocksa fn1gande till K-samhallet. De menar att synen pa att K-samhallet ska avlosa 
industrisamhiillet inte ar en efterstravansvard utveckling. Det kriivs en helhetssyn i 

PI .. 
- Ostbye 1989-03-06 

122 Sourander 1989-07-31 
123 Professor i juridik och valkand konservativ tank are. 
124 Sahlberg 1989-08-13 
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samhallsutvecklingen, som bor besta av en kombination av industrin, tjanstesektorn och 
utbildningsvasendet fOr att framtidssamha1let ska kunna skapas. De ar ocksa skeptiska 
till den alit for snabba elevexpansionen pa de hogre utbildningarna. Utbildningsnivan pa 
universitet och hogskolor sanks om kvaliteten pa undervisningen inte ar tillrackligt 
h.. 125 og. 

6.3 Implementering av ny IT : en studie av Ronneby Framtids
bibliotek 

Detta ar en uppsats gjord av fern studenter pa Institutionen for datavetenskap och 
ekonomi vid Hogskolan i Karlskrona/Ronneby. Den fokuserar framst pa forhallandet 
mellan informationsteknologi (IT) och ledning/styming av verksamheter, processen av 
en IT-implementering och dess resultat har studerats. 

Da vi under arbetets gang stOtt pa hinder126 som gjort att vi blivit tvungna att ~ndra vissa 
forutsattningar i den ursprungliga planen, ser vi denna uppsats som ett komplement. 
Eftersom Internetsatsningen drojde pa Lasesalongen ville vi med en intervju med 
bibliotekschefen fOrsoka ta reda pa hur de fran ledningssidan resonerat och gatt till vaga. 
For att kunna fa ett jamfOrbart material har vi studerat vilka fragor som stalldes i 
uppsatsen till personal och ledning. 

Uppsatsen grundar sig dels pa tearier om bl a organisation, ledningsstruktur och IT
implementering och dels pa intervjuer gjorda nied biblioteks- och ledningspersonal, 
totalt 13 personer.m Olika roller och faser i implementeringsprocessen har studerats och 
analyserats. Implementeringens analys ar uppdelad i fern olika delar: forandrings
processen, organisation och ledarskap, arbetsuppgifter och yrkesroll, service och 
kundkontakter och forandringsbenagenhet. Uppsatsen ar en gapanalys, d v s den vill i 
forsta hand belysa skillnader mellan foreteelser. 128 

Uppsatsen definierar ett framtidsbibliotek som: 

'the concept of remote access to the contents and services of libraries and 
other information sources, combining an on-site collection of current and 
heavily used materials in both print and electronic form, with an electronic 
network which provides access to, and delivery from, external worldwide 
library and commercial information and knowledge sources. ' 129 

Skapandet av Framtidsbiblioteket ar en del av forverkligandet av utvecklingsstrategin 
"Ronneby ar 2003". Biblioteket ska vara strategins ansikte ut mot samhallet, 
tyngdpunkten skjuts fran att ha becker som kamverksamhet till att bli 
"informationspedagog". 

125 Kinnander 1994-03-13 
126 Se kapitel 1 
127 Implementering av ny IT: en studie av Ronneby Framtidsbibliotek 1995, s. 11 
128 Ibid, s. 11 . 
129 Ibid, s. 13 
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Uppsatsen beskriver i fyra punkter hur ett framtidsbibliotek kan skapas: 
~ 

I. On-linesystemet forandras till ett kunskapsbaserat system. 
2. Det traditionella bibliotekarieyrket overgar till att bli bl 

informationssystemsskapande. 
a problem!Osande och l 

3. Samarbete med andra experter maste etableras for att skapa nya verktyg for 
katalogisering, presentation och lagring. 

4. Bibliotekspersonalen maste vara medveten om gamla uppgifter och nya ataganden 
fOr att forandringen ska kunna genomforas. 130 

J 

Studien beskriver inte hur foriindringen fran det gamla till det nya biblioteket i Ronneby 
rent praktiskt gatt till eller hur det fysiskt sag ut innan och efter. 

Slutsatserna iir uppdelade i tre nivaer: 

1. Pa individniva tycker personalen att processen gatt snabbt men att de klarat av den 
br~. De iir i princip nojda med det nya biblioteket och ser forandringen som stort sett 
positiv. Det de ar kritiska till ar delgivningen av information och utbildningen, som 
personalen anser inte varit tillracklig. Detta har lett till bristande entusiasm och 
effektivitet. Hos individerna har delaktigheten varit skiftande av olika anledningar, 
bl a intresse, installning och tid. 

2. Pa affarsniva konstateras att Framtidsbiblioteket fatt mycket uppmiirksamhet. De har 
gatt fran en "overlevnadsstrategi" till att forsoka behalla tatpositionen pa 
"marknaden". Organisation och ledarskap har forandrats p g a IT-implementeringen. 
Biblioteket har fatt nya intressenter, bl a har besoksantalet fordubblats och utlanen · 
okat med 3 5%. Ungdomarna ar en ny kundkategori. 131 Bibliotekspersonalen kfumer 
att biblioteket inte har resurser for att tillfredsstalla den efterfragan som utbudet lett 
till. 

3. Pa samhallsniva har biblioteket blivit "spjutspetsen" in i det nya informations
samhallet och "spindeln i natet" i kommunens strukturomvandling. Det ar svart att 
saga om det iir Framtidsbiblioteket som bidragit till strukturomvandlingen eller vice 
versa. En foriindringsprocess kan vara mycket svar att forutspa. 

Trots de negativa faktorer som personalen pekat pa anser uppsatsforfattarna avslutnings
vis att implementeringen av IT pa Ronne by Stadsbibliotek gatt bra. 132 

6.4 Blacksburg 

I studentstaden Blacksburg i USA gjordes det tidigt en stor satsning med Internet pa 
biblioteket. Detta projekt blev sedan utvarderat och undersokt i olika etapper. Dels 
gjordes det en undersokning fOre implementeringen av Internet i oktober 1993, dels 
undersoktes anvandamas utnyttjande av Internet bade kvalitativt och kvantitativt under 
varen 1994, hur personalen utbildades i december 1993 till januari 1994, samt en 
utvardering av referensarbetet i februari 1995, dar fragan var om biblioteket kunde ge 

130 Ibid, s. l4 
131 Detta fick aven vi belagg fori var undersokning av anvandama. 
m Implementering av ny IT: en stu die av Ronneby Framtidsbibliotek 1995, s.61 ff 
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sina anvandare mer hjalp efter att ha ta.tt tillgang till Internet. En ny 
anvandarundersokning gjordes i februari 1995 och den jamfordes sedan med den som 
gjordes ett ar tidigare. Vi har valt att kortfattat redovisa en del av resultaten som kom 
fram i dessa undersokningar, eftersom Ronneby Stadsbibliotek inspirerats av 
Blacksburgs Internetsatsning. Vi har funnit en dellikheter mellan Blacksburg och vara 
egna undersokningar, vilket kommer att redovisas i diskussionsdelen. 

Blacksburg ar ett samhiille i sydviistra Virginia, dar det i januari 1994 startades ett 
projekt och experiment med Blacksburg Electronic Village (BEV). BEV kan sagas vara 
Resursnat Ronnebys motsvarighet, d v s en kommunal satsning. Med hjalp av anslag 
fran Library Services Construction Act (LSCA), med administration av Library of 
Virginia och i samarbete med olika offentliga organisationer har Blacksburgs bibliotek 
kunnat erbjuda sina lantagare och anvandare Internet via BEV. Blacksburg iir en 
universitetsstad med 35 000 invanare, av dessa ar cirka 24 000 studenter och ytterligare 
2 000-3 000 har nagon form av anknytning till skolan. Manga i Blacksburg anser att det 
ar nodvandigt att iiga en egen dator, och detta gor 50% av dess invanare. Av de som 
besokte biblioteket i undersokningen svarade 74,4% att de iigde en dator, vilket ar over 
genomsnittet for stadens invanare i ovrigt. 133 

Bibliotekets tjanster anses vara unika pa tva satt. For det fOrsta finns det sju snabba 
publika terminaler som genom hOghastiga ethernd34 gar att kommunikationen hailer en 
hog kvalitet. For det andra ar det manga av Internets funktioner som finns tillgangliga 
pa biblioteket. Anvandarna kan utnyttja Gopher, FTP, Telnet och e-post. Biblioteket har 
ocksa en rad andra tjanster till besokarnas forfogande, t ex elektroniska hjalpmedel och 
personal som svarar pa fnlgor och hjalper till. Allt detta ar kostnadsfritt for 
anvandarna. 135 

6.4.1 Anvandarundersokning I 

Eftersom Blacksburg Electronic Village ar ett experiment, sa gjordes det en utvardering 
av verksamheten pa biblioteket fOr att se hur projektet hade utvecklats. Det som framst 
undersoktes var hur Internettjansterna anvandes under projektets fern forsta manader. I 
utviirderingen anvandes bade kvalitativa och kvantitativa metoder, dar den kvalitativa 
delen bestod av tva olika. intervjukallor, dels en grupp slumpmassigt utvalda anvandare 
och dels en intervjugrupp med frivilliga informanter. Detta lag sedan som ett 
komplement till den kvantitativa undersokningen som ocksa gjordes, dar det stalldes 
liknande fragor i form av en enkatundersokning. 136 

Med enkaterna som delades ut ville biblioteket :fa svar pa fnigor om anvandarnas 
datorvana, deras tillgang till olika natverk och bakgrundsinformation om anvandarna. 
Bibliotekets undersokning var medvetet utformad sa att de skulle kurma gora en 

133 Patron usage of the Internet at the Blacksburg area library, http://www.montgomery
floyd .lib. va. us/pub/libpages/reports/pat-intr.htm 1 
D

4 Ett lokalt nl:itverk. LAN 
135 Patron usage of the Intemet at the Blacksburg area library, http://www.montgomery
floyd.l ib. va. us/pub/libpages/reports/pat- intr. html 
136 Ibid 
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jamforelse mellan dem som anvander Internet pa biblioteket och dem som hade en egen 
uppkoppling. Enkiiten besvarades under en vecka av 73 personer. 137 

6.4.1.1 Detar av resultaten 

Skillnader i konsfOrdelningen var ett av resultaten som kom fram i undersokningen av 
---- -.- . .--···-- ·----------.. ~ ....... ---·-·-----~ .. -~ ....... ·---·----··~ .. ~·--··-- - ------·--· o. ••• ,_ ........ ~. '"-•-M ......... 

~-~~l!Y..~~-~~ B~~-~~ d~ ~~~ ~~v~-~~ . ~p)jot~t~l$.lntem~~a!!sl~:ning. Blanaaem 
som anvande BEVs Internetanslutnmg fnin arbetet eller hemma var 78:1% man och 
21,9% kvinnor. Av dem som anvande Internet pa biblioteket var 54,2% man och 45,8% 
kvinnor. Andra resultat som kom fram var att manga av bibliotekets Internetanvandare 
var skolungdomar som iinnu inte hade gatt ut high school. I en jamf6relse mellan 
BEV anvandar~~~~m.1.Pl!s!~JllJ~m.~.t.h~mm.<!J;!)Je.r_pa.ar.b.e.l~LQfh. m~!fiD. .. 4~;-p~-~9m=~rry~de .. 
Tnte~net pfbibliotek~t,_ s~ .lJ~c;l~_bililiPt~k~b-~~§-!<~~ ..i <llJm~~tm!VsfL~.ct~tory~_J}a,).~g~e 
_iii~~?.~ster Ocn ·en· Hi.gre....utb.ildningsn.i~~- Med hjalp av inloggningssiffror och enkaterna 1 I 
kom man fram till att bibliotekets Internetanslutning hade medfort att biblioteket fatt f 1 
manga nya anviindare och besokare och att besoken skedde mer regelbundet. For 53,5% fj 
av anviindarna var biblioteket det enda stiillet som de hade tillgang till Internet. Det som' 
framst anvandes var Gopher, 61% och e-post, 3 9 %138 

• I enkaten fick besokaren ocksa) 
svara pa i vilket syfte denne anvande Internet till i allmiinhet och svaren blev: fOr eget 
syfte 18,8%, underhallning 31 ,3%, utbildning 25%, arbete 6,3%, och personlig 
kommunikation 15,5%. 

For dem som anvande BEV i utbildningen kunde undersokarna konstatera att det via 
Internet hade blivit lattare att Hi tag pa material som annars inte fanns pa biblioteket. En 
annan funktion som var det huvudsakliga syftet till att Internet anviindes var 
kommunikation, och da friimst e-post. Detta gjorde det Hittare for dem att halla 
kontakten med familj och vanner i USA och mnt om i viirlden. 

Oberoende av i vilket syfte Internet anvandes, sa ansag undersokarna att det viktigaste 
med Internet var att det fyll er anvandarnas informationsbehov, oavsett hur dessa ser ut. 

Anvandarna kande en viss frustration nar de anvande Internet, eftersom materialet dar 
upplevdes som oorganiserat och rorigt. Undersokarna menade att vid tillfallen da 
manniskor inte sjiilva har tid eller talamod att soka, har bibliotekarier en roll att fylla 
som mediatorer och cyberguider i den fOranderliga Internetviirlden. 

I en fraga i undersokningen undrade man om anvandarna var nojda med hjalpen som de J 
fick av personalen och dar svarade: 71,7% att de var mycket nojda och 18,9% att de var 1 

ganska nojda, 7,5% att de var lite missnojda och 1,9% kande sig mycket missnojda. 139 
. j 

137 Ibid 
138 Baserat pA loggdata, Telnet och FTP kunde inte matas. 
139 Patron usage of the Internet at the Blacksburg area library, http://www.montgomery
floyd.l ib. va.us/pu b/libpages/reports/pat-intr .htm I 
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6.4.2 Personalundersokningen 

Innan BEV oppnades for allmanheten ordnades utbildning for personalen och tolv av 
dem genomgick vid tre tillf<illen undervisning. Totalt fick varje individ minst fyra 
timmars utbildning. Forsta tillfallet var en allman introduktion, vid den andra 
sammankomsten gavs en repetition och sedan fick personalen mer undervisning pa 
Internet, bra sidor visades och uppkoppling via Telnet till universitetsbibliotek m m 
Hirdes ut. Det fanns ocksa tid till enskilda fragor. Vid det tredje motet delades en 
omfattande amneslista och 20 olika fragor ut som skulle besvaras med hjalp av internet. 
Under hela perioden uppmanades personalen att sjalva anvanda Internet sa mycket som 
mojligt for att trana och lara sig. I det stora hela var personalen nojd med upplaggningen 
och innehallet i utbildningen. Det ansags vara en fordel att utbildningstillfallena var 
spridda over ett par veckor, eftersom det ledde till att lektionerna blev effektivare an om 
det endast hade varit ett langt tillHille. 140 

6.4.3 Referensundersokningen 

I denna undersokning var syftet att ta reda pa hur Internet paverkade bibliotekets 
mojligheter att forbattra referensarbetet, genom att ha tillgang till Internet som 
informationskalla. Analysen baserades pa den forsta och andra undersokningen 141 for att 
se om Internet hade okat informationsflodet. Resultatet av jamforelserna baserades i den 
andra delen pa 278 svarande. 12~t slutlig~~sultatet visade enligt und.~rsokar..g~ pa en 
siggifika11t oJq1ing av tillganglig .lnf9rma~on pAb-ib1Ioteket~ .. men med tillagget-att 
( __ , -~- ---·· ·----~-· --·-··- ··-· .... · --··-~-- ----·- --· ·- ---
elektroniska kallor bara blir en tillgang om personalen vet hur d~j_k_a _ _h~g!era kallorna 
o~fi..~--~atb.e~an1~ J.l1~4_'4_~j£. .. Det heionades._attpersonalensTnstalining var ytterst viktigt 
for att anvandningen av nya medier skulle bli lyckad. Det var ocksa viktigt att 
personalen fick tid och traning pa att anvanda Internet. Internet maste bli integrerad i 
den dagliga verksamheten istallet for ett tillagg till den. 142 

6.4.4 Anvandarundersokning II 

Inom BEV gjordes ungefar ett ar senare en andra anvandarundersokning. Detta for att se 
vilka forandringar som skett under tiden som Internet funnits pa biblioteket. 
Undersokningen genomfordes under tre veckor och 75 enkatsvar var anvandbara. Tre av 
fragorna hade andrats lite fOr att passa in i de forhallanden som radde vid 
undersokningstillfallet. 68% av dem som deltog i undersokningen hade egna datorer. 
65% av de tillfragade var man och 35% kvinnor mot 54% man och 46% kvinnor i den 
tidigare undersokningen. Medelaldem var 33 ar i den andra undersokningen. 143 

140 Staff perceptions of Internet training, http://www.montgomery
floyd.l ib. va. us/pub/libpages/reports/staf-toc.htm I 
141 Man gjorde liven en referensundersokning fore och efter Intemetimplementeringen . 
142 Zicko, http://www.montgomery-floyd.lib.va.us/pub/libpages/reports/rssiitoc.html 
143 Zicko, http ://www .montgomery-floyd.lib. va. us/pub/libpages/report/bevusii/background.htm I 
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Resultaten visade att andelen anvandare som anvande Internet i arbets- eller 
affarsrelaterade situationer hade okat fran 6% i den fdrsta undersokningen till 12% i den 
andra. I kategorin underhallning/noje hade daremot anvandningen sjunkit fran 31% till 
21%. Andelen anvandare som utnyt~ade Internet for personlig kommunikation hade 
okat fran 15,6% till 26%. Anvandare som var nojda med Internet som ett bra redskap 
okade fran 87% till 95%. Detta kan enligt undersokningen hero pa att Internet funnits pa 
biblioteket langre och att anvandama hunnit bekanta sig mer med Internet samt att 
World-Wide Web introducerats. 144 

Sammanfattningsvis kan sagas att antalet Intemetanvandare hade okat sedan den forsta 
undersokningen. Biblioteket fungerade for manga som ett stalle dar det gavs mojlighet 
att prova pa Internet, for att sedan kunna avgora om de tycker att det skulle vara vart att 
skaffa en egen uppkoppling i hemmet. Det var fortfarande ofta sa att biblioteket var det 
enda stallet anvandama hade tillgang till Internet p<i. Vad som mer kom fram var att 
aven om manga av anvandarna klarade sig sjalva nar de anvande Internet,' sa var de 
beroende av personalen i forsta hand, nar nagonting kranglade. Anvandarna sjalva 
betonade ocksa i undersokningen vikten av att ha kunnig personal pa biblioteket, som 
kunde hjalpa dem nar problem uppstod. Anvandama tyckte ocksa att det var viktigt med 
anvandarutbi1dning, att aven dessa fick mojlighet att lara sig mer. BEV hade ordnat 
detta i "workshops". 145 

6.5 Datorvanor 1995 

I foljande avsnitt redovisas en del av svenskarnas erfarenheter av datorer. Nagra fnigor 
som stalls i undersokningen ger en stOrre forstaelse for vad datorn anvands till i 
hemmet. Det ar 17% av informanterna som fran hemmet ar uppkopplade mot en annan 
dator, men hur stor andel av dessa som huvudsakligen ar Internetanvandare framgar inte 
i undersokningen. Darfor ar det mer generella faktorer som vi vill visa pa, forhallanden 
mellan kvi1mors och mans datorvanor, hur landets regionala spridning ser ut samt vad 
hemdatorn anvands till. Detta for att fa ett bredare underlag till det avslutande 
diskussionsavsnittet. 

Datorvanor 1995 ar en undersokning gjord av Statistiska Centralbyran pa uppdrag av 
IT-kommissionen. Den baserar sig pa telefonintervjuer med 10 106 individer i aldern 
16-64 ar. Bortfallet var 2 494 personer, 19,8%. SCB bedomer, trots nagra mojliga 
felkallor, undersokningens tillforlitlighet som ratt god. 146 

I inledningen star att lasa att undersokningens mal var att belysa datoranvandningen i 
Sverige 1995. Detta med anledning av att anvandningen av datorer i samhallet har okat 
laaftigt de senaste aren. 

Omkring 60%, drygt 3,1 miljoner, av den svenska befolkningen i aldern 16-64 ar ar eller 
har varit datoranvandare. Med datoranvandare avses den som anvander elle.r har anvant 

144 Zicko, http://www.montgomery-floyd.lib.va.us/pub/libpages/report/bevusii/pattems.html 
145 Zicko, http://www .montgomery-floyd. lib. va. us/pub/libpages/reportlbevusii/conclu.html 
146 Datorvanor 1995, s. 54 

47 



migon typ av dator, dataterminal, kassaterminal eller annan typ av datoriserad utrustning 
i arbetet e_Uer i hemmet. Har raknas aven TV -spel in. 64% av miinnen har 
datorerfarenhet, medan motsvarande siffra for kvinnorna iir 57%. Den stOrsta 
anvandningen, 66%, hittar man i aldersgruppen 25-34 ar och den lagsta, 47%, i fildem 
55-64 ar. A.ven hiir finns skillnader mellan man och kvinnor. K vinnor anvander datorer i 
genomsnitt mindre an man. Skillnaderna i anvandning ar stOrst bland de yngre och de 
aldre kvinnorna. 147 Stockholms liin har en stOrre andel datoranvandare an ovriga landet. 
Generellt kan sagas att andeleH datoranviindare minskar i forhallande till kommunernas 
och lanens befolkningsstorlek. Blekinge finns dock med bland de lan som har relativt 
hog andel anvandare. 148 

I den undersokta gruppen sage~ sig 28% vara anvandare av dator i hemmet. A ven har 
anvander en stOrre andel man dater i hemmet an kvinnor, drygt 30% mot 22%. Den 
st0rsta anvandargruppen finns i a.ldern 16-19 ar, dar 3 7% anvander datorer hemma. I 
minst utstrackning anvander personer i aldern 55-64 ar hemdatorer. Ocksa har finns 
skillnader var i landet man bor. A v samtliga som anviinder datorer i hemmet bor drygt 
40% i storstadsregionerna. A ven har firms Blekinge med i den gruppen som har nast 
hogst andel datorer i hemmet. '49 

Det vanligaste anvandningsomradet for datorn i hemmet ar for eget skrivarbete och for 
att skOta privatekonomi och foreningsverksamhet. Omkring 80% anvander datorn till 
detta, men runt 55% anviinder den ocksa for spel och hobby. Andra 
anvandningsomraden iir forvarvsarbete och utbildning. Datorerna anvands flitigt i 
hemmen, 23% anvander datorn varje dag och knappt 50% anvander den nagon eller 
nagra ganger i veckan. Man anvander hemmets datorer oftare an kvinnorna. 150 

Cirka 1 7% av datoranvandarna i hemmet har en uppkoppling mot nagon annan dator 
utanfor hemmet. A v dessa sager sig en tredjedel inte anvanda denna uppkoppling. 
Vanligt forekommande anvandningsomn'lden iir annars att hiimta och/eller lamna 
information fran BBSer151 och Internet. 9% av anviindarna skickar e-post och telefax 
med hjalp av uppkopplingen. 152 

6.6 Dagens och morgondagens Internetanvandare 

Undersokningen forsoker visa pa vern Internetanvandaren iir och vad denne anvander 
Internet till. Flera av resultaten i den ar jamforbara med vfua egna, t ex alder, 
anvandning och datorinnehav. Undersokningen grundas pa ett brett 
undersokningsmaterial, men ibland dras alltfOr stora generaliseringar. Vi tyckte dock att 
det ar intressant att visa pa andra undersokningar som har gjorts om Internetanviindning, 

147 Ibid, s. 13 
148 Ibid, s. 15ff 
149 

Ibid, s. 36ff 
150 Ibid, s. 44f 
15 1 Bulletin Board System, aven kallad elektronisk ans lagstavla, ar en dator kopplad till telefonnatet, dit 
man via modem kan koppla upp sig. Behover inte var Intemetuppkopplade, aven om det finns de som ar 
det. Dar finns det ingen som kontrollerar materialets kvalitet eller som overvager om publiceringen kan 
vara straffbar. 
152 Datorvanor 1995, s. 46 
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... 
eftersom det ar svfut att hitta liknande undersokningar, beroende pa att Internet ar en 
relativt ny foreteelse i Sverige . 

Dagens och morgondagens Internetanvandare ar en rapport gjord av det 
forskningsbaserade konsultforetaget KAIROS Future AB tillsammans med 
Forskningsgruppen for samhtills- och informationsstudier (FSI) som i sin tur samarbetar 
med Stockholms Universitet. 153 

Underlaget till rapporten grundar sig pa enk:ater, 100-200 stycken utskickade per vecka 
under perioden april-november 1995. Det var ett obundet slumpmassigt urval till 
personer i aldern 16-79 ar. Fragorna som redovisas i rapporten har ursprungligen tillhort 
en stOrre undersokning. Rapporten grWldas pa cirka 2 500 svar. FSI har en 
genomsnittlig svarsfrekvens pa 75%. Den overgripande slutsatsen som kunde dras var 
att kunskapen om och anvandandet av Internet okar i Sverige. 154 

Rapporten behandlar en mangd olika variabler, bl a harkomst, civilstand, inkomst och 
facktillhorighet. I det foljande tas endast de faktorer som ar relevanta for uppsatsens 
amne upp. 

Andelen som inte ails kanner till Internet minskade fran att i april ha varit 23% till 15% 
i november, for hela perioden ar siffran 20%. Resterande siffror ar genomsnittsliga for 
hela undersokningsperioden. 54% sager sig val kanna till Internet. 155 Skillnader finns 
mellan mans och kvinnors kannedom om Internet, 17% av mannen och 23% av 
kvinnorna katmer inte till det, medan motsvarande siffror for att val kanna till Internet ar 
8% respektive 3%. 156 Det finns aven alderskillnader vad det galler att ha katmedom om· 
Internet, bast kanner de som ar fodda pa 1960- och 70-talet till Internet. De som ar fodda 
pa 1910- och 20-talet bar i allmanhet ingen eller mycket lite kannedom. 157 

Nagot samband mellan harkomst och Internetkannedom kunde inte pavtsas i 
undersokningen. Har kastar dock undersokaren in en brasklapp och sager att det kanske 
kan bero pa att icke-svensksprakiga invandrare inte bar besvarat enk:aten. 158 

Skillnader i kannedom om Internet finns ocksa beroende pa var i landet man bor. Ju 
storre stad desto stOrre ar kannedomen om Internet, i storstaderna kanner 13% inte till 
vad Internet ar medan 25% pa landsbygden svarar detsamma. A v de som sager sig 
kanna till Internet val bor 9% i nagon storstad och endast 3% pa landsbygden. 159 

I undersokningsgruppen ar det 3% som regelbundet surfar och anvander e-post. 160 Detar 
i de yngre aldrarna som anvandningen av Internet ar stOrst. 8% av de som ar fodda pa 

15' , Angmyr 1996, s. 7 
154 Ibid, s. 4 
155 Ibid, s. I 2 
156 Ibid, s. 25 
157 Ibid, s. 3 If 
158 Ibid, s. 39 
159 Ibid, s. 46 
160'Ibid, s. 15 
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1970-talet ar regelbundna anvandare mot 0% i de aldsta aldersklassema. 161 Cirka 1 0% 
planerar eller anger att de kommer att bli anslutna inom en snar framtid. 162 

Att det finns ett samband mellan Internetkannedom och innehav av hemdator ar 
uppenbart. A v dem i undersokningen som har hemdator iir det endast 5% som inte 
kiinner till Internet, medan motsvarande siffra for dem som inte har dator hemma iir 
24%. 13% av de som kanner till Internet val har dator hemma. Motsvarande siffra for 
dem som inte har dator hemma ar 2%. 163 

Rapporten forsoker ocksa kartlagga vern som iir datorinnehavare. Resultaten visar att 
cirka 25% ar innehavare av dator, av dessa ar drygt haften man, lite mer an 40% ar 
fodda 1960 eller senare och ~rygt halften bor i nagon storstad eller stOrre tatort. 164 

Motsvarande siffra i Datorvanor 1995s undersokning ar att 28% har tillgang till dator i 
hemmet. Eftersom fOIUtsattningarna skiljer sig lite, bl a aldersurval och antal 
undersokta, sa ar den inte direkt jamforbar, men korrelationen kan dock anses vara god. 
Svfuigheten att utlasa hur stor skillnaden mellan att vara innehavare av dator och att ha 
tillgfmg till dator kan ocksa vara en forklaring till att det skiljer 3 procentenheter mellan 
de tva undersokningarna. 

Tillvaxt av Internetkiinnedom behandlas avslutningsvis. Understikaren anser att det ar 
fullt mojligt att riikna fram tendenser utifran undersokningens material som bas. 165 Med 
hjalp av en ekvation blir svaret att i september ar 2001 kanner alla val till Internet. Detta 
ar rapporten dock sjalv kritisk till da en rad faktorer spelar in. Vad de istallet anser vara 
rimligt ar att i slutet av 1997 har 50% av svenskarna i aldern 16-79 fu mycket god 
kiinnedom om Internet. 166 De anser vi dare att kannedomen om och anvandandet av 
Internet i framtiden kommer att vara starkt beroende pa tillviixten av hemdatorer. 

"De som inte har hemdator och inte har tillgang till dater i arbetet kan 
visserligen ga [pa] nagot av internetkafeerna i storsHidema men sa troligt iir 
det val inte att man utvecklar ett regelbundet surfande pa kafe. E-post 
anviindande ar i alla fall uteslutet." 167 

Enligt rapportens berakning kommer alla svenskar att vara hemdatorinnehavare om 30 
ar. Vidare kommer fu 2000 alia hemdatoranvandare att anvanda Internet. Det spas ocksa 
att den stOrsta tillvaxten i .anvandandet kommer att ske bland de fodda 1960-79, dar 50% 
blir Internetanvandare i borj an av 1998. 168 

Rapporten har totalt fOrbisett bibliotekens mojligheter att fungera som en inkorsport och 
ge manniskor kannedom och kunskaper om Internet da alit fler bibliotek i Sverige 
kopplar upp sig och stiiller publika tetminaler till allmiinhetens forfogande. 

161 Ibid, s. 31 
162 Ibid, s. 2 
163 Ibid, s. 87 
164 Ibid, s. 90 
16

; Ibid, s. 13 7 
166 Ibid, s. 140 
167 Ibid, s. 146 
168 Ibid, s. 3 

50 



6.7 Datorer i jobbet och i hemmet 

Undersokningen syftar till att visa pa skillnader mellan olika yrkesgruppers anvandning 
och innehav av datorer. Orsaken till att vi har valt att redovisa undersokningen ar for att 
ge en okad fdrstaelse till varfdr det ar viktigt att biblioteken fyller det tomrum som kan 
uppsta i kunskapsklyftorna, nar inte alla har mojlighet eller kan fa tillgang till dator i 
hemmet eller pa arbetet. 

Detta ar en undersokning gjord av LO och grundas pa SCB-undersokningar av 
levnadsfOrhallandena 1994. Levnadsforhallandena bygger pa besoksintervjuer med ett 
slumpmassigt urval av den svenska befolkningen. LO har utifran materialet kommit 
fram till att 15% av LOs, 34% av TCOs och 51% av SACOs medlemmar har tillgang till 
dator i hemmet. 169 

Det finns ocksa klara skillnader mellan mans och kvinnors anvandning av dator i arbetet 
inom LO, TCO och SACO. Det ar mannen som i hogre grad anvander datorer. 
Skillnaderna ar ocksa aldersrelaterade, och detta sarskilt inom LO, dar bade man och 
kvinnor i de yngsta och aldsta aldrama, 16-24 ar och 55-64 ar, anvander dator i jobbet i 
en lagre utstrackning ani andra aldersgrupper. Att de yngre inte anvander daterer beror 
delvis pa att en stor del av dem har "okvalificerade" arbetsuppgifter som inte kraver 
dateranvandning, trots att ungdomar ofta har kunskaper inom det emradet. Bland TCO
ech SACO-medlemmar ar skillnaderna mellan elika aldersgrupper mindre. Andelen 
medlemmar inem organisationerna som anvander dater i arbetet har okat kraftigt de 
senaste sex aren. 170 

Undersokningen har ocksa tittat pa vilka familjetyper som har tillgang till dater i 
bemmet och dar finns tydliga skillnader. Familjer med barn har i hogre utstrackning 
dator i hemmet, medan ensamstaende med barn ar undantaget. Det ar ocksa vanligare 
med dater i hemmet bland tjansteman an bland arbetare. De regionala skillnaderna bland 
des sa ar sma. Anstallda som arbetar med datorer pa job bet skaffar i hogre utstdickning 
dator i hemmet. Detta galler for saval LO, TCO som SACO. Av alia anstallda har 28% 
tillgang till dater i hemmet. Det finns aldersmassiga skillnader med dator i hemmet, det 
ar framst i den aldsta gruppen 55-64 ar som !a medlemmar har dator hemma. Bland 
unga LO-medlemmar ar det en stOrre andel man an kviru10r som har tillgang till dator i 
hemmet, medan det i de hogre aldrarna, 30-44 ar och 45-54 ar, ar omvant. 171 

Som en konunentar till det evanstaende bor det namnas att det finns en fara i att klyftan 
mellan barn och ungdomars uppvlixtvillkor i fraga om datoranvandning okar. Detta kan 
komma att bli ett allvarligt handikapp for dem som inte har tillgang till dator hemma, 
genom att de halkar efter i dagens kunskapssamhalle. Detta okar risken fOr en skiktning 
i samhallet, dar de starka tar for sig medan andra stalls utanfor. 172 

169 Nelander 1995, s. 9 
170 

Ibid, s. 5ff 
171 Ibid, s. 9ff 
172 lbid, s. 4 
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6.8 Fyra IT-dagar per bibliotekarie 

DIK-forbundet har genomfort en enkatundersokning bland kommunalanstiHlda 
bibliotekarier. Enkaten skickades till lansbiblioteken. Syftet var att undersoka dels hur 
mycket utbildning landets bibliotekarier har fatt pa IT -ornradet 1995 och dels ta reda pa 
hur manga av dem som har en egen PC pa sitt arbete, och om de kan kommunicera 
externt med den. 80% av landets kommuner besvarade enkaten. Stockholms stad, 
Goteborgs stad och kommunerna i Norrbottens Ian finns inte med i undersokningen. 

Resultaten visar att bibliotekarierna i genomsnitt fick 4,1 utbildningsdagar. 
Utbildningen inneholl bl a PC-kunskap, ord-och textbehandling, biblioteksdatasystem, 
databassokningar och overgripande IT-kunskap173

. Antalet utbildningsdagar varierar 
kraftigt mellan de olika lanen. 4 7% av bibliotekarierna har egen PC pa sitt arbete och av 
dessa har 45% modem for extern kommunikation. I Blekinge ar PC-tatheten stOrst med 
86% . 174 

En brist for var del ar att inte Stockholms stad fmns med i undersokningen. Vi tyckte 
dock att det var intressant att visa hur det generellt ser uti landet. 

6.9 Internet och juridik 

Inom detta omrade aterstar annu manga komplicerade fn'lgestallningar att lOsa. I var 
intervjuundersokning med personalen har vi stallt fragor angaende de juridiska 
komplikationer som kan finnas pa Internet. Det foljande avsnittet avser att ge en bild av 
hur lagstiftningen ser ut pa omradet och hur olika grupper i samhallet ser pa de problem 
som finns. 

6.9.1 Medierevolutionens rattsliga problem 

I sitt fOredrag "Copyright och nya medier" hallet pa DIK-dagen i Stockholm 1995-12-01 
sHillde sig Peter Seipel, professor, jur dr, vid Institutet for rattsinformatik, fragan om 
medierevolutionen kastar det traditionella rattighetsskyddet over anda. 

Ar lankarna fran ett dokument pa lnternets World-Wide Web det samma som citering? 
God sed ska alltid foljas, men vilket lands sed ar det som ska galla? Detta var fragor 
som Seipel stallde i sitt anfOrande. 

Upphovsratten grundar sig bl a pa verkets originalitet och dess skapande insats, att 
upphovsmannen ar den ursprungliga rattsinnehavaren och att det ar ett formskydd och 
inte ide- eller metodskydd. 

173 T ex kurser i Internet och CD-ROM 
174 . Larsson 1996, s. 13 
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Juridiska problem uppstar salunda, enligt Seipel, nar upphovsratten mater 
informationsteknologin. An fmns det inga fardiga svar pa fragorna vad som hander nar 
det globala blir lokalt, nar verksamheter borjar i nya "rum" och nar 
informationsinnehallet skiljs fran sin forpackning. 

EU-kommissionens gronbok om upphovsriitt och nya medier behandlar problem och ,r-·- .. . 

fenomen som uppstar pa detta omradet. Seipel pekade pa en rad sadana. Det forsta I l ~ 
problemet ar vilket lands lag som ska tillampas nar det galler intrang, anvandning och . ./ 
rattsskydd. En annan fragestallning galler konsumtion av rattigheter. Nar en bok val ar 
said i bokhandeln ar spridningsratten konsumerad och boken :tar Umas ut eller saljas 
vidare. Men vilka rattigheter har den som lagger ut nagonting pa Internet? Ett annat 
problem ar mangfaldiganderatten. Vad ar mangfaldigande i den elektroniska varlden? 
Har ett exemplar framstallts nar en bild eller en text visas pa en skram? Det blir ocksa 
Hittare att forandra ett verk, placera in det i andra sammanhang och ta bort 
upphovsmannens namn niir dokumentet ar lagrat elektroniskt. 

Han menar att ovanstaende fragor iir inte rattsligt avklarade an. Dessutom maste en 
teknik som klarar av de juridiska kraven pa rattighetsidentifiering, betalning och 
rattighetshantering pa elektroniska medier utvecklas. 

Datorprogram ar skyddade i upphovsrattslagen. De behandlas som litterara och 
konstniirliga verk. Men nar det giiller databaser finns det inga regler i den lagen, men 
EU har ett direktiv under arbete som kan innebara forandringar i upphovsrattslagen. En 
databas kan, enligt Seipel, vara vad som heist, t ex en multimediaencyklopedi, Internets 
World-Wide Web eller elektroniska konferenser. 

En annan intressant fraga som Seipel tog upp ar hur man kommer at elektroniska 
lagovertradelser. Hur gor man beslag och rannsakan pa Internet? Vad bander med 
yttrandefriheten? Seipel tror att de ideella rattigheterna behover starkas, kanske pa 
bekostnad av de ekonomiska: "Det ar mojligt att det blir nodvandigt for att framja 
informationsriitten i samhallet. Informationsfriheten ar det viktigaste intresset, 
upphovsratten ar sekundar." 175 

6.9.2 Lagar pa Internet 

En problemstallning som dykt upp .i sam band rned Internets enorma utbredning varlden 
over ar hur brottsligheten dar ska stavjas. Detta ar en fraga som tas upp i artikeln Den 
olagliga hemsidan. Bratten spanner over ett vitt Hilt, fran kontokortsbedragerier till 
rasistisk propaganda. Kontrollen ove.r den information som sprids pa Internet ar ett 
svargripbart problem. Genom obetiinklighet kan en rad lagovertradelser goras bara 
genom att lagga ut en hemsida pa Internet. Det kan galla brott mot lagar som t ex 
marknadsforingslagen och upphovsrattslagen. 

lnformationsteknologin gor det speciellt svart att skydda upphovsratten, den digitala 
tekniken gor att ljud, bild och text pa ett relativt enkelt satt kan kombineras och 

175 Seipel, 1995-12-01 
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foriindras. De snabba och obegransade overforingsmojligheterna och de ringa 
kvalitetsforlusterna vid kopiering bidrar ocksa till att ratten blir svarare att havda. Da ar 
fragan om en sarskild upphovsratt enbart for det digitala materialet behovs. I artikeln 
framkommer att Justitiedepartementet i en diskussionspromemoria anser att den 
nuvarande upphovsrattslagen ger tillrackligt skydd aven i cyberrymden. 

De fiesta regler som styr Internet ar nationella, vilket ilmebar att om en hemsida pa 
svenska laggs pa en dator i .ett annat land sa ar det det landets lagar som galler. 
Upphovsrattsreglerna galler dock internationellt ide fiesta lander. 

De senaste andringama i den svenska upphovsrattslagstiftningen har styrts av direktiv 
fran EU, bl a har databolag fatt en sarstallning nar det galler forhallandet mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. For narvarande arbetar EU med ett direktiv som ror 
upphovsratten for databaser. Enligt justitiedepartementet kommer detta direktiv att 
senast den 1 januari 1998 tas in i den svenska upphovsratten. Den vanligaste pafoljden 
fOr immaterialrattsliga brott iir dagsboter, men det kan aven ge upp till 2 ars fangelse. I 
nuHiget finns det inga riittsfall som ror upphovsintn'lng pa Intemet. 176 

6.9.3 Hur olika grupper ser pa upphovsratten 

~ Upphovsratt pa Internet ar titeln pa en uppsats gjord av tva studenter pa Mediecentrum 
vid Hogskolan i Kalmar. Syftet var "att ge en inblick i de problemstallningar, asikter 
och tankar som finns kring upphovsrattsproblemen". De har anviint sig av tva metoder i 
sitt arbete, dels en litteraturstudie och dels en enkat~ och intervjuundersokning, dar 46 
Internetanviindare177

, tio Intemetpublicister178 och tolv olika upphovsdittsliga 
intresseorganisationer179

, alltsa grupper som berors av upphovsrattsfragor pa Internet, 
undersoktes. 

I slutsatsen konstaterar forfattarna att: "I den kultur som racier pa Internet idag existerar i 
princip inget upphovsrattsligt skydd". Material som egentligen skyddas av 
upphovsrattslagen kopieras och sprids utan urskiljning. Stora skillnader finns i attityden 
till upphovsratten mellan anvandarna och intresseorganisationerna. Dessutom finns det 
meningsskiljaktigheter mellan teknikutvecklare och jurister, om hur man lOser fragorna 
infOr framtiden. Ett av nulagets stOrsta olOsta problem, fortsatter de, ar hur man ska 
kunna ha kontroll over verket nar det lagts ut pa Internet, vad galler mfmgfaldigande och 
ersattning. Det som gor beslutsfattandet till en utdragen process ar att de olika kraftema · 
drar at olika MIL 

Intresseorganisationerna ar konservativa och anser att dagens !agar fungerar i grund och 
botten, endast en modifiering och anpassning behovs for att lagarna ska bli anvandbara 
bland de digitala medierna. Intemetanviindare, a andra sidan, kanner battre till Intemets 
natur och havdar att lagarna inte fungerar, att informationen maste betraktas som 
"ickefysiska fenomen" och utifran det skapa nya losningar. 

176 Den olagliga hemsidan, http://www.et.se/afv/artiklar/96-07 /96-07-temaadvokatS.htm 1 
177 Personer som gAtt en 5 palings lnternetkurs 
178 Personer fran t ex Aftonbladet och· Karin Boye Slillskapet 
179 Personer fran t ex Sveriges Fl::irfattarforbund och Svenska fotografers Forbund 
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Anvandarna ser den okade kommersialiseringen som en risk for styrning och beroende. 
Internet var ursprungligen tankt som "ett anarkistiskt system utan kontrollmojligheter". 
Saledes motsatter sig de som kanner Internets anda alla forsok till att gora profit av 
Internet. 

Olika tekniska lOsningar tillsammans med universella lagar och regler kan vara ett satt 
att hantera den framtida upphovsratten. Forfattama avslutar med att konstatera: "Beslut 
maste tas internationellt och maskineriet gar tungt. Det tar alldeles for Hing tid och den 
tekniska utvecklingen vantar inte". 180 

6.9.4 Vad regeringen gor 

Vid ett regeringssammantrade den 19 maj 1994 fattades ett beslut om att tillsatta en 
kommitte, den gavs namnet Rattsliga 6vervaganden kring informationsteknologi. 
Kommittens uppdrag ar att utarbeta ett forslag till den rattsliga reglering som kan 
behOvas vid imattande av BBSer och fOr anvandning av elektroniska dokument. I 
kommittedirektivet stalls fragan om tekniken har sprungit ifran lagstiftningen. Det 
konstateras, utifran exempel inom olika rattsomraden, att det finns ett behov av att ta 
reda pa vilka konsekvenser den nya informationsteknologin kan fa pa olika regelverk. 
Analys av konkreta rattsliga fragor av den typ som givits kommitten, ligger helt i linje 
med det arbete som Informationsteknologikommissionen startat. Datalagen, 
offentlighetsprinicpen, sekretesslagen, arkivlagen m fl . bor stallas i relation till den 
mojlighet som en oppen och fri kommunikation med datorer ger. Utredaren ska inte. 
hindras av det intemationella arbete som kan paga i liknande fr·agor, utan h~Ula sig 
underrattad om detta. Vidare ska hansyn tas till det arbete som pagar inom Europaradet 
och EU. Detta utredningsarbete pagar annu. 181 

6.10 Censurfragan 

Detta ar en fraga dar det finns manga olika asikter. Censurfragan kan ses ur ett antal 
olika synvinklar. For att ge en bakgrund till den fragan vi stallde till informanterna om 
deras insUillning vad det galler censur av Internet, tar vi hiir som jiirnfdrelse upp nagra 
andra personers synpunkter. 

6.10.1 The Communications Decency Act 

Torsdagen den 8 februari 1996 skrev president Clinton under "The Communications 
Decency Act". Detta ar en del i en storre telekommunikationslag som har vackt starka 
reaktioner bade i USA och varlden over. Lagen som delvis beror Internet innebar att det 
i USA har blivit kriminellt att via datorer och teleledningar distribuera pornografiskt och 
obscent material sa att minderariga kan fa tag pa det via Internet. I detta omfattas da inte 

180 Samuelsson, http://www.mc.hik.se/-mp93ks/upphovs2.txt 
181 Rattsliga overvagnaden kring informationsteknologi, http://www.dtek.chalmers.se/Datafrihetlit
direktiv.html 
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enbart sadant som redan ar olagligt i samhallet i ovrigt, utan censuren ska tacka ett 
mycket bredare material. Straffet ar boter pa upp till 250 000 dollar eller maximalt tva 
ars fangelse. De som foresprakar lagen gor det med argument som att "skydda barn fran 
hardporr" medan motstandarna hiivdar att det ar censur och att yttrandefriheten i USA ar 
i fara. 182 

6.1 0.2 Reaktioner i USA 

Howard Rl1eingold menar i sin artikel Why censoring cyberspace is dangerous & futile 
att lagstiftningen i USA inte ar nagon Iosning for att komma till ratta med problem som 
pornografi, pedofili och annat suspekt material som firms pa Internet. Det blir t ex 
tekniskt och politiskt omojligt att kontrollera material som finns pa servrar i andra 
lander. Och ska man ocksa stoppa pornografiskt material som finns i andra medier, 
tidningar m m? Han tycker att det istallet ar foraldrar och vuxna som i hogre grad bor ta 
sitt ansvar. Skaffar man en Internetuppkoppling i sitt hem sa bor foriildrarna vara 
vaksamma. Vad gor deras barn niir de iir ute pa niitet? Rheingold menar ocksa att det ar 
upp till var och en om man i sitt hem vill ha nagon form av censurprogram installerat, 
men fortsiitter med att barn och ungdomar anda kommer i kontakt med det material som 
foraldrar och skola vill skydda dem ifran. Det ar da enligt Rheingold battre att lara bam 
och ungdomar att fOrkasta kommunikation och bilder som ar motbjudande och att det 
ocksa iir viktigt att lara dem vad som ar ratt och fel. Det kanske viktigaste av allt, skriver 
Rheingold, iir att barnen kan beratta for sina foraldrar eller liirare om nagot inte verkar 
ratt, for att da kunna fa hjalp och mojlighet att diskutera saken med nagon vuxen. 
Rheingold avslutar sin artikel med att pedofiler och sexfixerade anvander Internet, men 
att de ocksa anvander telefoner och brev, och att ingen skulle komma pa tank en att 
infora censur for den sortens kommunikation. Hur ska man annars kunna lara barn av 
idag att leva i en icke-censurerad viirld. 183 

I protest till The Communications Decency Act gjorde manga hemsidorskonstruktorer 
varlden over den dagen bakgrunden pa sina sidor svarta. 

6.10.3 Osedligheter finns i alia medier 

Ana V aides skriver i sin artikel Kan man alska med en dator, att andra lander 
formodligen kommer att anvanda den amerikanska lagstiftningen som en ftirebild. 
Tyska myndigheter har redan kravt att den amerikanska onlinetjansten Compuserve ska 
stoppa en del av sina diskussionsgrupper om sexualitet, och Kina, Taiwan och 
Singapore forsoker ocksa att hindra sina Internetanvandare att ta del av vissa 
diskussionsgrupper. Hon menar att den nya lagen i USA kan komma att stympa vissa av 
Internets icke-kommersiella delar, som Usenet och IRC, dar anviindare med samma 
intressen har mojlighet att diskutera. Hon skriver vidare att det iir viktigt att inte blanda 
ihop BBSer och Internet, och att dessa inte kan granskas pa samma siitt. Hon gor 

182 Senators offer bill to repeal cyberporn law, 
http://www .yahoo.com/headlines/special/cda/960211.entertainment.superhighway _porn.html 
183 Rheingold, http://www.well.com/user/hlr/tomorrow/tomorrowcensur.html 
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liknelsen med att det vore samma sak som att f6rbjuda hela telef01matet for att komma 
at missbruket av 071-nummer, eftersom det inom BBSerna finns en del bilder och 
diskussioner som ar specialiserade pa vuxna anvandare med extrema sexbehov, och att 
dessa anvandare betalar for materialet. Detta har dock inget med sjalva Internet att gora, 
vilket Valdes inte tycker klargors ordentligt i media och press, utan dessa ar mer ute 
efter rubriker som slar, t ex "Internet ar pedofilernas paraclis". 184 

6.1 0.4 Svenska asikter 

Den statliga mediekommitten har i Sverige fatt i uppdrag att se over lagstiftningen for 
de nya elektroniska medierna, och att skarpt lagstiftning ar nagot som kan vara 
motiverat av moraliska sk~il, men enligt Johannes Aman har idag den tekniska 
utvecklingen natt en sa hog niva att det blir svart att kontrollera att eventuella lagar 
efterfoljs. 185 Mats Wiklund fortsatter med att tycka som Valdes, att Internetdebatten ar 
snedvriden, problemet rued att manga blandar ihop mediet med dess innehall och att 
fokuseringen i huvudsak gors pa de fa daliga saker som Internet innehaller, istallet for 
att ta upp alit det som faktiskt ar bra. Han menar ocksa att han har svart att forsta varfor 
en del personer blir mer upprorda over saker som kommer in i datorer via kablar an over 
saker som bars hem fran affaren, t ex porrfilmer och tidningar. 186 Anders Berggren 
skriver i en kronika i Goteborgs-Posten att Internet kan bli ett start steg framat :for 
yttrandefriheten och yttrandemojligheterna, eftersom enstaka individer snabbt och 
enkelt kan m\ ut med sitt budskap pa samma satt som stater, foretag, tidningar och 
universitet. Bland alla dessa anvandare vore det ju konstigt, fortsatter han, om det inte 
finns knappskallar och brottslingar, men att dessa maste bekampas pa samma satt som 
all annan brottslighet, och inte pa ett sadant satt att den inte gar att kombinera med 
yttrandefriheten. Berggren tycker att rensningen av olagligt eller stOtande material i 
forsta hand borde skotas av de foretag som levererar uppkopplingar och att dessa da 
plockar bort det itmehall som de anser att de inte kan forsvara. Han menar ocksa att den 
som vill begransa datoranvandningen kan skaffa nagot av de mjukvaruprogram som 
finns for att blockera moraliskt tvivelaktiga platser pa natet. 187 Exempel pa sadana 
program ar Cyber Patrol, Net Nanny och SurfWatch. 188 

184 Valdes, http://www.tyreso. se/infobas/forening/andra/inetfor/indebatt/ava_porr.html 
185 Aman, http://www.tyreso.se/infobas/forening/andra/inetfor/indebatt/jam_sedl.html 
186 Wiklund, http://www.tyreso.se/infobas/forening/andra/inetfor/indebatt/mwi_ vrid.html 
187 Berggren, http://www.tyreso.se/infobas/forening/andra/inetfor/indebatt/abe_porr.html 
188 Internet Monitors, http://www.gov.nb.ca/hotlist/kidwatch.htm 
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7 Redovisning av personalintervjuerna vid Ronneby 
Stadsbibliotek 

7.1 Personlig uppfattning 

I den forsta fragan bad vi informanterna beskriva sin personliga uppfattning av Internet 
samt att beskriva vad Internet ar for dem. Tre svar var kanslomassiga beskrivningar. De 
beskrev bl a Internet som roligt, spannande, kaotiskt, okontrollerbart, vanebildande och 
tidskravande. Den fjarde gjorde en faktisk beskrivning i ett brett perspektiv dar Intemets 
funktioner mer beskrevs. En av informantema sa: 

"Men i borjan dar tyckte jag faktiskt det var lite angestskapande, nar 
man forstod hur oandligt Internet ar. For jag tror ocksa att manniskor 
som har behov av kontroll med latthet kan uppleva Internet som 
hotfullt / ... /Detar fullstandigt okontrollerbart." 

De tyckte att det som var sa bra med Internet i Ronneby var att det fanns tillgangligt for 
alla och att alla hade mojlighet att undersoka och utforska det om man ville. Vidare 
tryckte de pa saker som kommunikation och det stora informationsutbudet. Som 
svagheter med Internet narnndes den daliga indexeringen, eftersom inga tydliga 
riktlinjer finns for detta, att sokmaskinerna ar outvecklade och att det inte finns nagot 
gemensamt soksprak. De sag ocksa den okade kommersialiseringen som nagot negativt 
ocb att det fi1ms mycket av samre kvalitet pa Internet. 

" / ... / det negativa med det ar ju att det finns skrap dar, men det ar ju inte 
Internets fel, for det jag menar, det finns skrap i tryckt form, det finns skrap i 
alla former, man maste skilja pa innehaUet och mediet pa nagot satt, eller?" 

De viktigaste funktionerna pa Internet ansag de vara informationsokningen, att Internet 
fungerar som en motesplats for manniskor, som rent noje, e-postfunktionen, 
Newsgroups och sokmaskinerna. En av informanterna uttryckte foljande om Internet: 

"Om man har varit darute ett tag sa att man kanner art man tillhor natet, sa 
bygger det inte enbart pa en fraga om information eller kommunikation, 
utan det blir ett rent ideologiskt stalle." 

Samma person fortsatte sedan med att dra paralleller till Franska Revolutionen, att 
Frihet, Jamlikhet och Broderskap ar det viktigaste pa Internet just nu. Internet beskrevs 
som ett stalle dar man starkt tar avstand fran myndigheter och regleringar. 

Uppfattningarna om kostnaderna for Internetanvandningen pa biblioteket var delade. 
Tva av dem hade en bra uppfattning och kunde beskriva bakgrunden till det kommunala 
natets tillkomst och kostnaderna for uppkopplingen. 
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7.2 Anvandningen av Internet 

Informanternas erfarenheter och utbildning skilde sig nagot at. En av dem var mer eller 
mindre sjalvlard och har sedan varit med och entusiasmerat de andra. Denne har delvis 
ocksa del at med sig av sina kunskaper till ovrig personal. En annan gick utbildningen pa 
Bibliotekshogskolan for nagra ar sedan och kom da i kontakt med Intemet. De hade 
ocksa gatt kortare kurser internt och pa hogskolan. De intervjuade hade ocksa gjort de 
fiesta av bibliotekets hemsidor. 

I sitt arbete anvande informantema Internet till informationssokning/bevakning, e-post, 
for att Hisa Newsgroups, hamta filer med FTP och uppdatering av hemsidor. 

Tillfallena da de valde Internet som informationskalla i referensarbetet varierade m\got. 
En av informantema valde ofta Internet som forsta kalla att soka i, speciellt nar det 
gallde aktualiteter och musik. Denne tyckte ocksa att Artikelsok hade en forhallandevis 
lang eftersHipning bade online och pa CD-ROM och fdredrog darfor Internet. En annan 
val de Internet nar det inte fanns nagot i tryckt form och nar det gall de udda amnen: 

"Forst soker man i becker, sedan soker man artiklar i Artikelsok och 
nar man inte hittar nagot da, sa blir det Internet, fortfarande ar det nog 
sa att man inte tanker pa Internet forst i alla fall." 

En person liknade Internet vid Oraklet i Delphi, ett stalle dar ibland aven omojliga 
fragor kan fa ett svar, eftersom materialet pa Internet spanner over sa manga och skilda 
omniden. 

De sokverktyg som anvandes var framst Alta Vista och Lycos, men aven Deja News, 
Archie, Galaxy, Yahoo! och Veronica namndes. 

"Trakigt nog / .. ./ glommer man latt bort Veronica, sa man glOmmer ju 
valdigt Hitt bort Gophervarlden och det ar lite synd, for det ar oslagbart. Dar 
finns mangder med material som inte firms ute pa webban." 

Svaren om att hitta ratt material pa Internet varierade. Tva av informanterna menade att · 
det var lattare att hitta ratt information om sokningen gjordes fOr eget bruk, an om den 
gjordes at nagon annan. En annan fick oftast tag i det material som soktes, men 
misslyckades ocksa ibland. 

" .. .ibland sa kanns det som det galler att bara ha manga lankar och sahar, att 
det ska se lite glassigt ut och sa, sa ar det ganska magert under." 

Uppfattningen om hur man bedomde kvaliteten pa materialet som firms pa Internet kan 
belysas med foljande citat: 

" .. . man maste .ju alltid ha ett kritiskt oga darfdr att, inte med nagon 
irmeboende sjalvklarhet att det skulle . vara en hog validitet pa nagonting 
egentligen." 
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" ... pa m1got satt tycker jag man ser, Jar sig forsta om det ar seriOst, men det 
kan man ju inte alltid veta, men, det mesta, fOr det mesta tycker jag nog att 
det verkar di.tt bra. Bra, med, med verklighetsbakgrund." 

" ... det ar ju darfor det ar sa viktigt att det finns pa biblioteken tycker jag, fdr 
dar har ju vi en uppgift, som ar vana vid, eller ska i alia fall kunna vardera 
och sovra o s v, for det ar ju jattesvart, det kan ju verka seriost, och sa att det 
kanske ar m\gon propaganda eller sadant, och det ligger ju en stor fara i det. 
For det fi1ms ju ingen censur och sa." 

Asikterna om hur copyright ska behandlas skilde sig at, me~ det fanns en medvetenhet 
om att lagstiftningen ar foraidrad och att det kommer att innebara komplikationer nar 
den kommer ikapp. 

" .. . harman varit ute pa natet mycket och man kanner den har andan va, sa 
kanner man inte samma respekt infer copyright sam inom andra medier, det 
gor man inte." 

En annan asikt: 

" ... fast jag ar valdigt noga med copyright, det kan jag ju saga. Det f'ar manju 
vara noga med, det tycker jag absolut att man ska vara ocksa." 

7.3 Intern policy 

Samtliga tillfragade ansag att biblioteket har ett ansvar nar det galler begransning av 
vissa typer av material, t ex rasism och pornografi. Biblioteket hade vid vart besok inget 
filtreringprogram, dels darfor att det i nulaget inte finns nagot program sorn de ansag 
vara tillrackligt bra och dels darfor att man inte kande nagot akut behov av det. De 
trodde att anvandarna kanske hade en naturlig sparr mot att sitta pa biblioteket och 
plocka fram t ex pornografiskt material. Samtidigt menade en informant att det ibland 
av misstag var latt att fa fram sAdana bilder. 

" ... men mycket ar ju stangt, mycket maste man ju betala fOr, sa att de 
kommer inte langre, men de kan ju ta fram bilder och det finns ju ingenting 
att gora, man kan ju inte sta over dem och forbjuda dem, utan det ar ju 
fritt..." 

En annan synpunkt: 

" ... ska man nu ska tala om Internet och pornografi sa maste man ocksa 
rimligtvis ocksa foresla hur man ska komma at det pa alla andra stallen. Det 
blir sa ensidigt fixerat med Internet." 

Det namndes dock som ett problem att biblioteket som annars ar sa kvalitetsmedvetet 
nar det galler andra medier, stater pa svarigheter, nar det galler Internets samre sidor. 
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Den hjalp som anvandarna behovde nar de satt framfor datorerna och hall pa med 
Internet var varierande. Personalen hjalpte till med alit, fran hur man anvander musen 
till hur man soker. IT-vardarna hjalpte till nar det behovdes och fungerade ocksa som en 
avlastning for ovrig personal. En av informanterna ansag att det skulle vara meningslOst 
att ha Internet publikt om inte anvandama fick den hjalp som de behover. Pa biblioteket 
bar man aktivt gatt ut och annonserat om introduktionskurser till Internet. Dessa bar 
varit valbesokta. Dessutom harman bjudit in fdreningar i kommunen, t ex slaktforskare, 
idrottsklubbar, pensionarer, for att visa vad biblioteket och Internet kan erbjuda just 
dem. Den kategori som behovde bjalp med att anvanda Internet var framst nyborjarna, 
de mer vana anvandarna behovde inte sa mycket hjalp. Aldersgruppen under 20 ar bad 
s~illan om hjalp nar de anvande Internet, eftersom de hade datorundervisning i skolan 
och Internet finns pa skolorna i Ronneby. 

7.4 Anvandarna 

Personalens uppfattning om vilka anvandarna ar, var ganska klar: 

" ... atminstone 75% ungdomar, ocb fast faktiskt inte bara killar som man 
kanske skulle kunna tanka sig ocksa, utan ja, det ar val kanske inte halften 
tjejer, men ganska manga i alla fall." 

Om ungdomarna sas det foljande: 

"Ungdomar ar ju naturligtvis valdigt nyfikna och ockuperar vara datorer 
mycket och det tycker jag ar positivt, darfdr att vi har inom 
biblioteksvarlden jattelange efterlyst ungdomarna, vi har aldrig haft nagra 
ungdomar pa biblioteket egentligen, nu har vi dom! (skratt) Nu har vi hittat 
nagot som de tycker ar kul." 

I ett vidare perspektiv sa en informant: 

" ... och det ar klart att den nya, eller den senaste generationen kommer ju att 
nyttja sitt bibliotek pa ett annat satt, tror jag. Men da ar det ju ocksa ratt 
viktigt att vi hanger med, fOr att om inte vi tror pa det har med Internet eller 
om vi tycker att det ar viktigare med backer, sa kommer dom ocksa fdrbi 
oss. Det ar viktigt att vi inser, att nu maste det aven finnas plats for IT pa 
biblioteken, vi kan liksom inte tacka nej , och saga att vi tror inte att det ar sa 
bra, eller vi ar inte sa teknikvanliga, eller sa." 

Det som ungdomarna frarnst verkade anvanda Internet till pa biblioteket var, enligt 
personalen, chat och MUD, alltsa kommunikation med andra manniskor. Men det fanns 
ocksa en kategori som anvande Internet till informationssokning. PopuHirt var da att lasa 
nyheter, borsen, musik, se pa bilder fran rymden och att fordjupa sig i sina hobbies. 

De typer av fragor som personalen fick av anvandama var skiftande. Tekniska fn1gor, 
vad det kostar att ha en Intemetuppkoppling hemma, hur man kommer i kontakt med 
folk utomlands m m. 
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"Ja, rena nyb<hjare vill ju veta hur man gor, hur gar man vidare, hur bar 
man sig at, en del har ju aldrig ens anvant en dator, de behover lara sig att 
klicka med musen. Fran det till: 'hur soker jag reda pa ett speciellt omrade, 
var hittar jag detta, hur gor jag om jag vill skriva ut det har?'. Och fragorna 
som man far om man vill anvanda det som informationssokning, det ar ju 
hela faltet, alia vanliga informationsfragor dar man kan anvanda Internet 
som ett komp1ement till vara vanliga kataloger och baser." 

De tillfragade informanterna tyckte att biblioteket var ett stalle dar man kunde fa 
tillgang till Internet, gratis och med snabba forbindelser. De tyckte ocksa att biblioteket 
var ett sjalvklart stalle att ha en uppkoppling pa. 

" ... fn'in borjan sa var ju folkbibliotekens uppgift att vara en folkbildare och 
det ar vi ju fortfarande, det ar ju bara det att eftersom mediautbudet, som allt 
i samhallet, har forandrats, sa maste vi ju ocksa folja med. Aven om en del 
tycker att det skulle vara oforandrat eller att det skulle vara sig likt, det finns 
faktiskt de som tycker att a.hhhh, nu ar det forstOrt, (skratt) pa biblioteket, nu 
ar det bara ungdomar! Men nej, da ar detta kanske dagens folkbildning, att 
man ffu lara sig att soka information och det handlar ju mycket om att, att vi 
byter roller egentligen eller att vi blir mera utbildare an att vi, som vi ar vana 
vid springer och hamtar becker och artiklar ... " 

7.5 Yrkesrollen 

En av informanterna tyckte att den Jitterara och humanistiska tyngdpunkten i 
bibliotekarieyrket hade forskjutits under de senaste 20 fuen. Yrket har gatt fran att vara 
en kulturformedlare till migon form av informatOr. Denne ansag ocksa att det alltid har 
funnits ett intuitivt motstand till datorisering inom yrkeskaren. Internet sags pa nagot 
satt som en brygga mellan den tekniska kultmen och den humanistiska. 

"Samtidigt som jag tycker det ar valdigt roligt det harmed dateriet / .. ./ Jag 
tycker nog personligen ur den synvinkeln anda, att alia fragorna fran 
lantagarna var roligare nar jag borjade, an vad det iir idag. Da kretsade alit 
mycket runt kring humanismen. ldag fu det, man kan fa en fraga om vad 
som heist i princip, som man sjalv kanske inte upplever som sa dar 
stimulerande. Men det ar att yrket har forandrats pa gott och pa ont." 

En liknande asikt om yrkesrollen kan beskrivas med foljande: 

"For min del tycker jag det iir positivt, jag tycker det ar roligt med nya 
utmaningar och fOrandringar och jag tror att det ar absolut nodvandigt om 
biblioteken ska besta." 
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8 Redovisning av personalintervjuerna vid 
Lasesalongen/Cafe Access 

8.1 Personlig uppfattning 

Informanternas beskrivning av vad Internet ar for dem skilde sig nagot at, tva personer 
betonade den globala kommunikationen mellan olika natverk och manniskor. Den tredje 
tryckte pa Internets betydelse som ett redskap och hjalpmedel i sitt arbete. Tva 
uppfattningar av Internet var: 

" ... ett globalt natverk fOr kommunikation, gemensamma motorvagar och 
olika spn1k och protokoll, man kan prata, fa till sig olika tjanster, erbjuda 
tj anster." 

" ... niir man borjade utveckla datorer, sa tror jag det var ganska givet att sa 
smaningorn, att de datorerna skulle borja kommunicera med varandra och att 
mer och mer skulle ansluta sig, tills dess att det skulle bli ett start nat. Man 
kanske inte visste om det, det var redan givet precis som organismen borjade 
som sma encelliga varelser och sedan har det blivit mer och mer 
sammanslutna varelser som ar mer komplicerade ... " 

Det som de tillfragade tyckte var positivt med Internet var den granslOsa 
kommunikationen och mojligheten att utbyta erfarenheter i den stora globala 
motesplatsen som Internet ansags vara. En tredje tyckte att den stora 
informationsmangden var bra, mojligheten att kunna hitta information som annars var 
svaratkomlig, t ex nytt material. En av informantema utryckte fOljande om Intemets 
fordelar: 

" ... jag tror att olika manniskor ser pa olika satt pa Internet, beroende pa vad 
dear intresserade av. Folk som sysslar med marknadsfdring, ser pa det som 
/ .. ./, ett stort marknadstorg, ett stalle dar man koper och saljer saker och 
sedan finns det sadana som ar intresserade av information / .. ./ och dom ser 
det som ett gigantiskt bibliotek i forsta hand, gigantiskt arkiv. Men for mig 
har Internet alltid varit en stor motesplats / .. ./ och jag tror att det ar det som 
gor Internet intressant for alia manniskor, alla manniskor har i och fOr sig 
behov av att fa information om olika saker och alia koper och siiljer saker 
ibland, men det som vi ar allra mest intresserade av, det ar faktiskt att traffa 
andra manniskor och Internet ar ett suverant medel da, att motas utan att det 
finns sa mycket tid eller rum." 

Som bade positivt och negativt namndes att Internet ar sa okontrollerat, det ger dels 
mojligheter att skapa ett samhalle utan fysiska begransningar samtidigt som 
informationsmiingden ar ooverskadlig. Negativa saker som togs upp var att Internets 
snabba utveckling gjorde det svart att hiinga med i forandringarna. En annan aspekt var 
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spraket, att mycket av materialet var skrivet pa engelska, vilket ibland upplevdes som ett 
problem. En informant hade svart att se nagot negativt med Internet: 

" ... det ar svart att tanka sig nagot som ar negativt med telefoner t ex, eller 
med kylskap, forutom nar dom gar sander. Om man har vant sig vid 
telefonen for att kommunicera eller vid kylskapet for att kyla ner mat, sa 
tycker man att det ar at helsicke nar dom kraschar, men det ar inte fel pa 
sjalva maskinen ... " 

Det som sarntliga informanter poangterade som Internets viktigaste funktion var 
mojligheten till kommunikation. En menade: 

" ... men i grunden ar ju alit kornmunikation oavsett om det ar information sa 
ar det envagskommunikation, tvavagskomrnunikation / .. ./ det ar 
kommunikation det handlar om. Ja, att pa ett enkelt satt kunna formedla sitt 
budskap till manga manniskor. .. " 

Informanterna hade en klar uppfattning om kostnaderna for Intemet, de redogjorde bl a 
fOr sponsringen och den fasta forbindelsen pa Cafe Access och bakgrunden till 
Uisesalongens modemuppkoppling. En av de tillfragade sag fragan ur ett 
anvandarperspektiv och tyckte att kostnaden for Intemetanvandningen pa Cafe Access 
var for hog. Denne menade dock att man anda var tvungna att ta en viss avgift for att 
inte uppkopplingen skulle anvandas felaktigt, som ett redskap att fordriva timme efter 
timme p<i. 

8.2 Anvandningen av Internet 

Infonnanterna kom i kontakt med Internet for fOrsta gangen genom olika projekt under 
andra halvan av 1995. De tillfragade var till en stor del sjalvlarda, dels genom egen 
anvandning och dels genom tidskrifter och litteratur. En av informanterna hade :tatt hjiilp 
pa Uisesalongen: 

" .. .jag fick lite hjalp av Liisesalongen i och med att de Hig fore oss (Cafe 
Access], men sedan sa fick jag lara mig resten pa egen hand, det var bara en 
liten bit. Arman sedan nyfiken sa Hir man sig sjiilv mycket, faktiskt." 

Tva av infonnanterna hade som arbetsuppgift att presentera Internet for anvandare, och 
anvande darmed sjalva Internet sa gott som varje dag. De utnyttjade ocksa Internet till 
att skicka och liisa e-post, hamta filer for program, uppgraderingar och drivrutiner. 
Dessutom anvandes Internet till infonnationssokningar~ och privat iiven till chat. Den 
tredje informanten uttryckte foljande: 

" ... jag gor inte det mer an vid sidan om nu, eftersom vi inte har det i 
informationsdisken, dar jag tror att det ar den stora mojligheten att anvanda 
det. Vi ska :fa en uppkoppling, maskinen ar bestiilld sedan ett halvar, men 
jag vet inte och jag vet inte hur det gar med natverket har i huset..." 
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De tillf<Hlen dar Internet anvandes som kalla i informationsarbetet upplevdes som en 
svar fniga, men en informant sa: 

" ... men det ar nog nar jag far fragor fran ungdomar, sa skickar jag faktiskt 
bort dem for att se om det finns ledig tid, om jag inte sjalv kan ga med och 
gora [sokningen]. Det kan jag ofta inte / .. ./ eftersom man far den hiir fragan 
nar man star i informationen, men jag skickar dem all tid over och sager att 
det har kan du sakert hitta pa Internet och da harman ju en liten kansla for 
vad det ar man kan hitta, de har beromda politikerna, ja, det ar manga saker, 
valdigt mycket utav de hiir fragoma som galler nya stater, nya geografiska 
omn\den, det finns ju inga backer tryckta, det har ju hant sa fort och Internet 
ar enda chansen for dem att hitta dagsaktuella (saker]." 

Sokverktyg som anvandes av de tillfragade var fdimst Alta Vista, Lycos och 
WebCrawler. Tva av dem betonade ocksa att olika sokverktyg var bra inom olika 
omraden och att det basta var att prova sig fram for att fa bra sokresultat. 

Svaren pa fragan om informanterna tyckte att de brukade hitta det material som de 
sokte, var snarlika, ingen tyckte.att de brukade misslyckas helt. Samtidigt som de ansag 
att det inte alltid var helt Hitt. En besvarade fragan med: 

"Ja, det brukar jag gora, fast da kanske inte vid forsta sokningen. Om man 
lite ser vad man far for svar, sa far man anvanda den erfarenheten och gora 
nasta sokning, kanske ha fler sokkriterier och kanske rama in det pa lite 
olika satt, kanske anvanda en annan sokmotor ocksa." 

En annan erfarenhet: 

" .. .jag har val inte gatt pa riktiga nitar, kan man saga, utan jag har val for det 
mesta hittat nagot / .. ./ Det var nagot som jag tyckte var miirkligt att jag inte 
hittade, men da var det det, att jag inte hade tid att ga vidare, sa darfor kan 
jag inte saga att jag aldrig giitt helt missnojd ifdm / .. ./ att man inte hittat pa 
ett stalle visar ju att, okej, det kan ju finnas nagon annanstans, men det 
fordrar mycket tid och mycket ovning." 

I fragan om kvaliteten pa Internet hade informanterna olika infallsvinklar: 

" ... extremt skiftande kvalitet / .. ./ en del Internetsidor ar valdigt proffsigt 
gjorda, men enormt manga iir gjorda av glada, lekfulla amatdrer, och da iir 
kvaliteten valdigt varierande, vilket i och for sig inte ar sa, varfor inte, det iir 
som att krava att alla som malar ska ha nagon diplom, eller nagot, man ska 
ju ha ratt att rita fula gubbar, alltsa fula teckningar om man har lust." 

En annan synpunkt var troviirdigheten pa det material som Higgs ut, och vern som !agger 
ut informationen: 

" .. . sa var det deras utrikesdepartement [Finland] som hade gjort en hemsida 
pa Internet och dar naturligtvis materialet iir 1 00%-igt / .. ./ den vagen, om du 
vill ha information om -Finland och vad som bander i Finland idag, sa kan du 
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ju med stort fortroende viinda dig till den hemsidan / .. ./ fOr da vet du ju vern 
som ligger bakom den. Men sedan maste man ju hela tiden titta pa vern det 
ar som lagt in den, vern ligger bakom den, annars kan du ju inte lita pa den, 
men det kommer nog, tror jag, fler och fler sadana hiir seriOsa, som ser sin 
chans I .. ./ ska man ha det pa Internet, sa maste det vara hog klass och fram i 
tiden. Och det ser man ju pa uppdateringar, ar det nagot som ar lite for 
gammalt, da forstar manju att det bar underhalls ju inte ... " 

Tva av de tillfn'lgade sag juridiska komplikationer med Internetanvandning, dar da 
framst copyright namndes som ett problem, att det ofta inte star om det ar copyright pa 
saker och att man da maste ta reda pa det om materialet ska anviindas till nagot speciellt. 
De ansag att det maste skrivas nya lagar som fungerar i den snabba datautvecklingen. 
En tredje asikt var: 

" ... nej, inte eftersom det ar fritt for dig att sitta hemma pa kammaren och 
gora samma sokningar som du kan gora pa biblioteket, sa tycker jag att 
biblioteket inte kan ta nagra sa att saga juridiska konsekvenser av att man 
gar in och gor det har som ar tillatet for alla." 

Angaende copyright sa ansag denne att man kan gora samma tolkning av lagtexten vad 
det galler utskrifter fran Internet, som nar det galler kopior ur de backer som finns pa 
biblioteket. Biblioteket kan inte kontrollera vad som verkligen kopieras och i vilken 
ornfattning. 

8.3 Intern policy 

Pa fragan om Lasesalongen och Cafe Access har m\got censuransvar, tyckte tva av 
informanterna att det var en svar sak att ta stallning till. Asikter som att bade 
Lasesalongen och Cafe Access pa satt och vis iir sjalvsanerande kom fram, eftersom det 
handlar om publika miljoer som inte uppmuntrar till att visa obskyra intressen. Genom 
att censurfn\gan inte ansetts vara nagot st6rre problem vid undersokningstillf<illet, sa 
hade inte de tillfragade riktigt tagit stallning till denna fraga. Filtreringsprogram sags 
inte som m\gon direkt lOsning, eftersom dessa har sina begransningar. Vissa outtalade 
regler gallde dock: 

" ... visst, folk kan ha ratt att yttra sin mening, aven i Internetsammanhang 
och dom har ratt att meddela varandra vad dom tycker, men pa Cafeet, [det 
ar] en oppen plats, och da rader vissa ordningsforeskrifter, sa att i den man 
jag tanker saga till nagon att han inte far titta pa vissa saker / .. ./ att gora det 
till en ordningsfraga, inte till en moralisk eller ideologisk fraga." 

Samtliga ansag att det var deras skyldighet att ge anvandama sa mycket hjalp som de 
behovde, men det var framst nyborjarna som behovde den mesta hjalpen. En informant 
tyckte att det var viktigt att inte "pracka pa" nagon hjalp, utan att anvandarna sjalva 
skulle :Ia avgora hur mycket hjalp de ville ha. En annan vinklade aven sina asikter mot 
den egna utbildningen, en forutsattning for att personalen ska kunna ge den hjalp som 
kravs, iir att de sjalva ar val insatta i datoranviindning. Detta for att de i sin tur ska kunna 
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visa anvandarna, och svara pa deras fnlgor. Samma person menade ocksa att det finns 
ett ansvar hos personalen att kmma visa anvandarna hur de kan fa ut sa mycket som 
mojligt av de redskap som biblioteket har: 

" ... 'vi tillhandahaller den har skrivmaskinen, den har ordbehandlaren, 
dataprogrammet eller vad det ar, men vi kan inte hjalpa dig for vi har inte 
fatt nagon utbildning.' Det har ju blivit lite det dar, och det problemet 
kommer vi ju att stata pa om det kommer att bli vanligare och vanligare att 
vara lantagare anvander [vara datorer] om vi som personal inte har 
kunskaper, hur ska vi da kunna sta och lara ut och visa folk och tipsa dem 
och sa. Sa darfor ar det ocksa valdigt, valdigt viktigt egentligen, att man 
ger personalen undervisning innan man satter ut till [anvandarna], har har 
man gjmt lite tvartom." 

Informanten fortsatte med att betona att denne fOrstod sina kollegors vacklande 
installning till att hjalpa anvanda~na inom ett omrade som de sjalva inte beharskar, att 
det handlar om att bygga upp en grundkunskap hos personalen i datoranvandning, fran 
ordbehandling och databaser till Internet, for att anvandarundervisningen ska fungera. 

8.4 Anvandarna 

Den genomsnittlige anvandaren pa Cafe Access ansags vara en man mellan 25 och 45 
ar, det fanns aven kvinnor, men mannen dominerade. En kategori som personalen tyckte · 
sig sakna nastan helt var dem over 60 ar, vilket en informant tyckte var synd, da denne 
menade att Internet ocksa ar till fOr dem, och att aven denna grupp kan ha nytta av 
Internet. Det som var gemensamt for de fiesta anvandarna var deras nyfikenhet pa 
Internet och att anvandarna antingen var nyborjare, eller hade anvant Internet relativt 
lite. Detta upplevdes som positivt eftersom en av informanterna ansag att Cafe Access 
ska imikta sig pa att introducera Internet for vanliga manniskor. Pa Lasesalongen var 
anvandarprofilen nagot annorlunda, mest unga killar med utlandsk harkomst. En del 
kvinnor forekom, men inte i samma utstrackning. 

" ... men det ar ju valdigt mycket utHinningar just pa det har biblioteket, nu 
vet jag inte om det var exceptionellt, men det verkar som om de har tagit for 
sig och fattat det har mycket mer an vad svenskarna har gjort. Det kan ju 
bero pa att svenskar till starre del har det hemma, ungdomar i den 
aldersgruppen, an vad invandrare har." 

Det som anvandarna enligt informanterna framst utnyttjade Internet till var 
informationssokning, e-post, chat, spela spel och for att hamta filer. Eftersom en stor 
andel av anvandarna var nyborjare sa menade en informant att en del anvandare sjalva 
hade svart att gora sokningar, de visste inte vad de skulle leta efter utan tittade runt. 
Andra sokte pa nagot specifikt, t ex ett land. 

De fragor som anvandarna stallde till personalen var, forutom hur man surfar, ofta av 
teknisk karaktar. Hur skaffar man en Internetuppkoppling hemma och kostnader for 
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detta. Anvandarna vande sig ocksa till personalen nar problem med datorerna uppstod. 
En informant tyckte att en del anvandare hade svart att forsta Internets storlek: 

"De tror att Internet inte ar sa stort, utan att de har lite svart att se att det ar 
sa oerhort mycket information, sa de tror att man har varit pa vartenda stalle 
och forutsatter att man klarar av varenda situation pa varje ny sida." 

Informanterna ansag att datorerna pa Uisesalongen och Cafe Access kunde fungera som 
en inkorsport till att skaffa en egen anslutning. Tva av de tillfragade utvecklade fragan 
vi dare: 

" ... nar folk har surfat nagra ganger hos oss, sa borjar de att fundera pa att 
skaffa egen anslutning, vilket ar bra for dem. Kanske inte sa bra for oss i 
langden, men jag hoppas det, att aven nar alia har Internetanslutning / .. ./ att 
det fortfarande finns en plats for oss. 

" ... men som en introduktion till att vilja ha det har hjalpmedlet hemma, 
narmare sig och kunna utnyttja det mer an bara den halvtimmen189 som det 
ar fragan om har. Det tror jag kan vara lite pressande ocksa, att man ska gora 
nagot seriosare, att tiden ar begransad och att man har lang bokningstid, 
framfOrhallning, att man maste veta veckan innan att, nu ska jag ga och leta 
en halvtimme pa Internet veckan darpa / .. ./ egentligen maste man vara 
ganska sa van da, for att fa ut nagonting om du ska anvanda det som ett 
redskap och inte bara som nagonting for underhallning." 

8.5 Y rkesrollen 

Det var bara en av informanterna som kunde svara pa fragan om bibliotekariernas 
forandrade yrkesroll. De1me sa fc>ljande: 

"Medan har vi Internet och det bar, da far vi jobba pa ett belt annat satt, vi 
kan ju tipsa om artiklar, vi kan plocka fram dem, vi kan ju saga: 'Vi tittar pa 
Internet ocksa, du kan fa en he! artikel dar'. Vi kanske inte ens gar ut till 
hyllan, utan vi skater allting fran den bar PCn da pa en speciell fraga som de 
har. Det kan, man far tanka pa ett annat siitt, att de har mojligheterna finns 
och det tror jag kan vara lite svart, i borjan / .. ./ Men om du nu har det har 
arbetsredskapet dar du sitter, da kan du sjalv, sa att saga, frfm ett stalle skota 
valdigt mycket och svara pa valdigt mycket mer fragor och da kanske ga in 
pa olika stallen. Jag tror att det blir ett annat satt. att jobba pa for som 
bibliotekarie och om man sedan vill det, det ar en annan sak." 

189 Halvtimmen ar numera andrad till en tim me 
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9 Redovisning av anvandarundersokningen vid 
Ronneby Stadsbibliotek 

9.1 Bakgrund till undersokningen 

Bibliotekets oppettider var m{mdag~torsdag 11.00-19.00, fredag 11.00-18.00 och lordag 
I 0.00-13.00. Biblioteket besoktes under samtliga dagarsom undersokningen pagick. 

Pa biblioteket fanns fyra datorer med mojlighet till Internetuppkoppling for 
allmanheten. Tva var placerade bredvid varandra en bit fran inormationsdisken, dessa 
var bokningsbara under bibliotekets oppettider, endast ett entimmaspass i taget fick 
bokas. Anvandaren fick dock sitta kvar om inte nasta pass var reserverat. 
Teckningslistan var i regel valfylld. De tva andra datorerna, med placering framfor 
informationsdisken, var atskilda med laga avskarmningar. Vid dessa var MUD och chat 
forbjudet och anvandningstiden var rekommenderad till omkring 20 minuter for att 
terminalerna skulle vara lattillgangliga. Detta har lett till att det ibland blir motsattningar 
mellan personal och anvandare, foretradesvis de yngre, nar dessa blir ombedda att Himna 
datorerna. Anvandningen var kostnadsfri och pa samtliga datorer skedde uppkopplingen 
till Internet via Forum Ronneby190

• Datorerna var alltsa inte begransade till endast 
Internetanvandning, utan hade aven andra anvandningsomraden. I var undersokning var 
det enbart anvandningen av Internet som skulle observeras. I redovisningen ar darfor 
anvandning av datorerna detsamma som anvandning av Internet. !bland kravdes det en 
forsa.kran om att det verkligen var just Internet som anvandes. Personalen upplyste om 
att nya datorer for anslutning till Internet var bestallda. Dessa var tankta att anvandas 
endast till MUD och chat. Nagon mojlighet att som anvandare ha egen brevlada fore
post fanns inte, daremot gick det att skicka e-post via Netscape. 

9.2 Redovisning av observationen 

Observationen genomfordes fr{m en lashorna som gav god uppsikt over de fyra 
datorerna. Ett fenomen som ibland gav upphov till viss forvirring i antecknandet var art 
vissa ungdomar flyttade runt fran dator till dator. Darfor bar redovisningen av antalet 
anvandare forbli ungefarligt. 

De formiddagar som tillbringades pa biblioteket var relativt lugna och stundtals kunde 
datorer sta oanvanda. Eftermiddagarna var i regel livligare, da ungdomarna hade slutat 
skolan fOr dagen. Dock hande det att dessa kom till biblioteket aven pa haltimmar. Vid 
upprepade tillfallen satt det grupper med upp till atta anvandare vid de tva bokningsbara 
datorerna. Da infann sig en kansla av ungdomsgard och vid nagra tillfallen fick 
personalen ge ungdomarna tillsagelser nar de blev for livliga. Vid dessa tillfallen var det 
oftast MUD och chat som anvandes. V ar inte datorerna bokade kunde det handa att 
anvandarna satt kvar och agnade sig at timsHinga MUD-spel, men aven anvandning av 

190 Se avsnitt 4.7 
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Netscape till informationssokning kunde iakttagas. MedeHHdem pa anvandama var 
genomgaende h1g hela veckan, uppskattningsvis runt 14-20 ar. Samma anvandare dok 
upp dag efter dag och de anvande i synnerhet de bokningsbara datorema. Endast ett 
mindre antal ur kategori III kunde observeras. Det drojde anda tilllOrdagens pass innan 
nagon ur kategori IV syntes till. Den forsta flickan kunde observeras forst mot slutet av 
tisdagspasset. K vinnor stod for endast en liten del av det total a antalet an van dare. Som 
tabellema nedan visar var antalet anvandare jamnt fordelat under veckan. 

Tabell 1 Antalet observerade man p:i Ronneby Stadsbibliotek 

Mcmdag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag Total! 
- I 5 II I4 9 9 I5 6 64 
16-25 12 17 14 12 11 13 79 
26- 50 2 2 I 0 2 9 
51 - 0 0 0 0 1 1 
Totalt 5 33 25 22 26 22 153 

Tabell2 Antalet observerade kvinnor pa Ronneby Stadsbibliotek 

M!mdag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag Totalt 

- 15 0 1 4 4 3 0 12 
I6- 25 0 0 4 3 4 2 13 
26- 50 0 0 0 0 0 0 0 
51 - 0 0 0 0 0 0 
Totalt 0 1 8 7 7 2 25 

9.3 Redovisning av intervjuerna 

Vissa av de fragor som stalldes kravde ibland en forklaring och vidareutveckling. Fraga 
3, om tillgang till dator i hemmet, fick ibland fortydligas med att det inte nodvandigtvis 
behovde rora sig om egen uppkoppling till Internet. Fraga 5, vad som ar de viktigaste 
funktionerna pa Internet, var inte alltid klar. Fraga 6D, dar anvandarna tillfragades vad 
de vill hitta nar de soker pa Internet, uppfattades som snatlik fraga 4, om hur de 
anvander Internet pa biblioteket, svaren blev darf6r endast en upprepning och efter 
nagra genomfOrda intervjuer hoppades denna fraga fortsattningsvis over. Fraga 11, om 
det skulle var vart att betala for att anvanda Internet pa biblioteket, stalldes rent 
hypotetiskt, da detta inte var aktuellt. 

9.3.1 Kategori I, upp till15 ar 

I derma kategori intervjuades sex pojkar, 12, 14 (4 st) och 15 ar gamla, och en flicka pa 
14 ar. 

70 



9.3.1.1 Vana och anvandning av Internet 

En anvandare sa sig ha stor vana av Internet, tre bedomde sin vana som ratt stor, tva 
hade inte sa stor och en kunde inte bedoma den. Fyra anvande Internet flera ganger varje 
vecka. Tva uppgav att de anvande det varje dag, varav en sa sig anvanda bibliotekets 
datorer dagligen, fran det han slutat skolan till stangningsdags. En hade bara anvant 
Internet tre ganger. Tva anvandare hade endast bibliotekets Internetuppkoppling att 
tillga medan resten hade tillgfmg pa sina skolor. En sade sig ocksa anvanda 
hogskolebibliotekets publika dator. Fern av anvandarna hade inte dator hemma. 

Alia utom en svarade att de anvande Internet till informationssokning. "Kollar runt'' och 
"soker saker" som ett par uttryckte det. Tva spelade MUD varav en pojke endast 
anvande Internet till detta. 191 Det som fascinerade med MUD var att det bade ar en form 
av spel och chat, den interaktiva kombinationen var spannande och tilltalande. En pojke 
papekade daremot noga att han inte anvande MUD eller chat, han anvande Internet for 
att soka gitarrackord. Andra uppgav att de sokte fakta om idoler och information om 
foretag. Fyra av dem tyckte art mojligheten till informationssokning var viktig, tva 
anvandare ansag att det aven var viktigt med kommunikationen pa Internet, d v s att 
kunna skicka e-post och delta i ·konferenser. Att kunna soka information fOr skolarbete 
tyckte en anvandare ocksa var viktigt. En annan papekade interaktiviteten och 
mojligheten till paverkan och en tredje tyckte det var bra "att man sjalv kan lagga in vad 
man tycker". Tva hade ingen asikt. 

9.3.1.2 lnformationssokning 

Tre anvandare blandade sokning med hjalp av sokmaskiner och metoden att surfa sig 
fram. En "surfade mest runt" och tva sokte medvetet information med sokmaskiner. Det 
berodde lite pa, tillade en som aven brukade ha med sig URLer att kolla upp. Det var tre 
respondenter som inte alls kande till sokmaskinerna. Annars namndes Lycos, Yahoo!, 
MetaCrawler, WebCrawler och Alta Vista. Valen av sokmaskin motiverades med att 
just den de anvande var "battre an andra" (Lycos), "bra information" (Yahoo!), 
"snabbast", "bra pa text" (Lycos), "bra pa bilder" (Alta Vista). Materialet anvandes till 
stor del fOr eget behov och for fritidsintressen, men aven till skolarbeten. En anvandare 
tog hem spel och en annan gjorde informationssokningar bara for att det var roligt. 

Samtliga uppgav att de brukar hitta det de sokte. I gruppen tyckte fern anvandare att det 
var latt eller oftast latt att fa fram den sokta informationen. En i gruppen ansag att det 
berodde pa vad han sokte om det var latt eller svart att !a fram material. En annan 
uppfattning var att det var svart i borjan, innan vanan hade infunnit sig. Den som tyckte 
att det ibland kunde vara svart att komma in pa hemsidor i USA, p g a overbelastning 
och intensiv trafik, sag fragan ur en annan synvinkel, att det inte bara ar den egna 
sokformagan utan ocksa Internets kapacitet som kan utgora bekymmer vid 
informationssokning. 

191 P g a detta kunde fortsattningsvis inte alia frAgor sUillas till honom. 
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Tre anvandare trodde inte att det skulle finnas mojlighet att fa fram det de sokte efter pa 
annat stalle i biblioteket. Tva av dessa hade inte provat att soka i nagon annan kalla 
forst. En uttryckte en asikt om att "samhallet censurerar, men pa Internet firms alit". En 
anvandare som trodde att den sokta information kunde finnas nagon annanstans tyckte 
det var roligare att soka med hjalp av Internet. Tva andra trodde att "en del saker" och 
"det mesta kan finnas" i andra kallor an Internet. 

En anvandare tyckte det var br.a kvalitet pa materialet pa Internet. Fyra av dem brukade 
reflektera pa kvaliteten och var mer kritiska, de tyckte att det kunde vara "konstig 
information ibland" och ·"mycket sprids som inte ar sant". En som inte sa ofta funderade 
pa sanningshalten sade sig veta att "folk som Jagger ut osanningar blir mailbombade192 

". 

En annan asikt var att materialet pa Internet ar sa nytt, medan en del bocker fort blir 
inaktuella. 

9.3.1.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

Fern svarade att de aldrig bad personalen om hjalp, en av dessa bad hellre kompisar om 
hjalp. Tva anvandare bad endast om hjalp vid tekniska fel pa hArdvaran, som vid 
utskrifts- eller serverfel. Eftersom anvandarna i denna alderskategorin si:illan bad 
personalen om hjalp var uppfattningen om hur mycket hjalp som skulle ges inte sa god. 
Den allmanna meningen bland respondenterna var dock att man ska :fa hjalp nar man 
behover det. Exempel pa hjalp som kunde vara behovlig var att "visa hur man soker" 
och "hur man klickar". 

Det var tre som tyckte det skulle vara vart att betala ungefar 20 kr/h for anvandningen 
av Internet. En av dessa papekade dock att han antagligen inte skulle anvanda det lika 
mycket da. Tva anvandare var lite osakrare och skulle i sa fall bara anvanda Internet om 
det var i nagot viktigt syfte. Tva tyckte inte det skulle vara vart att betala, en ansag att 
det ska finnas gratis tillgangligt pa biblioteket for att man ska kmma kfuma pa det innan 
man sjalv koper en egen uppkoppling. 

Anvandarna hade inte sa manga synpunkter, endast tre anvandare tyckte till. En av dessa 
IOd kart och gott: "Bra". En annan tyckte att Internet var jattebra och att det var latt att 
hitta information. En tredje ansag att det positiva med Internet var att man sjalv valjer 
vilken information man vill ha, till skillnad fran andra medier (denne hade varken tv 
eller dagstidning hemma). 

9.3.2 Kategori II, 16-25 ar 

Har intervjuades sex man i aldern 16 (2 st), 20 (2 st), 21 och 23 ar och en kvinna, 18 ar 
gamma I. 

192 Detta innebar att den egna brevladan fylls med mangder av brev fran arga och uppretade personer. 
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9 .3.2.1 Vana och anvandning av Internet 

Tre anvandare sa sig ha stor vana av Internet, tva ratt stor och tva inte sarskild stor. Tva 
anvande Internet dagligen, tva gjorde det nagon gang per manad och resterande nagon 
eller nagra ganger per vecka. Tre anvandare hade tillgang till Internet pa skolan, en hade 
uppkoppling hemma och de tre resterande hade endast biblioteket att ga till. Det var tre 
som inte hade tillgang till dator i hemmet. 

Samtliga sokte information i nagon form, dessutom anvande en Internet for att skicka e
post, tva anvandare chattade ocksa och en arbetade med uppdatering av sin hemsida. 
Sokningar av musiktexter namndes spontant som anvandningsomrade. En av de som 
brukade anvanda chat berattade att denne skaffat sig manga vanner varlden over. Som 
lnternets viktigaste funktion namnde en e-post, tre anvandare tyckte att mojligheten att 
soka information var av st6rsta vikt. Tva av dessa tyckte ocksa att chat var en viktig 
funktion. En av anvandarna sade sig dessutom ha lart sig handskas med datorer forst nar 
biblioteket blev uppkopplat. Denne avsatte en stor del av sin tid till chat och berattade 
entusiastiskt om moten i verkliga livet med personer vars bekantskap gjorts via Internet. 

9.3.2.2 Informationssokning 

Gruppen sokte uteslutande medvetet. De visste pa fOrhand vad de skulle soka eller hade 
URLer med sig. En anvandare fragade garna andra om sidor som kunde vara varda att 
titta pa. Det var endast en som inte kande till sokmaskinerna. En uppgav att han tog en i · 
hagen, att han anvant dem for lite for att kunna bedoma dem. WebCrawler, Lycos, 
Yahoo!, Infoseek och Alta Vista anvandes av de resterande. En tyckte han var van vid 
WebCrawler, att det var darfOr han valde just den. En annan anvandare tyckte att Lycos 
och Alta Vista gav manga traffar och att de hade bra information inom manga olika 
omraden. Till en viss del anvandes informationen till skol- och specialarbeten, men 
sokningar for hobby, eget noje och privat intresse gjordes ocksa. En anvandare letade 
fram material till sin hemsida. 

Alia angav att de brukade hitta det de sokte. En anvandare ansag att det inte alltid var 
latt att fa fram den eftersokta informationen, ''det beror pa vad det ar man soker". Fyra i 
gruppen tyckte att det var latt att hitta det de sokte, tva tyckte det var latt fOr det mesta. 
Nagra asikter om varfor det inte alltid var helt Hitt att soka information, var att man 
maste tanka noga pa sokord och synonymer innan, att det ar valdigt enkelt nar man val 
fattar hur det fungerar och att man ibland maste titta pa manga stallen. 

Fern anvandare svarade att de inte kunde hitta det de sokte nagon annanstans. En tog for 
givet att det inte kunde finnas i nagon annan form och en annan hade fOrst sokt i andra 
kallor. Tva ansag att det material de sokte var for smalt fOr att finnas i tryckt form. En 
anvandare trodde att materialet kunde finnas i nagon annan kalla, men gick forst till 
Internet. En annan sa att vissa saker kunde finnas nagon annanstans. En asikt var att pa 
Internet fanns informationen alltid tillhands. 

Fyra anvandare ansag att kvaliteten var bra eller relativt bra. Tva personer brukade inte 
reflektera over kvaliteten sa mycket. En anvandare tyckte att man ska vara kritisk till det 
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material som finns pa Internet: "Jag kan ju skriva vad jag vill pa min hemsida". Denne 
valde hellre en bok om det var viktiga fakta som eftersoktes, eftersom hon menade att 
informationen pa Internet kunde vara i bade andra och tredje hand. 

9.3.2.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

Samtliga anviindare sade sig aldrig be personalen om hjalp. Personalen skulle finnas till 
hands niir hjalp erfordras. Tva anvandare tyckte att nybOrjare kunde behova hjalp for att 
komma ig{mg och att man sedan sjalv larde sig efter hand. 

Fyra anvandare var beredda pa att betala for att !a tillgang till bibliotekets datorer, dessa 
kunde tanka sig att betala 10-20 kr/h. En sa: "Ja, det skulle jag sakert gora [betala] , men 
det ar bra att det ar gratis". De tva som inte skulle kunna tanka sig att betala for 
tillg{mgen motiverade det med att boklan var gratis och en av dem skulle be en kompis 
som hade tillgang om hjalp. Den som hade uppkoppling hemma var osaker pa om det 
skulle vara vart att betala for att anvanda Internet pa biblioteket. 

Flera synpunkter gavs pa Internetanvandning. En anvandare, med stor datorvana, ansag 
att manga kan fastna i Internetanvandningen, att det blir ett missbruk. Att det skulle 
finnas mer material pa svenska tyckte en annan. "Bra" och "kul att anvanda" var ett par 
korta men positiva synpunkter. En anviindare tyckte att det borjade bli for mycket av 
allt, att Internet svammar over. En annan i gruppen som tillbringade mycket tid med att 
chatta ansag sig inte beroende av Internet, snarare var det personerna som derme lart 
kanna, som beroendet gallde. 

9.3.3 Kategori III, 26-50 ar 

Tva intervjuer gjordes som kunde fOras till denna kategori. Har var aldern 31 och 38 ar, 
bada var man. 

9.3.3.1 Vana och anvandning av Internet 

Den ene mannen sade sig ha stor vana och var en daglig Internetanvandare medan den 
andre hade anvant Internet 5-6 entimmaspass totalt. En hade bara tillgang till Internet pa 
biblioteket medan den andre aven anvande sig av hogskolans uppkoppling. En av dem 
hade till gang till dator hemma. 

De anvande Internet for att soka jobb, information om utbildningar och for att lasa 
afrikanska tidningar. Bacia varderade informationssokning hogt. Den ene tyckte det 
verkade bra att kunna skicka e-post, trots att han annu inte provat pa det. 
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9 .3.3.2 Informa tionssokning 

De anvande sig av olika metoder nar de sokte information, en sokte direkt upp den 
hemsida han var intresserad av och den andre sa att det berodde pa, men ibland hade han 
adresser som han kollade upp. Den ene hade inte anvant sig av sokmaskiner nagon gang 
och den andre foredrog Lycos, da denna var snabbare i hans asikt. De anvande 
informationen for eget bruk och personliga behov. 

Bada anvandarna tyckte att de brukade hitta det de sokte och att det var Hitt att soka 
information pa Internet. De trodde inte att det gick att hitta det sokta materialet i nagoii 
annan kalla. En av dem hade forsokt att hitta informationen nagon annanstans, men sag 
nu Internet som ett komplement till Dagens Nyheter. 

De brukade reflektera over kvaliteten och ansag att den var bra, men en hade erfarenhet 
av att fel kunde forekomma. 

9.3.3.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

Det hande att den ene bad personalen om hjalp, medan han med lite mer vana inte 
brukade gora det. De tyckte att personalens hjalp var viktigast i borjan, hjalp till 
sjalvhjalp, men att det ocksa berodde pa tidigare datorkunskap. Den ene skulle garna 
vilja ha nagon form av manual att titta i. 193 

De tyckte att det skulle var vart att betala omkring 20 kr/h for anvandningen. Den ene 
tyckte att det var bra att datorerna kunde bokas, darfor att ungdomarna annars tar sa 
mycket tid i besittning. Internets utveckling hade den andre asikter om. Denne menade 
att nar han surfar hamnar han framst i USA, att informationen pa Internet borde vara pa 
olika spnik och att svenska sidor skulle skrivas pa svenska i storre utstrackning. 

9 .3.4 Kategori IV, 51 ar och uppat 

I kategorin observerades och intervjuades endast en man. Han var 52 ar. 

9 .3.4.1 Van a och anvandning av Internet 

Mannen anvande Internet for forsta gangen just den dagen han blev intervjuad. Darfor 
kunde inte alla fragor stallas till honom. Bibliotekets uppkoppling var hans enda tillgang 
till Internet. Han hade inte nagon dator hemma. 

193 Det fanns handledningar utlagda vid datorema, dock inte vidalia. 
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9.3.4.2 Informationssokning 

Mmmen hade inget syfte med sin anvandning den dagen, han ville bara se om han 
klarade av att anvanda Internet. Han hade satt sig vid datorn av ren nyfikenhet och for 
att fa en inblick i vad som kunde tankas finnas pa Internet. Han uppfattade Internet som 
ett hjalpmedel for att kommunicera inom yrket och for att fa information. 

9 .3.4.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

Nagon hjalp av personalen hade han inte bett om, men efterlyste en handledning och 
menade att det ar battre att sjalv forsoka lasa sig till fardigheterna "an att ha m1gon som 
star over en hela tiden och ligger steget fore". Hans asikt var att biblioteket skulle ta 
betalt och motiverade det med att sa fa av skattebetalarna utnyttjar mojligheten. DarfOr 
skulle det vara rimligt. Hans spontana tanke om Internet var den omedelbara 
kommunikationen med hela varlden och da framst yrkesmassigt. 
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10 Redovisning av anvandarundersokningen vid 
Lasesalongen/Cafe Access 

10.1 Bakgrund till undersokningen 

Pa Ui.sesalongen finns det endast en Internetterminal och denna maste bokas fore 
anvandning, en timme at gangen bokas da och anviindningen ar gratis. Internet kan dock 
bara anviindas under vissa tidpunkter, 11.00-13.00 och 16.00-18.00, pa helgerna finns 
oftast ingen moj lighet att anviinda Internet. Detta innebiir att det finns 16 till fallen per 
vecka att anvanda Internet uppe i biblioteket. Under de tidpunkter som undersokningen 
gjordes uteblev minst tva av bokningama i Uisesalongen. 

Pa Cafe Access finns atta terminaler med Internetuppkoppling och det ar oppet tisdag
torsdag 11.00-19.00, fredag 11.00-18.00 och lOrdag-sondag 12.00-1 7.00. Under dessa 
tider harman drop-in. Ett lOsen~rd skrivs in efter betalning. 

10.2 Redovisning av observationen 

Observationen pa Uisesalongen gjordes under de tider som sammanfoll med den tid da 
Internetterminalen var uppkopplad. Eftersom det bara fanns en terminal sa blev 
observationen snarare en kontroll over om det var nagon som anvande Internet. 
Majoriteten av anvandarna var av utHindsk harkomst. 

Pa Cafe Access gjordes observationen fran cafedelen, darifran var det anonymt och 
enkelt att fa uppsikt over anviindarna. Det satt oftast inte fler an fyra personer frarnfor 
datorema, sa det var inte svart att genomfora observationen. Det var perioder da det 
fanns gott om lediga terminaler, detta sarskilt pa formiddagama. Pa eftermiddagarna och 
kvallarna hade Cafe Access flest besokare. Den absoluta besokstoppen naddes under 
Iordagen. Det var friimst informationssokningar som gjordes, men chat och att skicka e
post forekom ocksa. MUD-anvandning observerades inte under veckan. I observationen 
kunde vi konstatera att flest anvandare fanns i aldrarna 25-35 ar. 

Tabell3 Antalet observerade man pa Llisesalongen/Cafe Access 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag Sondag Totalt 
- 15 0 1 5 1 8 5 20 
16 -25 4 5 3 3 14 1 30 
26 - 50 5 14 5 12 12 6 54 
51 - 2 2 0 2 8 
Totalt II 21 15 16 36 13 112 
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Tabell 4 Antalet observerade kvinnor pa Lasesalongen/Cafe Access 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag Sondag Totalt 
- 15 0 0 0 0 1 0 1 
16-25 0 2 9 3 8 I 23 
26- 50 3 I 6 5 7 2 24 
51 - 0 0 0 0 1 0 1 
Totalt 3 3 15 8 17 3 49 

10.3 Redovisning av intervjuerna 

Vissa fn\gor i enlditen fungerade battre an andra t ex fra.ga 7, Brukar du hitta det du letar 
efter? 8, Brukar du reflektera over kvaliteten pa det material du hittar pa Internet/ eller 
det som du anvander Internet till? och 12, Har du nagra ovriga synpunkter pa 
anvandningen av Internet? Dessa fn'igor fick en del respondenter att svara friare. Ingen 
fn1ga missuppfattades, men fraga 5, Vad tycker du ar viktigast pa Internet? och 6D, Vad 
vill du hitta nar du soker pa Internet? fick ibland utvecklas vidare. I de intervjuer dar 
respondenterna gav utforligare svar, blev intervjun mer som ett samtal. 

1 0.3.1 Kategori I, upp till IS ar 

Samtliga fyra var pojkar, i aldrarna 10, 11, 14 och 15 ar. Tre av pojkarna anvande 
Internet pa Cafe Access, medan den fjarde anvande Uisesalongens uppkoppling. 

10.3.1.1 Vana och anvandning av Internet 

For tre av dessa var det forsta till tredje gangen som de anvande Internet, den fjarde 
hade anvant Internet i ca 2 manader, men hade haft kannedom om Internet sedan 
ungefar ett halvar tillbaka. Tva av dem hade tillgang till dator hemma, men inte Internet. 

Samtliga av de fyra anvande Internet till att soka information inom olika omraden, t ex 
hobbies och nyheter. Att det finns sa mycket information pa Internet var ocksa det som 
de tyckte var viktigast. Tva av dem tyckte ocksa att det var viktigt att fa fram materialet 
snabbt och att forbindelsema skulle vara bra. 

10.3.1.2 Informationssokning 

Tva pojkar sokte medvetet efter information med hjalp av sokmaskiner. Det var 
Infoseek och Yahoo! som anvandes. En annan sokte bade medvetet och surfade. Nar han 
anvande sokmaskin sa var det framst Yahoo! som utnyttjades. Den yngste hade bara 
surfat och detta var forsta gangen som han anvande Internet, darfOr hade han inte heller 
nagot riktigt begrepp om vad sokmaskiner ar for nagot. Materialet som de fyra fick fram 
via Internet anvande de framst for eget intresse, dels for personliga behov och dels fOr 
underhallning/noje. En pojke betonade ocksa att han anvande Internet for att han ville 

78 



veta saker, och tyckte da att Internet ar ett bra verktyg for detta. Det som dessa 
respondenter ville hitta pa Internet var nyheter, sport, foretagsinformation och 
filmrecensioner. 

Alia i kategori I tyckte att de oftast brukade hitta det som de letade efter. Kommentarer 
som kom fram var att det for det mesta var HUt att hitta ratt material, men att det kunde 
vara svart att hitta i b5I:jan. En annan nackdel var att det ibland kunde ta lang tid att 
komma fram till siten. A v materialet som de hittade, trodde tre att de inte skulle k:unna 
finna samma information i nagon annan kalla eller bok, inte ens den pojken som sokte 
pa biblioteket trodde det. Han som sokte efter nyheter trodde att han kanske skulle 
kunna hitta det pa biblioteket. Han var ocksa den ende som hade forsokt. Tre tyckte att 
de saker som de hittade pa Internet oftast brukade vara bra, och att det fanns mer som 
var bra an daligt. En av dem hade ingen uppfattning om kvaliteten pa Internet. 

10.3.1.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

I borjan tick pojkarna hjalp av personalen nar de anvande Internet, dels som 
introduktion och dels for att komma igang. Tre av dem tyckte att den hjalp de tick var 
tilldicklig och en av dem skulle ha velat ha lite mer hjalp av personalen pa Cafe Access. 

A v dem som anvande Internet pa Cafe Access tyckte alla att det var vart att betala for att 
!a anvanda det. 194 Tva tyckte att 20 kr/3 0 minuter var lag om, en annan tyckte att 15 
kr/30 minuter var rimligare och hansom satt uppe pa biblioteket tyckte att det var bra 
att det var gratis och att det var for dyrt pa Cafe Access. Han tyckte ocksa att det skulle 
ga snabbare att soka. En pojke kommenterade att han tyckte att det var dAligt att det inte 
firms nagon form av censur pa Internet. Exemplet som namndes var recept pa bomber, 
han menade att man aldrig kan veta vad det kan leda till om nagon gaining tar tag pa 
det. Han sam anvande Internet for forsta gangen tyckte att det var bra att det fanns sa 
mycket att "kolla pa". 

10.3.2 Kategori II, 16-25 ar 

Alders- och konsfordelningen pa de tillfragade i denna kategori var tva kvirmor i 
aldrarna 16 och 25 ar och tva man i rudrama 20 respektive 25 ar. En av mannen anvande 
Internet pa Lasesalongen och de ovriga pa Cafe Access. 

10.3.2.1 Vana och anvandning av Internet 

Tre av dem hade en ganska stor Internetvana, fnin 4 manader till over ett ar, tva av dessa 
anvande Internet regelbundet 1-2 ganger i veckan och den tredje hade studerat 
utomlands i ett ar och dar kommit i kontakt med Internet, som hon da anvande nastan 
varje dag. For den fjarde av dem var det forsta gangen som han anvande Internet. En av 

194 De pojkar som an van de Internet p~ Cafe Access kom dit med sin a flider och det var dessa som 
betalade for anvl:lndningen. 
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dem anvande ibland Internet pa Cafe Access, men hon gick aven i en datorskola en 
timme i veckan, dar hon bl a fatt lara sig att anvanda Internet. En annan anvande Cafe 
Access, men har ocksa en kompis som har Internet hemma, men det blir inte av att hon 
anvander det dar sa ofta. En tredje anvande bibliotekets Internetterminal och for den 
fjarde var det mest en slump att han kom till Cafe Access. Han anvande annars Internet 
pa sitt arbete. Samtliga av de tillfragade hade tillgang till dator hemma, men var inte 
uppkopplade till Internet. 

Tre av de tillfragade betonade att de tyckte att informationssokning var den viktigaste 
funktionen pa Internet, en av dessa namnde ocksa e-postfunktionen. Den fjarde anvande 
mest e-post, men hon tyckte ocksa att informationssokning var viktigt. Hon anvande e
post till att skicka brev till sina kompisar och tyckte: "det ar lattare att halla kontakten 
med mina utlandska vanner pa det sattet". Hon tillade dock att bon inte tyckte att det var 
riktigt lika kul att fa e-post som vanliga brev. En respondent hade provat chat for fOrsta 
gangen. Nar hon chattade kande han sig lite utanfdr eftersom de fiesta andra dar verkade 
ki:iima varandra. Han tyckte ocksa att samtalet gick for snabbt. Trots detta sa tyckte han 
att det var kul att kunna kommunicera med andra. Det hon tyckte var viktigt. med 
Internet var snabba sokningar med korta vantetider, samt bra forbindelser. 

1 0.3.2.2 Informationssokning 

Tre av respondenterna sokte bade medvetet och surfade, det berodde pa vad de letade 
efter. En asikt var att det var lattare att soka medvetet om man var ute efter nagot 
speciellt och for denne intressant. Tre av dem visste inte riktigt vilket eller vilka 
sokverktyg som de brukade anvanda. En av matmen, sam for ovrigt anvande Internet for 
forsta gangen, tyckte att natet var forvirrande, eftersom det finns sa mycket material dar. 
Han forsokte att soka medvetet, och da anvande han sig bl a av Yahoo! och Infoseek. 
Den fjarde sokte malmedvetet 90% av tiden sam han var ute pa Internet, men han visste 
inte riktigt vilka sokverktyg han brukade anvanda. 

Materialet som de i kategori II fick fram anvandes pa olika satt. En till skolarbete och 
noje/underhallning, han ville da hitta intressanta saker sam hon har sett i tidningar och 
tidskrifter. Tva anvande materialet till personliga behov, d v s saker som intresserade 
dem t ex nyheter, politiska saker och vegetarisk kost, en av dessa anvande ocksa 
materialet till noje/underhallning. Denne skulle ocksa kunna tanka sig att anvanda 
Internetmaterial i sitt framtida arbete. Den fjarde anvande materialet till sitt arbete och 
det han framst sokte var foretagsinformation, i kombination med att se hur olika foretag 
marknadsfor sig pa Internet. 

Samtliga tyckte att det kunde vara svart hitta det material som de sokte. Det fanns 
kommentarer sam: "for manga referenser kan leda till att jag ger upp" och "jag vill att 
sokningarna ska vara mer lattoverskadliga". En annan brukade hitta det hon sokte cirka 
halften av gangerna. Nar hon hittade det hon ville ha, sa tyckte han att det var latt att Ia. 
fram det och att det gick snabbt. En tredje menade att det i borjan var svart att fa fram 
det han letade efter, men sedan tyckte han att det gick lattare och snabbare nar han blivit 
vanare. En fjarde asikt var att orsaken till problemet var att han inte hade tilldickliga 
kunskaper i sokteknik. 
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A v de intervjuade i gruppen trodde tre att de nog skulle kunna hitta delar av 
informationen pa biblioteket. Aven har berodde det pa vad de letade efter. En asikt var 
att Internets fordel lag i att det ar ett snabbt och latt redskap. En av dem anvande bade 
Internet och biblioteket och tyckte att de beida kompletterar varandra, men ville hon t ex 
ha fram politisk information sa ansag hon att det snabbaste sattet var att sjalv skriva till 
organisationen och be om informationen. En annan trodde att han absolut inte skulle 
hitta materialet pa nagot annat stalle an pa Internet. Han hade inte forsokt att hitta det pa 
Lasesalongen, men pa andra bibliotek i Stockholm. Det som var sa svat1 att finna var 
uppgifter om foreningar for och information om vegetarianer och vegetarisk kost. En 
respondent trodde att han skulle kunna hitta en del av materialet pa biblioteket, pa t ex 
CD-ROM-skivor inom olika anmesomraden. Han hade inte forsokt, eftersom han tyckte 
att materialet var mer samlat pa Internet. 

De fiesta tyGkte att kvaliteten kunde skifta fran dokument till dokument. En menade att 
var det nagot amnesomrade som hon sjalv tyckte var kul, sa tyckte hon att materialet 
oftast brukade vara bra, men det hande att det kunde vara daligt. En annan var kritisk till 
kvaliteten pa en del av materialet, hon tyckte att mycket var svammel och att manga 
slarvar med att korrekturlasa sina texter. Betraffande sanningshalten i materialet, sa 
tyckte hon inte att det skilde sig·mycket fran andra medier, t ex tidningar. Hon betonade 
att man inte ska tro pa allt som star i tidningar och menade att det samma galler for 
Internet. En tredje person tyckte att en del foretag hade mycket sofistikerade lankar och 
applikationer pa sina hemsidor, nagot som han tyckte sag proffsigt ut. 

1 0.3.2.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

Samtliga undersokta i kategori II tyckte att hjalpen som de fick av personalen var lagom 
och bra. En brukade be personalen om hjalp om denne sjalv inte lyckades. 

Tva respondenter tyckte att introduktionen var bra, den hjalpte dem vidare. En annan 
kommenterade att det var roligt att forsoka sjalv. Den fjarde respondenten specificerade 
sitt problem med att han inte hittade den hemsida som han sokte, men personalen pa 
Cafe Access kunde inte hjalpa honom eftersom foretaget som han letade e:fter hell pa att 
arbeta med den aktuella hemsidan nar han forsokte att komma in pa den. 

Asikterna var lite blandade nar det gallde huruvida de tyckte att det ar vart att betala for 
att fa anvanda Internet eller inte. En tyckte att det var okej att betala, men hon betonade 
ocksa att det var billigare fOr henne e:ftersom hon var under 18 ar och da bara behovde 
betala 20 kr. Hon brukade ocksa ga till Cafe Access med nagon kompis och delade de 
pa priset, sa blev det annu billigare. Tva andra tyckte att det var fOr dyrt att anvanda 
Internet pa Cafe Access, och att det blev dyrt i langden. Han som anvande Internet pa 
Lasesalongen tyckte att det berodde pa priset om han skulle vara villig att betala. Han 
betonade ocksa att han inte tyckte om att sitta och ata framfor datorn. Den fjarde tyckte 
att det rent generellt var vart att betala for att fa anvanda Internet. 

Under ovriga synpunkter pa Internetanvandning tyckte en respondent att det kunde vara 
svart att hitta vissa saker som t ex chat, och att det da var bra med kunnig personal som 
kunde hjalpa till. En annan sa att hon tyckte att e-post var jattebra och snabbt. En tredje 
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sag en del nackdelar med Internet, bl a att en del manniskor missbrukar Internet. Han 
tyckte att det var fel att det finns folk som utnyttjar anonymiteten som skydd nar de 
hiimtar hem saker. Han gav ocksa exempel pa vuxna som chattar med barn under falsk 
identitet och med suspekta avsikter. Han tyckte inte heller om att det finns en hel del 
pornografiskt material pa Internet. En fjiirde tyckte att Internet skulle kunna utvecklas 
till ett viildigt positivt medium om det far nagra ar till pa sig. 

1 0.3.3 Kategori III, 26-50 ar 

Av de tillfn1gade var en kvinna, 35 ar gamma!, och tre man 27, 29 och 35 ar gamla. 
K vinnan och en av mann en anvande Internet pa Cafe Access och de tva andra pa 
Liisesalongen. 

10.3.3.1 Vana och anvandning av Internet 

Vanan av Internetanviindning varierade i gruppen. For en respondent var det forsta 
g{mgen, medan en annan hade hallit pa i en mfmad och da cirka en gang i veckan, en 
tredje borjade att anviinda Internet for fern manader sedan och han anvande det nu 
niistan varje dag. Den fjarde borjade att anvanda Internet sommaren 1995 och hade aven 
i sitt arbete gatt nagra kurser for att lara sig Internet. Han anviinde det 2-3 ganger i 
veckan och da antingen pa Cafe Access eller pa sitt arbete. For en av dem var Cafe 
Access det enda stallet hon anvande Internet pa, medan de andra ocksa anviinde Internet 
pa bibliotek, Aswellas 195 eller arbetet. Tva av dem hade tillgang till dator hemma. 

En respondent anvande Internet fOr att bilda sig en uppfattning om vad det ar. Det hon 
uppfattade som viktigast var att fa veta vern eller vilka som star bakom upphovet till 
kallan, vern som skrivit det som hon hade Hist, detta for att hon skulle kunna veta om 
informationen var tillfOrlitlig. Hon berattade att hon bl a hade last en artikel om babysim 
och att den var skriven av en medicinstuderande. Det tyckte hon gjorde att den kandes 
trovardig. De tre andra anvande ocksa Internet till att soka information inom olika 
omn\den. De tyckte att mangden information som finns tillganglig pa Internet var en 
viktig funktion, men mojligheten att kunna skicka e-post togs ocksa upp. En av dessa tre 
sag Internet som ett snabbt redskap for att na kunskap. Han betonade att han tyckte att 
kommunikationen mellan marmiskor var viktigt, och att manniskor runt om i varlden 
genom dessa samtal pa Internet far mojlighet att byta asikter med varandra. 

195 Ett annat Internetcafe som ftnn s i Stockholm 
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10.3.3.2 Informationssokning 

Tva av de tillfragade surfade mest runt nar de anvande Internet, den tredje sokte 
medvetet ibland. Det sokverktyg som namndes var Yahoo!. Den fjarde i derma kategorin 
surfade de forsta gangerna, men sokte nu mer medvetet. Han anvande heist Alta Vista 
eller Lycos. Materialet som de i kategori III fick fram anvande de till personliga behov, 
underhallning/noje och till sirt arbete. Det som de ville hirta var t ex nyheter, kultur, 
turism och information om olika lander. 

En av dem tyckte art det ibland var svart att forsta varfor hon inte fick fram m1got 
resultat. Exemplet som hon gav var STF, (Svenska Turistforeningen) hon sokte efter det 
och hittade inte nagot. 196 En annan tyckte att det ibland var latt och gick snabbt att hitta 
ratt material. En tredje sa att om han visste vad han var ute efter sa var det lattare att 
soka. Den fjarde tyckte inte att det var sa svart att hitta det material som han letade efter 
pa Internet. Han menade att det hade blivit lattare fOr honom sedan han hade gatt kurser. 
Hittade han inte sa provade han andra vagar, gick inte det heller sa bad han personalen 
om hjiilp. 

Samtliga trodde att de nog skulle kunna hitta samma material pa biblioteket, men 
betonade saker som att det gick snabbare med Internet. Nagon brukade anvanda CD
ROM-skivor, men tyckte inte att han kunde finna allt pa dem. De forsokte ibland att 
hitta materialet i andra kallor an pa Internet, men inte all tid. 

Tva av dem var kritiska till kvaliteten pa Internet, en tyckte att kvaliteten var ojamn, . 
materialet var inte alltid sa bra som det forst verkade, mycket sag battre ut an vad det 
var, en hel del var tunt. En tredje tyckte att det som han laste verkade vara sant. Det var 
inte alltid som han holl med om allt, men han menade att det inte behovde vara osant for 
det. Den :fjarde ansag art information inom t ex turism och nyheter maste vara korrekt, 
medan kvaliteten pa privata hemsidor kunde skifta. 

10.3.3.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

En av dem fick fOrst en kort introduktion, men tittade sedan mest sjiilv. De andra 
fragade om hjalp ibland, men inte alltid. De tva som anvande Internet pa Liisesalongen 
var nojda med den hjalp som de fick och ville inte hamer. Mannen som var mest erfaren 
skulle vilja fa mer hjalp av personalen. 

Nyborjaren tyckte art det var vart att betala nagon gang for att prova pa Internet. De tva 
som anvande Internet pa Lasesalongen tyckte att det var bra att det var gratis. En av 
dessa sa ocksa att det skulle vara intressant om alla kunde fa tillgang till Internet. Manga 
har inte rad art betala fOr att fa anvanda det och da tyckte han att det var bra att det var 
gratis. Den fjarde svarade "nja" pa om han tyckte att det var vart att betala for att 
anvanda Internet. 

196 STF bar sidor pa Internet, http://www.euroweb.se/stftourist/index.htm 
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Pa fragan om ovriga synpunkter sa kvinnan att hon tyckte att det var svart att fa nagon 
overblick over Internet och att det var langa soktider. En av mannen svarade att han tror 
att Internet ar en fluga. Allt som ar nytt ar folk nyfikna pa, vidare menade han att de 
trottnar. De tva andra mannen hade inga kommentarer pa denna fragan. 

10.3.4 Kategori IV, 51 ar och uppat 

Samtliga tillfnlgade i gruppen var man, i aldrama 48, 51, 54 och 56 ar. Alla besokte 
Cafe Access. 

10.3.4.1 Vana och anvandning av Internet 

For tva av dem var det andra gangen de anvande Internet. En av dem hade bara varit pa 
Cafe Access medan den andre ocksa hade varit pa Aswellas. De andra tva hade anvant 
Internet 4-6 manader och da ungefar 1-3 ganger i veckan. En av dessa tva anvande 
Internet pa Cafe Access och pa huvudbiblioteket, medan den andre enbart anvande Cafe 
Access. Tre hade tillg{mg till dator hemma. 

Tva av dem anvande Internet for att kolla upp adresser som de hade hittat i migon 
tidning eller tidskrift. En av dessa hade ingen uppfattning om vad som han tyckte var 
viktigast pa Internet, eftersom han kande att han visste fOr lite. Den andre av dessa tva 
tyckte att e-post var intressantast pa Internet, men aven att man kan na olika databaser 
via Internet. De tva andra tyckte att mojligheten att kunna gora informationssokningar 
var Internets viktigaste funktion. 

1 0.3.4.2 Informationssokning 

Tva av mannen surfade mest nar de letade efter information, en av dem tyckte att han 
inte fick nagon riktig struktur pa Internet. Han anvande inte sokverktyg utan skrev in 
adressema direkt. En annan sokte ibland medvetet, det berodde pa vad han ville hitta. 
Alta Vista och Yahoo! var de sokverktyg som han oftast anvande. Den tredje ville veta 
vad han skulle ha innan han sokte. Han anvande inga sokverktyg utan hade adresser som 
han tittade pa. Den fjarde gjorde systematiska och medvetna sokningar. Han gjorde 
sokningar med olika sokverktyg och pa olika sokord, inklusive synonymer. Materialet 
som de fick fram anvandes till att stilla den egna nyfikenheten, for underhallning/noje 
och till sitt arbete. De ville hitta information . om ekonomi, naringsliv, 
foretagsinformation och offentligt material. 

En man trodde att han skulle kunna hitta saker som t ex borsresultat och lagtexter pa 
biblioteket, men betonade att det gar snabbare med Internet. En annan hittade ibland det 
som han letade efter, nar han inte hittade ratt sa trodde han att det kunde bero pa hans 
bristande kunskaper i sokteknik. En annan sak som han tyckte var irriterande var nar 
soktiderna blev for lfmga, det gjorde det svarare att hitta ditt. Han trodde ocksa att han 
skulle kunna hitta en del av materialet pa biblioteket, sarskilt pa CD-ROM-skivor. Han 
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brukade leta efter information pa t ex Universitetsbiblioteket, pa CD-ROM och i 
tidnings- och tidskriftsartiklar. Den tredje mannen tyckte att han inte alltid hittade det 
som han letade efter. Han menade att adresserna inte alltid stammer och att det ibland ar 
overbelastning eller fel pa naten. Han ansag ocksa att det finns andra kanaler for att hitta 
samma information och att dessa ibland t o m kan vara snabbare an Internet eller 
biblioteket, t ex ert telefonsamtal till nagon som vet, en institution eller sa. Den sista 
mannen hittade alltid det som han letade efter. Han menade att vet man bara vad man 
vill hitta och har tid och ar tillrackligt systematisk, sa ar det inte omojligt. Han letade 
ocksa efter information pa biblioteket, men tyckte art det tog langre tid. Internet ger 
stOrre tillganglighet till internationellt material ansag han. 

En av mannen tyckte att han inte har tillrackliga kunskaper om Internet for att ha nagot 
begrepp om kvaliteten pa materialet som finns dar. Andra asikter var att det finns 
mycket skit pa Internet, men ocksa en hel del material som ar bra, att det g~i.llde att 
kunna salla informationen, art kvaliteten ibland var torftig och art vissa foretag t ex har 
daliga hemsidor. En av mannen tyckte att kvaliteten var hog i de kallor som han 
anvande och de var sprakligt anpassade, aven om materialet inte alltid kom fran 
anglosaxiska lander sa var det skrivet pa engelska. 

10.3.4.3 Behov av hjalp och ovriga synpunkter 

Tva av mannen fick hjalp med att komma igang med Internetanvandningen. Det t~ckte 
de var bra och efter det klarade de sig sjalva. Tre av dem tyckte ocksa ~tt hjalpen som de 
fick var tillracklig. En av dem bad personalen om hjalp nar han hade kart fast. Han 
tyckte att det vore bra med mer hjalp, for da skulle han kunna jobba mer effektivt. 
Samtliga av de tillfragade i kategori IV tyckte att det var vart att betala fOr att ffi 
anvanda Internet, med kommentarer som: "soktiderna fick inte bli for langa" och 
"resultatet ger valuta for pengama". 

Bland de ovriga kommentarerna sa bl a en man att han trodde att den okande . 
kommunikationen kan komma att minska klyftorna mellan manniskor. En annan sa att 
han trodde att Internet kan komma att bli en fantastisk informationskalla i framtiden. 
Han trodde ocksa att bokens betydelse kommer att minska, att man kommer att kunna 
plocka fram en bok fran Internet och sedan skriva ut den sjalv. Boeker kommer inte art 
enbart finnas i pappersupplagor trodde han. En man tyckte att man skulle underlatta for 
systematisering pa Internet. 
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11 Diskussion 

I foljande kapitel diskuterar vi utifran vara undersokningar, kapitlet Tidigare forskning 
och litteratur samt egna asikter. Vi har valt att borja med det stora och ga mot det 
mindre, fran K-samhallet via personalen till anvandarna. Avslutningsvis gars ocksa en 
kart sammanfattning. 

11.1 K-samhallet 

Olika faktorer kan ligga bakom ett biblioteks beslut att skaffa Internetuppkoppling. I 
Ronneby fattades beslutet pa kommunalniva. Det skulle allmant satsas pa IT i alla 
kommunens verksamheter. Blekinge Ian hade Uinge haft hog arbetslOshet och 
etableringssvarigheter fOr naringslivet. Efter Sveriges intrade i EU tilldelades delar av 
lanet utvecklingsbidrag darifn'in. En del av dessa pengar har anvants till att 
vidareutveckla den IT-satsning som redan paborjats, i t ex Ronneby 1993. Med den 
utvecklingsstrategi som Ronneby kommun antog, blev det naturligt att biblioteket fick 
del i den senaste tekniken for att fora ut den till allmanheten. 

I Stockholm, pa bade Uisesalongen och Cafe Access, var fOrutsattningarna annorlunda 
eftersom Internetsatsningarna dar startade som projekt. Nagon enhetlig kommunal 
satsning som den i Ronneby gjordes inte, och skulle formodligen vara ytterst svar att 
genomfOra, eftersom de kommunala forutsattningarna ar relativt olika, dels 
storleksrnassigt och dels finansiellt. For ett par miljoner kronor i Ronneby kan det goras 
stora satsningar, medan samma summa i Stockholm i hogre grad ats upp i 
organisationen. 

Ronneby har gatt fran att ha varit ett industrisamhalle till att i storre utstrackning bli ett 
kunskapssamhalle. I slutet av 1980-talet lades flera av kommunens stora industrier ner 
eller flyttades fran orten. Da borjade hogskolan och tjanstefdretag etableras. I och med 
dessa etableringar kom kunskapen till kommunen och utvecklingen tog fart, vilket ledde 
till att kreativiteten och kulturen fick okad betydelse och ledde till en positiv utveckling 
for orten. ArbetslOsheten har dam pats och arbetsmark.naden har fdrandrats till att bli mer 
av tjanste- och kunskapsproducerande art. Kommunikationema, annu en faktor i K
samhallet, har i Ronneby utvecklats for att battre kunna tillgodose bade befolkningens 
och tjanstesektoms krav. Ronne by ses i bibliotekssammanhang som en ledande IT
kommun, som flertalet andra bibliotek har hamtat inspiration ifran, men som fa vill bli 
jamfOrda med. Detta tror vi beror pa det forspning som Ronneby Stadsbibliotek har i IT
sammanhang, att de ligger i tatposition och har inarbetade rutiner inom detta omnlde. 

I satsningen pa Framtidsbiblioteket finns K-sarnhallets alia K:n, kommunikation i form 
av datomatverk med mojlighet till global kommunikation, kunskap som utgor stommen 
i bibliotekets alia verksamheter, konst/kultur som alltid har varit ett av bibliotekets 
stOttepelare. Detta, i kombination med den typ av bibliotek som vaxer fram i dagens 
samhalle, framjar kreativiteten eftersom miljon dar, med datorer och ett i ovrigt alit 
bredare utbud, blir mer aktiv. Det ar framst kommunikation och kreativitet som ar de 
nya delama i Ronneby. Kunskap och konst/kultur har sedan Hinge varit grunden for 
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bibliotek i allmanhet. Personalens nya informationsformedlande roll paverkar 
biblioteket som helhet eftersom det kraver ett aktivare deltagande av besokaren. 

En del av den kritik som ges mot K-samhallet ar att klyftan mellan valinformerade och 
oinformerade i samhallet okar. Denna kan biblioteken bidra till att minska, genom att 
oka sin satsning pa den moderna folkbildningen, dar bl a datorkunskap ingar. Genom att 
ge befolkningen mojligheter att komma i kontakt med IT, bidrar biblioteken till att oka 
demokratin i samhallet. 

Problemet med dessa satsningar ligger till stora delar pa det finansiella planet, detta 
sarskilt i dagens besparingstider. Det finns ofta inga medel att gora stora IT -satsningar 
av det slaget som gjorts i Ronne by. !bland racker inte ens pengarna till bibliotekens 
ordinarie och traditionella verksamheter och da kan en Internetsatsning :fa lag prioritet. 
Vi menar dock, att bibliotekens roll bor sattas in i ett storre sammanhang, dar effekter 
fOr hela samhallet dilmas in. En okad statlig och kommunal satsning pa IT, dar aven 
biblioteken ingar kan bidra till att minska kunskapsklyftorna och i Iangden innebara en 
ekonomisk vinst i form av okat av humankapital. Eftersom stat och kommun har ansvar 
for landets ovriga infrastruktur, t ex vagnatet, sa menar vi att infrastruktur i form av 
datatrafik och inforrnationsforsorjning delvis ocksa borde tillhora deras ansvarsomrade. 

Vi anser att biblioteken i fdrsta hand ska forsoka lOsa finansieringen av en IT -satsning 
genom egna medel. Sponsring ser inte vi som en losning i langden, eftersom detta kan 
innebara vissa begransningar och inskrankningar for bibliotekets del. 

Tankarna bakom K-samhallet gar inte i samma utstriickning att applicera pa vart 
undersokta omrade i Stockholm. Forskjutningen mot K-samhallet har forrnodligen 
ocksa skett i Stockholm, men eftersom det ar ett stOrre och mer komplext omrade som 
bestar av flera K-regioner, t ex Kista, en hogteknologisk forort, ges kanske inte 
biblioteket den betydelsefulla roll som det fatt i Ronneby. Aven om satsningar gors 
inoin Stockholms Stadsbibliotek syns de inte i samma utstrackning som i Ronneby. 

11.2 Personalintervjuerna 

Vi har valt att redovisa fOljande avsnitt efter samma ternan som i fragemanualen. Vi har 
aven har anvant kapitlet Tidigare forskning och litteratur fOr att ge vara resonemang en 
battre helhet. 

11.2.1 Personlig uppfattning 

Det finns formodligen lika manga forhallningssatt till Internet som anviindare. I de svar 
som vi fick av informanterna betonades global kommunikation, informationsutbudet 
och mojligheten att anvanda Internet som ett redskap i det dagliga arbetet. 

Positiva saker som namndes med Internet paminde om foregaende styckes svar, men 
ytterligare aspekter som det trycktes pa var den globala motesplatsen, mojligheterna att 
utbyta erfarenheter och den stora mangd aktuellt och ocensurerat material som finns dar. 
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Negativa saker som togs upp var daliga sokmaskiner, avsaknaden av ett gemensamt 
sokspra.k, att det firms en del material av sfume kvalitet, mangden engelska dokument 
mm. 

Ur bibliotekariesynpunkt kan nog Internet sagas vara bade en guldgruva och ett kaos. En 
guldgruva darfor att det dar finns oanade mojligheter att hitta annars ytterst 
svanitkomligt material och texter, och ett kaos eftersom Internet inte foUer nagon 
besHimd indexering, katalogisering eller systematisering, som i vanliga fall ar 
honnorsord inom biblioteksvarlden. 

11.2.2 Anvandningen av Internet 

Informanterna kom i kontakt med Internet genom arbete eller utbildning, flera av dem 
utvecklade sedan ett eget intresse som gjorde att de pa eget initiativ liirde sig mer. 
Internet iir till stor del sjiilvinstruerande och da racker nyfikenhet och intresse lfmgt. 

Personalen i Ronneby fick en del utbildning niir Framtidsbiblioteket skapades, men 
enligt lmplementering av ny IT: en studie av Ronneby Framtidsbibliotek kom asikter 
fram om att personalutbildningen inte var tillracklig. Detta namnde dock ingen av vara 
informanter. Olika miinniskor reagerar olika pa forandringar i tillvaron. Enligt 
Jmplementering av ny IT: en studie av Ronneby Framtidsbibliotek tyckte personalen att 
processen gatt snabbt. I en sadan har fOrandring at det viktigt att personalen hela tiden 
halls informerad om vad som hander, fOr att inte skapa osakerhet och fOrvirring. Ett val 
forklarat och forankrat syfte ger fOrstaelse for det som sker. 

I Stockholm startade Internetuppkopplingen som en del i ett projekt i Dataateljen och 
MIKS, vilket innebar att projektets snabba uppstartande blev viktigare iin utbildning 
inom omradet. Pa Liisesalongen fauns det personal med utbildning inom Internet, men 
det var inte bibliotekarierna som ansvarade for Intemetverksamheten. Dataateljen hade 
fran borjan framst personal utifnin, i form av API- och ALU-anstallda, som skotte 
verksamheten och hade kunskaper, vilket ledde till att den egna personalens utbildning 
kom att droja. Det var inte heller sa akut med utbildning av bibliotekarierna eftersom 
Lasesalongen inte hade Internetuppkoppling i referensdisken. 

Nar Cafe Access startade fick en informant en del utbildning pa Uisesalongen, som da 
hade ett forspding. Detta forsprang var nagot som inte utnyttjades tillriickligt, eftersom 
det till stor del var tillfallig personal som satt inne med kunskaperna och inte den 
ordinarie. Detta var man pa Liisesalongen medveten om, men tryckte pa att det da var 
viktigare att ge anvandarna tillgang sa fort som mojligt. Pa Cafe Access fauns det ocksa 
ett antal tillfalligt anstallda, men dessa var fler och har formodligen haft stOrre 
mojligheter att lara varandra i det kontinuerliga arbetet. En fordel med att i stor 
utstrackning arbeta i projekt ar att nya ideer snabbt kan provas, en nackdel i Cafe Access 
och Uisesalongens fall ar att verksamheten drivits med tillf<illig personal. Anstallningen 
av Cafe Access' forestandare ser vi som ett forsok att del vis komma ifran denna 
problematik. 

88 



I Ronneby hade biblioteket vid vart besok IT-vardar som hjalpte anvandarna, men till 
skillnad fran Stockholm hade personal en redan fatt en del utbildning och IT -vardarnas 
uppgift var att avlasta ordinarie personal, de sags som ett komplement till ordinarie 
personal. 

Det ar viktigt att den egna personalen utbildas, migot som betonas i Blacksburgs 
personalundersokning. I Blacksburg fick personalen vid flera tillfallen mojligheter att 
bekanta sig med Internet innan implementeringen gjordes. Detta var nagot som aven 
anvandarna betonade i Blacksburgs anvandarundersokning II, da dessa namnde vikten 
av kunnig personal for att kunna fa hjalp nar problem uppstod och for att kunna fa ut sa 
mycket som mojligt av det nya redskap som biblioteket stallt till deras forfogande. 

Att fa personalen att kanna sig delaktig i den verksamhet som bedrivs anser vi vara 
mycket viktigt. Utbildning ar ett forhallandevis enkelt satt att minska den frustration 
som kan uppsta nar inte tillrackliga kunskaper finns. Daliga kunskaper kan leda till 
bristande entusiasm och effektivitet, nagot som snabbt marks i en utatriktad verksamhet. 
Skulle biblioteket stiilla ut en bibliotekskatalog eller databas till anvandarnas 
forfogande, utan att fOrst ge den ordinarie personalen utbildning? Givetvis tror vi inte 
det, men vi vill dra liknande paralleller med Internet. 

Informanternas anviindning av Internet i det dagliga arbetet skilde sig nagot at. I 
Rmmeby skotte bibliotekspersonalen bibliotekets hemsida och uppdateringen av den. 
Bibliotekspersonalen var ocksa ansvarig for kurser fOr olika malgrupper och fOreningar. 
Internetanviindning var ocksa for dem ett dagligt redskap i referensdisken. Fran. 
Biblioteksguiden197 i Ronneby kan t ex anvandare stalla referensfragor till 
bibliotekarierna, svar utlovas inom ett par dagar, nagot som tyder pa att biblioteket har 
lagt in Internet i de regelbundna rutinerna. Ett exempel pa vad bristande kunskap och 
rutiner kan leda till, finns pa Kulturhusets och Uisesalongens programsida pa Intemet198

, 

dar uppdateringen ar eftersatt. T ex beskrivs program i ett kalendarium fran augusti
december 1995. Orsak en till detta kiinner vi inte till, men det ger ett oseriost intryck 
enligt var uppfattning. 

I Stockholm ar personalen pa Cafe Access de dagliga utnyttjarna, eftersom det ingar i 
deras arbetsuppgifter att introducera Internet fOr anvandarna. Pa Uisesalongen fauns det 
nar denna undersokning gjordes endast mojlighet for personalen att anviinda Internet i 
arbetsrummen och inte i referensdisken, nagot som upplevdes som frustrerande da vissa 
fragor enklast besvaras med aktuellare material, som t ex finns pa Internet. Problem 
uppstod for bade personal och anvandare nar den enda publika terminalen antingen inte 
var uppkopplad eller bokad. Det fauns heller inte tid till att folja med anvandaren och 
visa eftersom det da skulle bli en liingre vantetid i en redan hogt belastad referensdisk. 
Detta problem hoppas bibliotekspersonalen snart kommer att lOsas, eftersom en PC for 
Internetuppkoppling ar bestalld till referensdisken. Det fauns ideer om forbattringar och 
planer pa utbildning, men dessa var inte genomfOrda vid vart undersokningstillfcille. 

Vi anser att det iir viktigt med en kontinuerlig anvandning av Internet, eftersom det ar ett 
snabbt medium som stiindigt fOrandras. Alltfor oregelbunden anvandning skapar fort en 

197 
http :1/www .ronneby .se/ronneby/biblio/bibguidelbibguide.htm 1 

198 http://sun site.kth.se/DDS/kultur/kulturhuset/program/program.html 
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forvirring och kiinsla av okunskap. Enligt Fyra IT-dagar per bibliotekarie har 4 7% av 
bibliotekariema i landet egen PC pa sin arbetsplats och av dessa har 45% 
modemuppkoppling for extern kommunikation. Blekinge ar det Ian som har stOrst PC
tathet bland bibliotekarierna, nagot som vi delvis fick bekraftat vid vart besok vid 
Ronneby Stadsbibliotek, dar vara bibliotekarieinformanter hade PC med fast 
uppkoppling till Internet. Stockholms stad saknas i Fyra IT-dagar per bibliotekarie, 
men vad vi kunde bedoma, sa delar personal en pa ett antal datorer pa Uisesalongen. 

Sokverktyg som namndes i bade Ronne by och Stockholm var bl a Alta Vista och Lycos, 
i Ronneby betonades ocksa Gophervarlden av en informant, denne menade att den latt 
g!Oms bort eftersom World-Wide Web oftast anvands. 

Informantema ansag att de ofta hittade det de sokte efter, ibland kunde det kravas lite 
mer arbete. Eftersom sokrnaskinerna ar olika var det ibland nodvandigt att prova flera 
innan den sokta informationen hittades. Det som kravs for ett bra sokresultat ar tid och 
talamod. Dessutom ar det viktigt att kunna anvanda sokrnaskinerna regelbundet for att 
Mlla sig a jour med fOrandringar och for att utveckla en uppfattning om hur de fungerar 
och till vilken sorts information varje sokrnaskin lampar sig bast for. 

Bibliotekarier har i alia tider utbildats for att kunna sovra och bedoma kvaliteten pa det 
material som biblioteket tillhandahaller. I och med att biblioteken kopplar upp sig mot 
Internet blir dessa kunskaper mojligen annu viktigare, eftersom det helt plotsligt 
strommar in en mangd okontrollerad information. Informantema var val medvetna om 
nodvandigheten att vara kritisk till lntemetmaterialet och att trovardigheten skiftar 
avsevart. Formagan att se vad som ar seriost tranas upp alit eftersom erfarenheten av 
Internet okar. Upphovet bakom dokumenten spelade en stor roll, da seriost upphov, 
enligt informanterna, okade trovardigheten. 

Det infonnanterna i forsta hand tankte pa nar det g~illde juridiska problem var fragan om 
copyright. Deras installning till copyrightlagen varierade. En informant kiinde ingen 
respekt infor lagen. Detta konstateras ocksa i Upphovsratt pa Internet, dar stora 
skillnader redovisas i attityden hos de olika undersokta grupperna, medan nagra av vara 
informanter sa sig efterleva reglerna. Informantema var ocksa medvetna om den 
alderdomliga lagstiftningen och behovet av nya !agar, nagot som aven Peter Seipel 
papekade i sitt foredrag och som kommitten Rattsliga overvaganden kring 
informationsteknologi har !att i uppdrag att arbeta med. 

11.2.3 Intern policy 

Informanterna ansag att biblioteken/Cafe Access hade ett visst censuransvar nar det 
galler t ex rasistisk propaganda och pornografi. V arken i Ronne by eller i Stockholm 
sags filtreringsprogram som m'igon direkt Iosning, eftersom det ansags att aven dessa 
hade sina begransningar. Samtidigt namndes det, att den publika och offentliga miljon 
till viss del verkade vara sjalvsanerande. Det upplevdes fran informanternas sida inte 
som nagot stort problem, eftersom det inte var sa vanligt forekommande med dessa 
typer av sokningar och bilder. Det sades ocksa att en del av bl a det pomografiska 
materialet var avgiftsbelagt och darmed inte tillgangligt via biblioteken eller Cafe 
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Access. Pa de tre stallena stod skrivaren sa att den endast var tillganglig for personalen, 
nagot som inte ansags uppmuntra utskrifter av suspekt material. Pa Cafe Access 
namndes vikten av yttrandefrihet, men att det samtidigt maste finnas vissa 
ordningsfOreskrifter i offentliga miljoer. Ett exempel som gavs var att det inte ar 
forbjudet att ta av sig kHidema och vara naken, men det ar inte tillatet att gora det var 
som heist. Samma paralleller dregs med Internet. 

En av informantema namnde problemet med att biblioteket, som annars ar sa 
kvalitetsmedvetet stOter pa problem med Intemets samre sidor, da det gar att hamta fram 
suspekt ocb osedligt material pa biblioteket via Internet, men inte lika Uitt i bokform, 
eller i andra tryckta medier. 

En lagstiftning som Communications Decency Act i USA, med reglering av alit obscent 
och pomografiskt material for minderariga, sags inte som en lOsning, eftersom det da 
blir en ensidig fixering av just mediet Internet. En parallell som drogs var att forbjuda 
telefoner bara for att det gar att ringa telefonnummer med sexuella tjanster. Den debatt 
som pagar inom detta omrade har vi forsokt att belysa med avsnitten Reaktioner i USA, 
Osedlighet finns i alia medier och Svenska asikter i kapitlet Tidigare forskning och 
litteratur, dar kritik mot Communications Decency Act ges. 

Informanterna tyckte att det var sjalvklart att anvandarna skulle fa sa mycket hjalp som 
de behover, men att det framst var nyborjarna som fn1gade mest och som behovde mest 
hjalp. Detta sHimmer overens med de svar anvandarna i var undersokning sjalva gav. I 
Ronneby var informantemas uppfattning att en stor andel av anvandarna klarade sig 
sjalva. Trots detta fanns det en utatriktad verksamhet for att locka ~1ya anvandare till 
biblioteket. Detta gjordes genom att avgiftsfritt bjuda in olika organisationer och 
foreningar for visning av Internet och biblioteket. Pa Cafe Access ordnas liknade 
introduktioner, men mot betalning. Detta beror pa att Cafe Access fOrsoker vara 
sjalvbarande och darfOr bedriver sin verksamhet med en stOrre ekonomisk medvetenhet. 
I Blacksburgs anvandarundersokning II betonades av anvandarna sjalva vikten av att det 
gavs mojligheter aven for dem att kunna vidareutveckla sina kunskaper. 

11.2.4 Anvandarna 

Informanterna i undersokningen hade god uppfattning om hur anvandargruppema pa 
respektive orter sag ut. Detta kan hero pa att de vistades mycket i lokalerna och pa sa 
satt skaffat sig kannedom om anvandarna. En informant beklagade att aldersgruppen 
over 60 ar nastan helt saknades. Han ansag darfOr, att det ar viktigt att krafter och 
resurser finns for att fora ut att alla, oberoende av alder och kon, kan ha nytta av 
Internet, att betona informations- och kommunikationsmojligheterna. Vi anser, med 
tanke pa detta, att det ar viktigt att det finns stallen som bibliotek och Intemetcafeer, dit 
alla intresserade kan komma och bli introducerade for det nya mediet och dess 
anvandningsomraden. 

Som vi och nagra av informantema ser det, ar inte fragan om biblioteket ska 
tillhandahalla Internet, utan hur det ska goras och att det ar viktigt att folja med i den 
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tekniska utvecklingen fOr att kunna beha1la positionen som samhallets 
informati onsfOrsorj are. 

Det anvandarna uppgav att de anvander Internet till stammer val overens med 
informanternas uppfattning, d v s att Internet bl a anvands till informationssokning och 
MUD. Att ha god kannedom om vad anvandarna utnyttjar Internet tillar viktigt for att 
kunna skaffa sig de kunskaper som behovs, for att tillgodose de krav som stalls, vad 
galler att kunna hjalpa till och ge tips och rad. 

Internettillgang pa bibliotek och Intemetcafe ansags enligt informantema kunna fungera 
som en inkorsport for en egen eventuell uppkoppling. Vi anser, med Datorer i jobbet 
och i hemmet i tankama, att det ar annu viktigare med datorer pa bibliotek for att de som 
av olika anledningar inte har mojlighet eller resurser att skaffa egen dater ska kunna ta 
tillgang till det. Nagra av bibliotekarieinformanterna ansag att Intemetanvandning pa 
bibliotek ska vara kostnadsfritt och det kanns naturligt, eftersom det ligger belt i linje 
med gratisprincipen som tillampas pa den ovriga biblioteksverksamheten. Eftersom vi 
ser Internetanslutning pa bibliotek som en naturlig utveckling pa omradet stammer detta 
val overens med vara asikter om kostnader for biblioteksutnyttjande. 

11.2.5 Yrkesrollen 

Bibliotekarieinformanterna ansag att nar informationsteknologin infors pa biblioteken 
forandras deras yrkesroller, bade pa gott och ont. Bibliotekarieyrket ar ett yrke i 
forandring, en bibliotekarie av idag behover lara sig att tanka i nya banor, att inte vara 
teknikfientlig och att inse att den nya tekniken Ieder till ett annat satt att arbeta pa an 
som det tidigare varit vanligt. Yrket har de senaste aren forandrats fran den 
kulturformedlande rollen till informator i nagon form. Detta kan upplevas bade positivt 
och negativt, beroende pa installningen till teknik och humanism. Men det ena behover 
inte utesluta det andra utan det kan ses som en utmaning och ett komplement. Harvill vi 
ater betona vikten av utbildning. For att inte radsla och osi:ikerhet infor kommande 
fOrandringar ska uppsta bland personalen ar det viktigt att dessa kanslor elimineras, och 
detta gors med hjalp av kunskap och information. 

11.3 Anvandarundersokningarna 

I foljande avsnitt redovisas en jiirnforelse av anvandarundersokningama i Ronneby och 
Stockholm. Vi har valt att borja med observationema och sedan foljer enkatintervjuerna 
fraga for fraga. Vi har utifran kapitlet Tidigare forskning och litteratur och vara egna 
asikter forsokt att visa pa likheter och skillnader, samt forsokt f6rklara vissa resultat. 
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11.3.1 Observationerna 

Vi observerade under veckan ungefar lika manga anvandare pa bada ortema, 178 
personer i Ronneby och 161 personer i Stockholm, detta redo visas i tabell 1-4199 

• 

Spridningen av anvandarna under veckans dagar var i Ronneby jamn. Lordagen i 
Stockholm var den dag da Cafe Access hade flest besokare200 

• Detta kan bero pa att det 
under Iordagar ofta befinner sig ett start antal manniskor i city och att Cafe Access 
lockande lage da inbjuder till anvandning. Antalet anvandare som observerades kan 
skilja sig nagot at under veckan, eftersom observationerna genomfordes pa olika 
tidpunkter under dagarna. 

Aldrarna pa anvandarna i Ronneby lag uppskattningsvis upp till 25 ar, endast ett fatal 
tillhorde de tva aldsta kategoriema. I Stockholm var spridningen jamnare, undantaget 
var den aldsta kategorin dar anvandarantalet var underrepresenterat. Den stOrsta gruppen 
anvandare i Stockholm fanns i aldrarna 25-35 ar. I Ronneby fanns 25 kvinnor med i hela 
observationen, antalet man var 153. Bade kvinnor och man tillhorde dar till stOrsta delen 
de tva yngsta kategorierna. I Stockholm observerades fler kvinnor, 49 stycken, antalet 
man var 112. Kvinnorna i Stockholm tillhorde uteslutande kategori II och III, medan 
mannen hade en jamnare spridning mellan kategori I-III, dar den stora toppen lag i 
kategori III. 

I Datorvanor 1995 grundas undersokningen pa personer mellan 16-64 ar. Den aldre 
generationen finns alltsa inte med i detta material, nagot som lasaren kan ha i Manke. I 
Dagens och morgondagens lnternetanvandare stracker sig aldersfordelningen mellan 
16-79 ar. I den finns det saledes ett aldersmassigt bredare underlag, dar aven pensionarer 
ingar. A v resultaten i Dagens och morgondagens Internetanvandare framgar att en 
mycket liten del av de i de aldre aldrarna har kannedom om Internet. Detta kan vara 
forklaringen till varfor den aldsta respondenten i var undersokning inte var aldre an 56 
ar och varfor vi inte observerade nagra pensionarer. I Ronneby har biblioteket forsokt att 
lOsa detta problem genom att ordna speciella visningar av Internet for just pensionarer, 
ett satt att locka dem, eftersom de annars inte verkar komma pa eget initiativ. Den stora 
andelen ungdomar kan ha en dampande effekt pa de aldres forsok att bekanta sig med 
Intemet. 

I bade Blacksburg och Ronneby har biblioteken med sina Intemetsatsningar fatten ny 
grupp anvandare som tidigare inte besokte biblioteket sa ofta, ungdomarna. Det bar 
framkommit i var undersokning att detta ses som bade positivt och negativt. Trots att 
bibliotekspersonalen i Ronneby valkomnar ungdomama, har vissa problem uppstatt. 

· Ungdomarna anses ibland "ockupera" datorema och behovet av tillsagelser fran 
personalens sida har lett till att det uppstatt ett kanske svarlost dilemma. Samtidigt ses 
det som positivt att ffi yngre besokare till biblioteket. Onskan fu art dessa med tiden 
upptacker andra resurser som finns pa biblioteket och forblir livslanga anvandare. 

I Blacksburg var konsfordelningen i den andra anvandarundersokningen 35% kvinnor 
och 65% man, i vara observationer ar motsvarande siffra i Ronneby 14% kvi1U1or och 

199 Se avsnitt 9.2 och 10.2 
200 Uisesalongens Intemetuppkoppling var p~ lordagen stangd. 
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86% man och i Stockholm 30% kvinnor och 70% man. Orsakema till varfcir kvinnor 
verkar vara mindre benagna att anvanda Internet, ar for oss oklart. Mojligtvis kan det 
bero pa att kvinnor i allmanhet ofta ar mindre intresserade av teknik och datorer. 
Ronneby har fcirsokt att losa problemet med de yngre flickgrupperna genom att starta 
"Tjejdator", ett projekt avsett att locka flickor till datoranvandning. 

11.3.2 Intervjuerna 

For att under latta analysen bade for lasaren och oss har vi valt att gora vart underlag mer 
askadligt genom att visa det i diagramform. Eftersom anvandarintervjuerna gjordes 
utifran en manual dar svaren inte var bundna, var det svart att overfOra alia svar i fasta 
kategorier. Svaren har bedomts efter basta formaga. Alla fragor finns inte i 
diagramform, bl a galler det de fn\gor som ar av mer varderande typ, vilket gor dem 
svarare att kategorisera. Dessa har vi i stallet valt att redovisa i lOpande text utan 
diagram. De diagram vi redovisar ar de som vi bedomt som relevanta for diskussionen. 
Eftersom vi endast har gjort 33 anvandarintervjuer ar vi medvetna om att urvalet ar for 
litet for att dra nagra generella slutsatser, vilket inte heller avsikten armed nedanstaende 
diagram. Sifferskalan i samtliga diagram star for antalet personers svar i 
undersokningen. 

Hur stor vana har du av att anvanda Internet? 
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Starsta antalet nyborjare fanns i Stockholm. Pa Cafe Access finns hela tiden personal 
som hjalper anvandarna. Vid betalningen ges alltid en kortare introduktion om det 
behovs. Detta kan leda till att det motstand som en nyborjare eventuellt kanner lattare 
forsvinner och denne lockas att prova pa. Andelen respondenter med stor eller ratt stor 
vana var lite mindre i Stockholm. Detta kan bero pa att anvandarna pa Cafe Access inte 
utnyttj ar Internet dar i lika stor utstrackning p g a kostnaden. Att vanan av 
Internetanvandning var stOrre i Ronneby kan bero pa att det har funnits tillgang pa 
biblioteket en relativt lang tid, en annan anledning kan vara att de tva yngsta 
alderskategorierna dominerade i Ronneby och att en del av dessa hade okat sin vana 
genom tillgang till skolans uppkopplingar. Det stora antalet ungdomar kan ocksa leda 
till att andra presumtiva anvandare skrams bort. Detta galler sakert framst de aldsta 
kategori erna. 
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Hur ofta anvander du Internet? 
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Anledningen till att storsta andelen dagliga anvandare fanns i Ronneby, var fOrmodligen 
den stora andelen ungdomar som kom ofta och regelbundet. A vgifterna pa Cafe Access 
kan vara en anledning till att sa fa sager sig vara dagliga anvandare av Internet dar. Det 
blir e_n kostnadsfraga i deras fall. Trots detta var antalet som anvlinder Internet varje 
vecka lika stor pa det bada stallena. Fiest forstagangsanvandare fanns i Stockholm. 
Detta kan hero pa Lasesalongens och Cafe Access centrala lage som gor det enkelt och 
lockande att prova pa. Detta lir ocksa del vis syftet med Cafe Access, att fungera som en 
introduktionsplats till Internet. 

Ar biblioteket/Cafe Access det enda stallet du har mojlighet att anvanda Internet 
pa? 
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For nastan lika stort antal anvlindare pa bada orterna var biblioteket den enda platsen 
som de kunde utnyttja Internet pa. Anvandarna i Ronneby verkade ha fler stlillen att 
tillga Internet pa an i Stockholm. Orsaken var antagligen att en stor del av anvandarna 
fortfarande gick i skolan och pa sa slitt ratt utokade mojligheter till Internettillgang. I 
Stockholm a andra sidan fanns det fler stallen fOr dem som slutat skolan att anvlinda 
Internet pa (Aswellas, andra bibliotek m m) lin i Ronneby, det hade nog inte 
respondenterna i Stockholm reflekterat over nar de blev tillfragade. Orsaken till att 
ingen i Ronneby nlimnde sin arbetsplats som mojlig tillgang till Internet kan vara att 
flettalet av respondenterna dar tillhorde de yngre iilderskategorierna. En orsak till att 
anvlindarna i sa stor utstrackning utnyttjar skolan eller biblioteken/Cafe Access kan vara 
att de som har tillgang till Internet pa andra stallen, hemma, arbete o dyl inte finns med i 
vart undersokningsmaterial i lika hog utstrackning, e:ftersom de inte har samma 
anledning att ga till biblioteken eller Cafe Access. 
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I Blacksburgs anvandarundersokning I framkom att 53,5% av anvandarna dar endast 
hade tillgang till Internet pa biblioteket. I var undersokning fick vi fram att i Ronneby 
var det 41% och i Stockholm 50%. Underlaget for Blacksburg och Rmmeby/Stockholm 
ser olika ut, men vi tycker anda att det gar att se samma tendenser. Detta for att det, 
enligt oss, visar pa att en stor del av anvandarna ar beroende av de publika 
Internetuppkopplingar som finns pa bibliotek m m. 

Har du tillgang till dator hemma? 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Ja Nej 

o Ronneby 

• Stockholm 

I Stockholm farms den stersta andelen som hade dater i hemmet. Detta stammer overens 
med undersokningen Datorvanor 1995 som sager att de hemdatorUitaste regionerna ar 
just storstaderna. V ara siffror sager att 69% av respondenterna i Stockholm har dater -
hemma, men att 36% har det enligt Datorvanor 1995s statistik. Vart underlag ar dock 
alldeles for litet for att kunna jamforas med deras och dessutom baseras det endast pa 
Internetanvandare. Motsvarande siffra for Ronne by ar 41% och aven denna ar hogre an 
SCBs. I Blacksburg var det 74,4% av biblioteksanvandarna som hade dater hemma. Var 
hoga siffra kan eventuellt forklaras genom att de som har dater hemma, har en sterre 
datorvana och darfor blivit nyfikna och intresserade av att aven undersoka Internet. 

En orsak till att datorinnehavet var mindre i Ronneby kan vara att aldern pa 
respondenterna var lagre dar an i Stockholm. Dessa har kanske inte samma resurser att 
skaffa egen dator. Vi tror inte att de geografiska skillnaderna i detta fallet spelar sa star 
roll eftersom Blekinge enligt Datorvanor 1995 har en relativt hog andel datorer i 
hemmet. Enligt Dagens och morgondagens Internetanviindare ar andelen som har dater 
i hemmet i storstadema hela 60%, en siffra som kan stamma, men som vi tycker verkar 
vara hog. Den skiljer sig ocksa markant fran den siffran som finns i Datorvanor 1995. 

I Datorer i jobbet och i hemmet pekar undersokarna pa att det finns skillnader i vissa 
yrkes- och familjekategorier vad det galler datorinnehav. Uiginkomsttagare och 
ensamstaende har ofta inte samma ekonomiska resurser_ Darfor anser vi att bibliotekens 
roll blir alit viktigare nar det giiller att jamna ut de klyftor som kan uppsta i manniskors 
skiftande datakunskaper. Biblioteket blir utever sin ordinarie verksamhet ocksa en plats 
som ger tillgang till datorer och natverkskommunikation, en pedagogisk resurs i 
samhallet. 

96 



Hur anvander du Internet? 
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Flera svarsalternativ var mojliga pa delllla fraga. De flesta respondenterna i bade 
Rolllleby och Stockholm anvande Internet till informationssokning. 
Anvandningsomradena var Iikartade pa beida sUillena, med den Iilla skillnaden att 
respondenterna i Ronneby anvande MUD och IRC i stOrre utstrackning. Detta berodde 
aterigen sakert pa de olika Aldersfordelningarna pa orterna. Att spela MUD och att 
chatta var i huvudsak fOrbeMllet den yngre generationen. Vid observationstillfallena i 
Ronneby kunde ett relativt stort antal anvandare av MUD iakttas. Dessa verkar vara 
nagot underrepresenterade i intervjuundersokningen. Art MUD inte anvandes i samrna 
omfattning i Stockholm som i Rolllleby kan hero pa art anvandarna var ~ildre och kanske 
darfor inte lika roade av denna typ av spel eller att det blir for dyrt att agna sig at det, 
eftersom det ar relativt tidskravande. E-post kan skickas via Netscape, men anvandarna 
har inte samma mojligheter att ta emot post. Darfor utnyttjades funkt~onen inte i nagon 
stOrre utstrackning. 

Personalens uppfattning om vad anvandarna utnyttjar Internet till stammer val overens 
med anvandarnas egna svar. Detta var kanske egentligen inte sa konstigt eftersom 
personalen som vi intervjuade hade stor kontakt med anvandarna och darfor kullllat Ia. 
en bra uppfattning om anvandningsomnldena. 

Vad tycker du ar viktigast pa Internet? 

De flesta har angivit att informationssokning ar Internets viktigaste funktion. Andelen 
som tyckte att e-post var viktigt var hogre i Stockholm an i Ronneby, nagot som kan 
hero pa alder och ort. Det fanns skillnader i vad anvandarna tyckte var viktigast och vad 
de verkligen anvande det till. Att fler namnde e-post an som anvande det kan hero pa att 
de inte hade tillgang till den funktionen pa biblioteken/Cafe Access. Detta visar ocksa 
att respondenterna hade god kalllledom om Intemets anvandningsomraden. 
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Hur soker du? 
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Att soka medvetet med hjalp av sokverktyg verkade de fiesta pa bada orterna foredra. I 
Stockholm valde ett storre antal metoden att surfa an i Ronneby. Detta kan bero pa att 
det i Stockholm fanns en hogre andel nyborjare som valde att prova olika mojligheter, 
t ex olika lankar. Lika stor andel valde att blanda soksatt pa bada stallena. De tva i 
Ronneby som inte hade nagon asikt var MUD-anvandaren och nyborjaren. Pa Cafe 
Access ges en kort introduktion till alia anvandare och da visas aven sokmaskiner. 
Dessa gar ocksa att na via en lank fran den hemsida som Cafe Access har uppe pa sina 
bildskarmar. Detta borde rimligtvis leda till att anvandarna dar blivit mer medvetna om 
sokmaskinerna och deras fordelar. 

Vilka sokverktyg anvander du dig oftast av? 

Sokverktygen som anvandes skilde sig nagot at. I Ronneby var det Lycos som var det 
vanligaste sokverktyget, fOljt av Alta Vista, Infoseek och Webcrawler. Det var ocksa ett 
antal personer som anvande olika sokverktyg och en grupp som inte visste alls vad 
sokverktyg ar. Detma grupp var starre i Ronneby an i Stockholm. I Stockholm var 
Yahoo! det popularaste sokverktyget, foljt av Alta Vista och Info seek. Lycos hade i 
Stockholm vid undersokningstillfallet Higst antal anvandare. Ett stOrre antal personer i 
Stockholm an i Ronneby kombinerade olika sokverktyg. Att det var sa manga av 
anvandarna i Stockholm som anvande sokverktyg trots att det var flest nyborjare dar, 
kan bero pa hemsidan som visas pa Cafe Access och den lank till olika sokverktyg som 
ges. 

Till vad anvander du det material som far fram via Internet? 
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Flera svarsaltemativ var mojliga och m~mga svarade med mer an ett 
anvandningsomrade. Eftersom aldersfOrdelningen inte var likadan i Ronneby som i 
Stockholm, sag ocksa anvandningen av det material respondenterna sokte fram, lite 
olika ut. Det farms fler anvandare i hogstadie- och gymnasiealder i Ronneby och dessa 
anvande en del av materialet till utbildning/skolarbete. Da det farms fler respondenter i 
arbetsfor alder i Stockholm var det salunda fler som kunde anvanda materialet for sitt 
arbetes skull. 

Eftersom det farms manga nyborjare i Stockholm tycker vi inte att det var konstigt att 
m~mga angav att de anvande materialet for personliga behov (personligt i diagrammet) 
och underh:'Hlning/noje (noje i diagrammet). Det ar naturligt att som nyborjare s5ka 
material som ar av intresse och som man tidigare har en viss uppfattning och kunskap 
om. Detta for att sedan kunna skapa sig en bild av vad Internet ar och darefter kanske 
aven ga vidare och utforska andra anvandningsomraden. Att andelen anvandare som 
utnyttjade Internet for personliga behov var stOrre i Stockholm kan bero pa att 
anvandarna dar var aldre och att avgiften eventuellt gjorde deras anvandning mer 
malmedveten. Andelen som anvande Internet for underhallning/noje var hogst i 
Ronne by, vilket kan bero pa den stora andelen ungdomar som i stOrre utstrackning 
gjorde sokningar pa sina personliga intressen och hobbies. 

Blacksburgs anvandarundersokning I och II visade pa en okning fran 6% till 12% som 
anvande Internet till sitt arbete. Denna siffra blev for Ronneby och Stockholm 
tillsammans 15%. Kategorin som anvande Internet till underha.llning/noje i Blacksburg 
var i anvandarundersokning II 21 %, en minskning med 10% fran anvandarundersokning 
I. I Ronneby/Stockholm var motsvarande siffra 79%. Att var siffra for 
noje/underhallning ar sa hog kan forklaras med att en stor andel anvandare var nyborjare 
och att Internet fortfarande ar forhallandevis nytt pa de svenska biblioteken. 
Anvandningen for personligt behov i Blacksburg var 18,8% och i Ronneby/Stockholm 
33%. Internetanvandning i utbildningssyfte var i Blacksburgs anvandarundersokning I 
25% och i Ronneby/Stockholm 27%. I Blacksburg utnyttjade 26% i 
anvandarundersokning II Internet till personlig kommunikation. Derma siffra hade okat 
fran 15,6% i den forsta undersokningen. Eftersom anvandarna i Ronneby/Stockholm 
inte har samma mojlighet att anvanda e-post, har vi inga motsvarande siffror. Vi ar 
medvetna om att materialet i Blacksburg och Ronneby/Stockholm skiljer sig at, men vi 
har anda valt att gora en jamforelse fOr att visa pa likheter. 

Vad vill du hitta nar du soker pa Internet? 

Det respondenterna ville hitta var av varierande karakHir, t ex foretagsinformation, 
nyheter, spel, musiktexter, ekonomi, filmrecensioner, turistinformation, politisk 
information och sport. Detta tyder pa att de flesta av de respondenter som vi talade med 
hade en god uppfattning om Internets vidd och att det dar finns en mangd anvandbar och 
for dem intressant information. 
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Tycker du att det ar latt eller svart att fa fram den sokta informationen? 
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Fler tyckte det var Uitt att soka information pa Internet i Ronne by ani Stockholm. Derta 
kunde bero pa att vanan av Internetanvandning dar var stOrre eftersom Ronneby haft 
Internetuppkoppling sedan 1994. Att det oftast var lart art soka tyckte ett lika stort antal 
ar~vandare pa de bacia stallena. I Stockholm stallde sig nagra fler tvekar~de och sa art det 
berodde pa, om de tyckte det var latt eller svart att soka. Att anvandarna tyckte det var 
liitt att soka kan hero pa att Internet ar sa sjalvinstruerande. De som inte ar~sag sig ha 
nagon asikt var de som inte anvande Internet for informationssokning och nagra av 
forstagangsanvandarna. Orsaker till att det kunde vara svart att fa fram den sokta 
informationen var enligt respondenterna soktiderna, som inte fick bli for h'inga vilket 
ibland hander nar natbelastningen ar for hog, dokument som byter URLer samt att 
Lasesalongens modemuppkoppling av nagra upplevdes som Iangsam och tidskravarJde. 
Nagra personer namnde art de iblar~d tyckte det var svart att fa fram den sokta 
informationen. Detta forklarade de med att de hade bristfalliga kunskaper i sokteknik. 

Tror du att du kan hitta det material som du soker i en annan bok eller kalla som 
finns pa biblioteket? 
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Har du f6rsokt att hitta det pa nagot annat stalle? 
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Paden forsta fragan fanns det en klar skillnad mellan Ronneby och Stockholm. Endast 
ett fatal i Ronneby trodde att det sokta materialet kunde finnas i en annan typ av kalla, 
medan en storre andel i Stockholm svarade att de trodde sig kunna finna det migon 
annanstans. En orsak till detta kan vara att ungdomarna i Ronneby ansag att deras 
intressen, t ex musik, var sa smala eller nya att informationen bara kunde finnas pa 
Internet. En annan mojlighet var att anvandarna i Stockholm hade battre kunskaper om 
bibliotekets ovriga kallor och pa sa satt hade en annan uppfattning. Anvandarna i 
Stockholm verkade ha storre tillit till biblioteket. 

Det var inte sa manga pa migon av de bada orterna som. verkligen forsokt soka i migon 
annan kalla utover Internet. Har visar undersokningen att fler anvandare i Stockholm 
aven hade sokt nagon annanstans medan huvuddelen i Ronneby inte gjort det. Det · 
verkade som anvandarna utgick fran att det inte fanns i nagon annan kalla an pa Internet. 
Motiveringar till att anvandarna bara valt att anvanda Internet i sa hog utstrackning var 
att de tyckte att det var ett snabbt medium med hog aktualitet. Dessutom upplevdes det, 
kanske framst av ungdomar, som nytt och roligt. 

Brukar du reflektera over kvaliteten pa det material som du hittar pa Internet? 

Totalt var det fern personer som inte brukade reflektera over kvaliteten pa Internet, fyra 
av dessa var nyborjare och en utnyttjade Internet till att spela spel. De resterande 
brukade i allmanhet reflektera over kvaliteten med kornmentarer som att materialet 
skiftar fran dokument till dokument och att det ofta var personliga hemsidor som kunde 
vara mindre bra, medan offentlig- och foretagsinformation verkade mer serios. Flertalet 
av dem som var under 20 ar tyckte att mycket av materialet var bra och utvecklade inte 
sina svar nannare. Om detta berodde pa att de verkligen tyckte att materialet ar bra eller 
om de inte var kritiska i sina bedomningar kan inte vi avgora. 
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Brukar du be om hjalp av personalen nar du anvander Internet? 
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Denna fraga ar svar att jamfora eftersom forutsattningarna skiljer sig at orterna emellan. 
Pa Cafe Access erbjuds alia anvandare hjalp, personalen ar till endast for deras skull och 
ger en km1 introduktion scm kan sagas inga i avgiften. Pa biblioteket i Ronneby och pa 
Lasesalongen ar det anvandaren som f'ar be personalen om hjalp, vilket kanske inte gor 
alia benagna att fraga. En annan orsak till de olika svaren ar den yngre anvandargruppen 
med mer Internetvana scm klarar sig sjalva scm finns i Ronneby, men saknar 
motsvarighet i Stockholm. Ungdomarna anser sig inte behova hjalp i samma 
utstrackning. Dessutom gor det faktum att anvandarna pa Cafe Access betalar for 
tillgangen, att de formodligen vill fa ut maximalt av sin tid och darfor radfn1gar 
personalen i stOrre utstrackning. 

I personalintervjuerna kom det fram att det framst var nyborjarna scm bad personalen 
om hjalp. Att en stor del av anvandarna var nyborjare i Stockholm kan fOrklara varfor 
anvandarna bad mer om hjalp dar ani Ronneby. 

Hur myckct hjalp viii du fa av personalen? 

I Ronneby var det ingen scm ville hamer hjalp an den de fick av personalen. De tyckte 
framst att det var nyborjare scm behovde hjalp och att hjalp var nodvandigt vid tekniska 
fel. Nagra personer tyckte att personalen skulle hjalpa till om problem uppstod vid 
sokningar. Tva respondenter i Ronneby ansag att det var battre med manualer an med 
personalens hjalp. I Stockholm var det tre personer scm anvande Cafe Access scm ville 
hamer hjalp, av dessa var en nyboijare och de andra tva nagot mer vana sokare. Dessa 
tva ville framst ha mer hjalp for att kunna forbattra sin sokteknik. De ovriga var i stort 
sett nojda och tyckte art den introduktion/hjalp scm de fick var lagom. I Stockholm hade 
anvandarna kontakt med personalen nar de anvande Internet pa bade Lasesalongen och 
Cafe Access. Pa Lasesalongen for att anmala bokad tid och pa Cafe Access nar avgiften 
betalades. I Ronne by kunde anvandarna borja utnyt~a Internet utan personalens hjalp. 
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Tycker du att det skulle vara/ar vart att betala for att fa anvanda Internet? 
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Inte heller denna fn\ga ger en rattvis bild, eftersom anvandningen var avgiftsbelagd pa 
Cafe Access, men gratis i Ronneby och pa Uisesalongen. De som betalar for sin 
anvandning borde kunna bedoma vardet pa ett annat satt, an de som har gratis tillgang. 
Nagra anvandare kommenterade fnigan med att de tyckte att det var vart att betala, men 
att det var for dyrt pa Cafe Access. Trots detta tyckte flertalet pa de Mda orterna att det 
skulle vara vart att ta anvanda Internet mot betalning. Detta tyder pa att en stor del 
faktiskt inte tar det for givet att allt ska vara gratis pa biblioteket, men kanske ocksa att 
de uppskattar att biblioteket stallt detta nya medium till deras forfogande. Ungefar lika 
manga som sager nej till betalning ar osakra om sin uppfattning. De visste inte om de 
tyckte att Internet var vart att betala for eller inte. En fordel med att ta betalt for 
Internetanvandningen ar, enligt var synpunkt, att problemet med lfmgvarig anvandning 
av MUD och chat som i Ronneby, kan begransas. For biblioteksbesokare som sjalva inte 
varit i kontakt med Internet kan spelande ungdomar ge ett oseriost intryck, att Internet 
betraktas som en leksak som inte har migot att erbjuda dem. Genom att avgiftsbelagga 
Internetanvandningen eller infora ordningsregler kan informationssokningen framhavas. 

Har du nagra ovriga synpunkter? 

10 av de 33 tillfdigade hade inga kommentarer pa denna fragan. De andra tog upp att 
kommunikationen kan komma att minska klyftoma mellan manniskor i varlden, och de 
hade en positiv installning till det stora informationsutbudet och den valfrihet som ges 
pa Internet. Nagra trodde att Internet skulle kunna utvecklas mer och bli annu battre ur 
anvandarperspektiv. Negativa aspekter var att en del information som finns pa Internet 
kan vara samhallsfarlig och att det finns for mycket material pa Internet, nagot som gor 
det ooverskadligt samt att soktiderna var fOr langa. De som inte hade nagra ovriga 
kommentarer var ofta ungdomar som var faordiga och svara att fa spontana intervjusvar 
fran. 

11.4 Sammanfattning 

I detta avslutande stycke viii vi knyta an till vara ursprungliga fragor 
inledningskapitlet, avsnitt 1.2.1. 
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• Bibliotekarierna i Ronneby anvande Internet som referenshjalpmedel nar de sokte 
aktuellt eller udda material. I den man bibliotekarierna pa Lasesalongen anvande 
Intemet i referenssammanhang, var det av samma orsak. 

• I Ronneby skedde utbildningen av personalen i samband med implementeringen av 
IT -satsningen som gjordes i hela kommunen. Utbildningen var bade intern och 
extern. Informanterna pa Uisesalongen/Cafe Access fick framst intern utbildning, 
eftersom Internetsatsningarna startade som projekt med ett antal tillfallig personal. 

• Skillnaderna bland personalen pa de bada undersokningsorterna lag framst i 
anvandningen och utbildningen av Internet. Likheterna var att informantema i stora 
drag hade samma uppfattning om och intresse av Internet. De hade dessutom samma 
uppfattning om anvandarna och hittade i regel det de sokte. Skillnader bland 
anvandama hig framst i aldersfordelningen, som var lagre i Ronneby. Ytterligare 
skillnader var anvandningsfrekvensen, till viss del anvandningsomnldena, 
benagenheten att be om hjalp och tilliten till Internet som kalla. Likheter mellan 
anvandarna var deras Intemetvana, de sokte mycket information, de tyckte i regel att 
det var latt att soka och ungefar lika stort antal respondenter hade bara tillgfmg till 
Internet pa biblioteken/Cafe Access. 

• De fiesta bibliotekarierna tyckte att Internet skulle vara gratis for anvandarna pa 
biblioteket. Pa Cafe Access var situationen annorlunda eftersom de skrivit avtal med 
sponsorerna om att ta ut avgifter. En stor del av anvandarna pa bada 
undersokningsorterna sade sig vara villiga att betala for att fa anvanda Internet. 

• Syftet bakom personalens sokningar var dels fOr att besvara referensfragor och dels 
for att hamta uppdateringar till program. Anvandarnas syfte var varierande, men i 
forsta hand for underMllning/noje och personliga behov och i andra hand for arbete 
och utbildning. 

• For det mesta hittade bade personalen och anvandarna ratt material. Generellt var 
samtliga tillfragade kritiska till en del av Internetmaterialets kvalitet, undantaget var 
en del ungdomar och nagra nyborjare. 

• Aldersfordelningen pa undersokningsorterna skilde sig at. I Ronneby var anvandarna 
till stor del ungdomar i aldem 14-20 ar. Pa Lasesalongen/Cafe Access var Aldem 
nagot hogre, 25-35 ar. Andelen kvinnor som under veckan anvande Internet pa de 
bada undersokningsortema var betydligt Hi.gre an mannen. 
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FRAGOR TILL BIBLIOTEKSPERSONALEN 

Personlig uppfattning: 
Hur skulle du vilja beskriva Internet? 
Ar det nagot som du tycker ar sarskilt positivt och negativt med Internet? 

y Vilket/vilka anser du vara Internets viktigaste funktion(er)? 
Vad ar din uppfattning om kostnaderna for Internet-anvandning? 

Anviindningen av Internet: 
Hur stor erfarenhet/hur mycket har dujobbat med Internet? 
Hur anvander du Internet i ditt arbete? (e-mail, ftp mm) 

Bilaga 1 

Vid vilka tillfallen anvander du Internet? (Nar info inte gar att finna nagon 
alUlanstans ... ) 

\' Vilka sokverkyg anvander du? 

Brukar du hitta ratt dokument/material nar du soker? 
~ Hur bedomer du kvaliteten pa det du finner via Internet? 

;ySer du nagra juridiska komplikationer med att anvanda Internet? 

Intern policy: 
Vilket ansvar har biblioteket att censurera rasism, porr och andra suspekta saker 
som man latt finner pa Internet? 

~ Hur rnycket hjalp ska man ge anvandarna? 
Vid vilka tillf<illen? (ex nyborjare) 

Anviittdarna: 
-\ Vem/vilka ar anvandarna? 

Till vad tror du anvandarna har pa biblioteket anviinder Internet? 
Vilka fnigor Staller anvandarna till personalen? 
Tror du bibliotekets Internet-anslutning fungerar sorn skola, dvs som ev inkorsport 
for egen anskaffning av Internet-anslutning? 

Yrkesrollett: 
\' Hur tycker du att yrkesrollen har forandrats? Traditionellt-Datorer. Motsattningar 

m m. 
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Bilaga 2 

Fragor till Internetanvandare Ronneby/Stockholm v 13 

Man/kvinna Alder: 

1. Hur stor vana har du av att anvanda Internet? Hur ofta anvander du Internet? 

2. Ar biblioteket/ cafeet det enda stalle du har mojlighet att anvanda Internet pa? 
Om nej, varda? 

3. Har du ti llgang till dater hemma? 

4. Hur anvander du Internet har pa biblioteket/cafeet? (spel, chat, sokningar) 

5. Vad tycker du ar viktigast pa Internet? (FTP, mail, Telnet, Newsgroups) 

6. Brukar du anvanda Internet for att soka information? 

Omnej: 
A: Hur kommer det sig att du inte gor det? lnternetspel/vanliga datorspel, Vad 
fascinerar dig ... 

Omja: 
A: Hur gor du da? (medvetet eller surfa) 

B: Vilka sokverktyg anvander du dig oftast av? (Webcrawler, Lycos, Yahoo, Alta 
Vista, MetaCrawler, lnfoseek) Vad ar bra ... 
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C: Till vad anvander du det material som du Hir fram via Internet? (Utbildning, 
arbete, personliga behov, underhallning/noje, annat) 

D: Vad vill du hitta nar du soker pa Internet? 

\--1. Brukar du hitta det du letar efter? ,, 

Om nej: 
A: Vad tror du kan vara orsaken? 

Omja: 
A: Tycker du att det ar latt eller svart att fa fram den sokta informationen? Pa 
vilket satt? 

XB: Tror du att du kan hitta det material som du soker via Internet i en annan 
bok/kalla som firms pa biblioteket? Har du forsdkt att hitta det pa nagot annat 
stalle? 

~( 8. Brukar du reflektera over kvaliteten pa det material du hittar pa Internet/eller 
det som du anvander Internet till? 

9. Brukar du be om hjalp av personalen nar du anvander Internet? 

10. Hur mycket hjalp vill du fa av personalen nar du anvander Internet? 

11. Tycker du att det skulle varalar vart att betala for att anvanda Internet? 

12. Har du nagra ovriga synpunkter pa anvandningen av Internet? 
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