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Abstract:
The main objective of this thesis is to examine the situation concerning information
technology, computers and information resources for university students at a selection
of universities, and their libraries, in Sweden. Another objective is to compare this
situation to what is stated in policy documents on the subject, and if the size of the
university matters regarding resources.

The thesis starts with a discussion of several authors, Frank Webster, Paul F. Burton and
Lars Qvortrup among others, and their views on the information society. These range
from whether we are living in it, are in a transition period or are still in the Industrial
Society. The important role of information in today's society is established, as is the
necessity of computer literacy for today's students. The methods used in the study are
questionnaires and the study of policy documents.

The results show differencies between the universities regarding the range of
information resources made available to the students, the small and medium-sized
universities generally have better computer resources. A lack of policy documents was
also found, despite the government guidelines for all universities to have them. This
lack of documents made a comparison difficult, and it showed no evident connection
between poor resources and poor or missing policy statements regarding information
resources for students.

Nyckelord: IT, informationsteknik, datorer, forskningsbibliotek, högskolan, universitet,
policy, informationssamhälle
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INLEDNING

De flesta är överens om att informationssamhället är här, och med det kom
informationsteknologin, eller vice versa. De flesta verkar också vara överens om att IT
är någonting bra. Vare sig man läser kvällstidningarnas löpsedlar eller Statens offentliga
utredningar i ämnet slås man av den positiva attityden till fenomenet. Framför allt från
statens sida uttrycks en önskan om att högskolan skall ligga i frontlinjen vad det gäller
forskning och utnyttjande av den nya tekniken och att alla studenter skall kunna
använda IT. Denna positiva syn med sina optimistiska förhoppningar stämmer inte helt
med de erfarenheter jag själv gjort som student under ett par års tid. Framför allt har jag
märkt stora skillnader i både attityd och resurser vid lärosäten av olika storlek. Detta får
bilda en bakgrund till min undersökning som ser på hur verkligheten, på högskolor,
universitet, och deras bibliotek, ser ut. Är den lika positiv som man hoppas från
offentligt håll?

Mitt eget intresse för detta undersökningsområde väcktes som sagt eftersom jag själv
märkt stora skillnader när jag studerat på olika orter. Det beror givetvis på vilket ämne
man läser också, hur bra– eller dålig– datortillgången för studenterna är. Det är klart att
systemvetarprogrammet är mer beroende av datorer än exempelvis språkutbildningar.
Jag tycker dock inte att det rättfärdigar att vissa institutioner inte har några datorer över
huvud taget för studenternas räkning. All högskoleutbildning idag kräver att man har ett
kritiskt förhållningssätt, att man producerar uppsatser och inlämningsuppgifter, och att
man kan söka efter relevant information. Allt detta kräver att man har ett visst mått av
datorkunskap. Saknas datorer vid institutionen är studenterna hänvisade till biblioteket,
där konkurrensen ofta är stor om datorerna, eller att de har råd att köpa en egen.

Det finns många sätt att mäta verkligheten; jag har valt att titta på den faktiska
tillgången på datorer för studenter vid de svenska högskolorna och universiteten. I dessa
ingår också deras bibliotek som ett ställe för datorresurser och tillgång till information.
Ett rimligt antal datorer tillgängliga för studenterna är en grundläggande förutsättning
för att studenterna skall kunna lära sig att utnyttja IT. För att få ett bredare perspektiv på
undersökningen tittar jag också på vad som sägs i lärosätenas policydokument om
datortillgång. Sammanfattningsvis kan man säga att jag ställer offentliga (statliga och
lokala) visioner mot verkligheten.

Disposition

Uppsatsen kan delas in i fem avdelningar: Inledning, Bakgrund, Redovisning,
Policydokument och Analys med underavdelningar. Inledningen innehåller syftet med
uppsatsen, frågeställningar, och metod. I Bakgrunden placerar jag undersökningen i en
kontext historiskt och socialt. Här finns teorier om informationssamhället och dess
konsekvenser, såväl som något om den mer praktiska bakgrunden t.ex.
högskolereformerna och SUNETs utbredning. Redovisning innehåller redovisning av
undersökningsresultat och Policydokument innehåller en genomgång av de strategiska
dokument som är tänkta att utgöra styrmedel för verksamheten. Det hela avslutas med
Analys, som innehåller jämförelse, analys och en slutdiskussion.

Syfte
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Syftet med uppsatsen är att undersöka lärosätenas datortillgång för studenter, på
högskolor/universitet och deras bibliotek, för att sedan jämföra tillgången med vad som
sägs i policydokument om densamma. Ett delsyfte med undersökningen är att se om
lärosätenas storlek, eller andra faktorer,  påverkar tillgången på informationsresurser.

Frågeställningar

Den centrala frågeställningen för undersökningen blir då:

• Hur ser lärosätenas tillgång till  datorer och andra informationsresurser  ut för
studenterna, på bibliotek, inom campus och från bostaden?

Denna fråga innefattar en del underområden som jag tittar på för att få konkreta
mätpunkter för jämförelse:

• Antal publika datorer per student
• Tillgång till resurser på nätkopplade datorer/intranät
• Öppettider på bibliotek och datasalar
• Övriga resurser bibliotek: bestånd
• Tillgång till uppkoppling/Internet hemifrån

• Hur förhåller sig ovanstående fakta gentemot de policydokument som finns?
• Uppnås de mål som sätts upp?

• Om skillnaderna är stora, vad beror detta på?
• Påverkar faktorerna lärosätets storlek, ekonomisk situation, och tradition

ovanstående frågor?

Metod

Med utgångspunkt från problemställningen valdes enkät som den huvudsakliga metoden
för undersökning. Detta för att jag ville ha en konkret, bred undersökning med
tyngdpunkt på jämförelse mellan undersökningsenheterna (högskolorna). Även
intervjuer med studenter övervägdes som undersökningsmetod, men avfärdades
eftersom bearbetningen av information då skulle bli svårare. Vid intervju skulle även
det jämförande perspektivet försvåras eftersom jämförelsen då baserats på studenternas
subjektiva uppfattning om datorsituationen vid den högskola de studerar vid.

Urval

Urvalet av deltagande högskolor och universitet gjordes med utgångspunkt i
Högskoleverkets antagningskatalog för 1998, där en förteckning över alla landets
lärosäten fanns, totalt 68 stycken. För att få undersökningsenheter som liknar varandra i
någorlunda utsträckning, och också ett lagom antal, har jag valt ut enbart högskolor som
har mer än ett undervisningsområde. Av dessa 68 är 21 stycken vårdhögskolor och 9
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stycken konstnärliga, dessa ratades alltså. Av de återstående 38 högskolorna och
universiteten bedömdes 14 vara av specialslag, exempelvis Polishögskolan och
Teologiska högskolor, vilka också valdes bort. Kvar var då 24 undersökningsenheter.

Under arbetets gång har sju stycken av dessa 24 lärosäten fallit bort eftersom jag inte
fått svar på enkäterna som sänts till deras IT-chefer. Eftersom jag jämför lärosätena som
helhet med varandra, och de flesta datorer på lärosäten finns i datasalar, inte i
biblioteket, blev siffrorna angående antal datorer vid lärosätet då alltför missvisande.

Enkäten

Jag har alltså huvudsakligen använt mig av enkät som undersökningsmetod.
Anledningen till att denna metod valdes är att den bedömdes som mest lämplig för att få
in de uppgifter som behövdes. I syfte att förbereda enkäten gick jag igenom ett antal
standardverk i enkätkonstruktion, och använde främst Enkätboken (1994) av Jan Trost
och Enkäten i praktiken en handbok i enkätmetodik (1996) av Göran Ejlertsson att
hämta råd ur.

Innan enkäterna sändes ut gjordes en förberedande undersökning på högskolornas och
universitetens, och deras biblioteks, webbplatser för att finna e-postadresser till
enkätmottagarna. Eftersom jag i den jämförande undersökningen behandlar lärosätena
som helheter var det viktigt att få en fullständig bild av antalet datorer. Enkäten sändes
därför både till biblioteksföreståndare vid centralbibliotek och även till övriga bibliotek
som finns vid ett lärosäte. Enkäten sändes även till IT-cheferna vid de utvalda
högskolorna och universiteten. Mottagarna av enkäten är utvalda därför att de bedömdes
kunna bidra med de uppgifter som behövdes, eller kunna delegera enkäten till någon
som kunde. Enkäterna har sänts med e-post (i de fall jag har hittat en e-postadress) eller
vanlig post.

Innan jag skickade ut enkäten testade jag den på IT-chefen och chefsbibliotekarien vid
Högskolan i Borås. Enkäten hade fasta svarsalternativ, oftast av ja/nej karaktär, eller
förfrågningar om sifferuppgifter (se bilaga Enkät). I de fall informanterna inte svarat har
jag följt upp med två stycken påminnelser. Kompletterande uppgifter har ibland
inhämtats från lärosätenas webbplatser (t.ex. öppettider på biblioteken, databaser på
webben) och jag har också använt kompletterande statistik (besöksstatistik, registrerade
studenter) från SCB:s publikationer. Principen för insamlande av dessa uppgifter har
varit att där det gått att få fram uppgifter från olika media, t.ex. webben och statistiska
publikationer, har jag tagit dem därifrån. Syftet har varit att få en så kort enkät som
möjligt eftersom detta bedömdes öka svarsfrekvensen.

Bortfall och svarsfrekvens

För att få en fullständig bild av hur många datorer som finns totalt vid ett lärosäte, både
på lärosätet och i dess bibliotek, har jag strävat efter att få in svar från såväl IT-chef som
från både centralbibliotek och övriga bibliotek vid lärosätet. Tanken var ju att jämföra
lärosäten som helhet med varandra. Det visade sig dock att jag varit lite optimistisk när
det gällde att få in enkätsvar, så alla lärosäten blev inte kompletta, d.v.s. jag fick inte in
enkätsvar från alla bibliotek inom lärosätet. Motiv till bortfallet kan vara hög
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arbetsbelastning och därmed tidsbrist. En annan möjlig anledning till bortfallet kan vara
ovilja att lämna ut uppgifter.

Alla IT-chefer har svarat, vilket har varit en förutsättning för att kunna jämföra
lärosätena sinsemellan. Majoriteten av ett lärosätes datorer finns ju i datasalar, inte i
biblioteken. Ur enkätsvaren försöker jag utläsa tendenser hos lärosätet som helhet. Det
är svårt, då det ofta rör sig om stora universitet med många bibliotek som svarat väldigt
olika. Mellan centralbibliotek och bibliotek kan det finnas storleksparadoxer, ett
bibliotek vid en större högskola kan vara lika stort som ett centralbibliotek vid en
mindre.

Av totalt 131 utsända enkäter har 102 besvarats. Det totala enkätbortfallet blir då ca
22%, eller att 78% av enkäterna har besvarats.

Antal bibliotek som svarat

Stockholms universitet: 10 av 13 utsända enkäter har besvarats.
Uppsala universitet: 16 enheter av 21 har svarat
Örebro universitet: 2 av 3 enheter
Högskolan i Malmö: 3 av 6 enheter svarat.
Mitthögskolan: 4 av 7 enheter.
Högskolan Trollhättan/Uddevalla: 2 av 3 enheter.

Övriga lärosäten som ingår i undersökningen är:

Göteborgs universitet,
Högskolan i Borås,
Högskolan i Skövde,
Mälardalens Högskola ,
Växjö universitet,
Karlstad universitet,
Högskolan i Gävle,
Dalarnas universitet,
Högskolan i Karlskrona/Ronneby,
Högskolan i Halmstad,
och Högskolan på Gotland,

från dessa har alla biblioteksenheter svarat.

Övrigt material

Utöver enkäterna har jag också använt policydokument av olika slag och
kvalitetsprogram som jag begärt kopia av från lärosätena, i de fall de inte funnits på
webben. Dessa sönderfaller i tre olika huvudtyper av dokument; nämligen
måldokument, policydokument och olika planeringsdokument. Jag har också använt
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mig av Högskoleverkets rapporter från deras granskningar av lärosätenas
kvalitetsarbete, som komplement till kvalitetsprogrammen.

När undersökningen var klar visade det sig att det var stora skillnader i tillgång till
studentdatorer. Den naturliga följdfrågan blir ju då varför? Vad påverkar detta? En
självklar faktor syntes ekonomin på lärosätena vara, hur stora anslag de har och även
deras tradition, eller omgjort till en mätbar faktor: hur gamla de var. För att få svar på
detta begärde jag in årsredovisningar och budget för 1998 från lärosätena. Även denna
förfrågan föregicks av en undersökning i syfte att lokalisera rätt mottagare av begäran.
Av sjutton förfrågningar har tio årsredovisningar kommit in. Förfrågningarna har ställts
till informatörer eller ekonomiansvariga vid lärosätena via e-post eller telefon.

Tyvärr visade det sig att det var svårt att utläsa någonting om vilka satsningar man gjort
på studentdatorer, i de fall man specificerade datorer över huvud taget hade man inte
skilt på personal- och studentdatorer. Ytterligare en liten enkät sändes då ut till IT-
cheferna för att få svar på frågan om hur stor del av budgeten som avsatts till
studentdatorer. En av dem ringde tillbaka dagen efter och påpekade att frågan skulle ta
honom åtminstone en vecka att besvara. Alla fakulteter och avdelningar har separata
budgetar som inte skiljer på studentdatorer och andra. Jag bad honom i alla fall göra så
gott han kunde, om inte annat göra en "educated guess". Dessa svårigheter är sannolikt
en förklaring till den magra svarsfrekvensen; endast en informant svarade på
uppföljningsenkäten. Jag skickade då ut en ny förfrågan där jag bad även resterande att
göra en uppskattning av studentdatorernas andel av budgeten. Ingen svarade.

Övrig information och läsanvisningar

I jämförelse med andra lärosäten av samma storlek visade sig siffrorna från Göteborgs
universitet avvika påtagligt. För att kontrollera att de inte missuppfattat frågan skickade
jag ut ytterligare ett e-brev till dem men fick inte något svar på det. I samband med att
jag sände en uppföljningsfråga till IT-chefen, påminde jag ännu en gång om detta men
fick fortfarande ingen respons.

Lärosätena benämns hädanefter efter vilken ort de huvudsakligen ligger i.
Huvudprincipen för redovisningen är att lärosätena ses som en helhet. I redovisningen
skiljer jag dock vid vissa tillfällen på lärosätets och bibliotekets resurser. Syftas enbart
på bibliotekens resurser framgår det av rubrik och text i övrigt, benämningen
"biblioteket" betecknar biblioteket som helhet, det innefattar alltså centralbibliotek och
biblioteksenheter, där ingenting annat anges. Syftas det specifikt på enbart lärosätets
resurser, biblioteken borträknade, benämns detta under samlingsnamnet "datasal" för att
separeras från lärosätet som helhet.
I texten finns ett ganska stort antal tabeller och diagram. För att underlätta läsandet har
jag placerat de mest centrala figurerna i texten, och lagt de mer perifera i appendixet
med hänvisningar dit från texten.

Vad det gäller litteraturreferenser följer jag i stort Harvardsystemet, vilket innebär
hänvisning i löptexten med författarens efternamn, publiceringsår och sida. Verk som
saknar författare gör jag en egen konstruktion för, det gäller oftast statliga utredningar
o.dyl. Här refererar jag till en förkortad titel följd av ..., år och sida, med den
fullständiga titeln i en fotnot. Denna princip används också för utdrag ur
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policydokument som även de saknar författare. Vad det gäller artiklar hämtade från
Internet refererar jag till dem med titel i texten och ger en fullständig referens med URL
i källförteckningen.

Jag vill också nämna att jag ibland använder förkortningen IT trots Datatermgruppens
rekommendationer att använda hela termen "informationsteknik". Jag menar att det ökar
läsbarheten och variationen i texten, och att denna förkortning nu är så allmänt känd att
det inte inverkar på förståelsen av texten.

Siffrorna från enkätsvar och andra källor har matats in i datorprogrammet Excel för att
skapa sammanställningar i form av tabeller och diagram, och för att kunna ställa siffror
mot varandra.

Allt material, såsom enkäter och policydokument, finns hos författaren.

Begrepp

Informationsteknik  eller IT:

• IT är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa, lagra,
bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. IT gör denna hantering möjlig
oberoende av mängden information och geografiska avstånd. Sammansmältningen
av tele- data- och medieområdena har lett till att begreppet IT numera omfattar all
datorbaserad hantering av information.
(Proposition 95/96:125 sid 7)

• teknik för insamling, lagring och bearbetning samt kommunikation och presentation
av data i olika former. Definitionen av områdets omfattning varierar: ibland avses
enbart datorrelaterad teknik, i andra fall inräknas telekommunikation och i
ytterligare andra även hemelektronik.
(Nationalencyklopedin, band 8, sid 455)

• ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och Internet för
informationshantering. Använd hellre det fullständiga uttrycket informationsteknik
än förkortningen IT.

(Datatermgruppens webbplats 1999-11-18)

I uppsatsen används begreppet IT i betydelsen ”omfattar all datorbaserad hantering av
information”.

webbplats
Använd webbplats i stället för eng. web site. Jämför ingångssida, startsida, och
webbsida.

Kommentar
En webbplats kan röra ett visst ämne, en viss organisations verksamhet eller ett visst
företags varor och tjänster. Termen hemsida (hemsidor) har ofta använts synonymt med
webbplats, t.ex. "organisation Y:s hemsida (hemsidor)" när man i praktiken åsyftar
samtliga sidor på den aktuella webbplatsen, vilket är felaktigt. För många nya
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främmande företeelser finns sedan tidigare ett naturligt svenskt ordval. Detta gäller bl.a.
det engelska ordet site som oftast översätts med plats. Därför behövs inte
försvenskningen sajt (och förstås inte heller site) som ibland används i betydelsen
webbplats. Även när det på engelska bara står site bör detta översättas med webbplats,
eftersom www-tekniken omfattar även protokollen gopher, wais, ftp m.fl. Om man
däremot specifikt avser endast ett av dessa protokoll kan det vara lämpligt att använda
uttrycken gopher-, wais-, ftp-plats osv.
(Datatermgruppens webbplats 1999-11-18)

lärosäte
högre läroanstalt, särskilt om universitet
(Nationalencyklopedins ordbok, sid 329)

I uppsatsen används begreppet som en benämning på ett universitet eller en högskola
som helhet, inklusive dess bibliotek. Ett lärosäte kan geografiskt finnas på flera orter.

policy
grundprinciper för hur ett företags eller en organisations handlande, allmänt eller i visst
avseende (ofta rörande yttre kontakter)
(Nationalencyklopedins ordbok, sidan 597)

Teoretiska verktyg

Denna undersökning sönderfaller i två delar. Den första behandlar tillgången på datorer
mm, i syfte att avspegla verkligheten, och baseras på analys av enkäter. Detta gör att
den är av typen kvantitativ, den är formaliserad och strukturerad enligt Holme och
Solvang (1997 s 14, 78) Den andra delen behandlar texten i policydokument och hur
dessa stämmer med verklighetsbilden, men också vilka gemensamma beröringspunkter
dokumenten har med varandra. Denna senare aspekt sorterar under benämningen
kvalitativ, eftersom sammanhang och struktur kännetecknar just detta. Holme/Solvang
skiljer mellan normativa (värderande) och kognitiva (berättande) källor (ibid, s 126).
Källorna i denna undersökning är av bägge typerna, statistik anses vara en typisk
kognitiv källa, och till exempel riktlinjer, som väl policydokument får beskrivas som,
anses vara normativa källor.

Analys av information

Analys av policydokumenten svarar mot deras definition av delanalys av text "denna
analysmetod förutsätter att det går att dela analystexten i olika utsagor som kan
kategoriseras och ställas upp i tabellform" (ibid, s 143).

Analysen av enkäterna är en fördelningsanalys, vilket innebär att man förenklar en
informationsmatris för att få en bättre överskådlighet. Beroende på hur många variabler
som ingår i analysen kallas den sedan univariat (en), bivariat (två) eller multivariat (tre
eller fler) (ibid, s 203).  I vissa fall har sedan matrisen gjorts om till ett diagram för en
mer grafisk representation.
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Vid bearbetning av resultatsiffrorna används även en statistisk metod, kallad 'multipel
regressionsanalys'. Som hjälpmedel för att göra detta, används PC-programmet PC-
Give.

Hypoteser och antaganden

Den grundläggande hypotesen jag har är att ett lärosätes storlek påverkar deras resurser
i allmänhet och studentresurserna i synnerhet, detta är ett samband som lyder ju större
lärosäte desto sämre resurser per student. När detta under undersökningens gång blev
bekräftat började jag också fundera på om storleken var den enda relevanta faktorn
bakom detta.  Jag förväntade mig att finna ett samband mellan hur gammalt ett lärosäte
är, och vilken inställning man har till datorer. Nämligen att ju äldre och mer
traditionstyngt ett lärosäte är desto mer skeptisk är man till nymodigheter som datorer
och annan informationsteknik.

Jag tror också att om en organisation eller verksamhet har en ordentlig plan, eller
policy, för hur man skall tillhandahålla datorresurser så avspeglas detta i verkligheten.
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BAKGRUND

Här placerar jag in uppsatsen i ett sammanhang, både teoretiskt och mer praktiskt. Först
tittar jag på några filosofier om dagens och framtidens samhälle, ur ett globalt
perspektiv, mest från anglosaxiskt håll. Syftet med detta är att etablera att vi är på väg in
i ett nytt samhälle, där information och kunskap spelar en stor roll. Som en del av detta
nya samhälle är IT ett nödvändigt verktyg att behärska för alla samhällsmedborgare,
inte minst studenterna.  Det finns idag ett uttalat behov av IT-kompetens på alla plan i
samhället, uttryckt både av stat och näringsliv. Detta behov består både av exempelvis
systemvetare och en allmän IT-kunskap som ett konkurrensverktyg.  Är det högskolans
uppgift att tillhandahålla denna kompetens, vilket jag menar att det är, åtminstone
delvis, bör detta avspeglas i såväl policydokument som verklighet.

Sedan tittar jag på hur synen på IT ser ut i statliga undersökningar och även på den
praktiska/tekniska bakgrunden för Sveriges universitetsdatanät.

I texten blandas litteraturgenomgången med egna kommentarer. Valet av författare som
är reprensenterade  grundas på dels att de företräder olika riktningar; viktigt för att få ett
helhetsperpektiv, och dels på att de anses etablerade inom sitt område.

Informationssamhället– teorier

Även om informationssamhället som begrepp är ganska etablerat är det långtifrån alla
som anser att det är ett fullbordat faktum att vi lever i det, eller att vi ens kommer att
göra det. En av informationssamhällets kritiker är Frank Webster, författare till Theories
of the Information Society. Med utgångspunkt i social vetenskapsteori går han igenom
ett antal filosofiska ståndpunkter, uppdelade i två huvudläger (Webster 1995, s 5). Den
ena linjen menar att informationssamhället är en etablerad idé, att ett nytt samhälle
uppstått ur det gamla. Denna linje företräds av bland annat Daniel Bell som kallar det
post-industrialism och Manuel Castells som kallar det "ett informationstillstånd i
utvecklingen" (informational mode of development). Den andra linjen menar att
"informationism" av samhället är en fortsättning av förut etablerade relationer, en
kontinuitet av det gamla industrisamhället. Dessa företräds av t.ex. Herbert Schiller som
kallar det neo-marxism och Jürgen Habermas med sina teorier om den offentliga sfären.
Båda dessa linjer så väl som Webster själv menar dock att information är av största
betydelse för det moderna samhället, även om vi inte lever i ett etablerat
informationssamhälle enligt alla definitioner.

Webster problematiserar begreppet informationssamhälle och säger att det finns fem
definitioner på det: teknologiskt, ekonomiskt, sysselsättning, rumsligt och kulturellt
(ibid, s 6). Den tekniska definitionen baseras främst på teknologisk innovation. Nya
lösningar inom informationsbehandling, lagring och överföring har lett till att
informationsteknologi nu finns överallt i samhället. Den ekonomiska aspekten måste
också tas i betraktande, det är nu ekonomiskt möjligt/försvarbart att sätta
mikroprocessorer i allt från kylskåp till leksaker (ibid, s 7). Den ekonomiska
definitionen går kort ut på hur stor del av en nations bruttonationalprodukt (BNP) som
består av informationrelaterade industrier, allt från skolor till försäkringsbolag. Webster
menar att när 50 procent av ekonomin är informationsbaserad har man nått ett
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informationssamhälle. Enligt en studie1 låg  USAs informations-BNP på 34.3 procent
1980, så än är de inte framme vid ett ekonomiskt informationssamhälle enligt Websters
definition (ibid, s 13). Den sysselsättningsmässiga definitionen mäts i hur stor andel av
den arbetsföra befolkningen som arbetar inom informationsyrken.
Informationssamhället är här när lärare, advokater och kontorsanställda är fler än
stålarbetare och byggare (ibid, s 13). Ett problem med detta är dock att dra gränser.
Vilka yrken skall man klassificera som informations- eller kunskapsrelaterade?
Självklart måste även en stålarbetare besitta viss information om sin yrkesutövning, och
yrken som befinner sig på gränsen kommer alltid att finnas.  Den rumsliga definitionen
understryker att informationsnätverken binder samman ställen och därigenom påverkar
rum och tid (ibid, s 18). Slutligen den kulturella definitionen på informationssamhället,
som kanske är svårast att mäta. Faktorer som ingår här är massmedia: TV, radio, film,
reklam, telefon, kamera och tidningar. Även heminredning, kläder och image menar
Webster är faktorer som innehåller mer information än tidigare (ibid, s 22).

Webster tar sig sedan an företrädarna för de olika riktningarna och gör en kritisk
granskning av deras teser. Han börjar med Daniel Bell och avfärdar hans användande
av konceptet informationssamhälle som synonymt med post-industrialism. Webster
säger att "There is no novel, "post-industrial" society: the growth of service occupations
and associated developments highlight the continuities of the present with the past."
(ibid, s 50). Webster säger också att världen idag är betydligt mer organiserad än
tidigare, och för att kunna organisera moderna företeelser som busstidtabeller och
kreditkortssystem måste man ha information om människorna som skall använda dem.
Detta har lett till en ökad kontroll och observation ( ibid, s 53-54). Webster i likhet med
Burton (mer om honom senare) tar upp faror med övervakning, han använder sig av
nazisternas övervakning av judar och organiserade utrotning av dem som exempel.

Webster ägnar sig också åt Tony Giddens, som har skrivit The Nation State and
Violence som tar upp den ökande övervakningen i samhället, och vilken betydelse krig,
våld och nationalstaten haft för den moderna världen. Webster menar att den ökade
övervakningen är en bidragande orsak till "informatiseringen" av världen. Giddens är en
av förespråkarna för att samhället idag är en kontinuitet av det gamla industrisamhället
och inte ett nytt2. En annan av dessa företrädare av kontinuitet är Herbert Schiller, en
ekonom med marxistiska åsikter. Schiller menar också att informationen har stor
betydelse i samhället av idag, men att det är en pågående förändring och att information
och kommunikation är grundläggande element i den etablerade kapitalistiska sfären
(ibid, s 74).

En av de viktigare samtida tänkarna är Jürgen Habermas, tysk socialteoretiker, som
myntade begreppet "publik sfär" (public sphere). I Habermas samhälle spelar
information en nyckelroll, utan korrekt information kan en demokrati med rättrådiga
medborgare inte existera (ibid, s 101). Den publika sfären är oberoende av myndigheter
och marknad och öppen för allmänhetens insyn, och det är här som allmän opinion
skapas. Habermas frukar desinformation, propaganda, public relations-experter och
lobbyister som ett hot mot pålitlig information, verktyget för tänkande och kännande
människor med kunskap, i en sann demokrati. Webster menar att offentliga bibliotek är
så nära man kan komma en publik sfär i Storbritannien i dag (ibid, s 111). I

                                                
1 Rubin, Michael Rogers and Huber, Mary Taylor 1986, The Knowledge Industry in the United States,
1960-1980. New Haven: Yale University Press.)
2 Giddens är också bland annat en av Tony Blairs rådgivare
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förlängningen innebär detta att bibliotek är en förutsättning för demokratins
upprätthållande. Webster konstaterar  att "Without public libraries the information
environment of citizens would be significantly impoverished." (ibid, s 116). Information
i sig räcker alltså inte, det finns i massor, utan den måste vara sann och pålitlig också för
att ha ett värde.

Det vore intressant att  veta vad Habermas har för uppfattning om Internet. Enligt mig
är det ett exempel på en publik sfär; det är relativt oberoende av myndigheter och
marknad, öppet för insyn och ett medium för att skapa opinion. Många ser också
Internet som det mest demokratiska av medier; ett argument för det är att alla kan
publicera sin åsikt eller vad man önskar, vilket många gör också. Jag är skeptisk till
detta, på Internet som i alla media krävs att man har en viss kunskapsnivå– alltså
utbildning– i någon form, för att kunna göra sig hörd. Alltså att man besitter en viss
"computer literacy" för att använda en aktuell term. Ett annat faktum är att den blotta
mängden information och aktivitet på Internet gör det svårt att göra sig hörd, alltså är
marknadsföring ett nödvändigt verktyg för att synas.

Webster tar sig även an Manuel Castells,  en annan samtida författare om
informationssamhället och urbana förändringar, författare till The Informational City.
Castells huvudämne är samhällsförändring i USA sedan 1970-talet, hur faktorerna
kapitalistisk omstrukturering och tekniska innovationer påverkar detta. Castells menar
att vi befinner oss i ett "informational mode of development" (ibid, s 194) ett nytt
sociologiskt-tekniskt paradigm där information är kärnan i produktion, distribution,
konsumtion och ledning. I likhet med Bell menar Castells att förändringar i
produktionsteknik, t.ex. information och kunskap, genom historien är ryggraden i
samhällsstrukturella förändringar (ibid, s 196). Castells huvudtes är (grovt tolkat) att de
globala informationsnätverken ger företag den infrastruktur som behövs för att de skall
kunna kontrollera det mesta (ibid, s 200). Nätverken måste dock ha centrala noder där
informationen analyseras och ger upphov till handlingar. Castells föreslår vissa
metropoler som dessa noder, där samhällsstrukturen nyligen förändrats, i form av att en
ny underklass skapats, som bor i vissa stadsdelar. Han hävdar att det är de välbärgade
som arbetar inom informationsyrken så som aktiemäklare, systemanalytiker och
reklamfolk bildar en överklass som har ett så uppskruvat livstempo att de inte hinner
med vardagssysslor och därför anställer fattiga immigranter och lågutbildade för att ta
hand om detta. Dessa är den nya underklassen. De två grupperna lever i olika stadsdelar,
inget nytt under solen, men verkar nu mer polariserade än någonsin.

Webster plockar isär Castells teori, främst grundat på att det inte finns några städer som
passar helt in på de kriterier som ställs upp för en informatiserad stad och att som sagt,
delade städer mellan fattiga och rika inte är en speciellt ny företeelse. Webster själv är
av åsikten att samhället är informatiserat snarare än ett informationssamhälle. De
främsta anledningarna till det är (ibid, s 217-219) att han menar att teknologi som den
främsta orsaken till samhällsförändring är en alltför simplistisk förklaring. Han ställer
sig då bakom dem som anser att informatiseringen av samhället är en pågående process,
som visserligen accelererat de senaste åren, men inte gett upphov till det paradigmskifte
som behövts för att ge det epitetet informationssamhälle.

Websters kritik av de författare han går igenom hade vunnit på att klart uttrycka vilken
definition av informationssamhället han själv använder i de olika sammanhangen. En
annan faktor man får hålla i bakhuvudet är att boken är publicerad 1995. Det kanske
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inte låter så länge sedan, men åtminstone i Sverige slog den stora Internet-boomen till
1996. Antalet webbyråer och företag som sysslar med exempelvis elektronisk handel
växer dagligen. Var står vi idag?

Som Castells huvudverk betraktas The information age; economy, society and culture
(1996-1998). Detta behandlar i stort samma teorier som Websters verk. En annan skrift
av Castells är Utvecklingsmöjligheter  i informationsåldern är en skrift skriven av
honom för en konferens vid FN:s forskningsinstitut för social utveckling i mars 1998.
Den sammanfattar hans syn på vilka konsekvenser den informationsteknologiska
revolutionen och globaliseringen får i ett socialt sammanhang.

Castells menar att hela planeten är "kapitalistisk, eftersom även de få återstående
kommandoekonomierna överlever eller utvecklas genom sina förbindelser med globala
kapitalistiska marknader." Han säger också att detta både är någonting nytt och
gammalt, det kapitalistiska systemet är gammalt men ny "därför att den som verktyg har
en ny informations- och kommunikationsteknologi som utgör grunden för ny
produktivitet, nya organisationsformer och uppkomsten av en global ekonomi."
(Castells 1999, s 52) Denna teknologi, som är grunden för ekonomisk utveckling, är
dock ojämnt fördelad inom och mellan länder. Vilken riktning den vidare utvecklingen
kommer att ha bestäms inte av teknologin, utan av samhället.

Globalisering, framför allt ekonomisk, menar Castells, är en realitet som förverkligas
genom den nya informations- och kommunikationstekniken. Detta har lett till att
nätverk är den nya formen för organisering av verksamheter. Han hävdar också att det
finns "en systemberoende relation mellan den informationella, globala kapitalismens
uppkomst under nuvarande historiska betingelser och att den sociala utstötningen och
den mänskliga förtvivlan har ökat så enormt." (ibid, s 60) Idag är inte social utveckling
det samma som social överlevnad, vilket det länge varit. Nu innebär det förbättrade
livsbetingelser och levnadssätt.  Social solidaritet är en nödvändighet för stabilitet och
därmed investeringar. Han menar alltså att "den sociala utvecklingen leder till kulturell
utveckling, som leder till förnyelse, som leder till ekonomisk utveckling, som ger
institutionell stabilitet och tillit, som möjliggör byggandet av en ny synergimodell som
integrerar ekonomisk tillväxt och ökad livskvalitet." (ibid, s 61).

Den sociala utvecklingen är ett resultat av "en kunskapsbaserad modell för ekonomisk
tillväxt, teknologisk förnyelse, ekologisk hållbarhet och mellanmänsklig solidaritet."
(ibid, s 62) Han säger också att vi redan har allt som behövs för att kunna genomföra en
sådan modell. Medlen finns, det som krävs är en mental ansträngning av politiker och
andra jord-innevånare för att skapa en global solidaritet.
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Är informationssamhället här?

Om man utgår från Websters definitioner av när informationssamhället är här kan man
se att även om det inte är här än, så är det på god väg. Den teknologiska definitionen är
enligt Webster inte giltig, eftersom ett asocialt fenomen som teknik inte kan användas
för att definiera den sociala världen (Webster 1995 s 10). Jag är inte helt enig med
honom om detta, teknik – eller underbegrepp av det –  kan enligt mig vara ett
urvalskriterium för ett fenomen som betecknar ett samhälle. Ett exempel på detta är
"industrisamhället". Det handlar ju om att välja en beteckning som är självklart
representativ för någonting som betecknar det samhälle vi lever i. Beteckningar som
service-samhället, det hyperkomplexa samhället eller kunskapssamhället kan också
användas, men frågan är om de upplevs som självklart representativa för vad som
kännetecknar dagens samhälle. Eller det kommande...

På webben finns ett antal firmor som bevakar och för statistik över Internet-
användandet. En av dem är NUA, en irländsk webbyrå som sammanställer ett
nyhetsbrev med Internet-relaterade nyheter. Siffrorna i de följande pressklippen därifrån
tyder på att Internet-användandet ökar snabbt i världen. Internet självt utgör inte ett
informationssamhälle, men det är definitivt en del av det.

Enligt Scarborough Research, som NUA hämtar information ifrån,  har nu fem städer i
USA kommit över 50%-gränsen vad det gäller Internet-användandet bland vuxna, detta
enligt artikeln Five U.S. Cities Reach 50% Internet Penetration Mark Among Adults
According To Latest Scarborough Report.  Washington, D.C. leder med 59.9% av den
vuxna befolkningen uppkopplad, nästa stad är San Francisco (56.1%); Austin (55.5%);
Seattle (53.3%) och Salt Lake City (50.0%). Scarborough har mätt Internet-användning
hemma och på arbetet under ett år.

NUA mäter också hur många användare Internet har med jämna mellanrum. Deras
sammanställning visar att i september 1999 är antalet uppe i 201 miljoner. De säger
dock själva att sådana här mätningar är en inexakt vetenskap, men att detta är en
kvalificerad gissning.

Världen totalt: 201 miljoner
Afrika: 1,72 miljoner
Asien/Stillahavs-området: 33,61 miljoner
Europa: 47,15 miljoner
Mellanöstern: 0,88 miljoner
Kanada/USA: 112,4 miljoner
Latinamerika: 5,29 miljoner

Computer Industry Almanac Inc. uppskattar att Internet-användandet kommer att öka
raskt de närmaste åren i Chinese Users to Outnumber US Users by 2010. USA
uppskattas ha 165 miljoner användare år 2002, Japan 118 miljoner,  Storbritannien 14
miljoner,  Kanada 13 miljoner, Tyskland 12 miljoner, och att det globalt kommer att
finnas 490 miljoner Internet-användare.
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Ovanstående ger en uppfattning om hur stor del av världen som är uppkopplad, och hur
många som kommer att vara det i framtiden.

Investeringar

En rapport från PricewaterhouseCoopers, Money for Growth: The European
Technology Investment Report 1998, visar teknikinvesteringar gjorda i Europa från
1994 till 1999. 1994 investerades 844 miljoner ECU, 1996 1.349 miljoner och 1998
4.027 miljoner ECU. Bland dessa hade den datorrelaterade sektorn (hård/mjukvara,
Internet m.m.) det största antalet investerare. Av dessa länder leder Storbritannien med
1.773 miljoner ECU investerade, följda av Tyskland med 674 miljoner. Sverige
kommer på åttonde plats med 109 miljoner ECU investerade. USAs investeringar i
teknologisektorn är för 1996 5.281 miljoner dollar och för 1998 10.491 miljoner dollar.
1 ECU är 1999-11-19 värd 1,121 dollar. Observera att USAs och Europas siffror är inte
direkt jämförbara eftersom man kategoriserar olika.

Dessa siffror ger en fingervisning om att den informationsteknik-relaterade ekonomin
ökar explosionsartat, även om den inte säger någonting om hur stor andel av respektive
länders ekonomi den utgör. Andra aktuella företeelser som talar för att den
informationsbaserade ekonomin växer är en övervärdering av IT-baserade aktier, och
den blotta storleken på IT-affärerna. Övervärderingen tyder på att marknaden tror att
informationsteknikens andel av BNP kommer att öka. Ett exempel på detta är Framfab,
vars aktier idag (januari 2000) står i ca 1.700 kronor, ställt i förhållande till att de vid en
traditionell aktieanalys (baserad på vinst och omsättning) skulle vara  värda ca 350-400
kronor. De resterande ca 1.300 utgörs då av förväntningar på tillväxt.

En annan indikation är storleken på IT-affärerna. Den 10 januari såg jag en löpsedel på
Computer Swedens webbplats som löd: "America Online och Time Warner fusionerar,
meddelar de två företagen i ett pressmeddelande. Affären är värd 350 miljarder dollar,
cirka 2, 940 biljoner3 kronor." America Online (AOL) är en av de större Internet-
leverantörerna i USA med bortåt en 20 miljoner användare. Time Warner är ett av
världens största mediaföretag där exempelvis Time magazine och Warner Home Video
ingår.

Samhällskonsekvenser

Utöver de författare som diskuterar om vi lever i ett informationssamhälle, finns det
också flera som debatterar vilka konsekvenser den nya tekniken får för samhället.

Paul F. Burton diskuterar informationteknik och dess påverkan på samhället med
speciell tyngd på informationsarbetarna i sitt verk Information Technology and Society-
Implications for the Information Professions.  Han inleder denna med att ställa frågan
om folk är lika informerade om vad IT kan göra mot dem som för dem. Med detta
menar han att den samtida litteraturen i ämnet och media överhuvudtaget intar en
positiv attityd till informationsteknik och efterlyser en mer kritisk debatt. Burton ställer

                                                
3 I artikeln står biljoner, det som menas är dock förmodligen miljarder.
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också frågan om informationssamhället är ett resultat av revolution eller  evolution. Till
skillnad från Webster ifrågasätter alltså inte Burton att vi lever i ett
informationssamhälle.  Han kommer fram till att det inte är tillräckligt omvälvande
sociala och ekonomiska förändringar för att kunna kalla det en samhällelig revolution,
trots den snabbt förändrande teknologin (Burton 1992, s 33). Det är inte möjligt att sätta
en gräns för när industrisamhället slutade och informationssamhället började.

I kapitlet informationsteknologi och organisationer tar han upp (ibid, s 43-44) två
motsatta inställningar till informationsteknik och den förändring det innebär i en
organisation. Den optimistiska inställningen till informationsteknik innebär att man ser
tekniken som en förstärkning av färdigheter och en möjlighet till nya arbetstillfällen, en
ökad tillgång till information och därigenom en mer medveten befolkning. Det finns ett
antal förespråkare för denna inställning, bland annat Daniel Bell och Yoneji Masuda.
Den senare är författare till Computopia, ett verk som har influerat Japans inställning till
informationsteknik: "For Masuda, the information society will be a society in which
telecommunications and computer systems will allow greater awareness, greater leisure
time for self-development and the disappearence of the old class distinctions." (ibid, s
43-44).

Den pessimistiska inställningen, som bland annat ser informationstekniken som ett hot
mot den personliga friheten, har även den ett antal förespråkare (ibid, s 43):

The pessimists view IT as a major threat to privacy, personal freedom and social
stability. Work will be progressively de-skilled as Taylorism based on information
technology increases the extent to which tasks can be broken down and supervised,
and this process will  spread from the production line to white collar work. Society
will be increasingly polarized into information rich and poor, with a new dominant
élite.

Personligen anser jag att sanningen ligger någonstans mellan de båda riktningarna, och
håller med Burton om att det är samhällsmedborgarnas val vad man vill göra med
tekniken. En intressant aspekt av detta är "frivilligt slaveri". För några år sedan, när man
som student skulle söka studiemedel hos CSN till en ny termin var man tvungen att
skicka med kopior på studieresultat varje gång. Detta var innan man samkörde de olika
registren. Att samköra är till nytta, inte minst ur miljösynvinkel- man sparar mycket
papper och kopieringstoner, men det kan också fungera som ett kontrollverktyg från
myndigheternas sida.

Burton uttrycker också sin oro över att information kan användas till att kontrollera
människor i Orwellsk "Storebror ser dig"-anda. Han tar Storbritannien som exempel,
där myndigheterna har databaser över alla innevånare i landet, t.ex. skattemyndigheten,
bilregister, polisens register bara för att nämna några. Även kommersiella företag har
adressregister över sina kunder som säljs till andra företag (ibid, s 88). Han menar att
dessa skulle kunna användas till att t.ex. se om man stödjer politiska grupper som
Greenpeace ekonomiskt. Burton använder som sagt Storbritannien som exempel, men
fenomenet är applicerbart på de flesta länder med utvecklad byråkrati. Burton menar
också att för att kunna göra intelligenta val angående hur man skall använda tekniken
måste man ha välinformerade medborgare med en hög grad av datorkunskap.

Lars Qvortrup , författare till Det hyperkomplekse samfund- 14 fortællinger om
informationssamfundet, är en annan författare som diskuterar informationssamhället.
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Han föredrar dock benämningen "hyperkomplext samhälle" framför
informationsamhälle. Qvortrup är av den uppfattningen att vi befinner oss i en
övergångsperiod mellan olika samhällsformer. "Jeg påstår nu imidlertid, at vi faktisk
befinder os i denne overgang: At det moderne – det antropocentriske – samfund er ved
at overlade pladsen til det hyperkomplekse – det polycentriske – samfund." (Qvortrup
1998, s 68).

Han ställer upp ett schema för att visa detta översiktligt med olika kriterier (ibid, s 72-
73).

Tabell 1) Qvortrups samhällstyper

Samfundsform Økonomi Kompleksitetsform Livsform
1) Det traditionelle
samfund

Landbrugsøkonomi Simpel kompleksitet Selvejer-livsform

2) Det moderne
samfund

Industriel økonomi Kompleks
simplicitet

Lønmodtager-
livsform

3) Det hyper-
komplekse samfund

Informationens økonomi Organisert
kompleksitet

Fra livsform til
livsstil

obs, fortsätts av:

Interaktionsfor
m

Produktprincip Integrationsform Kulturel metafor

1) Positionel Spil mod naturen Stratifikation Naturen (skebne)
2) Personel Spil mod den

forarbejdede natur
Bureaukrati Maskinen

(rationalitet)
3) Hyperpersonel Spil mellem mennesker Ledelse som

kollektiv funktion
Informationssystemet
("smart")

Qvortrup  menar också att informationssamhället är en utopi.  På samma sätt som det på
17- och 1800-talet fanns en dröm om en  modern offentlighet där människor kunde
mötas som borgare och kommunicera, finns i dag en dröm som går under beteckningen
"informationssamhället" (s 148-149). Det står i motsättning till industrisamhället och är
en teknologisk dröm med termer som "information highways", ett samhälle där alla har
fullständig information om varandra och allting. Bill Gates, VD för Microsoft, kallar
detta för "friction-less capitalism"4.

Ett argument, enligt Qvortrup, för att vi är ute ur industrisamhället, och inne på
någonting nytt, är tesen att information är en råvara som skiljer sig från t.ex. guld eller
järn. Information måste bearbetas och förstås för att ha något värde. Det måste också
vara rätt information för att vara av värde. Rätt information måste alltså sållas ut ur
överflödet, och organiseras (ibid, s 198-204). Alltså är informationsteknologi en ny
slags teknologi. Den karaktäriseras av att den inte används till att  "bearbeta naturliga
objekt med, utan människoskapta symboler", eller "till att manipulera kognitiva,
interaktiva och organisatoriska processer med"  (ibid, s 207). Qvortrup säger också att

                                                
4 i The Road Ahead, Viking, England 1995
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datorer inte är maskiner, utan medier. Användaren  kommunicerar, medvetet eller
omedvetet, med hjälp av dem med programmeraren eller andra människor (ibid, s 209).

Qvortrup håller genomgående en neutral inställning till fenomenet han diskuterar, och
tar inte direkt ställning till om det är bra eller dåligt att vi lever i ett hyperkomplext
samhälle.

IT som frälsning

En annan åsikt om Internet och informationsteknologi har Nicholas Negroponte,
professor i mediateknologi och en av grundarna av MIT Media Laboratory. Negroponte
har en synnerligen positiv och optimistisk framtidssyn, som han uttrycker en gång i
veckan i sin krönika i nättidningen Wired.  Han menar bland annat att barn borde ha fri
uppkoppling mot Internet i utbildningssyfte:

Unfettered access to the Net is key to the future of education. And learning, whether
it's face-to-face or at great distance, takes time. Yet metered, by-the-minute pricing
fosters short-term thinking in the most elementary sense. Instead of encouraging
children to explore, parents nervously watch the clock as soon as their kids log on.
The incentive is to have your child spend less time learning, not more - something
unimaginable with a book or a library. Ironically, the high cost associated with time
spent on the Net is not from Internet access itself, which is generally flat rate, but
from the local telephone bill. 5

Negroponte menar också att den digitala revolutionen redan är över, och att vi är i en
digital ålder, och bättre kommer det att bli:

Computers as we know them today will a) be boring, and b) disappear into things that
are first and foremost something else: smart nails, self-cleaning shirts, driverless cars,
therapeutic Barbie dolls, intelligent doorknobs that let the Federal Express man in and
Fido out, but not 10 other dogs back in. Computers will be a sweeping yet invisible
part of our everyday lives: We'll live in them, wear them, even eat them. A computer a
day will keep the doctor away. 6

Detta kommer att få djupgående konsekvenser för det framtida samhället. Negroponte
ser fem stora förändringsområden: 1) globalitet; nationalstaterna kommer att försvinna,
så att planeten enas. 2) storlekspolaritet; företag kommer att bli antingen enorma eller
små, de mellanstora avvecklas. 3) en ny tidsuppfattning; tiden kommer att
omstruktureras till en personlig tid, städer kommer att avvecklas, eftersom man kan bo
på landet och sköta sitt jobb hemifrån. 4) en ny syn på ålder: barndom och ålderdom
kommer att omdefinieras, allas bidrag till samhället kommer att räknas. 5) avskaffande
av territorier; land kommer att bli oviktiga i en framtid där webmasters är mer viktiga än
markägare.

Negropontes tredje konsekvens, en ny tidsuppfattning, har likheter med Websters
rumsliga definition av informationssamhället. Båda bygger på att datornätverken
kommer att påverka vår uppfattning av rum och tid.

                                                
5  Ur Wired 6:11, Pricing the future, html-format, nerladdad 1999-11-15
6 Ur Wired 6:12, Beyond digital, html-format, nerladdad 1999-11-15
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Detta är bara exempel på vad Negroponte menar kommer att hända, mer om
Negropontes framtid finns på hans webbplats:
http://www.media.mit.edu/people/nicholas/Wired/

Enligt min uppfattning är födslovåndor ett vanligt förekommande fenomen vid
paradigmskiften. Vid exempelvis övergången från bondesamhället till industrisamhället
var det turbulent; arbetslöshet, urbanisering m.m. Förekomsten av det även nu, är en
faktor som talar för att informationssamhället är ett nytt slags samhälle. Detta stöds av
Bo Dahlbom, professor i informatik vid Göteborgs universitet i sin artikel Välkommen
till pratsamhället. Han menar att:

När automatiseringen av produktionen friställer industriarbetarna, kommer de inte att
börja fiska, utan övergår till tjänsteutövning. Utbildning, vård, service, underhållning,
handel - behovet av tjänster kommer att vara omättligt, och under överskådlig tid
kommer detta behov att skapa mening med livet för en snabbt växande kår av
tjänsteutövare. Att denna tjänsteutövning till största delen innebär
informationshantering, det har informationsteknologin visat oss, men hur den skall
organiseras är idag en av de stora frågorna. Vi upplever därför just nu de typiska
övergångsbesvär som kännetecknar samhällsrevolutioner. En fjärdedel av Europas
arbetsföra står utanför arbetsmarknaden. Och den här gången finns inget Amerika att
emigrera till. Europas länder har aldrig varit rikare: aldrig har så få kunnat ge så
många en så god materiell standard. Samtidigt har vi svårt att utnyttja denna rikedom
till att ge alla den guldkant på livet som ett väl utvecklat tjänstesamhälle kan erbjuda.

(Dahlbom 1996, html-dokument)

(min kursivering) Dahlboms åsikter är väl värda att reflektera över, men han har ganska
mycket gemensamt med Negroponte, varför jag inte utvecklat hans tankegångar mer.

Bredband ett svar på detta?

Som ett steg på vägen mot Negropontes "fri uppkoppling" kan man se det aktuella
fenomenet bredbands-uppkoppling. Bredband är ett samlingsnamn för ett antal olika
tekniker7 som har det gemensamt att de ger en fast anslutning till Internet som man kan
ha öppen hela tiden, utan löpande minutavgift och utan att telefonlinjen blockeras.
Överföringshastigheten är också större än vid modem. Det är dock inte frågan om "fri"
uppkoppling, men avgifterna kommer att hamna på vad folk förmodligen är villiga att
betala. Det föregår just nu ett priskrig mellan ett antal företag, och det ser ut som om
kostnaden8 för hushållen kommer att hamna på 200 kr i månaden för fri användning och
1500-2000 i installationskostnad.

Detta motsvarar samma summa som kabelteve kostade att få installerat en gång i tiden,
vilket förmodligen inte är någon slump. Att bygga ut kabelteve-nätet var en liknande
procedur tekniskt och ekonomiskt och det är sannolikt att man hoppas att det skall löna
sig en gång till från företagens sida.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att åsikterna går isär om vilken samhällsfas vi
befinner oss i, men att information och kunskap anses vara den viktigaste resursen i
                                                
7 Radionät, kabelmodem, AsymmetricDigitalSuscriberLine (ADSL), ethernet och elnätet. Alla dessa
tekniker utom ADSL kräver att hela fastigheten ansluts till nätet.
8 Uppgifter från Datateknik 3.0, nr 2, 1999
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framtiden. Samhällsfenomen som den nya informationsrelaterade ekonomin och nya
tekniker för informationsöverföring, t.ex. bredband, är faktorer som talar för att
information och IT kommer att utgöra centrala faktorer i fortsättningen.

I detta nya samhälle finns ett behov av IT-kunskap som, bland andra, högskolan och
deras bibliotek skall tillgodose. Det är därför viktigt att de högre
utbildningsinstitutionerna har de förutsättningar, både fysiska och planeringsmässiga,
som behövs för studenternas kunskapsbehov inom området skall tillgodoses.

Lokalt

För att få en uppfattning om hur man från statligt håll ser på informationstekniken, och
även som en bakgrund till de ämnen jag skulle avhandla, har jag gått igenom ett antal
statliga och andra undersökningar som berör ämnet. I dem hittade jag flera intressanta
gemensamma nämnare, men valde alltså ut studenternas utnyttjande av IT och vikten av
att ha en policy eller planering för IT-användningen på lärosäten som
undersökningsområden.

Sverige och EU

1993 beställde Europa-rådet en rapport om infrastrukturen inom informationsområdet,
och resultatet blev den välkända Bangemann-rapporten: Recommendations to the
European Council Europe and the global information society. Rapporten skrevs av en
rad prominenta människor inom skilda områden, bland dem kan Pehr Gyllenhammar
nämnas, och behandlar hur EU bör agera inom IT-området. Här kan man också spåra en
positiv inställning, t.ex. i uttalanden som: "The information society has the potential to
improve the quality of life of Europe's citizens, the efficiency of our social and
economic organisation and to reinforce cohesion.", vilket översätts till:
Informationssamhället har potentialen att förbättra livskvaliteten för Europas
medborgare, effektiviteten av den ekonomiska och sociala organisationen och att
förbättra sammanhållningen.

Även om rapporten är positivt inställd till informationsteknologin tar man upp vissa
risker med informationsrevolutionen, som man kallar det. Den största risken man ser är
det skapas ett klassamhälle där det är stor skillnad mellan dem som har och dem som
inte har tillgång till den nya tekniken och dess fördelar.

I Sverige har det har funnits ett antal utredningsgrupper inom datorområdet, men i
mitten på 1990-talet lanserades ett antal IT-kommissioner. Den första, borgerliga,
kommissionen tillkom 1994 och producerade samma år Vingar åt människans förmåga,
läs mer om den nedan. Året efter sattes en ny, då socialdemokratisk, kommision
samman som började med att fastställa sitt arbetsprogram IT-kommissionens
arbetsprogram 1995-96. Kommissionerna skall vara rådgivande till regeringen i
strategiska och övergripande frågor inom området informationsteknik. Man försöker
också definiera vilken roll staten skall ha när det gäller att främja IT-användningen i
Sverige. Ett område som kommissionen 95-96 vill koncentrera sig på är att (IT-
kommissionens..., 95/96 s 13)9 "utforma en nationell policy för användningen av IT

                                                
9 IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96. SOU 1995:68
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inom viktiga samhällssektorer, där skolan har en särskilt hög prioritet." IT-
kommissionen menar också att Sverige skall medverka i EU:s arbete på IT-området,
både inom projekt inom området och själva bedriva forskning och utveckling.

Även i budgetpropositionen, Högre utbildning och forskning som kom 1996/97, tar man
upp vikten av informationsteknik i högre utbildning (Högre..., 1996/97 s 35)10.
"Högskolans uppgift är även att visa på möjligheter när det gäller användningen av IT i
olika verksamheter samt att främja användningen av IT inom högskola och samhälle."
Det nämns dock ingenting om hur detta skall utföras praktiskt och inga medel
öronmärks för ändamålet i denna proposition, som dock är en kortversion av budgeten. I
Pressmeddelande 1999-09-20 från Utbildningsdepartementet, med titeln Fortsatt stora
satsningar på högre utbildning och grundforskning, nämns att "Samtidigt som
högskolan byggs ut måste också det innehållsliga förnyelsearbetet intensifieras vad
gäller undervisningsformer, användningen av informationsteknik och utvecklingen av
gränsöverskridande handlingar."

Den högre utbildningen spelar alltså en nyckelroll för utvecklingen av morgondagens
samhälle, högskolan skall främja användningen av informationsteknologi både inom
den egna verksamheten och samhället i stort.

Studenterna och informationstekniken

En av de mer framträdande utredningarna, ofta citerad, är Informationsteknologin:
vingar åt människans förmåga11. Den är positivt hållen, men ändå relativt realistisk.
Man säger här att: "Alla studenter skall kunna använda IT", (Informationsteknologin:
vingar..., 1994 s 9-10)  ett positivt uttalande som dock vunnit på att preciseras.
Propositionen från 1995/96 (se nedan) definierar det som: "begreppet IT numera
omfattar all datorbaserad hantering av information" (Åtgärder... 1995/96 s 7). Det är ju
lite mer precist, men en grundnivå bör bestämmas för den önskade kunskapen i IT och
exemplifieras t.ex. typer av programvara och funktioner man bör behärska för att
uppnått grundnivån. Ett exempel på detta är det så kallade datorkörkortet (ECDL) som
visar att man uppnått vissa färdigheter.

Man talar i Informationsteknologin: vingar... också om det elektroniska universitetet,
som bl.a. innebär att man använder sig mer av Internet, för t.ex. distansutbildning, och
vad det skall vara bra för: " Det "elektroniska universitetet" skall ge fler tillgång till mer
kunskap." (Informationsteknologin: vingar..., 1994 s 9).

Nästa område som tas upp är mitt undersökningsområde, datortillgång och elektronisk
kommunikation: "Studenter skall ha god tillgång till datorer." (ibid, s 10) Frågan som
inställer sig då blir vad man menar med god tillgång? Detta försöker jag besvara i min
undersökning, genom att jämföra lärosäten av olika storlek runt om i landet. Hur många
datorer per student är rimligt för att det skall kunna kallas god tillgång? Man får kanske
också ta hänsyn till att många studenter har datorer hemma, men det tar jag inte upp här.
Jag menar att det inte kan vara något krav för att läsa på högskolan, att man har så
mycket pengar att man har råd att skaffa en dator hemma. Då kan man inte längre säga

                                                
10 Högre utbildning och forskning, utdrag ur Regeringens budgetproposition 1996/97:1
11 Informationsteknologin: vingar åt människans förmåga, SOU 94:118
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att högre utbildning är till för alla, vilket väl fortfarande är giltigt som paroll, hoppas
jag.

"Studentbostäder skall ha elektroniska kommunikationsmöjligheter." är ett annat mål ur
Informationsteknologin: vingar..., som ännu inte är uppfyllt, fast många lärosäten är på
god väg. Detta ligger även i bostadsföretagens intresse, eftersom det utgör en
konkurrensfördel i kampen om studenterna.

Regeringens proposition Åtgärder för att bredda och utveckla användandet av
informationsteknologi12 säger att (Åtgärder... 95/96, s 35) "För att främja
förutsättningarna för användandet av IT bör samtliga studenter inom högskolan ges en
grundläggande orientering i och praktisk erfarenhet av IT." Här är man lite mer
försiktiga och säger att studenter på högskolan bör kunna grunderna i IT-användning.
Annars säger denna proposition ungefär samma saker som Informationsteknologin:
vingar..., lite mer ordrikt och man tar också upp i vilket syfte man skall använda sin
kunskap:

Alla studenter bör ges möjlighet att själva använda datorer och nätverk för att
bearbeta, skapa, kommunicera och söka kunskap och information. De måste därför få
utbildning i användandet av IT och tillgång till nätverken. Användning av IT bör
innebära att allt större vikt läggs vid att utbildningen ger god förmåga till kritiskt
tänkande och värdering av information. (Åtgärder... 95/96, s 36)

Agenda 2000 är en serie rapporter, initierade av statsråd Per Unckel, dåvarande chef för
utbildningsdepartementet. Rapporterna redovisar studier av Sveriges kompetensbehov
och är framtagna av olika myndigheter. Intressanta titlar här är t.ex. Ny
informationsteknologi i undervisningen, rapport nr 10, som redovisar läget för detta
1994, i Sverige, USA, Japan och Frankrike. Hur vi tar Sverige in i
informationssamhället nu- till gagn för sysselsättning och tillväxt, rapport nr 9, i samma
serie kommer med en rad rekommendationer till vad utbildningssektorn bör
åstadkomma. Dessa rekommendationer är, bland annat:

1, en gemensam datorstrategi för hela utbildningsväsendet
2, datorn som naturligt arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel; "målet bör vara att
varje elev och student skall ha tillgång till en bärbar dator."
3, utveckla SUNET
6, gör forskningen tillgänglig för studenter och företag [genom att lägga ut den på
Internet]
7, strategi för det virtuella Universitetet
(Hur vi..., 1994 s 57-58)

Många av dessa punkter är på god väg att realiseras, t.ex. är SUNET bra utbyggt liksom
projektet SAFARI som publicerar information om forskning via Internet. Andra
punkter, t.ex. nummer två, har nog en bit kvar innan de är verklighet. Det är ingenting
jag har undersökt, men jag har inte sett många bärbara datorer bland studentbekanta
eller för den delen lärare. Innehållet i denna rapport är annars också det ganska likt
Informationsteknologin: vingar...och de andra utredningarna.

                                                
12 Regeringens proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av
informationsteknologin
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Policy och planering

Redan 1987 publicerade Universitets- och högskoleämbetet en rapport, Långsiktiga
planer för datoranvändningen i skolan och för den administrativa utvecklingen i
högskolan, där det står: "De lokala högskoleenheterna bör således systematiskt
dokumentera sina intentioner inom AU-området13 och utarbeta långsiktiga planer för
datoranvändningen." (Långsiktiga..., 1987 s 3).

Man trycker alltså starkt på vikten att ha en klart uttalad dator/IT-policy vid högskolor
och universitet. De flesta utredningar jag gått igenom är från 1994-1995, en period då
det skrevs mycket i ämnet, eller tidigare. Med detta i bakhuvudet är det
anmärkningsvärt att flera lärosäten fortfarande inte har några skriftliga mål- eller
policydokument för sin IT-verksamhet.

Även Projekt Databulten,  en rapport inom Högskoleutredningen, tar upp strategiska
dokument,  "Det är viktigt att universiteten har en klart uttalad datorpolicy ...."
(Alvegård 1991, s 4).

Den borgerliga kommissionen uttrycker sin åsikt om vikten av att planera IT-
verksamheten i flera uttalanden, bland annat "Varje universitet och högskola skall ha en
heltäckande plan för utveckling av IT-användningen." (Informationsteknologin:
vingar..., 1994 s 10).

Sammanfattningsvis tycks det från statligt håll vara självklart att alla studenter skall
kunna använda datorer, bland annat för att kunna söka information. Högskolan har en
nyckelroll i det framtida användandet av informationsteknologin. Man trycker också på
att högskolan bör ha en policy eller handlingsplan för IT-verksamheten.

Högskolereformerna 1977 och 1993

Högskoleväsendet har gjorts om genom två större reformer14 1977 och 1993. Det
kollektiva begreppet högskola infördes i samband med reformen 1977, för i stort sett all
postgymnasial utbildning. Statsmakterna reglerade högskoleutbildningens
dimensionering och lokalisering samt lärosätenas organisation ganska detaljerat under
perioden 1977-1993. I början av 1990-talet genomfördes en ny reform av den högre
utbildningen, och en ny högskolelag och högskoleförordning trädde i kraft 1 juli 1993.
Därmed minskade statsmakternas detaljinflytande över de statliga högskolorna och
universiteten, och en decentralisering ägde rum. Varje lärosäte beslutar nu om sitt
utbildningutbud och studieorganisation. Detta sker inom ramen för ett s.k.
utbildningsuppdrag som riksdagen beslutar för varje lärosäte, i vilket förväntade
verksamhetsresultat för kommande treårsperiod slås fast. Varje lärosäte är myndighet
och beslutar, efter vissa rambestämmelser, om antagning av studerande. Ett syfte med
1993 års reform var att ge studenterna större valfrihet att själv välja kurser och
kombinera till en examen. En examensordning anger de examina som finns.

                                                
13 administrativ utveckling
14 uppgifter enligt Årsrapport 1997 från Högskoleverket, pdf, hemladdat 1999-09-16
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Från och med läsåret 1993/94 har ett nytt system för resurstilldelning införts. Lärosätena
tilldelas numera resurser efter hur många registrerade studenter man har och vad dessa
presterat, och inte som tidigare efter den planerade utbildningsvolymen.

Den centrala myndighetsorgansationen har också förändrats under 1990-talet,
universitet och högskolor lyder nu direkt under regeringen. Den centrala myndigheten
är Högskoleverket, inrättat 1995, med uppgifter rörande uppföljning, utvärdering,
kvalitetsfrågor, pedagogisk förnyelse, rättssäkerhet, studieinformation och
internationella frågor. En annan myndighet är Verket för högskoleservice (VHS),
huvudsakligen finansierat av högskolor och universitet, som samordnar antagning,
upphandling och tillhandahåller juridisk rådgivning. Centrala studiestödsnämnden har
hand om administration av studiestöd i olika former.

SUNET

Swedish University Network, SUNET, är ett datornät som kopplar samman landets alla
högskolor och universitet. I dagsläget är ett 40-tal15 lärosäten anslutna. Utöver dessa är
även ett antal organisationer som verkar i högskolans närhet, och många bibliotek och
museer anslutna. 90 % av de anställda vid landets lärosäten och 80% av studenterna har
tillgång till SUNET. SUNET  leds av en styrelse som utses av Högskoleverket, och har
en teknisk referensgrupp knuten till sig. Det administrativa ansvaret ligger alltså på
Högskoleverket. SUNET finansieras med medel ur statsbudgeten och bidrag från
högskolor och universitet. Tjänster via SUNET är bland annat: surfa med World Wide
Web, skicka och läsa e-post, logga in på andra datorer, hämta filer från filarkiv och
använda olika konferenssystem. SUNET har vissa gemensamma policyfrågor som de
anslutna organisationerna förbinder sig att rätta sig efter, främst inom säkerhet och etik.
I dagsläget (1999) har alla högskolor och universitet inom SUNET tillgång till en
kapacitet på 155 megabit/sekund i överföringshastighet. Studier av trafikvolymen visar
att trafiken inom SUNET har fördubblats varje år under den senaste 15-årsperioden, och
mycket tyder på att den trenden kommer att fortsätta även under kommande år. Vilket
innebär att dagens 155 Mbit/sek kommer att tillfredsställa högskolornas
kommunikationskrav fram till slutet av år 2000. Om trenden håller i sig finns då ett
behov av ökad bandbredd upp till kapaciteten 622 Mbit/sek inom SUNET.

Telenordia-abonnemang för studenter

Regeringen har bestämt att SUNET skall erbjuda svenska studenter Internet för en låg
kostnad hemma. SUNET har utsett Telenordia16 att leverera abonnemangen. Tjänsten är
speciellt utvecklad för dem som studerar vid någon av Sveriges högskolor.
Abonnemanget kan utnyttjas till att ta emot och skicka e-post, surfa, delta i
diskussiongrupper mm. Om skolan tillåter kan man även hemifrån komma åt den
information som tidigare enbart har varit möjlig att läsa från datorsalarna, exempelvis
tentaresultat och scheman. För att kunna använda abonnemanget behöver man en dator
med ett modem samt ett telefonabonnemang. Den kostnad som tillkommer är
lokalsamtalstaxa för den tid man är uppkopplad. Telenordia erbjuder även en tjänst

                                                
15 Uppgifter från SUNETs webbplats: www.sunet.se
16  Uppgifter från Telenordias webbplats: www.telenordia.se
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kallad IMAP, via vilken man kan nå sin Telenordia e-postlåda från vilken plats man
vill, till exempel skolan. IMAP gör det möjligt att lagra e-post centralt på servern istället
för att hämta hem den lokalt till den dator man vanligtvis arbetar vid.

Tidigare undersökningar

Studenternas bibliotek från 1996 är en stor undersökning gjord på uppdrag av
BIBSAM17 som består av fyra delar. Del ett,  Tusen studenter om biblioteket- vanor,
attityder och krav är gjord av Lars Höglund m.fl. och undersöker studenters
informationsvanor. Här kommer man fram till att en majoritet av studenterna har någon
form av datortillgång, men att många önskar sig bättre tillgång till datorer på biblioteket
(Höglund 1995, s 26ff). Knappt en femtedel av studenterna hade egen dator hemma och
ytterligare en femtedel hade tillgång till dator via hem/familj. Närmare en fjärdedel hade
tillgång till dator via institutionen, men variationerna var stora beroende på vilket ämne
man läste och på vilken nivå. De flesta upplevde då (1995) datorer som en nödvändighet
i samband med skrivuppgifter, uppsatser och annat. Nära 90 % uppgav att de har behov
av utbildning när det gäller CD-ROM databaser och Internet och framförallt på lägre
nivåer i utbildningen önskade många studenter fler terminaler (ibid, s 28).

I Studenternas bibliotek ingår Frans Lettenströms Babels bibliotek: informationsteknik
ur studentperspektiv som undersöker vilka utmaningar informationsteknologin innebär
för forskningsbiblioteken och vilken roll biblioteken spelar vid utformning av en policy
för moderorganisationen. Han säger att (Lettenström 1995, s 13):

Tillströmningen av allt fler studenter i kombination med ökad digitalisering av
informationen gör att fler datasalar behövs på bibliotek och moderorganisationer.
Studenterna vill ha tillgång till dem dygnet runt. På de flesta besökta orterna är
studenterna missnöjda med tillgången på datorer. Projekt finns på flera ställen för att
utöka antalet datasalar, inklusive flera nya biblioteksbyggen, men studerande på
datorfattiga utbildningar är helt beroende av bibliotekens eventuella datorer för sin
tillgång till elektroniska informationstjänster och behovet är långt ifrån täckt.
Dessutom kräver studenterna tillgång till nätverkstjänsterna från studentrummen- via
modempooler eller med direkta kabelanslutningar.

Denna undersökning är gjord ur studentperspektiv, men det verkar som om studenterna
vill ungefär samma saker som myndigheterna, nämligen ha en god tillgång till datorer
både på fakulteterna och hemifrån.

Borås-undersökningen:
Som bilaga till Högskolan i Borås IT-policy fann jag en undersökning som gjorts
september-oktober 1996 i syfte att fungera som underlag till utredare Ulf Hannings
förslag till IT-policy för Högskolan i Borås. Undersökningen tar upp förekomst av IT-
strategier vid svenska högskolor och universitet samt en redovisning av intressanta delar
ur befintliga strategier. Den redovisar också vilka högskolor och universitet som ej hade
en färdigställd IT-strategi vid den tidpunkt undersökningen gjordes. Då, 1996, var

                                                
17 BIBSAM är Kungliga Bibliotekets avdelning för att samordna och utveckla informationsförsörjningen
för den högre utbildningen och forskningen.
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följande lärosätens strategier under utarbetande, av dem som är med i min
undersökning: Högskolan Dalarnas, Högskolan Halmstad, Mitthögskolan, Mälardalens
Högskola, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, och Högskolan i Växjö. Dessa arbetar
fortfarande med att framställa en IT-policy. Hunnit klart sedan 1996 har däremot
Högskolan på Gotland, Högskolan i Skövde och Uppsala Universitet. Intressant är att
konstatera att av nio lärosäten så arbetar alltså sex stycken fortfarande tre år senare,
1999, med att fastställa en IT-strategi. Vilka anledningar som finns till den rätt långa
produktionstiden kan jag bara spekulera i, men man kan anta att det är ett område som
förändras snabbt och därför är svårt att formulera en plan för. Vidare kan man tro att det
är ett känsligt område politiskt som innebär interna slitningar, som också gör det svårt
att komma överens om en gemensam strategi.

Under arbetets gång slog det mig att det kunde vara intressant att höra vad studentkåren
hade för uppfattning i frågan om policydokument inom IT-området. Efter kontakt med
SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, kunde dock konstateras att de inte hade någon
central policy rörande informationsteknik. Medarbetaren som svarade på min förfrågan
tyckte dock att det var en strålande idé och tackade mig för uppslag till en kommande
uppsats inom ämnet kommunikation.

Sammanfattning

Som synes finns en rad uppfattningar om informationssamhället, som sträcker sig från
att se det som en kapitalistisk teknokrat-dystopi till ett ekologiskt, solidariskt utopia, i
sina extremer. Det finns också handfasta samhällstrender inom teknologisk och
ekonomisk utveckling, som bekräftar vissa av dessa tankegångar.

Vi  lever i ett informationssamhälle, eller befinner oss åtminstone i en övergångsperiod
mellan olika samhällstyper. Vi kan också konstatera att i detta samhälle, kommande
eller innevarande, behöver studenterna kunna hantera informationsteknik. IT-
användandet bör kopplas till att utbildningen skall ge förmåga att kunna utöva kritiskt
tänkande och värdera information. Detta avspeglas åtminstone i statliga dokument.

De vanligaste verktygen inom informationstekniken är datorer och nätverksresurser,
däribland på Internet. Det finns goda praktiska förutsättningar för att studenterna skall
kunna hantera dessa. Nätverksresurserna är väl utbyggda, Regeringen har utvecklat
SUNET och gett i uppdrag åt ett företag att distribuera Internet-abonnemang till
högskolestuderande.

Vidare tycker staten att det är en bra idé att högskolorna och universiteten har någon
form av styrdokument, t.ex. en policy i frågan om informationsteknikens användning.

Vi lämnar nu teorierna och normerna och beger oss till verkligheten. Vi börjar med att
titta på hur det ser ut på ett antal lärosäten, har studenterna en rimlig tillgång på datorer;
en förutsättning för att lära sig att använda dem? Hur ser det ut vad det gäller andra
informationsresurser, som exempelvis databaser, vad erbjuder lärosätena?



30

REDOVISNING

I följande stora avsnitt görs en redovisning av enkätresultaten, och jämförelse mellan
informationsresurserna. Även ekonomi och tradition undersöks i viss mån på de olika
lärosätena. Redovisningen följer ordningen i frågeställningarna om ingenting annat
anges.

Redovisning och jämförelse

Här presenteras först lärosätenas, inklusive bibliotekens, datortillgång i sin helhet,
tillgång till nätverksresurser, dito hemifrån och öppettider. I redovisningen är lärosätena
indelade efter storlek baserat på antal studenter registrerade 1998. De sönderfaller
naturligt i tre grupper, stora (S) med 12.000-30.000 studenter, mellan (M) med 7.500-
12.000 studenter och små (L) (litet) under 7.500 studenter. I denna sista grupp ingår
även Högskolan på Gotland, fast de kanske skulle varit i en separat grupp med sina
knappt 200 studenter. Denna gruppering följer jag sedan också i jämförelsen av
resurserna.

Antal datorer

Bara genom att göra en enkel tabell (2) över antal studenter och totalt antal datorer
(biblioteken inkluderade) per lärosäte, dividerat med varandra, och sortera den fallande
efter det genomsnittliga antalet studenter per dator, ser man tydliga tendenser. Ju färre
studenter som finns registrerade på lärosätet, desto fler datorer har de till sitt förfogande.
Alla de stora lärosäten med fler än 20.000 studenter återfinns i den nedre halvan av
tabellen, där mellan 20 och 50 studenter delar på en dator. Minst konkurrens om
datorerna är det vid den klart minsta högskolan, den på Gotland. De har nästan en dator
till varje student. Gotland särskiljer sig dock genom sin ringa storlek, de har inte ens en
tiondel av antalet studenter jämfört med Karlskrona/Ronneby som är nästa lärosäte
storleksmässigt.

Ett karaktäristiskt drag för tendensen inom tabellen är att genomsnittet för studenter per
datorer rör sig i stora hopp. Om man undantar Gotland, ligger det första intervallet
mellan ungefär 5 och 10 studenter per dator. Nästa intervall, mellan Karlstad och
Mitthögskolan, ligger på 20-25 studenter per dator, vilket utgör nästan det dubbla
antalet. Sista intervallet har även det ett stort mellanrum, från 26 studenter till 45 att
dela på en dator. Dessa hopp är inte storleksrelaterade, både Karlstad och Mitthögskolan
ligger i kategorin mellanstora lärosäten. Sista hoppet görs mellan Stockholm som är ett
stort lärosäte och Örebro, som är ett medelstort. En förklaring till dessa stora hopp
skulle kunna vara de lärosäten som föll ur undersökningen på grund av att IT-chefen
inte besvarat enkäten. Hade dessa resultat kunnat inkorporerats hade sannolikt dessa
stora mellanrum mellan genomsnitten inte funnits.
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Tabell 2 ) Antal studenter per dator 1998

Lärosäte Antal
studenter
1998

Antal
datorer
totalt

Genomsnitt
antal stud.
per dator

Storlek
på
läro-
sätet

Dator-
rankning

17*. Gotland 194 157 1,23 Litet 1
15. Karlskrona/Ronneby 2826 563 5,01 L 2
13. Borås 4004 673 5,94 L 3
6.  Mälardalen 9649 1432 6,73 Medel 4
11. Halmstad 4549 593 7,67 L 5
14. Trollhättan/Uddevalla 3243 417 7,77 L 6
12. Dalarna 4084 516 7,91 L 7
10. Gävle 5068 613 8,26 L 8
16. Skövde 2801 333 8,41 L 9
5.  Malmö 9776 911 10,73 M 10
8.  Karlstad 8526 746 11,42 M 11
4.  Mitthögskolan 12749 628 20,30 M 12
3.  Uppsala 26417 1257 21,01 Stort 13
9.  Växjö 7633 342 22,31 M 14
1.  Stockholm 30067 1155 26,03 S 15
7.  Örebro 9539 209 45,64 M 16
2.  Göteborg 29672 552 53,75 S 17

Denna tabell visar antal studenter per dator 1998 på de lärosäten som ingår i
undersökningen, lärosätets storlek enligt kategorierna Stort, Litet, Medel baserat på antal
studenter registrerade vid lärosätet 1998 och även vilken rankning lärosätet får i fråga om
antal datorer per student.

*Siffran framför lärosätets namn indikerar storlek efter antal studenter 1998, inom min
undersökning. Stockholm (1) är alltså störst och Gotland (17) minst.

Vid GUB, Ekonomiska biblioteket finns dessutom en undervisningssal,
bibliotekslabbet, för undervisning i t.ex. databassökning, där det finns 19 datorer, som ej
är inräknat i ovanstående.

Stora lärosäten

Nästa översikt visar datorer separerat på bibliotekens datorer och lärosätets datorer.
Detta diagram återfinns i appendix, på sidan 76: Diagram 6)  Antal student-datorer
uppdelat per ställe och på typ. Det visar biblioteksdatorer uppdelade på datorer för
informationssökning, sökstationer, som t.ex. lokal katalogsökning, sökning i databaser
mm, och datorer som arbetsstationer för studenterna dvs ordbehandling, e-
posthantering mm. sorterat efter vilken storleksrankning de har efter antal registrerade
studenter. Siffrorna gäller i allmänhet biblioteken som helhet där inget annat anges. Det
senare oftast där biblioteksenheterna och centralbiblioteken har olika svar. Siffrorna
gäller 1998.
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Stora skillnader syns både i antal datorer på biblioteken och det totala antalet datorer på
lärosätet. Av de stora lärosätena liknar Uppsala och Stockholm varandra någorlunda, de
har båda cirka 1200 datorer totalt, medan Göteborg endast har ungefär 550 totalt.
Göteborg är avvikande också i sitt antal sökstationer på biblioteken, men åt andra hållet,
man har 326 stycken medan Uppsala har 186 och  Stockholms 86. Generellt vid de stora
lärosätena prioriteras uppenbarligen datorer som sökverktyg framför arbetsstationer. En
annan förklaring till det större antalet sökstationer kan vara om man har skilda budgetar
i biblioteket och lärosätet, och att man nedprioriterar datorer från lärosätets (exklusive
bibliotekets)  sida. Med dessa 326 sökstationer och totalt 377 datorer på biblioteket har
man i Göteborg överlägset flest datorer på bibliotekssidan. Nästa lärosäte i ordningen är
Uppsala med som sagt 186 sökstationer och 257 datorer totalt på biblioteket.

Tittar man på enbart datorer som arbetsstationer på lärosätet, bibliotekets ej inräknade,
har Göteborg anmärkningsvärt få, 175 stycken. Bara Gotland, som är en mycket liten
högskola, och Örebro, som är ett medelstort universitet har färre, 150 respektive 172.

Medelstora lärosäten

Hos de medelstora lärosätena är skillnaderna också stora. Antal arbetsstationer ligger
mellan inga alls och 95 stycken. Sökstationerna ligger mellan 9 och 116 stycken. Det
gör att man kan utläsa olika prioriteringar för vad datorerna skall användas till.

Totalt antal datorer på biblioteket ligger mellan 37 och 211, totalt antal på lärosätet för
övrigt ligger mellan 209 och 1432. Det lärosäte som har flest datorer är Mälardalens
högskola. Den är belägen på flera orter geografiskt, vilket kan vara en förklaring till det
stora antalet datorer. Man måste ha datorer på alla studieorterna, eftersom det inte är
rimligt att studenterna måste åka till en annan ort för att komma till en datasal.

Små lärosäten

Mellan de små lärosäten är skillnaderna även här relativt stora inom gruppen. Det totala
antalet datorer spänner mellan 157, Gotland, och 673, Borås. Det totala antalet datorer
på biblioteken ligger mellan 7 och 73, samma orter om ovan. Arbetsstationer finns inte
på tre av de små lärosätena, medan den högskola som har flest har 54 stycken.

Biblioteksresurser, stora lärosäten

I följande redovisning används dessa resursbenämningar ur enkäten: CD-ROM
databaser, andra databaser, lokal bibliotekskatalog, personalförteckning, reservation av
böcker, policydokument, protokoll samt annat. Dessa benämningar används dels på
resurser endast tillgängliga lokalt, d.v.s. endast på lärosätets datorer, dels på resurser
tillgängliga via Internet.

Eftersom tekniken skiljer sig mellan CD-ROM databaser och andra databaser, har jag
valt att skilja på dessa två typer i enkäten. Kort: CD-ROM skivor har oftast ett eget
läsprogram, som inte kan läggas ut direkt på Internet. De är oftast tillgängliga lokalt på
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en stationär dator och i lokala nätverk. T.ex. så finns Nationalencyclopedin på CD i
biblioteket i Borås. Då är den tillgänglig där och på alla datorer på högskolan i Borås
som ingår i nätverket. Man kan göra CD-ROM baser tillgängliga via Internet, men då
måste man lägga in ett program i den lokala webb-servern som översätter
användargränssnitt och data till html-format. Kategorin andra databaser är oftast on-line
och alltså mer lämpade att lägga ut på Internet.

som nås endast lokalt

Resurser som nås lokalt innebär att de ligger på ett lokalt nätverk och endast är
tillgängliga från datorer som ingår i nätverket, alltså för studenter och anställda med
tillgång till detta. Även studentbostäder kan vara uppkopplade mot det lokala nätet och
få tillgång till resurserna där.

Det är ganska ovanligt med resurser som kan nås endast lokalt i Göteborg. På Göteborgs
universitetsbibliotek uppger endast två bibliotek av sex totalt att de har sådana. Av dem
är en Kurs- och tidningsbiblioteket (KTB) som uppger att de har databaser, katalog och
bokreservation lokalt. KTB har speciella samlingar, kurslitteratur och artikelsamlingar,
vilket kan vara en förklaring. Det andra biblioteket uppger att de har CD-ROM
databaser lokalt. Vid Stockholms universitetsbibliotek har åtta av nio bibliotek
databaser, både CD-ROM och andra baser, som endast är tillgängliga lokalt. Ett annat
exempel på lokala resurser är elektroniska tidskrifter i fulltext. Sex stycken
biblioteksenheter har databaser enbart lokalt på Uppsala universitetsbibliotek (16/21
enheter). Tre av enheterna uppger att de har bibliotekskatalogen endast lokalt. En säger
att de har personalförteckning lokalt, och två enheter har bokreservation endast lokalt.
Ett bibliotek har policydokument och protokoll lokalt.

Resurssituationen är alltså ganska skiftande från lärosäte till lärosäte. De lokala
resurserna står i motsats till de resurser man publicerar på Internet, eftersom de
förstnämnda endast nås av lärosätets studenter och anställda. Att ha databaser
tillgängliga endast lokalt är det vanligaste, men i Göteborg satsar man på att ha så
mycket som möjligt tillgängligt för alla, även databaser. Valet att ha databaser
tillgängliga lokalt kan ha tekniska och ekonomiska grunder. Det kostar att prenumerera
på databaser och man kanske därför väljer att endast tillhandahålla detta för sina egna
studenter.  Det förekommer att de stora lärosätena har personalförteckning och
policydokument lokalt, men det är inte vanligt att ha övrigt material lokalt tillgängligt.
Två enheter vid Uppsala UB anger att de har bokreservation endast lokalt, vilket är lite
uppseendeväckande då det brukar vara ett gemensamt system. Förklaringar till detta kan
vara att det är små bibliotek som inte är anslutna till systemet, eller att man
missuppfattat frågan.
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endast tillgängliga för lärosätets studenter

Resurser endast tillgängliga för lärosätets studenter är sådana som man har valt att
skydda på något sätt, oftast genom en inloggningsprocess med lösenord, trots att de
ligger tillgängliga över Internet.

Det är ovanligt att endast ha resurser tillgängliga för lärosätets studenter, alltså t.ex.
lösenordsskyddat. På Göteborgs universitetsbibliotek uppger endast två
biblioteksenheter att de har det. Det som skyddas är databaser, antingen på CD-ROM
eller andra. Ett bibliotek uppger att de har skyddad bokreservation. Sex stycken enheter
på Stockholms universitetsbibliotek uppger att de har lösenordsskyddat resurser, t.ex.
databaser, lokal katalog och personalförteckning. Ett bibliotek uppger att de har
skyddad bokreservation och policydokument. Vid Uppsala universitetsbibliotek är sju
av enheternas databaser lösenordsskyddade. Tre av enheterna uppger att de har
lösenordsskyddad katalog. Två av biblioteken uppger att de har skyddad
personalkatalog och reservation. Ett bibliotek har skyddade policydokument.

Tendensen är också här skiftande, men att det är främst databaser av något slag som
hålls tillgängliga endast för lärosätets studenter. Det är värt att notera att åtminstone ett
bibliotek vid varje lärosäte har bokreservationen skyddad. Detta kan tänkas bero på att
man har väldigt attraktiva samlingar och prioriterar studenter registrerade vid den egna
institutionen som låntagare i första hand.

tillgängliga via Internet

Resurser tillgängliga via Internet är sådana som alla kommer åt utan restriktioner.

Att ha resurser tillgängliga via Internet är mycket vanligt på Göteborgs
universitetsbibliotek (GUB). Det som ligger ute på nätet är främst material i databaser.
Alla enheter uppger att de har den lokala bibliotekskatalogen och personalförteckning
publicerat på Internet.  Fyra av sex enheter uppger att de har bokreservation via Internet.
I Göteborg har man bibliotekssystemet GUNDA med katalog, söksystem m.m, som
även tillåter sökning och reservation av material över Internet. Det faktum att inte alla
enheter uppger att man har Internet-bokreservation kan bero på att de inte är anslutna
till systemet eller har missuppfattat frågan. Två enheter har protokoll på Internet.

Bibliotekarie GUB:

UB gör rätt stora ansträngningar för att kunna tillhandahålla också CD-ROM-baserna
över datanätet. I något fall misslyckas vi, t.ex. med NE, som vi bara kunnat göra
tillgänglig lokalt. UB lägger inte själv några restriktioner på användningen av
databaser. Men normalt har databaserna licensvillkor innebärande att de bara är
åtkomliga från datorer anslutna till universitetets datanät. Hemabonnemang genom
SUNET-avtalet med Telenordia ger också tillgång till databaserna.

(citat: kommentar i ett enkätsvar via e-post)

På Stockholms universitetsbibliotek är det ganska vanligt att ha resurser på Internet.
Fem enheter har databaser, personalförteckning och bibliotekskatalogen på webben. En
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enhet har bokreservation. Majoriteten av enheterna, 12 av 16, på Uppsala
universitetsbibliotek publicerar sina databaser via Internet. Majoriteten har också
katalogen (11 enheter) och personalförteckning (14 enheter) på Internet. Sju av
enheterna har bokreservation på Internet. Ingen har protokoll publicerat på Internet.

Tendensen är att det är mycket vanligt att ha resurser publicerade på Internet, också här
är databaser det mest förekommande.

Lärosätenas nätverksresurser

Inom det lokala nätverket kan systemadministratören välja vad han/hon vill göra
tillgängligt för användarna. Detta kan styras genom t.ex. användar-id som begränsar vad
de kommer åt.

Studenterna har fri tillgång till resurserna på universitetets lokala nätverk vid Göteborgs
universitet. Alla 175 datorerna är nätkopplade med bibliotekets datorer. Studenterna har
i princip fri tillgång till de lokala nätverksresurserna på Stockholms universitet,
undantag är sådant som kräver speciell behörighet. Inga datorer (1000 st) är nätkopplade
med bibliotekets datorer. På Uppsala universitet är resurserna på det lokala nätverket
begränsade. Alla 1000 datorer är nätkopplade med bibliotekets datorer.

Tendensen är alltså att resurserna på de lokala nätverken i stor utsträckning är fria, och
att två av tre lärosäten har datorerna nätkopplade med bibliotekets datorer.

Biblioteksresurser, medelstora lärosäten

som nås endast lokalt

Lokala resurser vid Karlstads universitetsbibliotek är: CD-ROM databaser och andra
databaser. I Malmö har två bibliotek databaser tillgängliga endast lokalt, alla tre
enheterna har bokreservation lokalt. Centralbiblioteket på Mitthögskolan har endast
lokal tillgång till CD-ROM och andra databaser, i övrigt finns inga resurser endast
lokalt, utan övrigt är allmänt tillgängligt. Man har inga resurser endast lokalt
Mälardalens Högskola. Det lokala nätverket vid Växjö Universitetsbibliotek är en del av
universitetets. De lokala resurserna är CD-ROM databaser, andra databaser, lokal
bibliotekskatalog, och bokreservation vid Vårdbiblioteket. Centralbiblioteket vid Växjö
Universitet har endast protokoll lokalt. Vid Örebro universitet ligger andra databaser,
katalog och bokreservation endast lokalt.

Tendensen ser ut att även här vara att databaser är relativt vanligt att ha tillgängliga
lokalt. Även bokreservation och katalog förekommer endast lokalt.

endast tillgängliga för lärosätets studenter
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Vid Karlstads universitetsbibliotek är bokreservation den enda resurs som enbart är för
studenter vid universitetet. Samtliga enheter i Malmö har lösenordsskyddat sina
databaser, en enhet har CD-ROM databaser skyddade. En enhet uppger att de har
lösenordsskyddat policydokument. Centralbiblioteketet på Mitthögskolan har
lösenordsskyddat vissa databaser, och ett bibliotek har skyddad bokreservation. På
Mälardalens Högskola finns CD-ROM och andra databaser enbart för skolans studenter.
Reserverade resurser för studenter vid Växjö Universitet är andra databaser, lokal
katalog, personalförteckning, bokreservation för Centralbiblioteketet. Biblioteket har
inga reserverade resurser. Inga resurser vid Örebro universitet är endast till för lärosätets
studenter.

Även här är tendensen skiftande, överlag verkar man satsa på att ha det mesta
tillgängligt för alla. Vissa saker väljer man dock att ha endast för lärosätets studenter,
där är databaser det mest förekommande.

tillgängliga via Internet

Resurser som nås via Internet på Karlstads universitetsbibliotek är andra databaser,
lokal bibliotekskatalog, personalförteckning och policydokument. Publicerat på Internet
finns, för alla enheterna Malmö, databaser, bokkatalog och personalförteckning.
Samtliga bibliotek har datasalar för studenternas räkning, varav en är öppen då
biblioteket är stängt. Tre av fyra enheter på Mitthögskolan har publicerat CD-ROM
databaser och personalförteckning på Internet. Samtliga enheter har databaser, katalog
och bokreservation på nätet. Ett bibliotek har publicerat protokoll.

Bibliotekarie på Mitthögskolan: "[Vi har] Campuslicenser för alla Mitthögskolans orter
samt via IP-nummer [är databaserna] även sökbara för våra studenter med
Telenordiaabonnemang. Detta gäller flertalet baser."

Via Internet når man andra databaser, lokal bibliotekskatalog och personalförteckning
på Mälardalens Högskola. Resurser som nås via Internet vid Växjö Universitet är CD-
ROM databaser för Centralbiblioteketet, och  personalförteckning för biblioteket.
Publicerat på Internet vid Örebro universitet är CD-ROM- och andra databaser,
katalogen, personalförteckning och protokoll.

Tendensen vid de medelstora lärosätena är att man publicerar det mesta över Internet.

Lärosätenas nätverksresurser

Karlstads universitetsbibliotek: Bibliotekets lokala nätverk är en del av universitetets.
Man har 700 datorer vid lärosätet, (bibliotekets datorer ej inräknade) varav 20 st är
nätkopplade med biblioteket. Resurserna på det lokala nätverket är begränsade,
studenterna har t.ex. inte tillgång till andra institutioners material. Malmö högskola har
700 datorer varav 400 nätkopplade med biblioteket. Resurserna på det lokala nätverket
är fria för studenterna. Tre av bibliotekets enheter vid Mitthögskolan har datasalar för
studenterna, varav en är öppen efter stängningsdags. Mitthögskolan har 500 datorer, alla
i nät med biblioteket. Resurserna på det lokala nätverket är fria för studenterna.
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Mälardalens Högskola har 1300 datorer, alla nätkopplade med bibliotekets datorer.
Resurserna på det lokala nätverket vid Mälardalens Högskola är i princip fria.

Växjö Universitet har 260 datorer varav 25 är nätkopplade med biblioteket. Tillgången
till det lokala nätverket är begränsad, studenterna har till exempel inte tillgång till
administrativa funktioner. Örebro universitet har 172 datorer, alla är nätkopplade med
biblioteket. Studenterna har obegränsad tillgång även till resurserna på det lokala nätet.

Lärosätena skiljer sig alltså åt vad det gäller de lokala nätverken. Av de sex lärosätena i
kategorin medelstora har tre stycken alla sina datorer i nätverk med biblioteket vid
skolan. Slutligen har Karlstad 2%, Växjö ca 10% och Malmö ca 60% av datorerna
nätkopplade med biblioteket. Fyra av lärosätena har obegränsad tillgång för studenterna
till resurserna på det lokala nätverket. Två lärosäten har begränsad tillgång till
resurserna, det man inte ger tillgång till är exempelvis administrativa funktioner och
andra institutioners material.

Biblioteksresurser, små lärosäten

som nås endast lokalt

Arbetsstationerna kan ej nås efter stängningstid vid biblioteket på Högskolan i Borås.
Här finns inga resurser som ligger enbart lokalt på Högskolan i Borås, enligt
enkätsvaret. Vid Högskolan i Dalarna finns inga arbetsstationer på biblioteket på,
däremot är alla skolans 500 datorer nätkopplade med biblioteket så att man kan söka
från skolans datasalar. Endast CD-ROM sökstationens resurser nås bara lokalt. Lokalt
på  Högskolan på Gotland ligger CD-ROM, andra databaser och lokal katalog.
Huvudbiblioteket vid Högskolan i Halmstad har andra databaser tillgängliga endast
lokalt, och biblioteket har bokreservation lokalt. Lokalt tillgängligt på Högskolan i
Gävle finns CD-ROM databaser, lokal katalog och bokreservation.

Biblioteket vid Högskolan i Karlskrona/ Ronneby har arbetsstationer som ej är
tillgängliga efter stängning. Lokala resurser på Högskolan i Karlskrona/ Ronneby är
CD-ROM och andra databaser. CD-ROM databaser vid Högskolan i Skövde finns
tillgängliga endast lokalt. Båda biblioteken vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
(HTU) har CD-ROM databaser endast lokalt. Biblioteket Trollhättan har dessutom
katalog, bokreservation och protokoll endast lokalt. En av enheterna i Uddevalla har
datasal, som inte är öppen då biblioteket är stängt.

Bibliotekarie HTU:

Vi har en CD-växlare som enbart är tillgänglig i biblioteket. Vad gäller bibliotekets
katalog finns både en Lokal och en Internet version. Alla våra databaser är tillgängliga
via Högskolans datorer och kan med bl a lösenord nås  hemifrån. Inga lösenord så
länge man befinner sig på Högskolans datorer. I bibliotekskatalogen kan man
överhuvudtaget inte sköta reservationer själv.

(citat: kommentar i ett enkätsvar via e-post)

endast tillgängliga för lärosätets studenter
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Vid Högskolan i Borås är endast CD-ROM databaser är reserverade för studenter vid
högskolan. Enbart för studenter på Högskolan på Gotland finns CD-ROM och andra
databaser, och lokal katalog. Centralbiblioteket Högskolan i Halmstad har CD-ROM
databaser enbart för skolans studenter. För studenter på Högskolan i Gävle finns andra
databaser. På Högskolan i Karlskrona/Ronneby finns 'andra databaser' endast som lokalt
tillgänglig resurs. Inga resurser är reserverade enbart för skolans studenter Högskolan i
Skövde. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har lösenordsskyddade databaser.

Den överlägset vanligaste resursen att ha endast för lärosätets studenter är databaser i
någon form. Endast Högskolan i Skövde har inga resurser alls enbart för högskolans
studenter.

tillgängliga via Internet

På Högskolan i Borås kan man via Internet nå resurserna personalförteckning, andra
databaser och lokal katalog. Via Internet vid Högskolan i Dalarna har alla tillgång till
andra databaser, lokal bibliotekskatalog, personalförteckning och reservation av böcker.
Via Internet finns personalförteckning, protokoll och annat från Högskolan på Gotland.
Resurser via Internet på Högskolan i Halmstad är andra databaser, lokal
bibliotekskatalog, personalförteckning och bokreservation. Tillgängligt på Internet på
Högskolan i Gävle finns andra databaser och personalförteckning.

Via Internet Högskolan i Karlskrona/ Ronneby finns andra databaser, lokal
bibliotekskatalog och personalförteckning. Via Internet Högskolan i Skövde når man
personalförteckning, andra databaser, lokal katalog, bokreservation, policydokument,
protokoll och annat. Högskolan i Uddevalla publicerar databaser, katalog och
personalförteckning på Internet.

Det är alltså mycket vanligt att publicera resurser via Internet vid de små lärosätena.
Vad man lägger ut är databaser, bibliotekskatalog, personalförteckning och
bokreservation.

 Lärosätenas nätverksresurser

På Högskolan i Borås är alla datorer nätkopplade med biblioteket. Resurserna på det
lokala nätverket är begränsade, studenterna har t.ex. inte tillgång till personalserver och
ekonomisystem. Datorerna vid Högskolan i Dalarna är nätkopplade med biblioteket.
Resurserna på det lokala nätverket är begränsade, studenterna har t.ex. inte tillgång till
personalresurser.
Vid Högskolan på Gotland är datorerna ej nätkopplade med biblioteket. Studenterna har
fri tillgång till resurserna på det lokala nätverket.

På Högskolan i Gävle har man 600 datorer varav 12 är nätkopplade med biblioteket.
Studenterna har obegränsad tillgång till datasalarna, och fri tillgång till resurserna på det
lokala nätverket. Högskolan i Halmstad har 550 datorer, alla nätkopplade med
biblioteket. Resurserna på det lokala nätverket är begränsade, studenterna har t.ex. inte
tillgång till AO-färgskrivare, personalresurser och pågående forskningsprojekt.
Datorerna vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby (HK-R) är alla nätkopplade med
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biblioteket. Resurserna på det lokala nätverket är fria, men studenterna har inte tillgång
till lokala diskar.

En anställd på data-avdelningen (HK-R) svarar på frågan: Har alla studenter vid
fakulteterna fri tillgång till resurserna på skolans lokala nätverk?

En klurig fråga eftersom studenterna givetvis inte SKA ha tillgång till SAMTLIGA
resurser på skolans nätverk. Studenterna på HK/R har tillgång till samtliga program
som har installerats i undervisningssyfte, samt Internet, e-post och news + sina egna
hemkataloger. Studenterna har också tillgång till skrivare (färg och sv/vit), plotter och
scanner vid flera ställen på skolan.

6) Om tillgången är begränsad, vilka delar har studenterna inte tillgång
till?

Studenterna har inte tillgång till de lokala diskarna (förutom temp-kataloger), för att
de inte ska kunna installera program lokalt på datorerna. Studenterna har naturligtvis
inte heller skrivrättigheter på servrarna, förutom på sina egna hemkataloger.

Vid Högskolan i Skövde är alla datorer nätkopplade med bibliotekets datorer.
Tillgången till det lokala nätverket är begränsad. Högskolan i Trollhättan/Uddevallas
datorer är alla nätkopplade med biblioteket. Alla studenter har i princip fri tillgång till
resurserna på det lokala nätverket, med undantag av personalresurser.

Av de åtta små lärosätena har sex alla datorer nätkopplade med biblioteket. Av de andra
två har Gotland inga datorer nätkopplade med biblioteket, och i Gävle är ca 2% i nät
med biblioteket. Fyra av de små har begränsad tillgång till nätverksresurser och fyra har
fri tillgång med vissa begränsningar t.ex. lokala diskar.

Sammanfattning av resurserna

Vad det gäller antalet datorer för studenternas räkning vid lärosätena finns det stora
skillnader både inom grupperna och om man jämför dem med varandra. Den mest
tydliga tendensen är, att ju större lärosäte, desto färre datorer har studenterna till sitt
förfogande. Räknar man ut genomsnittligt antal datorer inom vardera grupp ser man att:
på de stora lärosätena delar 33,59 studenter på en dator,
på de medelstora 19,52 studenter per dator och
på de små är man 6,52 studenter per dator.

Inom alla tre grupperna lärosäten är det stora skillnader på både totalt antal datorer och
uppdelat på sök- och arbetsstationer i biblioteken. Göteborg avviker i den stora gruppen
genom att ha flest datorer på biblioteket, men minst antal på lärosätet som helhet.

Vad det gäller biblioteksresurser som reserveras för lärosätets studenter är tendensen
skiftande inom alla grupperna, och attityden verkar inte ha något direkt samband med
storleken. Om man väljer att ha någon resurs reserverad, är det databaser av något slag
som är vanligast förekommande. Den genomgående attityden verkar dock vara att man
försöker hålla så mycket material som möjligt tillgängligt för alla.
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Resurser som läggs ut på Internet visar även detta liknande tendenser oavsett storlek på
lärosätet. De små lärosätena visar en något mer positiv attityd till att publicera material
på webben. Den vanligaste resursen att publicera på Internet är databaser, men även
övriga exemplifierade resurser är vanligt förekommande.

Resurser på det lokala nätverket visar olika tendenser inom de olika storleksgrupperna,
och även om man är nätkopplade med bibliotekets datorer. Inom gruppen stora lärosäten
är resurserna fria på två av dem och begränsade på ett. Två av de stora har alla datorer i
nät med biblioteket, och ett har inga. Bland de medelstora lärosätena skiljer det sig
mellan att ha 2% av sina datorer i nät med biblioteket, till att ha alla i nät. Resurserna är
i majoriteten av fallen fria för studenterna. Av de små lärosätena skiljer det sig mellan
att inte ha några datorer i nät med biblioteket, till att ha alla. Det senare är i majoritet,
sex av åtta har det. Resurserna är här i hälften av fallen fria.

Bibliotekens övriga resurser

Biblioteken är en viktig del av lärosätena, främst som informationsförsörjare men också
som studenternas arbetsplats. Vid sidan av skolans datasalar är det också här
studenterna finner sina IT-resurser för informationssökning och kommunikation. I detta
avsnitt följer en genomgång av bibliotekens resurser i fråga om bestånd av böcker och
elektroniska dokument, och hur många timmar man har öppet.

En översikt över detta i form av en tabell, Tabell 9) Lärosätenas biblioteksresurser finns
i appendix,  på sidan 79.

Här är intressant att konstatera att med undantag av två lärosäten följer det traditionella
bokbeståndet lärosätets storlek väldigt bra. De tre stora lärosätena har flest hyllmeter
litteratur. Undantagen är Borås som har stort bestånd för sin storlek, och Mälardalen
som har något mindre bestånd relativt storleken. En plausibel förklaring till att just
Borås har stort bestånd är att Bibliotekshögskolan ligger där och att man i
undervisningsyfte satsar extra mycket på litteratur.

Tittar man på elektroniska dokument, tidskrifter i elektronisk form man prenumererar
på via webben, är sambandet inte alls så starkt. Överlägset flest sådana har Malmö,
medelstort lärosäte, de har ca 4000 titlar i prenumeration vilket är nästan dubbelt så
många som tvåan, nämligen Göteborg med 2300 titlar. De stora lärosätena ligger annars
bra till här med, de återfinns bland de fem översta om man sorterar efter storlek.
Avviker från genomsnittet gör här Växjö som endast uppgett att de har 12 titlar i
prenumeration medan de övriga lärosätena ligger mellan 1200-4000 titlar.

Tittar man på elektroniska dokument i enheter (dokument i digital form, t.ex. CD-ROM,
disketter) finner man att Uppsala överlägset toppar ligan med 985 enheter, även detta
nästan dubbelt så mycket som tvåan Malmö med drygt 500 enheter. Det är annars stora
skillnader i antalet enheter man har av elektroniska dokument, det skiljer mellan 16 till
985 enheter.
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Öppettider

Hur lärosätets bibliotek håller öppet är givetvis viktigt, har inte biblioteket öppet
kommer man inte åt deras datorer. Tabellen (3) visar att det är stora skillnader på hur
mycket man har öppet per vecka. Även hur datasalarna på lärosätet i övrigt har öppet är
viktigt i ännu högre grad eftersom det där finns flest datorer. Här bestämde jag ett värde
för 'öppet dygnet runt' till 126 timmar i veckan. Detta motsvarar ett öppethållande från
kl 6.00 till 24.00, dvs 18 timmar om dygnet per vecka.

I fråga om öppettider på biblioteket leder det lilla lärosätet Karlskrona/Ronneby med 83
timmar i  veckan, men övriga små lärosäten återfinns alla under sjunde plats i listan. De
stora lärosätena finns på andra, tredje och femte plats. Tendensen ligger alltså åt att de
stora lärosätena har fler timmar öppet än de små och mellanstora.

Diagram 3) Öppettider (timmar/vecka) på lärosätenas bibliotek och i datasalar
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Diagrammet visar antal timmar per vecka lärosätet har öppet, dels i datasalar, dels på
biblioteket. Lärosätena är sorterade från vänster till höger efter deras storlek baserat på
antal studenter registrerade 1998. Här är vissa siffror från SCB, i de fall där lärosätet
undlåtit att svara på frågan om öppettimmar i enkäten. (* antal timmar per normalvecka
med bemannat öppethållande vid minst ett serviceställe., scb tabell 20)

Vissa bibliotek har öppet i sina datasalar när biblioteket själv är stängt:
Uppsala 4 biblioteksenheter (Vård, Arkeologi, BMC, Psykologi), Stockholm 2 enheter
(Socialhögskolan, Matematik), Malmö en enhet (Tandvårdshögskolan), Halmstad en
enhet (Varberg), Mitthögskolan (Centralbiblioteket) och Växjö ett bibliotek (Vård).

Tolv av sjutton lärosäten har öppet dygnet runt i sina datasalar, de övriga har öppet
mellan 84 och 94 timmar i veckan.
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Besöksstatistik

Här kan man med hjälp av diagrammet raskt konstatera att de stora lärosätenas bibliotek
har flest besökare per dag, vilket förmodligen inte förvånar någon. Bland de små och
medelstora är det en väldig skillnad mellan besökarantalet. Det går alltså inte att utläsa
någon tendens direkt kopplad till storleken, antalet pendlar mellan 50 besökare per dag
och upp till 3500 som lägst och högst, båda dessa siffror kommer från medelstora
lärosäten. Karlskrona/Ronneby saknar uppgift.

Diagram 4) Antal besökare per dag och bibliotek

Antal besökare per dag på biblioteken
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Antal besökare per dag på biblioteken

I diagrammet visas besökare per dag på biblioteken vid de undersökta lärosätena, sorterat
efter storlek på lärosätet med de små längst till vänster, följt av de medelstora och stora.
Storleken baseras på antal studenter registrerade 1998.

Sammanfattning bibliotekens övriga resurser

Det icke-elektroniska beståndet följer i princip lärosätets storlek, de stora lärosätena har
flest böcker i hyllmeter. Detta beror dock sannolikt på att de är äldst och haft lång tid på
sig att bygga upp bestånden. Det elektroniska beståndet har inte ett lika starkt samband
med storleken, men de stora lärosätena återfinns alla bland de fem översta placeringarna
vid en sortering på antal titlar i prenumeration. Leder gör dock Malmö, en medelstor
högskola.
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Öppettider på biblioteket leds av det lilla lärosätet Karlskrona/Ronneby med 83 timmar
i  veckan, men övriga små lärosäten återfinns alla under sjunde plats i listan. Tendensen
ligger åt att de stora lärosätena har fler timmar öppet än de små och mellanstora, de
stora lärosätena finns på andra, tredje och femte plats.

Besöksstatistiken visar att de stora lärosätenas bibliotek har flest besökare, och att
besöksantalet växlar kraftigt bland de små och medelstora.

Resursåtkomst hemifrån

Här redovisas en översikt över vilka lärosäten som ger tillgång till informationsresurser
hemifrån, dels till det lokala nätverket, dels till Internet. Därefter följer en genomgång
över hur lärosätena distribuerar databaser över Internet, via www. Tabell 7) Åtkomst av
informationsresurser, finns i appendix, på sidan 77.

Tabellen speglar om lärosätena ger studenterna tillgång till det lokala nätverket
hemifrån, om det ger Internet-tillgång hemifrån och i hur hög grad studentbostäderna
ger tillgång till Internet. Tabellen är sedan sorterad efter det senaste alternativet i
fallande ordning. Här ser man att de små och mellanstora lärosätena är betydligt bättre
på att tillhandahålla nätverkstillgång. Vad det gäller Internet hemifrån så ger de flesta
tillgång till det, endast två lärosäten gör det inte och av dem är ett litet och det andra
mellanstort. Tillgång till det lokala nätet hemifrån ger 10 (av 17) och alltså ger 7
stycken det inte. Av de stora ger 2 av 3 lokal nättillgång. Det verkar alltså inte relaterat
till storleken på lärosätet.

Datoransvarig på Uppsala universitet:

universitet erbjuder samtliga studenter att kostnadsfritt ansluta sig till universitetets
datornät, UpUnet-S. Naturligtvis får studenterna själva betala telekostnaderna vid
uppringd förbindelse och vid fast anslutning en mindre hyreskostnad till
fastighetsägaren. Universitet har beslutat att i de fall hyresvärdar vill erbjuda sina
hyresgäster fast anslutning så bekostar universitet framdragning av erforderlig
kapacitet fram till en överenskommen anslutningspunkt hos hyresvärden.

(citat från enkätsvar via e-post)

De flesta lärosätena, 13 av 17, har försökt att påverka Internet-tillgången i
studentbostäderna på något sätt. Den vanligaste metoden är att träffa avtal med värdarna
och bostadsföretag. De lärosäten som påverkat Internet-tillgång från studentbostäderna
är Göteborg, som träffat avtal med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Karlstad, ca
15% av studentbostäderna har Internet, lärosätet har erbjudit värden fri nätaccess.
Växjö, där man påverkat genom att aktivt driva projekt. Gotland, samarbete med
värdarna. Gävle, genom att knyta kontakter med värdarna och andra. Halmstad, genom
att tjata och aktivt delta i planering. Karlskrona/Ronneby, genom bidrag och
installation. Mälardalen, genom att vara initiativtagare. Dalarna, genom att träffa avtal
med lokala fastighetsbolag. Uppsala, där man givit bidrag till framdragning av
telekablar.  Örebro, genom att träffa avtal med hyresvärdarna. Mitthögskolan, där man
träffat avtal med bostadsföretag på orten. Trollhättan/Uddevalla, genom att stödja
studentkårens framställningar till olika bostadsbolag.
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Databaser över www

För att få en djupare förståelse för hur mycket resurser lärosätena tillhandahåller via sina
biblioteks webbsidor undersökte jag också hur många databaser man publicerar.
Översikten för detta, Diagram 8) Tillgänglighet databaser, finns på sidan 78.

Om man tittar på totalt antal databaser ligger det mellan 30 och 220 stycken per
lärosäte. Här ser man ingen omedelbar korrespondens mellan lärosätets storlek och antal
baser. Om man undantar Uppsala dock, så ligger små och mellanstora lärosäten på de
sex översta platserna när det gäller att lägga ut sina databaser på Internet. Denna tabell
skall tolkas med det i bakhuvudet att vissa lärosäten listar samma databas flera gånger,
dels kanske på Centralbiblioteket och även på 5 bibliotek, ex Uppsala som ju leder
listan. En annan feltolkningsfaktor kan vara att vissa bibliotek kanske inte listar lokala
resurser på sin webbplats, där jag fått uppgifterna från.

Sammanfattning resurser hemifrån

Att ge tillgång till det lokala datanätet hemifrån är de små och medelstora lärosätena
bättre på än de stora.

Angående att ge tillgänglighet till databaser över webben så gör alla lärosäten det
oavsett storlek. Antalet varierar mellan 30 och 150 stycken, och man ser ingen
omedelbar korrespondens mellan storlek och antal.

När det gäller tillgång till Internet-uppkoppling hemifrån ger alla det, utom två
lärosäten. Det är alltså svårt att säga om det är storleksrelaterat. När det gäller att ge
Internet-uppkoppling från studentbostäder leder däremot medelstora och små lärosäten.
De små lärosätena har en mer positiv attityd till att lägga ut sina databaser på Internet.
Uppsala leder dock listan över flest publicerade databaser på Internet.

Ekonomi

Ekonomi är givetvis en faktor som spelar in när man söker orsaker till skillnader i
resurser. En översikt över det ekonomiska resultatet, Tabell 10) Ekonomiskt resultat
1998 finns på sidan 80, i form av en tabell.

Siffrorna i sig säger inte så mycket, men ställer man intäkter mot antal studenter får man
fram lite mer. (Tabell 11) Intäkter per student, sidan 80). Tyvärr har det inte varit så hög
svarsfrekvens på dessa uppgifter, 10 av 17 har svarat, men man får ändå en uppfattning
om ekonomin. Gotland har jämförelsevis en väldigt hög intäkt räknat per student, vilket
troligen skylles på att de är ett nytt lärosäte med särskilda startbidrag. Eftersom
lärosätena får bidrag efter antal registrerade studenter är det inte så konstigt att de stora
lärosäten har höga intäkter, de ligger på ca 100.000-120.000 kr per student och år. Den
genomsnittliga intäkten ligger annars på ca 40.000 per student på både små och
medelstora lärosäten. Avviker från detta gör Karlskrona, en liten högskola, med 80.000
kr.



45

Övrigt av intresse i årsberättelserna

Alla uppgifter i detta stycke kommer från de respektive lärosätenas årsberättelser från
1998.

Uppsala universitetsbibliotek har ett snabbt växande utbud av elektroniskt lagrad
information som måste bearbetas och antalet digitala tidskrifter ökar drastiskt (s 31).
Den breddade IT-enheten vid UUB har lagt mycket tid på utvecklingsarbete kring bland
annat förbättrade informationsmöjligheter via hemsidan.

Även vid Göteborgs universitetsbibliotek har man haft en kraftig ökning av antalet
elektroniska tidskrifter, från ett hundratal till över 2000. GUB tillhandahåller ett 60-tal
databaser som distribueras över datanätet. Man upphandlar även ett nytt
biblioteksdatasystem anpassat till modern nätverksmiljö (s 31).

Vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har man lagt stora resurser på utveckling,
investering i och förvaltning av IT-stödet, men fått en mer effektiv och förenklad
verksamhet t.ex. vid distansutbildning och på hemsidan (s 6).

På Högskolan i Halmstad har ett arbete pågått vid alla institutioner för att effektivisera
utnyttjandet av Internet och www i undervisningen (s 35).

För Högskolan på Gotland är det en målsättning att alla studenter som lämnar den "skall
ha ett gediget IT-kunnande för att kunna möta morgondagens samhälle oavsett vilken
utbildning de valt under sin studietid." (s 3).

Tradition

En annan faktor som presumtivt kan påverka attityder till datorer vid lärosätena, och i
förlängningen deras antal, är tradition. Den mätbara faktor som innefattas i detta
begrepp, är ålder. Denna åldersfaktor ställs mot andra i analysen.

Även här finns stora skillnader; några lärosäten är helt nya, de flesta är från 70-talet och
högskolereformen, och Uppsala universitet är väldigt gammalt. En kort översikt, Tabell
12) Lärosätets ålder, återfinns på sidan 81.

Sammanfattning

Vi har sett att det finns stora skillnader i antal studentdatorer vid de olika
lärosätesgrupperna, ur studentsynpunkt är det bättre tillgång till datorer vid de små och
medelstora lärosätena jämfört med de stora.

Övriga informationsresurser visar inte lika stora skillnader mellan de olika grupperna.
Ekonomi och tradition (ålder) är troligtvis faktorer som påverkar de påvisade
skillnaderna, men detta har inte kunnat bekräftas, enbart styrkas.

Vi lämnar nu redovisningen, och går vidare till policydokumenten och undersöker hur
de målsättningar som sätts upp där stämmer överens med verkligheten, som den speglas
i enkätsvaren.
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POLICYDOKUMENT

I följande avsnitt undersöks vad som tas upp i lärosätenas policy- och måldokument om
ämnet studenter och informationsteknik. Vid genomläsning av policydokumenten kunde
jag konstatera att deras innehåll ofta var vagt och oprecist formulerat. Därför undersökte
jag vilka alternativa dokument som möjligen kunde finnas med relevant information och
kom fram till att a) alla lärosäten är skyldiga att ha ett kvalitetsprogram där deras
intentioner med verksamheten skall framgå och b) Högskoleverket granskar alla
lärosätens kvalitetsprogram och skriver en rapport om saken. Dessa dokument,
kvalitetsprogram och HSV:s rapporter, har jag också undersökt.

HSV:s rapporter ligger på Internet i pdf-format på adressen:
http://www.hsv.se/publikationer/rapporter/kvalitetsarbete.html
och är alltså lätt tillgängliga. Lärosätenas kvalitetsprogram har jag begärt in, men tyvärr
fått få svar. En förklaring är att det inte är allmänt känt på lärosätena att man är skyldig
att ha ett kvalitetsprogram, eller vad som ingår i det. Belägg för detta utgör den respons
jag fått på min förfrågan om dessa dokument. I de fall jag fått in program innehåller de
sällan någonting om studenter och informationsresurser, se vidare under rubriken
Kvalitetsprogram.

Policydokumenten

Här redovisas vad som sägs om de utvalda undersökningsområdena i de olika
lärosätenas policy- och måldokument, i följande redovisning härefter kallat dokument.
Dessa dokument består av mål- och policydokument, planerings- och strategidokument,
ett nyhetsbrev och ett vanligt brev. Alltså dokument som innehåller någon form av
information om lärosätets mål, i antingen pappers- eller elektroniskt format.

Eftersom jag valt att se lärosätet som en helhet tas både policydokument för bibliotek
och lärosätet upp.  De citat som rör datortillgång har behandlats något annorlunda än de
övriga områdena, de finns inte med i denna generella redovisning utan finns i
jämförelsen som följer efter. Här redovisas alltså vad som sägs om nätverksresurser,
tillgång hemifrån och öppettider samt en del andra gemensamma trådar.

Inledningsvis kan man konstatera att det är stor skillnad på lärosätenas policy- och
måldokument, vissa har ingen policy över huvud taget och andra har mycket gedigna
dokument. Elva av de sjutton undersökta lärosätena har någon eller några former av
mål- eller policydokument, sex stycken har inga eller så innehåller policyn ingenting om
undersökningsområdena, det kan t.ex. vara en informationsbroschyr om biblioteket.
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Nätresurser

Nätresurser tas upp av fem dokument. Gemensamt för de flesta av dem är att de
innehåller någon form av värdeuttryck, t.ex. att det skall vara effektivt, väl fungerande
eller liknande. Högskolan i Karlstad säger att "Högskolan satsar på ett effektivt lokalt
datanät med dynamisk utbyggnad av kapaciteter för kommunikation och med tillgång
till datorstödda läromedel." (Karlstads universitets IT-policy, sid 3). Högskolan i
Dalarnas bibliotekspolicy säger att "Biblioteket skall använda ett väl fungerande
biblioteksdatasystem för sina rutiner." och man påpekar också att "Systemet skall vara
sökbart via högskolans datanät." (Högskolan Dalarna Högskolebiblioteket Mål- och
handlingsplan 1999, sid 8).

Stockholms universitet tar upp nätverk i dokument för både lärosätet och biblioteket:
"Tillgång till [för studenter, lärare och forskare] såväl universitets lokala nät som
SUNET och det globala Internet, adekvat utbildning om datoranvändning och
kännedom om tillgängliga databaser och andra nätresurser inom det egna ämnet är en
förutsättning för att nå dessa mål." (Måldokument avseende informationsteknikens
användning och utveckling vid Stockholms universitet), och "[Biblioteket skall] ha ett
väl fungerande datanät som förmedlar interna och externa databaser och andra
elektroniska publikationer". (SUB Övergripande mål och uppgifter).

På Högskolan i Örebro är man mer generellt formulerad: "Alla anställda och
studenterska ha tillgång till lokala och globala datanät. Den tekniska infrastrukturen ska
avpassas till detta. Hög driftsäkerhet i datanäten ska eftersträvas." (IT för lärande
Förslag till strategi för IT-utvecklingen vid Högskolan i Örebro 1999 – 2001).

Vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla är man mer praktiskt inriktade och säger att
"Högskolans nätverk bör ligga på en sådan teknisk nivå att den kapacitet som SUNET
erbjuder utnyttjas. Detta kräver en långsiktig, samordnad och flexibel planering inom
hela HTU. Både HTU:s och SUNET:s säkerhetspolicies skall beaktas vid denna
planering." (IT-policy antagen av högskolans styrelse 960916).

Tillgång hemifrån

Tillgång hemifrån tas upp av lärosätena i Borås och Örebro. Vid Högskolan i Borås har
man som mål att "Studenterna skall ha möjlighet att koppla upp sig mot högskolan
hemifrån och från studentbostäderna, på sikt bör ett studentbostadsnät komma till
stånd." (IT-program och riktlinjer för IT-tillämpningar vid Högskolan i Borås, fastställt
970424, sid 11).

I Örebros dokument tar man bara upp studentbostäder och inte andra boendeformer:
"Alla studentbostäder inom Örebro tätort ska successivt anslutas till Högskolans nät."
(IT för lärande Förslag till strategi för IT-utvecklingen vid Högskolan i Örebro 1999 –
2001).
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Öppettimmar

Öppettimmar tas endast upp av Högskolan i Borås: "Vad det gäller högskolans datasalar
skall de i görligaste mån vara öppna för studenterna hela dygnet under läsåret." (IT-
program och riktlinjer för IT-tillämpningar vid Högskolan i Borås, fastställt 970424,
sid 12).

Andra gemensamma drag

Här tas andra återkommande teman upp som inte är direkt relaterade till de fyra
undersökningsområdena men som ändå är intressanta.

Som redan nämnts i bakgrunden är statsmakterna överens om vikten av planering av
datorverksamheten, och lärosätena är mer eller mindre ålagda att upprätta
policydokument som en del av styrningen. Det enda policydokument som nämner detta
är Universitetet i Örebro: "Men vid sidan av syftet att ställa upp mål för Högskolans
egen IT-utveckling är strategin också vårt svar på statsmakternas uppdrag att
högskolorna ska redovisa handlingsprogram för användning av IT i utbildning och
forskning." (min kursivering). (IT för lärande Förslag till strategi för IT-utvecklingen
vid Högskolan i Örebro 1999 – 2001).

Bibliotekets roll

I många av dokumenten kan man utläsa något om hur biblioteken ser på sig själva och
vad de skall erbjuda för tjänster. Detta spänner över traditionella områden, som att
biblioteket skall vara kritiska informationssållare: I Mål för verksamheten vid
Göteborgs universitetsbibliotek från 1990, reviderad 1993, säger man att man "skall
upprätthålla och förmedla kritisk kunskap om referensverk, bibliografiska hjälpmedel
och databaser." (sid 3) Man vill också "Bibehålla och förstärka bibliotekets roll som
universitets största mötes- och arbetsplats ". (sid 4) Man har också ambitioner om att
lotsa besökarna in på nya områden och  "Förmedla IT-kunskap på bred bas till
bibliotekets besökare" (Planering för Göteborgs universitetsbibliotek 2000-2002.
Malmö Högskolas bibliotek uttrycker sig liknande "Biblioteken är arbetsplatser för
studenterna och mötesplatser för alla inom högskolan. De skall vara vackra och
funktionella och erbjuda all service, som användarna behöver för sitt arbete." (Mål och
handlingsplan för Malmö Högskolas bibliotek 1998-1999, sid 2).

Även Högskolans bibliotek i Skövde tar upp denna aspekt: "En viktig punkt är också att
bibliotekspersonalen ska ha avancerade IT-kunskaper och utgöra ett föredöme."
(Följebrev från bibliotekschefen). Under rubriken Högskolebibliotekets generella roll
säger man "De senare [enskilda lärare] måste således ha god kunskap om hur
högskolebiblioteket bör utnyttjas och om de nya redskap som biblioteket kan erbjuda
som stöd i studenternas studiearbete  och forskning." (Riktlinjer [Skövde], 1992-03-06,
sid 1).
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Universitet i Stockholms bibliotek går ett steg längre och menar att "biblioteket skall
följa med och vara pådrivare i IT-områdets utveckling och förmedla och sprida kunskap
om den digitala informationsförsörjningen." (SUB Övergripande mål och uppgifter).

Elektroniska/virtuella bibliotek och förlag

Ett annat förekommande inslag i dokumenten är planering för digitala bibliotek, för att
kunna sprida information i högre grad. I Planering för Göteborgs universitetsbibliotek
2000--2002, ett utkast till planeringsdokument från 1998 finns en passage om digital
information och Internet, man planerar att utveckla ett digitalt bibliotek. Man säger här
att "Det digitala biblioteket kommer med sin alltmera ökade distribution av elektroniska
tidskrifter, databaser och böcker till varje dator inom universitetet att skapa ett nytt
metabibliotek med det stora universitetsbibliotekets resurser och institutionsbibliotekens
närhet." (sid 2).

Även på Högskolan på Gotland har man liknande ambitioner, man planerar ett
Bibliotekscentrum med utökad verksamhet och ett virtuellt bibliotek, Gotlands
Elektroniska Bibliotek, som skall göra bibliotekets resurser tillgängliga över hela
högskolan. (Campus Almedalen Nyhetsbrev, sid 6).

Högskolan i Skövde har planer på att bilda ett elektroniskt förlag på lärosätet:
"Bibliotekets IT-strategi kommer att inriktas på att sprida informationsresurserna så väl
som möjligt inom Campus, och att inom snar framtid bilda ett elektroniskt förlag för
högskolan." (Följebrev från bibliotekschef).

Studenterna skall få e-post och en användaridentitet

Sju av de elva policydokumenten tar upp att studenterna bör ha en e-post och/eller en
användaridentitet, det senare för att komma åt sina lokala arbetsareor från vilken dator
som helst på lärosätet.

Vid Högskolan i Karlstad "arbetar man för att alla studenter skall anslutas till Internet
med e-mailadresser och möjlighet till extern anslutning mot Internet i studentbostäder
och vanliga bostäder." (Karlstads universitets IT-policy, sid 3).

Liknande formuleringar har Högskolan i Borås: "alla antagna studenter skall få e-
postadress, möjlighet att lägga upp egen www-sida och få erfoderligt hårddiskutrymme
under studietiden". (IT-program och riktlinjer för IT-tillämpningar vid Högskolan i
Borås, sid 11). De flesta andra lärosäten följer dessa formuleringar, som Mälardalens
Högskola (MDH): "Som exempel kan nämnas behovet av en användaridentitet och ett
lösen per student oavsett institution liksom möjligheten att komma åt sitt hemkonto
oberoende av en bestämd arbetsplats." (Enligt e-brev mottaget 1999-11-10 från
informatör MDH).
Stockholms Universitet uttrycker sig liknande: "Användningen av IT inom
undervisningen skall dessutom stödjas genom att studenterna erbjuds tillgång till e-post
och nätverkstjänster." (Måldokument avseende informationsteknikens användning och
utveckling vid Stockholms universitet), och så även Örebro Universitet: "Alla studenter
som antas vid Högskolan i Örebro ska på sikt erbjudas en personlig användaridentitet
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och e-postadress vid studiernas början.". (IT för lärande Förslag till strategi för IT-
utvecklingen vid Högskolan i Örebro 1999 – 2001).

Även Högskolan i Malmös dokument uttrycker sig på liknande sätt: "Varje student skall
under 1999 få möjlighet att nå e-post, hemkatalog och webbaserade
informationstjänster." (IT-plan för Malmö Högskola, sid 1).

Ett nyhetsbrev från Högskolan på Gotland, Campus Almedalen, hävdar att  "i det
dagliga arbetet använder så gott som alla ordbehandling, elektronisk post och Internet."
(sid 4).

Praktiska åtgärder

Endast två lärosäten tar upp praktiska åtgärder för att underlätta för studenterna att
skaffa datorer. Vid Karlstad Universitet gör man detta t.ex. genom att träffa avtal med
IT-leverantörer och banker för lågbudgetlån för datoranskaffning. (Karlstads
universitets IT-policy, sid 3). Även Högskolan i Borås dokument säger att "högskolan
skall medverka till att förbättra studentrabatter och lånemöjligheter till inköp av
datorutrustning, t.ex. genom avtal med olika leverantörer av varor och tjänster." (IT-
program och riktlinjer för IT-tillämpningar vid Högskolan i Borås, sid 11).

Studenternas kunskap

Fyra av de undersökta dokumenten tar upp någonting om vilken kunskap studenter bör
ha om datorer/informationsteknik. Av dem tar två upp i vilket syfte dessa kunskaper
skall användas och nämner även vikten av en kritisk hållning till IT. En av dessa är
Stockholms universitet: "Universitetet skall ge studenter, lärare och forskare tillräckliga
kunskaper, färdigheter och fysiska möjligheter att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja IT
inom utbildning och forskning. Studenterna skall under utbildningen få den
ämnesspecifika betydelsen av IT belyst. Undervisningen skall även beröra de
möjligheter och risker som IT erbjuder, så att en kritisk kunskapssyn utvecklas."
(Måldokument avseende informationsteknikens användning och utveckling vid
Stockholms universitet).

Även Högskolan i Trollhättan/Uddevalla tar upp vikten av en kritisk hållning: "Den
ökande mängd informationskällor studenterna använder sig av kräver bättre kunskap om
selektering, sortering och kritisk värdering. Alla studenter med examen från HTU skall
vara väl förtrogna med IT:s möjligheter och risker." (IT-policy).

Örebro universitet och Karlstad universitet tar endast upp den praktiska förmågan.
"Varje student som lämnar Högskolan i Örebro ska ha erövrat förmågan att använda IT
som verktyg för yrkesverksamhet och fortsatt lärande." (IT för lärande Förslag till
strategi för IT-utvecklingen vid Högskolan i Örebro 1999 – 2001).

Karlstad: "Alla studenter skall ges kunskap och vana att hantera datorer som verktyg
och arbetsredskap." (Karlstads universitets IT-policy, sid 4).
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Jämförelse- i hur hög grad följs policydokumenten?

Policy- och måldokument är generellt sett politiska uttalanden och har få konkreta
åtgärds- och kravformuleringar. Detta erbjuder givetvis problem vid analys, och när
man skall titta på om målen är uppfyllda. Ett uttalande som till exempel "vi skall
tillhandahålla datorer för våra användare" säger inte så mycket, de allra flesta bibliotek
har datorer för informationssökning. Ett lärosäte eller bibliotek som formulerar sig så
har inga problem med att få sina mål uppfyllda, men frågan är hur meningsfullt det är
att använda ett sådant dokument som styr- och uppföljningsverktyg.

Datortillgång

För att kunna jämföra de olika policydokumenten mot verkligheten ur aspekten
datortillgång har jag därför delat in lärosätenas policydokument i olika klasser; lärosäten
som inte har någon policy, lärosäten som har policy men inte tar upp datorer/IT,
lärosäten vars policydokument uttalar sig neutralt och lärosäten vars policy uttalar sig
starkt.

I de två sistnämnda klasserna har jag sedan exerperat de uttalanden som rör
datortillgång, och tilldelat dem en klassificering efter hur starkt man uttrycker sina mål.
Man får dock vara medveten om att dessa uttalanden är mål och inte nödvändigtvis
speglar den verkliga situationen på lärosätet. Klassificeringen ställs sedan mot hur
datortillgången ser ut på lärosätena enligt undersökningsresultaten. Syftet med denna
övning är att se om det finns något samband mellan datortillgången och hur starkt man
uttrycker sina mål.

Siffran i parentes efter lärosätets namn är den placering stället fick i jämförelse med de
andra i antal datorer per student. Gotland ligger alltså på topp (1) och Göteborg sist
(17).
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Tabell 5 ) Semantisk viktning av policydokumenten mål

Lärosäte Policydokumentens mål Vikt
Borås (3) studenternas möjligheter till ... datorkraft utgör en

nyckelfråga
Starkt

Karlstad (11) alla studenter skall ha egen datorkraft vid sekelskiftet Starkt
Örebro (16) alla studenter skall ha tillgång till dator, Högskolan skall

verka för att varje student skall ges möjlighet att disponera
en dator för personligt bruk

Starkt

Malmö (10) god tillgång på datorutrustning Starkt
Trollhättan/U
(6)

HTU har hög datortillgänglighet...som måste bibehållas Starkt

Göteborg (17) skall tillhandahålla datorer, betydligt öka antalet
datorarbetsplatser

Neutral

Gotland (1) biblioteket skall erbjuda tillgång till datorutrustning Neutral
Stockholm (15) biblioteket skall erbjuda ett antal datoriserade arbetsplatser Neutral
Dalarna (7) ny datorutrustning skall anskaffas Neutral
Mälardalen (4) Har policydokument men tar inte upp någonting om

antal datorer
Svagt

Skövde (9) -"- Svagt
Uppsala (13) -"- Svagt
Växjö (14) Har ej policydokument Ingenting

Gävle (8) -"- Ingenting
Halmstad (5) -"- Ingenting
Karlskrona/R
(2)

-"- Ingenting

Mitthögskolan
(12)

-"- Ingenting

Denna tabell visar de lärosäten som inte har några policydokument, de som har men inte
tar upp datorer, och de som har policydokument som nämner datorer. Den sistnämnda
kategorin, överst i tabellen, är sedan tilldelad en vikt efter det semantiska innehållet i
uttalandet. Siffran i parentes efter lärosätets namn anger den placering lärosätet fick i
storleksjämförelse med de andra i antal studenter per dator. Gotland ligger alltså på topp
(1) och Göteborg sist (17). Allt i ovanstående tabell är citat från olika policydokument,
vissa dock bearbetade av mig för ökad förståelse, t.ex. vänt på ordföljd

Ovanstående citat ur:

• Göteborg: (sid 3) Planering för Göteborgs universitetsbibliotek 2000-2002.
• Borås. (sid 11) IT-program och riktlinjer för IT-tillämpningar vid Högskolan i

Borås, 970424.
• Gotland: (sid 6) Campus Almedalen, nyhetsbrev.
• Stockholm: html-dokument, SUB Övergripande mål och uppgifter.
• Dalarna: (sid 9) Högskolan Dalarna Högskolebiblioteket Mål- och handlingsplan

1999.
• Karlstad: (sid 3) Karlstads universitets IT-program.
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• Örebro: IT för lärande Förslag till strategi för IT-utvecklingen vid Högskolan i
Örebro 1999 – 2001, html-dokument.

• Malmö: (sid 1) IT-plan för Malmö högskola, odaterad.
• Trollhättan/U: IT-policy, antagen 960916, html-dokument.

De lärosäten som uttalar sig starkt om antal datorer och alltså sätter höga mål för den
verksamheten ligger generellt ganska långt ner i rankningen över antal datorer.  Av fem
lärosäten med höga mål ligger tre på plats 10-16 (av 17). Det fjärde stället,
Trollhättan/Uddevalla, ligger på sjätte plats, man har 7,77 studenter per dator och säger
själva att man har hög datortillgång. Ett undantag utgör Borås, som har placering 3.

Av de 4 lärosäten som uttalar sig neutralt ligger ett mycket högt, plats ett, i antal
datorer, ett ligger i mitten på plats 7, och två ligger lågt.  De ligger på 15:e och 17:e
plats .

Bland de lärosäten som inte har någon policy eller inte tar upp datorer är det svårt att se
några tendenser eftersom placeringarna ligger spridda från plats 2 till 14.

Nätresurser

De fem policydokument som nämner datanät tillhör Stockholm, Karlstad, Dalarna,
Örebro och Trollhättan/Uddevalla. Formuleringarna i de olika dokumenten lyder att
studenterna skall ha tillgång till det lokala nätet, och att det skall vara väl
fungerande/effektivt. Trollhättan specificerar att det bör ligga på en sådan teknisk nivå
att SUNET:s kapacitet utnyttjas. Örebro och Stockholm nämner även Internet som en
resurs studenterna bör ha tillgång till.

Verklighet

Av dessa ger inte Örbro, Trollhättan, Karlstad eller Dalarna tillgång till det lokala
nätverket hemifrån, endast Stockholm uppger att de gör det. Både Örebro och
Stockholm ger möjlighet till Internet-uppkoppling hemifrån.

Policydokumenten specificerar dock inte varifrån nätet skall vara tillgängligt, om det
gäller även hemifrån.

Tillgång hemifrån

Policydokumenten från Borås och Örebro tar upp frågan om uppkoppling hemifrån
och/eller studentbostäder. Boråsdokumentet säger att studenterna skall ha möjlighet att
koppla upp sig hemifrån eller från studentbostäderna, Örebro har som mål att
studentbostäderna ska anslutas till högskolans nät men nämner inte andra boendeformer.
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Verklighet

Från Örebro har man också svarat att alla studentbostäder har tillgång till Internet. Man
svarar också att övriga bostäder erbjuder Internet-tillgång men däremot inte tillgång till
det lokala nätet hemifrån. Borås erbjuder både tillgång till det lokala nätet och Internet
hemifrån, däremot saknas uppgift om hur stor andel av studentbostäderna som erbjuder
Internet.

Öppethållande

Endast ett policydokument, det från Borås, tar upp öppethållande över huvud taget. Här
säger man att datasalarna i görligaste mån skall vara öppna för studenterna dygnet runt
under läsåret. Borås, som är en liten högskola, har öppet 62 timmar i veckan.
Detta ligger ungefär i mitten på listan, öppettimmarna spänner mellan 45 och 83 timmar
i veckan.

Kvalitetsprogram

Högskoleverket har ålagt alla högskolor och universitet att ha ett program för
kvalitetsarbetet. Detta program, och lärosätenas kvalitetsarbete i stort, granskas av
Högskoleverket. Programmen skall spegla lärosätenas kvalitetsarbete för att säkra att
kvalitetsarbetet inte eftersätts. Dessa dokument gäller kvalitetsarbetet vid högskolorna,
inte kvaliteten i sig. Granskningen sker under parollen "granska för att främja" och man
undersöker bland annat rutiner i kvalitetsprocessen. Kvalitetsprogrammen, och även
HSV:s rapporter, har jag undersökt som ett komplement till policydokumenten.
Svarsfrekvensen på programmen har varit låg, av de 17 utsända förfrågningarna har jag
fått in program från fyra lärosäten: Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Högskolan i
Karlskrona/Ronneby, Mälardalens Högskola och Stockholms universitet.

Högskolan i Trollhättan/Uddevallas kvalitetspolicy innehåller ingenting om IT. Detta
betyder dock inte att de är dåliga på det; tvärtom har de god datortillgång för studenter,
de ligger på 6:e plats i rankningen. Högskolan i Karlskrona/Ronneby har högt ställda
IT-mål; de tar upp tillämpad IT som ett profilområde där de skall vara nationellt
ledande. Man säger att: "IT skall vara vårt självklara arbetsredskap" och "vi skall inom
våra verksamheter vara nationellt ledande i användning av IT och främja dess effektiva
och för människan positiva nyttjande." Högskolan är ett litet lärosäte storleksmässigt,
man har ca 5 studenter per dator och ligger på andra plats vad det gäller antal datorer.
Mälardalens Högskolas kvalitetspolicy innehåller ingenting om IT. De ligger på fjärde
plats i datorrankningen, och är ett medelstort lärosäte. Stockholms universitets
huvudmåldokument innehåller ingenting om IT, inte heller deras  måldokument för
grundutbildningen. Stockholms universitet är ett stort lärosäte, som ligger på 15:e plats i
datorrankningen.

Att döma av de få kvalitetsprogram som kommit in är informationsteknik ingenting man
anser bör nämnas i programmet. Programmen består av mål- och policydokument. Detta
verkar inte hänga samman med lärosätets storlek, eller hur många datorer man ställer till
studenternas förfogande. Exemplen ovan visar att lärosäten av skiftande storlek och
datortillgång allihop väljer att inte ta upp informationsteknik i sina måldokument. Ett
undantag utgör Högskolan i Karlskrona/Ronneby som låter informationstekniken ta stor
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plats i sitt måldokument. Detta beror med stor sannolikhet på att de strävar efter att vara
Sveriges ledande IT-högskola, och arbetar för att främja nyttan av informationsteknik.

HSV-rapporter, kvalitetsgranskningsdokument

Högskoleverket är alltså den myndighet som har som uppgift att granska bland annat
lärosätenas kvalitetsarbete. Under åren 1995-1998 gjorde man en första undersökning18

av 36 av landets lärosäten och producerade rapporter om vad man fann. Från 1998-2002
skall man arbeta med en uppföljning. Det övergripande omdömet efter den första
undersökningen var att kvalitetsarbetet på många ställen befann sig i ett förberedande
eller inledande stadium. Ett samlat kvalitetsarbete för lärosätet som helhet var mindre
vanligt. De undersökningsområden man koncentrerar sig på är: helhetsperspektiv,
studenten i centrum, personalen som resurs, jämställdhet och mångfald, engagerat
ledarskap, och samverkan med intressenter samt professionell samverkan.
Man har alltså inte systematiskt undersökt hur lärosätena ser på studenter och datorer,
men detta område nämns ändå ibland i en del rapporter.

Uppgifterna/citaten i följande stycke kommer från HSV:s rapporter från respektive
lärosäte.

Göteborg

"Samma sak gäller också på IT-området där universitetets betoning av lärandet som
grundelement för utbildningen torde ligga väl i linje med de pedagogiska
utvecklingsmöjligheter som IT innebär." (sid 15).
"Inom ramen för insatsområdet det virtuella universitetet bedrivs en omfattande
verksamhet med IT-frågor. På fakultetssidan har vi genomgående mött ett intresserat
arbete med dessa frågor. Inom den humanistiska och den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten uppmärksammas bl.a. frågan om en utveckling av
utbildningen, där modern informationsteknik används för att stödja strukturerade
självstudier. Vi ser detta som mycket intressant och väsentligt. Vi har också noterat att i
universitetets verksamhetsplan avsatts medel för universitetsgemensamma satsningar på
utvecklingsprojekt avseende bl.a. pedagogiska metoder för utbildning i nya former."
(sid 76).

Att Göteborg ligger sist i datorrankningen för studenter (placeringning 17 i antal datorer
per student) betyder alltså inte att de inte har någon verksamhet inom
informationsteknologi-området. Man verkar dock prioritera det som ett verktyg inom
undervisningen. I den semantiska viktningen uttrycker man sig Neutralt om antal
datorer.

                                                
18  Uppgifter från HSVs granskningskriterier, sid 17, pdf-dokument hämtat från www.hsv.se
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Karlskrona/Ronneby

"Systematiska utvärderingar och uppföljningar är också nödvändiga för att den djärva
och utmanande målsättningen att bli den "nationellt ledande högskolan i tillämpad
informationsteknik" skall ha relevans och realism. Framgångsfaktorer måste definieras
och mätbara indikatorer måste tas fram, delvis i samverkan med "konkurrenterna" för
att en jämförelse skall vara meningsfull. Om inte detta sker finns risken att
målsättningen blir tomma ord." (sid 10).
HSV framför kritik mot programmet: "Angreppssätt för hur institutionerna skall bryta
ned/operationalisera ledningens visioner och mål har inte redovisats. Exempelvis har vi
uppfattat att IT-strategin tolkats helt olika vid högskolans olika institutioner och
arbetsenheter. Någon konsistens i arbete med att operationalisera målen har inte
redovisats för oss." (sid 33).

Fler svagheter påtalas: "Med visionen av att vara nationellt ledande inom tillämpad IT
har datorenheten givits en central roll. Här finns svagheter inom högskolan som om de
åtgärdas mycket väl kan leda till att visionen uppfylls. Svagheterna ligger dels i att
HK/R inte har formulerat någon IT-strategi för verksamheten, dels i att såväl
datorenheten som brukarna av dess tjänster anser att verksamheten inte fungerar väl. Av
mycket att döma beror den sistnämnda svagheten på att de olika intressenterna har helt
olika förväntningar på verksamheten samt att resursprioriteringarna inte synes
korrespondera mot dessa förväntningar." (sid 35). De gör även rekommendationer:
"HK/R bör snarast utarbeta en strategi för och operationalisering av vad som avses med
att vara nationellt ledande inom tillämpad IT." (sid 41).

HSV är alltså kritiska mot Karlskrona/Ronnebys program. Kritiken består i att man inte
är tillräckligt konkreta i sina visioner, HSV efterlyser mätbara indikatorer och strategier
för IT-verksamhet och operationalisering av målen. För att IT-verksamheten skall
fungera måste det också avsättas resurser till detta. Anmärkningsvärt är också att man
inte formulerat en IT-strategi för den presumtivt ledande högskolan inom området,
vilket jag också konstaterade i den första undersökningsomgången; man har inget
policydokument. HK-R ligger på andra plats i rankningen av antal studentdatorer.

Karlstad

"De studenter vi mött har genomgående varit mycket nöjda med sin högskola. Det som
särskilt har framhållits är att högskolan är lagom och att allt finns under samma tak.
Några påtalade behovet av fler datorer och ansåg att de befintliga borde få utnyttjas över
institutionsgränserna." (sid 21).

Karlstad är ett medelstort lärosäte,  man är ca 11 studenter att dela på en dator. Det är
intressant att detta upplevs av studenterna som att datortillgången inte är tillräcklig.
Karlstad har placering 11 i antal studentdatorer. I den semantiska viktningen  uttrycker
man sig Starkt om antal datorer.
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Växjö

"Ett kvalitetsproblem är datorerna. De kräver ständig uppdatering och översyn vilket
bibliotekarierna har svårt att hinna med. Tillgång till en datatekniker skulle höja
kvaliteten." (sid 24).

Växjö är ett medelstort lärosäte, som har 22 studenter per dator. Detta ger dem placering
14 i antal datorer. Man har inget policydokument.

Stockholm

"Dessa måldokument är oftast relativt allmänt hållna, och har i regel inte åtföljts av
konkreta handlingsplaner, vare sig gemensamma eller fakultetsspecifika. Ett undantag
utgör det senaste måldokumentet för IT-frågor, som åtföljs av tio generella
handlingsprogram avseende olika aspekter av IT-användning. Som ett led i detta arbete
har dessutom varje fakultet anmodats att utarbeta en plan för IT-användning inom det
egna området." (sid 23).

Stockholm ligger på placering 15 i antal datorer. I sitt huvudmåldokument uttrycker
man sig Neutralt. De ovan nämnda handlingsprogrammen har jag inte tagit del av.

Mälardalen

"Planer är också på väg för pedagogisk utveckling, biblioteks- och IT-frågor, lokaler
och personalrekrytering. Alla dessa planer är tänkta att ingå som delar i
utvecklingsplanen." (sid 19).
Existerande måldokument för området finns alltså ej.
"Den goda tillgången till datorutrustning, fräscha lokaler och satsningar på
biblioteksfunktioner är andra tecken på att man strävar efter att hålla hög kvalitet i
studenternas arbetsmiljö." (sid 24).

Mälardalens högskola har placering 4 i antal datorer. Man har ett policydokument, som
ej tar upp datorer, vilket ger en Svag vikt semantiskt.

Gävle

"Datornätet, skötsel av detta och satsningen på datorer var imponerande och utgör en
särskild tillgång för HG/S. Förutom som administrativt hjälpmedel och
beräkningshjälpmedel kan det bli ett stöd i studenternas självständiga lärande." (sid 27).

Gävle har placering 8, och man har inget policydokument.
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Dalarna

"Därutöver ser gruppen ett behov av att motsvarande dokument [policy] för
kompetensutveckling, IT, internationalisering och miljö tas fram eller bearbetas." (sid
19).
"De senaste årens expansion vid HB-sektionen har emellertid medfört
kapacitetsproblem. HB-studenterna framförde kritik mot matköer samt rums- och
datorbrist." (sid 29).

Dalarna har placering 7 i antal datorer och man uttrycker sig Neutralt i policydokument.

Uppsala

"Av de områden som kvalitetsgruppen [vid Uppsala universitet, ej HSV:s grupp]
prioriterat hör informationsteknologin till de mer summariskt behandlade. Vi utgår ifrån
att detta inte återspeglar någon lägre värdering, eftersom universitetets IT-program ter
sig väl genomtänkt och berömvärt." (sid 35).

Uppsala som har placering 13, tar inte upp något om datorer i sitt policydokument. Det
är ju intressant, uppenbarligen har jag och HSV haft olika dokument att granska,
eftersom de kallar programmet  "väl genomtänkt och berömvärt" och det jag fått inte
innehåller någonting om IT (jag fick en IT-säkerhetspolicy).

Borås

"Studenternas tillgång till datorer måste anses som relativt god med bl.a. nattöppna
datorsalar." (sid 25).

Borås som har placering 3, uttrycker sig Starkt i policydokumentet.

Sammanfattning

De genomgångna policydokumenten innehöll i elva fall av sjutton någonting om IT. Det
olika innehållet i de olika dokumenten gör dem svåra att analysera. Tendensen, både i
policydokumenten och HSV:s rapporter, pekar dock på att det inte finns något direkt
samband mellan ambitionsnivå och faktisk datortillgång.

Detta konkluderar materialgenomgången, och följande avsnitt går över till analys av
materialet.
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ANALYS

I detta avsnitt görs analyser av informationsresurser, policydokument och HSV:s
rapporter, följt av en jämförande analys av resultat och policydokument.

Antal datorer

Den mest uppenbara slutsatsen är att det är stora skillnader i antal datorer vid de
undersökta lärosätena, både inom de storleksindelade grupperna och om man jämför
dem med varandra. Den tydligaste tendensen är, att ju större ett lärosäte är, desto färre
datorer har studenterna till sitt förfogande.

Den tidigare undersökning som gjorts, Studenternas bibliotek, visar att studenterna vill
ha och behöver fler datorer, i synnerhet på de datorfattiga utbildningarna. En naturlig
följdfråga som uppenbarar sig då blir: vad är ett tillräckligt antal datorer? En
uppfattning om vad studenterna själva tycker är ett för litet antal datorer får man ur
HSV:s rapport från Karlstads universitet, där studenterna påtalat ett behov av fler
datorer. Vid Karlstad går det ca 11 studenter per dator i snitt. Det framgår dock inte av
rapporten hur datorerna är fördelade över institutionerna. En slutsats man kan dra av
detta är att fler studenter att dela på en dator än 11 stycken, anses som mycket dåligt av
studenterna.

En jämförelse av  det totala antalet datorer vid de undersökta lärosätena visar att det
genomsnittliga antalet studenter/dator ligger i närheten av detta värde, medianvärdet
ligger på 8,41 och medelvärdet på 15,88. Jämför man alltså lärosätena med varandra får
man en skala där vi just konstaterat att mellan 9 och 15 studenter/dator är medel, (vi är
något mer generösa än studenterna i Karlstad), då borde färre studenter/dator än så
anses bra och fler vara icke optimalt. Ställer man detta mot storleksklassningen, ser man
att majoriteten av de små lärosätena ligger inom spannet över medel, och alltså har gott
om datorer, hälften av de medelstora ligger runt medel, den andra hälften under medel,
och de stora lärosätena ligger alla långt under medel och har alltså få datorer till
studenternas förfogande. Det tycks alltså finnas ett klart samband mellan storlek och
antal datorer.

Övriga informationsresurser

Övriga informationsresurser visar inte ett lika starkt samband med storleken på
lärosätet. Resurser som reserveras för lärosätets studenter har en skiftande tendens inom
alla grupperna, och attityden verkar inte ha något direkt samband med storleken. Den
genomgående attityden är att man försöker hålla så mycket material som möjligt
tillgängligt för alla.  Resurser som läggs ut på Internet visar även detta liknande
tendenser oavsett storlek på lärosätet, de små lärosätena visar en något mer positiv
attityd till att publicera material på webben än övriga.

Att ge fria resurser på det lokala nätverket har man olika inställning till inom de olika
storleksgrupperna, och även om man är nätkopplade med bibliotekets datorer. Att ge
tillgång till det lokala datanätet hemifrån är de små och medelstora lärosätena bättre på
än de stora. Angående att ge tillgänglighet till databaser över webben så gör alla
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lärosäten det oavsett storlek. Antalet varierar mellan 30 och 220 stycken, och man ser
ingen omedelbar korrespondens mellan storlek och antal.  När det gäller tillgång till
Internet-uppkoppling hemifrån ger alla det, utom två lärosäten. Det är alltså svårt att
säga om det är storleksrelaterat. När det gäller att ge Internet-uppkoppling från
studentbostäder leder däremot medelstora och små lärosäten.

De övriga informationsresurserna överlag har alltså skiftande tendenser, som inte är
omedelbart relaterade till storlek. De små och medelstora lärosätena är dock bättre inom
ett par områden; att ge tillgång till det lokala datanätet från bostaden än de stora, och de
är också bättre på att ge Internet-uppkoppling från studentbostäder och publicerar mer
material på webben.

Biblioteksresurser

Det icke-elektroniska beståndet följer i princip lärosätets storlek, de stora lärosätena har
flest böcker i hyllmeter. Det elektroniska beståndet har inte ett lika starkt samband med
storleken, men de stora lärosätena återfinns alla bland de fem översta placeringarna vid
en sortering på antal titlar i prenumeration. Leder gör dock Malmö, en medelstor
högskola.

Tendensen för öppettider på biblioteket ligger åt att de stora lärosätena har fler timmar
öppet än de små och mellanstora, de stora lärosätena finns bland de fem översta
placeringarna. Små lärosäten återfinns alla under sjunde plats i listan, ett undantag
utgörs dock av det lilla lärosätet Karlskrona/Ronneby som har flest öppettimmar, 83 per
vecka. Besöksstatistiken visar att de stora lärosätena har flest besökare, och att
besöksantalet växlar kraftigt bland de små och medelstora.

Vad det gäller biblioteksresurser finner man att de stora lärosätena har bäst resurser i
fråga om både elektroniskt och icke-elektroniskt bestånd, likaså har de fler öppettimmar
och fler besökare per dag.

Statistisk bekräftelse

Undersökningens resultat styrks matematiskt om man kör siffrorna genom ett
statistikprogram, PcGive 9.10. Baserat på ett antal variabler skapar programmet en
förklaringsmodell som styrker eller avfärdar statistiska samband med hänsyn till
felvärden. Variabeln antal studenter ger att modellen förklarar 59% av variationen i
datorer/student, med en statistisk giltighet. Variablerna tradition och böcker per student
ger inte tillräckligt starka samband, de är alltså inte statistiskt giltiga.

Man kan alltså se ett samband mellan datorer per student och storlek. Detta blir
tydligare om man logaritmerar datan. Detta visas med en multipel regressionsanalys
enligt formeln:
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Den logaritmiska formeln ger en tolkning i procent. Det vill säga, om alfa är 1, så ger 1
% förändring i storlek 1 % förändring i dator per student.
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Ett förmodat samband var mellan tryckt bestånd och elektroniskt bestånd, d.v.s. om ett
lärosäte har ett stort bestånd av litteratur, så har man satsat mindre på datorer, men detta
visade sig inte stämma. Tvärtom var sambandet omvänt; hade man ett stort tryckt
bokbestånd hade man också ett relativt stort elektroniskt bestånd i jämförelse med de
övriga lärosätena.

Beståndet förmodades ha ett samband med variabeln ålder på lärosätet, är man ett
gammalt lärosäte har man hunnit samla på sig många böcker per student, och är man
traditionstyngt (gammalt) kanske man satsar mer på traditionella media, dvs böcker, och
har färre datorer. Dessa två variabler, ålder och elektroniskt bestånd, visar vissa
samband, dock så samvarierar ålder, storlek och böcker per student, s.k.
multikollinaritet, så det går inte att dra några säkra slutsatser.

Nästa steg är ekonomi, en modell med denna variabel förklarar 83% av variationen.
Tyvärr var dock felvärdena för höga för att bekräfta detta helt, p.g.a. för få
observationer. För en fullständig matematisk bekräftelse behövs fler observationer och
mer variabler.

Jämförelse av policydokument och redovisning

Analysen av de undersökta policy- och måldokumenten bör läsas med det i bakhuvudet
att  man kan se måluppfyllelse som en process. Särskilt vid de stora universiteten kan
man tänka sig att utformandet av policydokument tar tid på grund av långa beslutsvägar,
ärenden skall behandlas i kommitteer och så vidare. Analysen här bör därför ses som en
lägesbeskrivning, hur situationen ser ut vid undersökningstillfället.

Hur förhåller sig då de fakta om informationsresurserna som framkommit gentemot de
policydokument som finns, och uppnås de mål som sätts upp? Av de sjutton undersökta
lärosätena har elva av dem någon form av policydokument, som innehåller någonting
om informationsteknik. Av de elva innehöll fem någonting om nätverk, två tar upp
tillgång till uppkoppling hemifrån, och en nämner öppettimmar. Nio av
policydokumenten tog upp frågan om antal studentdatorer. Det är alltså svårt att
generalisera ur detta material.

Tendensen i det material som finns visar att det inte verkar finnas något omedelbart
samband mellan höga ambitioner och faktisk datortillgång. Tvärtom indikerar resultaten
ett omvänt samband, har man höga ambitioner så är verkligheten inte så lysande. Den
semantiska viktningen av uttalandena om datortillgång visar att de flesta av de fem
lärosäten som uttalar sig starkt om antal datorer och alltså förmodas ha höga ambitioner
i frågan hamnar långt ned i datorrankningen. Ett undantag utgör Borås med placering nr
3.

Att man uttrycker sina ambitioner neutralt eller svagt behöver dock inte betyda att man
har begränsad datortillgång, tvärtom har rankningslistans två ledande lärosäten antingen
uttryckt sig neutralt eller har ingen datorpolicy över huvud taget.

När man jämför policydokumentens mål och verkligheten, så som den speglas i
enkätsvaren, finner man att målen oftast överensstämmer med verkligheten. En svaghet
är dock att målen, åtminstone inom de områden jag undersökt, är få och intetsägande.
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Ett par lärosäten saknar också helt policydokument. Högskoleverkets rapporter tyder
också de på att det inte finns något direkt samband mellan hur många datorer man har
till studenternas förfogande och hur väl man strukturerar sina mål i policydokument.

De stora skillnader som finns kan kopplas till storlek på lärosätet, och i viss mån
ekonomi. Dock kunde inte det förmodade sambandet mellan datorer per student och
böcker per student, d.v.s. om ett lärosäte har ett stort bestånd av litteratur, så har man
satsat mindre på datorer, bekräftas. Tvärtom var sambandet omvänt; hade man många
böcker hade man också många datorer. Tradition som faktor kan inte bekräftas.
Hypotesen löd att ett gammalt traditionstyngt lärosäte satsar mer på traditionella media,
dvs böcker, och har färre datorer. Denna faktor visar vissa samband med resurserna,
dock så samvarierar faktorerna ålder, storlek och böcker per student, siffrorna går inte
att särskilja från varandra, så det går inte att dra några säkra slutsatser om detta.

Avslutningsvis kan man konstatera att det är en bit kvar innan alla lärosäten har en god
tillgång till datorer för studenterna, och därmed skapar en förutsättning för att "alla
studenter skall kunna använda IT". Den mest allvarliga konsekvensen av de stora
skillnader som påvisats i resurser som finns inom IT vid de undersökta lärosäten, är att
denna skillnad skapar olika förutsättningar för de studenter som läser vid de olika
lärosätena. De som läser vid ett lärosäte med sämre resurser får sämre förutsättningar att
lära sig IT.

Även vad det gäller policy- och måldokument finns en del kvar att göra innan
situationen kan uppfattas som tillfredsställande. Skillnaderna i dessa dokuments
utseende och innehåll är mycket stora, flera lärosäten har ingen policy vad det gäller
informationsteknik över huvud taget. I de fall de finns är innehållet ofta intetsägande
och ger inga riktlinjer för verksamheten. Konsekvenser av dessa brister är svåra att
överblicka. Dock kan det sägas att uppföljnings- och utvärderingsarbete med stor
sannolikhet försvåras av denna brist på måldokument.

Slutdiskussion

Samhället

Som jag visat på i bakgrunden finns flera uppfattningar om huruvida vi lever i ett
informationssamhälle eller inte, och vad detta får för konsekvenser för oss. Det finns
också handfasta samhällstrender inom teknologisk och ekonomisk utveckling, som
bekräftar vissa av dessa tankegångar. De olika riktningarna är åtminstone överens om
att information och kunskap kanske är de viktigaste resurserna idag, och att de har en
genomgående effekt på det mesta i samhället.

Man kan se resultaten av denna undersökning delvis som ett stöd för denna uppfattning.
Som statsmakterna gärna framhåller, satsar högskolan på IT-forskning och nya
utbildningar inom området, men  mindre på "vardags-IT"; IT som ett dagligt
arbetsredskap. Man kan dock ur policydokumenten utläsa en stark vilja, både inom de
små och stora lärosätena, att satsa på IT inom alla områden. Jag menar dock att IT ännu
inte genomsyrar den dagliga verksamheten, varken inom högskolevärlden eller utanför,
till den grad att samhället kan benämnas efter det.
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IT frälsning eller fördärv?

Som bland annat Burton påpekat, saknas en kritisk aspekt på IT-debatten. De faror som
mest tas upp av massmedia verkar handla om hackers som tar sig in i myndigheters och
företags databaser. Vissa hävdar att man kan se vad ett samhälle fruktar genom att
studera den aktuella filmrepertoaren. På 1950-talet kom det skräckfilmer med
kärnkraftsmuterade insekter som huvudtema, och för ett par år sedan, i Temple-Tuttles
fotspår, kom en mängd asteroidfilmer. För närvarande kan man börja skymta en viss
övervaknings-skräck i en del aktuella filmer. Exempel på detta är Enemy of the State,
där myndighetspersoner missbrukar övervakningsteknik i privata syften och Nätet, som
handlar om vårt dagliga beroende av dataregister, och den sårbarhet detta innebär för
oss.

Själv väljer jag att se datorer och IT som verktyg bland andra. Man kan i de flesta fall
använda verktyg i olika syften; ett annat aktuellt exempel är genteknik. Den kan
användas både till att bota sjukdomar och facistoid rasförädling. IT är ett verktyg som
rätt använt skapar nya möjligheter till kommunikation och informationsspridning
människor emellan.

Högskolans och bibliotekens roll

Mängden information har ökat exponentiellt de senaste tio åren, och alltså behövs
medborgare som kan hantera all denna information, inte minst för att försäkra sig om
demokratins fortlevnad. Biblioteken, framför allt högskolebiblioteken, har en given
plats i det nya samhället. De tjänar som organisatörer och tillhandahållare av
information. Detta argumenterar bland annat Frank Webster för. Biblioteken är en
integrerad del av den bildningsapparat, som skall förse samhället med den kompetens
samhället anser sig behöva.En ännu större roll i det nya samhället har universiteten; de
skall utbilda kritiskt tänkande människor kapabla att sålla i den stora mängden
information.

Av tidigare undersökningar framgår att studenterna uppfattar forskningsbiblioteken som
sin arbetsplats. Frågan är om biblioteken håller med om detta. Det faktum att
biblioteken i första hand tillhandahåller datorer som sökstationer talar emot detta. En
fråga som är öppen för vidare diskussion är dock: är detta bibliotekens uppgift, eller bör
lärosätena som helhet stå för datorresurser?

Lokalt

I Sverige finns från statsmakternas sida en mycket positiv inställning till IT. Regeringen
har, speciellt sedan början av 1990-talet,  gärna gett en bild av Sverige som ett
kunskapssamhälle. Går man in på regeringens webbplats19 finner man i den senaste
Regeringsförklaringen från 14 september 1999, uttalandet  "Sverige skall vara en
ledande kunskapsnation". Här konstaterar man också att "På en generation har Sverige
datoriserats.". Ett faktum som styrker detta uttalande är att jag ju faktiskt använder en

                                                
19 http://www.regeringen.se/regeringen/regeringsforklaring/index.htm
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dator för att kunna ta del av uttalandet i fråga på webbplatsen. Om Sverige är en ledande
kunskapsnation eller inte kan diskuteras, jag nöjer mig med att konstatera att åtminstone
vid de stora universiteten och vid många högskolebibliotek finns en brist på datorer för
studenterna. I regeringsförklaringen säger man vidare att "Utbyggnaden av högskolan
fortsätter. Sammantaget kommer närmare 100 000 nya studieplatser att ha skapats
mellan åren 1997 och 2002.". Förhoppningsvis har man även budgeterat medel till fler
studentdatorer för alla dessa nya studenter.

Statsmakterna är också positivt inställda till användandet av policydokument för IT-
verksamheten. Även här finns en diskrepans mellan verklighet och vision; flera
högskolor/universitet har inte någon policy över huvud taget.

Den tidigare forskningen visade att studenterna behövde fler datorer. Många lärosäten
har också adekvata datorresurser till sina studenter, men framför allt de större lämnar en
del att önska. Förhoppningarna från Agenda 2000, att alla studenter skall ha tillgång till
en bärbar dator, känns ganska verklighetsfrämmande.

Problem

Ett problem jag själv ser med denna undersökning är svårigheterna att få in siffror som
rör ekonomin för finna orsaker till de skillnader som påvisats. Anledningen till
problemet är decentraliseringen av organisationerna, för att få in siffrorna jag efterlyste
skulle IT-chefen fått göra en egen enkätundersökning, enligt uppgift en veckas arbete,
för att få in material från alla fakulteter och avdelningar, eftersom alla dessa har egen
budget. Detta var inte IT-cheferna beredda att göra, vilket man får ha viss förståelse för.

Ett annat problem är Göteborg. Detta lärosäte skiljer sig kraftigt från jämförbara enheter
i antal studentdatorer, och påverkar givetvis undersökningen. Eftersom jag är bosatt i
Göteborg, och har varit på flera av fakulteterna som ingår i lärosätet och dessutom har
vänner och familj som studerar här, vet jag att det antal datorer man uppgett inte
stämmer; det är alldeles för lågt. Bara på institutionen för informatik har man ca 200
datorer, vilket är fler än det totala antal man uppgett. Jag har stött på vid tre tillfällen
och bett dem bekräfta uppgiften men har inte fått något svar.
Ytterligare en faktor som talar för att GU:s siffror är felaktiga är att deras bibliotek har
gott om datorer. Detta kan i och för sig förklaras med att man har olika budgetar, och att
biblioteket satsar mycket på IT.

Ett samband jag också skulle velat undersöka närmare är hur genus – om manliga eller
kvinnliga studenter är i majoritet på utbildningarna – påverkar attityder och tillgång till
informationsteknik på lärosätena. Ett annat område som skulle vara intressant att
undersöka är varför man skriver policydokument i en organisation, och i vilken
utsträckning de påverkar verksamheten.
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SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte

Bakgrunden till denna uppsats är en noterad diskrepans mellan en allmänt positiv
inställning till IT, från massmedia till statsmakternas håll, och situationen för studenter
vid vissa lärosäten i landet. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka lärosätenas
tillgång till datorer för studenter, på högskolor/universitet och deras bibliotek för att
sedan jämföra tillgången med vad som sägs i policydokument om detsamma.
Metod

Den huvudsakliga undersökningsmetoden är enkäter som har sänts med e-post eller
vanlig post  till biblioteksföreståndare och IT-chefer vid de utvalda högskolorna och
universiteten. Kompletterande uppgifter är ibland hämtade från lärosätenas webbplatser
(t.ex. öppettider på biblioteken, databaser på webben) och från SCB:s publikationer t.ex.
kompletterande statistik (besöksstatistik, registrerade studenter). Utöver enkäterna har
jag också använt policydokument av olika slag och kvalitetsprogram som jag begärt
kopia på från lärosätena, i de fall de inte funnits på webben. Som komplement till
kvalitetsprogrammen har jag också använt mig av Högskoleverkets rapporter från deras
granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete.

Den centrala frågeställningen för undersökningen är: Hur ser lärosätenas tillgång till
datorer och andra informationsresurser  ut för studenterna, på bibliotek, inom campus
och från bostaden?

Denna fråga innefattar en del underområden som jag tittar på för att få konkreta
mätpunkter för jämförelse: antal publika datorer per student, tillgång till resurser på
nätkopplade datorer/intranät, övriga resurser bibliotek (böcker), öppettider på bibliotek
och datasalar, och tillgång till uppkoppling/Internet hemifrån.

Jag undersöker också hur dessa fakta förhåller sig gentemot de policydokument som
finns, och om de mål som sätts upp uppnås. I analysen undersöks även: Om skillnaderna
är stora, vad beror detta på? Påverkar faktorerna lärosätets storlek, ekonomisk situation,
och tradition ovanstående frågor?

Analys av policydokumenten svarar mot Holme/Solvangs definition av delanlys av text
"denna analysmetod förutsätter att det går att dela analystexten i olika utsagor som kan
kategoriseras och ställas upp i tabellform" (Holme/Solvang 1997, s 143). Analysen av
enkäterna är en fördelningsanalys, vilket innebär att man förenklar en
informationsmatris för att få en bättre överskådlighet. I vissa fall har sedan matrisen
gjorts om till ett diagram för en mer grafisk representation.

Teorier om informationssamhället

Som en teoretisk bakgrund har jag undersökt ett antal uppfattningar om
informationssamhället och dess konsekvenser. Det finns en rad uppfattningar om
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informationssamhället, som sträcker sig från att se det som ett kapitalistiskt teknokrat-
helvete till ett ekologiskt, solidariskt utopia, i sina extremer. Det finns också handfasta
samhällstrender inom teknologisk och ekonomisk utveckling, som bekräftar vissa av
dessa tankegångar.

Undersökning

I redovisningen är lärosätena är indelade efter storlek efter antal studenter registrerade
1998. Det sönderfaller naturligt i tre grupper, stora (S) med 12.000-30.000 studenter,
mellan (M) med 7.500-12.000 studenter och små (L) (litet) under 7.500 studenter. I
denna sista grupp ingår även Högskolan på Gotland, fast de kanske skulle varit i en
separat grupp med sina knappt 200 studenter. Vad det gäller antalet datorer för
studenternas räkning vid lärosätena finns det stora skillnader både inom grupperna och
om man jämför dem med varandra. Den mest tydliga tendensen är, att ju större lärosäte,
desto färre datorer har studenterna till sitt förfogande. Det genomsnittliga antalet
studenter att dela på en dator skiljer sig från 1,23 stycken till 53,75.

Vad det gäller resurser som reserveras för lärosätets studenter är tendensen skiftande
inom alla grupperna, och attityden hos lärosätet verkar inte ha något direkt samband
med storleken. Om man väljer att ha någon resurs reserverad, är det databaser av något
slag som är vanligast förekommande. Den genomgående attityden verkar dock vara att
man försöker hålla så mycket material som möjligt tillgängligt för alla. Resurser som
läggs ut på Internet visar även detta liknande tendenser oavsett storlek på lärosätet. De
små lärosätena visar en något mer positiv attityd till att publicera material på webben.
Den vanligaste resursen att publicera på Internet är databaser, men även övriga
exemplifierade resurser är vanligt förekommande. Resurser på det lokala nätverket visar
olika tendenser inom de olika storleksgrupperna, och även om man är nätkopplade med
bibliotekets datorer. Resurserna är i majoriteten av fallen fria för studenterna.

Att ge tillgång till det lokala datanätet hemifrån är de små och medelstora lärosätena
bättre på än de stora. Angående att ge tillgänglighet till databaser över webben så gör
alla lärosäten det oavsett storlek. Antalet varierar mellan 30 och 150 stycken, och man
ser ingen omedelbar korrespondens mellan storlek och antal. När det gäller tillgång till
Internet-uppkoppling hemifrån ger alla det, utom två lärosäten. Det är alltså svårt att
säga om det är storleksrelaterat. När det gäller att ge Internet-uppkoppling från
studentbostäder leder däremot medelstora och små lärosäten. De små lärosätena har en
mer positiv attityd till att lägga ut sina databaser på Internet. Uppsala leder dock listan
över flest publicerade databaser på Internet.

Policydokument

Hur förhåller sig då dessa fakta gentemot de policydokument som finns, och uppnås de
mål som sätts upp? Av de sjutton undersökta lärosätena har elva av dem någon form av
policydokument, som innehåller någonting om informationsteknik. Av de elva innehöll
fem någonting om nätverk, två tar upp tillgång till uppkoppling hemifrån, och en
nämner öppettimmar. Det är alltså svårt att generalisera ur detta material. Tendensen i
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det material som finns visar att det inte verkar finnas något omedelbart samband mellan
höga ambitioner och faktisk datortillgång. Tvärtom indikerar resultaten ett negativt
samband, har man höga ambitioner så är verkligheten inte så lysande. Att man uttrycker
sina ambitioner neutralt eller svagt behöver dock inte betyda att man är har begränsad
datortillgång, tvärtom har rankningslistans två ledande lärosäten antingen uttryckt sig
neutralt eller har ingen datorpolicy över huvud taget.

När man då undersöker policy och verklighet finner man att målen oftast
överensstämmer med verkligheten. Problemet är bara att målen, åtminstone inom de
områden jag undersökt, är få och intetsägande. Ett par lärosäten saknar också helt
policydokument. Högskoleverkets rapporter tyder också de på att det inte finns något
direkt samband mellan hur många datorer man har till studenternas förfogande och hur
väl man strukturerar sina mål i policydokument.

Analys

Avslutningsvis kan man konstatera att det är en bit kvar innan alla lärosäten har en god
tillgång till datorer för studenterna, och därmed skapar en förutsättning för att "alla
studenter skall kunna använda IT". Den mest allvarliga konsekvensen av de stora
skillnader som påvisats i resurser som finns inom IT vid de undersökta lärosäten, är att
denna skillnad skapar olika förutsättningar för de studenter som läser vid de olika
lärosätena. De som läser vid ett lärosäte med sämre resurser får sämre förutsättningar att
lära sig att använda IT.

Även vad det gäller policy- och måldokument finns en del kvar att göra innan
situationen kan sägas uppfylla statsmakternas krav på policydokument. Skillnaderna i
dessa dokuments utseende och innehåll är mycket stora, flera lärosäten har ingen policy
vad det gäller informationsteknik över huvud taget. I de fall de finns är innehållet ofta
intetsägande och ger inga riktlinjer för verksamheten. Konsekvenser av dessa brister är
svåra att överblicka. Dock kan det sägas att uppföljnings- och utvärderingsarbete med
stor sannolikhet försvåras av denna brist på måldokument.
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
Otryckta källor

HSV-rapporter , samtliga i pdf-format, hämtade 1999-10 från http://www.hsv.se

Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Göteborgs universitet.
Högskoleverkets rapportserie 1998:26 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby.
Högskoleverkets rapportserie 1997:13 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Karlstad.
Högskoleverkets rapportserie 1996:20 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Växjö. Högskoleverkets
rapportserie 1998: 36 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Stockholms universitet.
Högskoleverkets rapportserie 1997:43 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Mälardalens högskola.
Högskoleverkets rapportserie 1997:20 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle/Sandviken.
Högskoleverkets rapportserie 1997:15 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Dalarna.
Högskoleverkets rapportserie 1997:6 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet. Högskoleverkets
rapportserie 1996:17 R.
Granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås. Högskoleverkets
rapportserie HSV 1996:16 R.

Enkäter med kommentarer, i elektronisk och pappersform.

Mål- och policydokument:
Html-dokument:

Högskolan på Gotland: Nyhetsbrev, Planeringsläge 1998-11-27
Adress: http://www2.hgo.se/__c125667f0032369f.nsf/abe8f63d3201154cc125667f0032
36d8/bea26be639540a2f412566cd005ffbbc!OpenDocument
Upprättad: 2000-01-27, datum för uppdatering saknas.

Karlstads universitets IT-policy
Adress: http://deweb.dc.kau.se/it/itpol.html
Upprättad: 1999-05-31, datum för uppdatering saknas.

Planering för Göteborgs universitetsbibliotek 2000--2002, Utkast till
planeringsdokument 1998-12-21,
Adress: http://www.ub.gu.se/organisation/vplan2002.html
Upprättad:  2000-01-27, datum för uppdatering saknas.

IT för lärande Förslag till strategi för IT-utvecklingen vid Högskolan i Örebro 1999 –
2001,
Adress: http://www.oru.se/internt/IT_strat.html
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Upprättad: 1999-04-29, uppdaterad 1998-12-09.

SU måldokument grundutbildning,
Adress: http://www.su.se/Allman/Maldokument/Maldok-grundutbildn.html
Upprättad: 1999-11-10, uppdaterad 1996-10-25.

SUB Övergripande mål och uppgifter,
Adress: http://www.sub.su.se/org/mal.htm,
Upprättad: 1999-04-29, uppdaterad 1999-10-04.

Måldokument avseende informationsteknikens användning och utveckling vid
Stockholms universitet US 1996-10-25; Doss 311, dnr 0668/95,
Adress: http://www.su.se/ITmaldok/MaldokumentIT.html
Upprättad: 1999-04-29, uppdaterad 1996-12-18.

IT-policy antagen av högskolans styrelse 1996-09-16, HTU,
Adress: http://www.htu.se/htu_org/htu_org/policydok/body_itpolicy.html
Upprättad: 1999-05-02, datum för uppdatering saknas.

Pappersform:

IT-program och riktlinjer för IT-tillämpningar vid Högskolan i Borås med bilagor.
Högskolan i Skövde: Riktlinjer för Högskolebibliotek och medieförsörjning, 1992-03-
06.
Följebrev från bibliotekschef. [Skövde].
Långsiktig planering av den grundläggande högskoleutbildningen. Utdrag ur
måldokument från Högskolan [Skövde].
Utdrag ur kvalitetsutvärderingsdokument från 1997. Högskolebiblioteket. [Skövde]
Högskolan Dalarna, Högskolebiblioteket, Mål- och handlingsplan 1999, 1999-02-24.
Målbeskrivning för KTB (GUB).
Mål för verksamheten vid Göteborgs universitetsbibliotek, Måldokument 1990-08-28.
Mål och handlingsplan för Malmö Högskolas bibliotek 1998-1999.
IT-plan för Malmö högskola.
Mälardalens högskola, kvalitetspolicy sedan 1997-12-19, enligt e-brev mottaget 1999-
11-10 från informatör MDH.
Högskolan i Karlskrona/Ronneby: vision, strategi, omtankar. 1998-05-15.

Årsredovisningar:

Årsredovisning Uppsala universitet 1998
Mitthögskolans årsredovisning 1998
Högskolan på Gotland, årsredovisning 1998
Årsredovisning 1998 Högskolan i Halmstad
Årsberättelse 1998 Göteborgs universitet
Årsredovisning 1998 Högskolan Trollhättan-Uddevalla
Årsredovisning 1998 Högskolan i Gävle
Högskolan Karlskrona/Ronneby Årsredovisning för budgetåret 1998-01-01-1998-12-31
Mälardalens högskola Årsredovisning 1998 Eskilstuna Västerås
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Statistiska meddelanden: Forskningsbiblioteken 1998 Mediebestånd, låneverksamhet,
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rapport 1987:2)
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Webster, Frank, (1995), Theories of the Information Society. - London: Routledge

Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknologin, (1996).-
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Elektroniska källor

Fakta om Telenordia-abonnemanget: Telenordias webbplats
URL: http://www.telenordia.se/produkt.asp?id=32
Medietyp: html-dokument
Upprättad: 2000-01-10

Fakta om SUNET: SUNET:s webbplats
URL: http:// www.sunet.se
Medietyp: pdf-dokument
Upprättad: 1999-09-15

Begrepp från Datatermgruppen
Upphov: Svenska datatermgruppen
URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/
Medietyp: html-dokument
Sidansvarig: Peter Svanberg, Nada, KTH
Uppdaterad: 1999-11-09
Upprättad: 1999-11-18

Internet-undersökningar från NUA
Upphov: NUA, Internet Strategic Consultancy and Web Publishing Solutions
URL: http://www.nua.ie/
Sidinformation: web@nua.ie
Upprättad: 1999-11-18
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URL: http://www.ics.forth.gr/EU/bangemann.html
Upphov: The Institute of Computer Science (ICS), Foundation for Research and
Technology - Hellas (FORTH),
Medietyp:  html-dokument
Sammanställd av Stelios Sartzetakis
Uppdaterad: 1994-12-19, kl 15:09 EET
Upprättad: 1999-11-18

Bo Dahlbom, Välkommen till pratsamhället
Föredrag på TLS vårkonferens i Växjö den 22 maj 1996
URL: http://www.informatik.gu.se/~dahlbom
Medietyp: html-dokument
Upprättad: 1999-12-03

Five U.S. Cities Reach 50% Internet Penetration Mark Among Adults According To
Latest Scarborough Report
Upphov: Scarborogh Research
URL: http://www.scarborough.com/scarbny/press_internet.htm
Publicerad: New York, 1999-10-18
Upprättad: 1999-11-18

Chinese Users to Outnumber US Users by 2010
Upphov: Computer Industry Almanac Inc.
URL: http://www.c-i-a.com
Publicerad: 1999-11-09
Upprättad: 1999-11-19

Money for Growth: The European Technology Investment Report 1998
Upphov: PricewaterhouseCooper (webbplats, via länken Survey Reports)
URL: http://204.198.129.80
Upprättad: 1999-11-19
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BILAGA- ENKÄTER

Frågor till it-chef universitet/högskola:

Lokal tillgång
1) Hur många datorer för studenternas räkning har ni totalt  vid högskolan/universitetet?
(alltså arbetsstationer för ordbehandling, databassökningar, läsa/skicka e-post eller
annat som finns i datasalar eller på andra platser)
Svar: ................. st.

2) Hur många av dessa är nätkopplade med biblioteket så att man når deras resurser
lokalt? (alltså ej via internet)
Svar:.....................................st.

3) Har studenterna obegränsad tillgång dygnet runt till datasalar med hjälp av passerkort
eller dylikt?
Svar: ja nej

4) Om nej, vilka är öppettiderna till studentdatasalarna?
Svar:

5) Har alla studenter vid skolan fri tillgång till resurserna på skolans lokala nätverk?
Svar: ja nej, vi har inget lokalt nät nej, det är
begränsad tillgång till det lokala nätet

6) Om tillgången är begränsad, vilka delar har studenterna inte tillgång till?
Svar:

Tillgång hemifrån
7) Bereds alla studenter vid  skolan möjlighet att få tillgång till det lokala nätverket
genom uppkoppling hemifrån? (förutsatt att de har datorutrustning)
Svar: ja nej

8) Bereds alla studenter vid  skolan möjlighet att kopplas upp mot internet hemifrån?
(förutsatt att de har datorutrustning)
Svar: ja nej

9) Hur stor andel av studentbostäderna erbjuder Internet-uppkoppling?
Svar: inga alla ca.............% vet ej

10) Har skolan påverkat detta på något sätt (tex genom avtal med värd/kommunen)?
Svar: ja nej vet ej

11) Om ja, på vilket sätt?
Svar:

Frågor till bibliotekschef:
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1) Hur många publika datorer har ni totalt på biblioteket? (för katalogsökning,
databassökning, CD-ROM sökning mm)
Svar:.........................stycken

2) Är bibliotekets lokala nätverk en del av högskolans/universitets nät?
Svar: ja nej

Fråga 3,4 och 5 besvaras med kryss i matrisen här nedan under fråga 5, kryssa i alla som
gäller:
3) Vilka resurser finns endast tillgängliga lokalt , dvs från datorer fysiskt på
skolan/biblioteket?

4) Vilka av dessa resurser är endast för studenter registrerade vid skolan, dvs att man
måste ha någon form av lösenord för att kunna utnyttja det?

5) Vilka lokala resurser har studenterna (och andra) tillgång till via internet?

Fråga 3 4
5

CD-ROM databaser [  ] [  ] [  ]
Andra databaser [  ] [  ] [  ]
Lokal bibliotekskatalog [  ] [  ] [  ]
Personalförteckning [  ] [  ] [  ]
Reservation av böcker [  ] [  ] [  ]
Policydokument [  ] [  ] [  ]
Protokoll (tex styrelse-, mötes-) [  ] [  ] [  ]
Annat, ge exempel här nedan [  ] [  ] [  ]

Exempel:.................................................................

6) Finns det datasalar med datorer för tex ordbehandling, e-posthantering m.m. för
studenter på biblioteket?
Svar: ja nej

7) Om det finns, hur många datorer finns där?
Svar:.......................st.

8) Om det finns, har studenterna tillgång till dem efter stängningstid (med hjälp av
passerkort eller dylikt)?
Svar:ja nej

9) Hur många biblioteksanvändare har ni genomsnittligt under ett kalenderår?
Svar:................................stycken

(eller per dag:.........................st)
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TABELLER OCH DIAGRAM- APPENDIX

Diagram 6) Antal student-datorer uppdelat per ställe och på typ
Antal student-datorer
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Diagrammet visar totalt antal studentdatorer vid lärosätet som helhet, uppdelat på
bibliotek och lärosätet (datasal), och på biblioteksdatorerna uppdelat på arbets- och
sökstationer. Lärosätena är sorterade från vänster till höger efter storlek på lärosätet enligt
antal studenter registrerade 1998, små, medel och stora.
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Tabell 7)  Åtkomst av informationsresurser hemifrån

Lärosäte Till gång
till lokalt
nät
hemifrån

Tillgång till
Internet
hemifrån

Tillgång till Internet från
Studentbostad

Storlek på
lärosätet

Örebro nej ja alla Medel
Växjö nej ja alla M
Karlskrona/R ja ja alla på campus Litet
Gävle ja ja ca 80 % L
Skövde ja ja ca 70 % L
Trollhättan/U nej ja ca 20 % L
Karlstad nej nej ca 15 % M
Göteborg nej ja ca 15 % Stort
Uppsala ja ja ca 5 % S
Mälardalen ja ja ca 500 läg. M
Halmstad ja ja vissa studentbost. L
Stockholm ja ja inga, alla är målet S
Malmö nej ja vet ej M
Gotland ja ja vet ej L
Mitthögskolan ja ja inga M
Borås ja ja ca 3% * L
Dalarna nej nej vet ej L

Denna tabell visar om lärosätet ger tillgång till det lokala nätverket och Internet hemifrån,
hur stor andel av studentbostäderna som har Internet-uppkoppling och lärosätets storlek
efter antal studenter registrerade 1998 enligt kategorierna Stort, Litet och Medel.

* i Borås uppger den största hyresvärden AB Bostäder (Karin Johansson) att de håller
på att installera bredband/Internet i alla studentlägenheter/rum (ca 7100 totalt) vilket
skall vara klart  31/1-2000. I dag finns Internet i de ca 200 studentrummen.
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Diagram 8) Tillgänglighet databaser på lärosätena
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 Detta diagram visar antal databaser lärosätet har, hur många av dem som är tillgängliga
över Internet, och tillgängliga på annat sätt t.ex. lokalt på CD-ROM eller via Telnet. Här
visas också lärosätets storlek enligt kategorierna Stort, Litet och Medel baserat på antal
studenter registrerade vid lärosätet 1998.
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Tabell 9) Lärosätenas biblioteksresurser

Lärosäte Bestånd,
hyllmeter

El.dok, titlar i pren . El.dok, enheter Storlek

Uppsala 136173 1725 985 Stort
Stockholm 100997 1499 60 S
Göteborg 58607 2300 362 S
Mitthögskolan 36002 2000 100 Medel
Växjö 3863 12 - M
Karlstad 3641 1308 43 M
Borås 3245 1305 86 Litet
Malmö 3063 4015 512 M
Skövde 1650 1297 - L
Gävle/Sandvik 1615 1221 19 L
Mälardalen 1517 1300 17 M
Trollhättan/Uda 1192 1329 67 L
Halmstad 1083 1340 - L
Karlskrona/Ronn. 770 1300 - L
Gotland 480 1308 16 L
Dalarna - 1400 - L
Örebro 4676 1200 - M

Denna tabell visar lärosätenas bestånd i hyllmeter, antal elektroniska tidskrifter i
prenumeration och enheter och lärosätets storlek enligt kategorierna Stort, Litet och
Medel baserat på antal registrerade studenter 1998.

Siffrorna i denna tabell är helt tagna från SCBs publikation Forskningsbiblioteken
1998, sid 29-30, tabell 20. Jag har bara tagit med de beståndsenheter och bibliotek som
rör denna undersökning.
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Tabell 10) Ekonomiskt resultat

Lärosäte Intäkter Kostnader Verksamhets
utfall

Materiella
anläggnings
tillgångar,
summa efter
avskrivn.

Varav datorer

Uppsala
(tkr)

3155981 -3147163 8818 106713 framgår ej

Göteborg
(tkr)

2986051 -3041276 -55225 514220 framgår ej

Karlskrona/
Ronneby
(kkr)

227706 226755 951 97996
(*31393)

40844

Trollhättan/
Uddevalla
(tkr)

122191 -118131 4060  32236
(**15959)

16032

Mälardalens
högskola
(tkr)

415871 -387143 28728 85802

Halmstad
(tkr)

211359 196162 15198 29194 7261
(9079 e.
avskrivn.)

Gävle (tkr) 220793 -215431 5362 22380 framgår ej
Gotland
(tkr)

76653 -70915 5738 13499 framgår ej

Mitthögskol
an

599843 586810 13033 108371 33254
e. avskrivning

Växjö 31978067
4

-295748679 24031994 8418414

Denna tabell visar lärosätenas intäkter, kostnader och verksamhetens utfall för 1998.
Även posten materiella anläggningstillgångar varav datorer visas i de fall detta
specificerats.
Siffror ur årsredovisningar 1998, resultaträkning och balansräkning

(*bokfört restvärde i balansräkning, summan 97996 från noter, avskrivning ej
medräknat)
(**utgående balans, efter avskrivningar)
Anläggningstillgångar är inventarier, maskiner mm.
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Tabell 11) Lärosätenas intäkt per student

Storlek Lärosäte Intäkt per
student, tkr

L gotland 395
S uppsala 119
S göteborg 101
L karlskrona/r 81
M mitthögskolan 47
L halmstad 46
L gävle 44
M mälardalen 43
M växjö 42
L trollhättan/u 38
L skövde --
L borås --
L dalarna --
M malmö --
M karlstad --
M örebro --
S stockholm --
Denna tabell visar lärosätenas intäkt per student i tkr, lärosätena är indelade enligt
storleksklassificerining Stort, Medel, Litet baserat på antal registrerade studenter 1998.

Tabell 12) Lärosätenas ålder

lärosäte år gammalt
malmö 1
gotland 1
mitthögskolan 6
trollhättan/u 10
karlskrona/r 10
örebro 22
växjö 22
skövde 22
gävle 22
halmstad 22
dalarna 22
mälardalen 22
borås 22
karlstad 32
göteborg 45
stockholm 121
uppsala 522
Denna tabell visar lärosätenas ålder.


