
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2001:46

Aspekter på folkbibliotekens Internetsatsningar
Verksamheter – Intentioner – Regleringar

ERIK EDWARDSON
JONAS ELOFSSON



2

6YHQVN�WLWHO Aspekter på folkbibliotekens Internetsatsningar : verksamheter,
intentioner, regleringar

(QJHOVN�WLWHO Aspects of public libraries’ investments in the Internet: activities,
intentions, control

)|UIDWWDUH Erik Edwardson, Jonas Elofsson

)lUGLJVWlOOW 2001

+DQGOHGDUH Bertil Quentzer, Kollegium 4

$EVWUDFW The aim of this thesis is to study different aspects of the public libraries’
investment in public access computers connected to the Internet. What
level of accessibility can be found at the surveyed libraries concerning
the number of computers open to the public, as well as chat and email
services? What activities have been taking place with the computers in
focus, and what have the goals of these activities been? Is there any
control of content, and what aspects of the Internet are, if that is the case,
subject to censorship. And how do the governmental policies relate to the
surveyed libraries’ intentions and activities regarding the Internet?

In order to answer these questions, each main library in the 42 largest
towns of Sweden was surveyed (response rate: 100 %).

The study also contains a description of the Swedish national IT-policy,
with the main focus on the public libraries’ role in the IT-policy, and
what measures are being taken in order to prevent information gaps.
Furthermore, two surveys of computer habits in Sweden performed by
Statistiska Centralbyrån are described, as well as the debate concerning
the Internet that has been taking place in the Swedish library press.
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���,QOHGQLQJ

����%DNJUXQG
Hösten 1997 publicerade tidskriften )RONHW�L�%LOG�.XOWXUIURQW en artikel av journalisten Anders
R Olsson med rubriken ”Barnporren öppnar dörren”.1 Artikeln utgjorde ett inlägg i den då
pågående debatten kring ett eventuellt innehavsförbud av barnpornografiskt material. Artikeln
publicerades även i )RONHW� L� %LOG�.XOWXUIURQWV nätupplaga.2 Vid ett besök på Malmö
Stadsbibliotek försökte jag (EE) finna artikeln men utan att lyckas. Istället kom enbart ett
kryptiskt felmeddelande upp på skärmen. Jag bad då en bibliotekarie om hjälp att hitta, men
resultatet blev detsamma. Efter att bibliotekets datoransvarige tillkallats konstaterades att
artikeln filtrerats bort. Han förklarade att de installerat ett filtereringsprogram som med hjälp
av en stoppordslista skulle förhindra åtkomsten av pornografiska och rasistiska webbplatser.

På biblioteket var de medvetna om att även seriösa webbplatser som innehöll de förbjudna
orden kunde blockeras. De hävdade dock att de haft så stora problem med att besökare tittat
på pornografiskt material att filtrets fördelar uppvägde nackdelarna. Biblioteket försvarade sig
med att de ej erbjöd alla Internets tjänster, utan endast såg det som en informationskälla bland
andra. De hävdade också att det gick att läsa det otillåtna materialet på personalens datorer
eftersom de inte var spärrade.3

Händelsen väckte viss uppmärksamhet i massmedia. Själv skrev jag en notis i det följande
numret av )RONHW� L� %LOG�.XOWXUIURQW.4 $UEHWHW� 1\KHWHUQD skrev en notis och .YlOOVSRVWHQ
intervjuade mig om incidenten.5 Debatten som följde fördes dock, vad vi vet, endast på
insändarsidor. Det är lätt att se ironin i att just denna artikel censurerades bort. Anders R
Olsson skrev sin artikel i försvar av yttrandefriheten och han visade hur syftena att inskränka
densamma oftast är, eller uppges vara, vällovliga.

Med utgångspunkt från denna erfarenhet valde vi att ägna vår b-uppsats i Biblioteks- och
informationsvetenskap åt att undersöka hur folkbiblioteken i Sverige valt att hantera denna
problematik. Flera frågor väckte vårt intresse: Hur och i vilken omfattning reglerades Internet-
användningen? Fanns det någon gemensam policy eller använde sig biblioteken av olika
metoder? Hur allmänt förekommande var den typen av problem som föranledde att man på
Malmö stadsbibliotek ansåg sig tvungna att installera filtreringsprogram?

Som en bakgrund till vår empiriska studie redogjorde vi för den debatt som förts i USA och
Sverige kring den intellektuella friheten på bibliotek. Utan en fri tillgång på information,
bland annat garanterad genom biblioteken, försvagas yttrandefriheten. Detta innebär att det
inte är oproblematiskt att inskränka Internettillgången med exempelvis filtreringsprogram. För
svenskt vidkommande är det också tveksamt om det är i överensstämmelse med Tryckfrihets-
förordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen att begränsa medborgarnas informationstillgång
på det sättet.6

                                                          
1 Olsson, Anders R:  ”Barnporren öppnar dörren” // )RONHW�L�%LOG�.XOWXUIURQW 1997:8-9, s. 14f.
2 )RONHW�L�%LOG�.XOWXUIURQW, http://www.fib.se/1997.html (2001-04-11).
3 Malmö stadsbibliotek har numera inte filtreringsprogram installerade på de publika Internetdatorerna.
4 Edwardson, Erik: ”Nätcensur på bibliotek”, )RONHW�L�%LOG�.XOWXUIURQW 1997:10, s. 27.
5 ”Stopp för nätporren” // $UEHWHW�1\KHWHUQD 1997-10-24.
6 Heljeberg, Tord: 3RUU�RFK�UDVLVWLVN�SURSDJDQGD�Sn�VYHQVND�IRONELEOLRWHN���VNDOO�IRONELEOLRWHNHQ�WLOOnWD�HWW�IULWW
LQWHUQHWDQYlQGDQGH�HOOHU�VNDOO�PDQ�NRQWUROOHUD�VLQD�WHUPLQDOHU", Borås 1998, s. 57.
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I magisteruppsatsen vill vi bredda vår undersökning. Även denna gång ska vi undersöka
frågor kring reglering men förutom detta även studera sådant som vilka intentioner som ligger
bakom Internetsatsningarna, eventuell verksamhet som bedrivs samt hur tillgången till
Internet ser ut avseende antal datorer och tjänster.

Vår studie motiveras av flera faktorer. En är att vi anser att regleringen av Internet på svenska
folkbibliotek är en fråga av stor principiell vikt som inte tillräckligt har uppmärksammats. En
annan är att det på många bibliotek görs stora och kostsamma IT-satsningar. Vi anser det
därför vara viktigt att såväl bibliotekspersonal som ansvariga politiker i högre utsträckning
tänker igenom vilken roll bibliotekens IT-satsningar bör fylla. För detta krävs diskussioner
samt medvetna strategier och mål. Med utgångspunkt från bibliotekens traditionellt
folkbildande ambitioner framförs ofta argumentet att särskilda insatser bör göras för de
grupper som ej har tillgång till Internet i hemmet eller på arbetet. Till de folkbildande
ambitionerna hör även att man ställer vissa kvalitetskrav på informationen. I och med de
Internetuppkopplade datorerna blir gränserna för vad som kan anses tillhöra bibliotekets
samlingar otydliga.

På vilket sätt kan Internet bli ett verkligt användbart komplement till bibliotekets övriga
samlingar? Allt fler har nu Internetuppkopplade datorer i hemmet. Vad innebär det för
biblioteken? Kanske är det nu viktigare att satsa resurser på olika typer av verksamhet snarare
än att enbart tillhandahålla tekniken. I slutändan kan man fråga sig vilken funktion biblioteken
kommer att fylla i det framtida samhället. Här går meningarna isär. Vissa menar att
bibliotekens roll som informationscentrum kommer att minska medan andra hävdar motsatsen
– att bibliotekens värderande och vägledande funktion kommer att stärkas i och med den
ökande tillgången på information.

����0HWRG�RFK�PDWHULDO
Uppsatsen bygger på en kvantitativ undersökning i form av en enkätstudie. Vi har valt denna
metod då vår ambition varit att kartlägga och undersöka utbredningen av olika företeelser
kopplade till folkbibliotekens publika Internetdatorer.

Då vår avsikt har varit att fokusera på det som är gemensamt och representativt för en viss
population faller det sig naturligt med en kvantitativ metod.7 Metoden har dock sina
svagheter. Eftersom vi inte gjort ett sannolikhetsurval kan vi ej generalisera utifrån den
population som ingår i vår studie. Vi kan således inte uttala oss om svenska folkbibliotek i
allmänhet utan endast om de i studien ingående biblioteken. Kvantitativ metod präglas av
avstånd mellan forskaren och undersökningsobjektet, vilket innebär att vi inte kan registrera
de reaktioner som undersökningen ger upphov till. Även om alla informanter ställs inför
samma enkätfrågor kan de tolka dem olika. Ytterligare ett problem kan tänkas uppstå om
frågorna engagerar respondenterna intellektuellt eller emotionellt. Eftersom detta skiljer
respondenterna från populationen i övrigt kan det ge upphov till ett mätproblem. I vårt fall
kan det till exempel inträffa i samband med de mer känsliga frågor vi ställer kring reglering
och huruvida bibliotekspersonalen upplever det som ett problem att användare besöker
webbplatser med provocerande innehåll. För att i görligaste mån undvika subjektiva svar
valde vi att adressera enkäterna till bibliotekscheferna. Vår förhoppning var att de skulle svara
på ett sätt som var någorlunda representativt för hela personalgruppen på biblioteket.8

                                                          
7 Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn: )RUVNQLQJVPHWRGLN���RP�NYDOLWDWLYD�RFK�NYDQWLWDWLYD�PHWRGHU, Lund
1997, s. 78.
8 a. a., s. 156f.
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Vissa av de aspekter vi behandlat i vår enkät hade tjänat på att ytterligare belysas med
exempelvis intervjuer eller observationer. Detta gäller inte minst de frågor vi ställer kring
bibliotekens intentioner med Internetsatsningarna och den verksamhet de bedriver kring de
publika Internetdatorerna. Vi är medvetna om problemet, men tid och omfång gjorde att vi
tvingades begränsa vår undersökning.

I avsnittet om debatten kring Internet på folkbibliotek har vi begränsat oss till artiklar
publicerade i svensk bibliotekspress från och med 1995. Vi har inte eftersträvat någon
fullständighet utan har koncentrerat oss på artiklar som belyser för oss relevanta aspekter.

Vid genomgången av statliga dokument har vi strävat efter att ta fasta på dem som behandlar
rättvise- och demokratifrågor samt de som även på andra sätt direkt berör folkbiblioteken. Vi
har även studerat två undersökningar av datorvanor genomförda av Statistiska Centralbyrån
1995 samt 2000.

����(QNlWHQ
Vår empiriska undersökning består av en enkät skickad till huvudbiblioteken i de 42
folkrikaste kommunerna, det vill säga kommuner med 50 000 invånare eller fler. Information
om kommunstorlek fick vi från Kommunförbundets webbplats.9 Orsaken till att vi valde de
största kommunerna var att vi utgick från att de kommit längst i sina Internetsatsningar och
kanske därigenom påverkar de mindre biblioteken. Vi har även täckt in de flesta av landets
länsbibliotek.10 De har en rådgivande funktion gentemot kommunbiblioteken, så även i frågor
rörande IT. Antalet bestämdes av att det skulle vara hanterligt.

Vid en enkätundersökning finns det alltid risk för låg svarsfrekvens. Vi har därför eftersträvat
att göra frågeformuläret så tydligt och enkelt som möjligt. För att underlätta bearbetningen av
svaren och öka svarsfrekvensen har vi i görligaste mån sökt undvika öppna frågor samt
begränsa enkätens omfång. Samtliga informanter har besvarat enkäten. Dock har vi på
enskilda frågor fått stort internt bortfall. Vi skickade en provenkät till två på folkbibliotek
verksamma bibliotekarier.

Frågeformuläret utformades med föresatsen att förhållanden och eventuella samband mellan
olika frågor i materialet skulle kunna utläsas. I vissa fall har dock det begränsade antalet
enheter försvårat möjligheterna att utläsa några tendenser ur jämförelserna.

Enkäten skickades ut den 21 september 2000 adresserad till bibliotekschefen på respektive
bibliotek. Adresser och namn hämtades från Bibliotekskalendern utgiven av Svensk
biblioteksförening. Den nionde oktober skickades den första påminnelsen. Den andra och
sista påminnelsen skickades den 30 oktober.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU
Uppsatsen har ett deskriptivt syfte. Enkäten var tänkt att spegla ett antal aspekter av Internet
på folkbibliotek. Hur tillgången till Internet ser ut på biblioteken avseende tjänster och antal

                                                          
99LONHQ�NRPPXQ�KDU�IOHVW�UHVSHNWLYH�PLQVW�DQWDO�LQYnQDUH", http://www.svekom.se/stat/statistik/befordn.htm
(2000-09-15).
10 Samtliga länsbibliotek förutom de i Skara och Härnösand ingår i vår undersökning.
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datorer, vilken verksamhet som bedrivits kring Internetdatorerna och vilka intentioner som
ligger bakom Internetsatsningarna samt hur och i vilken omfattning Internetutbudet är
reglerat.

Utöver detta vill vi även beskriva de statliga IT-strategierna samt debatten i bibliotekspressen
kring Internet på folkbibliotek. När vi granskat debatten samt de statliga dokumenten har vi
bland annat tagit fasta på de argument som förts fram kring vikten av att erbjuda Internet på
folkbiblioteken av demokrati- och rättviseskäl. En målsättning är att jämföra debatten och de
statliga satsningarna med hur det förhåller sig på de undersökta biblioteken. Våra
frågeställningar lyder:

- Hur ser tillgången till Internet ut på de undersökta biblioteken avseende antal datorer och
tjänsterna e-post och chatt?

- Vilken verksamhet har bedrivits kring Internetdatorerna och vilka intentioner ligger
bakom Internetsatsningarna?

- Hur och i vilken omfattning är Internetutbudet reglerat?
- Hur förhåller sig de statliga strategierna till de undersökta bibliotekens verksamheter kring

och intentioner med Internet?

����'LVSRVLWLRQ
.DSLWHO� ��� ,QOHGQLQJ. Vi redogör för bakgrunden till varför vårt intresse för ämnet väcktes
samt för uppsatsens syfte och frågeställningar. Metod och material samt tidigare studier
redovisas.

.DSLWHO� ��� )RONELEOLRWHNHQ� RFK� GHQ� QDWLRQHOOD� ,7�SROLWLNHQ. Delar av den nationella IT-
politiken redovisas utifrån ett urval av IT-kommissionernas dokument, regeringens IT-
propositioner, folkbibliotekens anslutning till SUNET, utredningen Kulturnät Sverige,
bibliotekslagen samt föreningen SeniorNet Sweden. Fokus ligger på vilken roll
folkbiblioteken getts i IT-politiken. En annan aspekt som betonas är förslag till åtgärder som
syftar till att förhindra uppkomsten av informationsklyftor. Kapitlet avslutas med en kritisk
diskussion.

.DSLWHO� ��� $QYlQGQLQJ� DY� GDWRUHU� RFK� ,QWHUQHW� L� KHPPHW. I detta avsnitt har två
undersökningar av datorvanor i Sverige utförda av Statistiska Centralbyrån studerats. Den
tidigare är från 1995 och den senare är från 2000. Fokus ligger på tillgång respektive
användning av datorer och Internet i hemmet. De två undersökningarna jämförs med varandra
för att förändringar över tid ska kunna utläsas.

.DSLWHO� ���'HEDWWHQ� L� ELEOLRWHNVSUHVVHQ. Detta kapitel ägnas åt den debatt som sedan 1995
förts i svensk bibliotekspress kring Internet på folkbibliotek. Kapitlet avslutas med en
diskussion där bland annat våra synpunkter kring den intellektuella friheten på bibliotek
framförs.

.DSLWHO����(QNlWUHGRYLVQLQJ. Enkätsvaren redovisas i form av diagram och löpande text samt
diskussioner förs kring resultaten. Följande aspekter av Internetanvändning på svenska
folkbibliotek studeras: Tillgång och efterfrågan avseende tjänster och antal datorer,
Verksamheter och intentioner samt Internetutbudets reglering.

.DSLWHO����$YVOXWQLQJ. Frågeställningarna besvaras.

.DSLWHO����6DPPDQIDWWQLQJ.
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����7LGLJDUH�VWXGLHU
6RP�YlQWDW�KDU�GHW�VNULYLWV�HWW�IOHUWDO�XSSVDWVHU�VRP�EHKDQGODU�ROLND�DVSHNWHU�DY�,QWHUQHW�Sn
IRONELEOLRWHN��,�GHWWD�DYVQLWW�SUHVHQWHUDV�GH�VRP�KDIW�VW|UVW�UHOHYDQV�I|U�YnUW�DUEHWH�

Hösten 1999 skrev vi uppsatsen )ULKHW�XQGHU�DQVYDU���UHJOHULQJHQ�DY�SXEOLND�LQWHUQHWGDWRUHU
YLG� VYHQVND� IRONELEOLRWHN.11 Vårt empiriska material bestod huvudsakligen av enkätsvar från
huvudbiblioteken i 75 kommuner. Därtill kom ett antal intervjuer med representanter för
bibliotek som utmärkt sig för något av de förhållningssätt vi tyckte oss skönja i materialet,
samt studier av de senaste årens debatt i frågan.

I enkäten ställdes bland annat frågor om huruvida filtreringsprogram installerats, om chatt och
e-post tilläts, hur datorerna var placerade samt om man antagit speciella regler för
användandet av de publika Internetdatorerna.

En relativt stor andel (63 %) uppgav att de inte upplevde några problem med att användare
besökte webbplatser med provocerande innehåll. Flera informanter ställde sig emellertid
tveksamma till huruvida chatt hörde hemma på folkbibliotek. En tredjedel hade infört någon
form av begränsning av denna tjänst. Antingen var det helt förbjudet eller så tilläts chatt
endast på vissa av bibliotekets datorer. Däremot ansågs det mindre problematiskt att tillåta e-
post. Vår undersökning visade att de flesta bibliotek erbjöd denna tjänst. Endast sju (9 %)
bibliotek tillät överhuvudtaget inte e-post, medan fem (7 %) tillät det på vissa datorer.12

Hela 17 procent av de undersökta biblioteken hade installerat filtreringsprogram. I USA var
motsvarande siffra 14,6 procent. Endast ett bibliotek angav att de installerat filter enkom på
barnavdelningen. Övriga bibliotek, frånsett de med åldersgräns, gjorde således ingen skillnad
på barn och vuxnas tillgång till Internet.13

Medan vissa inte alls infört några regleringar kring Internetanvändningen, så hade andra
utarbetat en noggrann policy som angav vad som tilläts. Femtiofyra bibliotek (72 %) angav att
de formulerat skriftliga regler. En femtedel av biblioteken krävde att användaren skriftligen
intygade att följa bibliotekets regler. Dessutom förekom att användarna tvingades underteckna
ett avtal samt legitimera sig var gång de önskade utnyttja bibliotekets Internetresurser.14

Ett vanligt sätt att stävja missbruk var att medvetet placera datorerna så att personalen hade
uppsikt över dem. Åtgärden sades även fungera preventivt genom att en sorts självcensur
inträdde. Vanligt förekommande var att datorerna placerats framför låne- eller informations-
disken. Fyrtionio (65 %) av biblioteken hade valt en öppen placering.15

En i vårt tycke hög andel angav att de infört åldersgräns. Antalet var i detta fall 19 (26 %)
bibliotek. Fem av dessa hade emellertid endast åldersgräns på vissa av bibliotekets datorer.
Åldersgränsen varierade kraftigt mellan biblioteken. Vissa hade satt den så lågt som vid sex
års ålder, men det förekom även exempel på att åldersgränsen var satt till 18 år.16

                                                          
11 Edwardson, Erik; Elofsson, Jonas: )ULKHW�XQGHU�DQVYDU"���UHJOHULQJHQ�DY�SXEOLND�LQWHUQHWGDWRUHU�YLG�VYHQVND
IRONELEOLRWHN, Borås 1999.
12 a. a., s. 11ff.
13 a. a., s. 13-16.
14 a. a., s. 16f.
15 a. a., s. 18.
16 a.a., s. 19.
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Två magisteruppsatser har skrivits vid Bibliotekshögskolan i Borås som behandlar filtrering
av Internet på folkbibliotek. Intressant nog representerar de två ytterligheter i debatten om
huruvida Internettillgången på bibliotek bör vara oreglerad eller inskränkas. Tord Heljeberg
skrev 1998 uppsatsen 3RUU� RFK� UDVLVWLVN� SURSDJDQGD� Sn� VYHQVND� IRONELEOLRWHN� �� VNDOO
IRONELEOLRWHNHQ� WLOOnWD� HWW� IULWW� LQWHUQHWDQYlQGDQGH� HOOHU� VNDOO� PDQ� NRQWUROOHUD� VLQD
LQWHUQHWWHUPLQDOHU" Heljeberg pläderar för ocensurerad tillgång till Internets resurser. Marie
Wallin skrev 1999 uppsatsen 'HW� JnU� Sn� YlUGLJKHWHQ� O|V��2P� SRUQRJUDIL�� DUEHWVPLOM|� RFK
ELEOLRWHN. I denna uppsats driver hon tesen att pornografi inte bör tillåtas på biblioteken.

Tord Heljebergs problemformulering lyder: ”Skall de ansvariga för svenska folkbibliotek
tillåta ett fritt och okontrollerat internetanvändande från allmänhetens sida eller skall de ha
fria händer att lokalt anta bestämmelser som begränsar tillgången till delar av nätet?”17

Inledningsvis redovisar han tydligt sin ståndpunkt: ”biblioteken bör erbjuda sina besökare
(åtminstone den vuxna kategorin) ett så fullständigt och ocensurerat internetutbud som
möjligt.”18 Hans undersökning av hur svenska folkbibliotek hanterar problematiken är baserad
på en enkätundersökning innefattande femton svenska folkbibliotek.19 Vidare redogör han för
den svenska och amerikanska debatten. Heljeberg menar att de bibliotek som censurerar sina
Internetresurser med stor sannolikhet bryter mot svensk lagstiftning så som den är formulerad
i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.20

Marie Wallins uppsats representerar den motsatta ståndpunkten i frågan. Uppsatsen är baserad
på feministisk teoribildning, bland annat den norska kvinnoforskaren Berit Ås fem härskar-
tekniker21 samt teorin om genussystemet, så som den formulerats av Yvonne Hirdman.
Wallins undersökning består av enkätsvar från 76 personer som arbetar inom biblioteks-
världen och intervjuer av 21 bibliotekarier. Hon anser sig få stöd för sin åsikt att censurera
bort pornografin i Regeringsformens 1 kap. § 2, som bland annat uttrycker att män och
kvinnor skall tillförsäkras lika rättigheter, samt 2 kap. § 13, som bland annat säger att
yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till enskilds anseende.22

Inte heller ger hon dem rätt som menar att begränsningar i Internetutbudet strider mot
grundlagens försvar av informationsfrihet. Ytterligare argument för sin åsikt finner hon i
Jämställdhetslagen, då hon menar att pornografi undergräver förtroendet och respekten mellan
könen och förstör jämställdhetssträvanden.

Lovisa Kjell och Maria Låstberg har i en magisteruppsats undersökt utbildningar i
datorhantering som erbjöds på fem folkbibliotek i Västra Götalands län.23  Deras
frågeställningar var hur de undersökta biblioteken valt att utforma sina utbildningar samt vilka
mål och syften de hade med dem. Uppsatsförfattarna valde detta ämne eftersom de ansåg det
vara av stor vikt att biblioteken erbjuder undervisning i datorutbildning. Som metod användes
kvalitativa intervjuer. De i studien ingående biblioteken bestod av: två huvudbibliotek, ett
stadsdelsbibliotek, ett integrerat folk- och skolbibliotek samt ett filialbibliotek.

                                                          
17 Heljeberg, s.3.
18 a a, s. 1f.
19 a a, s. 38.
20 a a, s. 57.
21 Berit Ås fem härskartekniker är: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information,
dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam.
22 Wallin, Mari: 'HW�JnU�Sn�YlUGLJKHWHQ�O|V��2P�SRUQRJUDIL��DUEHWVPLOM|�RFK�ELEOLRWHN� Borås 1999, s. 21.
23 Kjell, Lovisa; Låstberg, Maria: 'DWRUXWELOGQLQJ�Sn�IRONELEOLRWHN���HQ�XQGHUV|NQLQJ�DY�JUXQGOlJJDQGH
GDWRUXWELOGQLQJDU�I|U�YX[QD�ELEOLRWHNVDQYlQGDUH, Borås 2000.



10

Samtliga undersökta utbildningar riktade sig enbart till nybörjare. Kvinnor och pensionärer
utgjorde prioriterade målgrupper. Undervisningsgruppernas storlek varierade från enskild till
undervisning till 20 personer. Utbildningstiden var i de flesta fall en timme. Den del av
utbildningen som behandlade Internet bestod huvudsakligen i att lära ut hur webbsidor är
uppbyggda, olika sätt att navigera, informationssökning med hjälp av sökmaskiner samt hur
man skaffar och använder e-post.

De framhöll vikten av att bibliotekarier tar sin pedagogiska roll på stort allvar. Under-
sökningen visade emellertid att ingen av utbildningarna var planerad utifrån några
pedagogiska aspekter. Inte heller hade någon av informanterna pedagogisk utbildning. Tre
hade dock viss utbildning inom datoranvändning.24

                                                          
24 Kjell, s. 68ff.
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��)RONELEOLRWHNHQ�RFK�GHQ�QDWLRQHOOD�,7�SROLWLNHQ

,� I|OMDQGH� DYVQLWW� JnU� YL� LJHQRP� GHODU� DY� GHQ� QDWLRQHOOD� ,7�SROLWLNHQ�� 1lUPDUH� EHVWlPW
XQGHUV|NV� HWW� XUYDO� DY� ,7�NRPPLVVLRQHUQDV� GRNXPHQW�� UHJHULQJHQV� ,7�SURSRVLWLRQHU�
IRONELEOLRWHNHQV�DQVOXWQLQJ� WLOO�681(7��XWUHGQLQJHQ�.XOWXUQlW�6YHULJH��ELEOLRWHNVODJHQ�VDPW
I|UHQLQJHQ� 6HQLRU1HW� 6ZHGHQ��)RNXV� OLJJHU� Sn� YLONHQ� UROO� IRONELEOLRWHNHQ� JHV� L� ,7�SROLWLNHQ
VDPW�GH�I|UVODJ�WLOO�nWJlUGHU�VRP�V\IWDU�WLOO�DWW�I|UKLQGUD�XSSNRPVWHQ�DY�LQIRUPDWLRQVNO\IWRU�

����,7�NRPPLVVLRQHUQD
Omkring 1970 blev datorpolitiken ett område av intresse för staten, politiska partier och olika
intresseorganisationer. Till skillnad från senare tiders entusiasm målades emellertid ofta en
hotbild upp. Det befarades att den personliga integriteten kunde hotas samt att arbetslösheten
och samhällets sårbarhet skulle öka. För att reglera datoranvändningen grundades Data-
inspektionen 1973. Samma år antogs Datalagen.

Under 1980-talet var den svenska dataindustrin en av de industrier som fick statligt stöd.
Staten gick också in som delägare för att understödja den inhemska dataindustrin. Synsättet på
teknologin förändrades successivt. Till skillnad från tidigare, då IT enbart betraktats som ett
sätt att effektivisera den industriella produktionen, kom de kommunikativa aspekterna att
betonas alltmer.25

De statliga satsningarna gav dock inte de resultat man hoppats på vilket föranledde att man
under 1990-talet försökte finna nya metoder för att understödja utvecklingen inom IT-
sektorn.1993 presenterade Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) rapporten +XU�YL�WDU�6YHULJH
LQ� L� LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHW� QX� ±� WLOO� JDJQ� I|U� V\VVHOVlWWQLQJ� RFK� WLOOYl[W. Flera departement
uppvaktades av en delegation från IVA.26 Per Unckel, dåvarande utbildningsminister,
reagerade positivt och lät publicera den som en rapport från Utbildningsdepartementet (Ds
1994:19). I sitt förord hävdar han att IT-utvecklingen kommer leda till en genomgripande
samhällsförändring där såväl arbetsliv som privatliv kommer att påverkas. I dokumentet
föreslås att en IT-kommission inrättas med uppgift att formulera en nationell IT-vision samt
initiera projekt. Det påpekas att finansiella medel måste tillskjutas och att såväl stat som
näringsliv bör bidra.27

Den sjunde februari 1994 höll Carl Bildt, dåvarande statsminister, ett uppmärksammat tal vid
ett symposion anordnat av IVA. Carl Bildts tal ”Sverige mot IT-toppen” var i hög grad
visionärt. Han hävdade att vi befinner oss i övergången mellan industri- och informations-
samhälle och att detta medför förändringar i såväl politiska som ekonomiska system. Om vi
inte inser detta kommer Sverige som nation oundvikligen att hamna på efterkälken. I talet
kopplade Bildt samman de liberala politiska visionerna med den tekniska utvecklingen. Bland
annat hävdade han att kollektivism och centralisering hör industrisamhället till, medan det
kommande informationssamhället präglas av decentralisering och mångfald.28

De visioner som Carl Bildt målade upp i sitt tal har tydliga likheter med 7KH� 1DWLRQDO
,QIRUPDWLRQ� ,QIUDVWUXFWXUH� $FW� �1,,�� som USA:s kongress antog 1993. NII syftade till att

                                                          
25 Johansson, Magnus��6PDUW��IDVW�DQG�EHDXWLIXO���RQ�UKHWRULF�RI�WHFKQRORJ\�DQG�FRPSXWLQJ�GLVFRXUVH�LQ�6ZHGHQ
���������, Linköping 1997, s. 175f.
26 Utbildnings-, Kommunikations-, Finans- och Industridepartementet.
27 Johansson, s. 177.
28 a. a., s. 178ff.
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skapa en nationell satsning på kommunikation och information. Liknande visioner
formulerades ungefär samtidigt i ett flertal länder efter amerikansk modell.29

Med Carl Bildt som ordförande bildade så den borgerliga regeringen den 17 mars 1994
Sveriges första IT-kommission. I kommissionen ingick ett flertal statsråd samt företrädare för
näringslivet, utbildningen, förvaltningen och samhället i övrigt. Oppositionen var emellertid
inte representerad. Kommissionens huvudsakliga uppgift var att verka för en bred IT-
användning inom alla samhällssektorer.30

De mål och riktlinjer som låg till grund för kommissionens arbete presenterades i betänkandet
,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLQ� ±� 9LQJDU� nW� PlQQLVNDQV� I|UPnJD (SOU 1994:118). Betänkandet
liknar i mångt och mycket Carl Bildts tal. Det är en visionär och utvecklingsoptimistisk text
som ideologiskt ligger i linje med den liberala framtidsvisionen. Såväl hot som möjligheter
målas upp. En bred målsättningsdiskussion förs om vilka åtgärder som krävs för att IT ska
bidra till att höja individers livskvalitet och öka näringslivets konkurrenskraft. Ett antal
områden framhålls som särskilt prioriterade: utbildning och forskning, rättsväsendet, offentlig
förvaltning, hälso- och sjukvård, infrastruktur för IT, näringsliv samt IT-forskning.
Kommissionen säger sig ha en opinionsbildande funktion. Mycket av det som diskuteras i
betänkandet är emellertid sådant som statsmakten endast har ett begränsat inflytande över.31

I betänkandet definieras IT som ”ett brett spektrum av möjligheter och metoder att utveckla
och förmedla kunskap.”32 Utgångspunkten är att vi befinner oss i ett övergångsskede mellan
industri- och kunskapssamhälle som kommer att bli lika omvälvande för människors liv som
övergången från jordbruks- till industrisamhälle. Utvecklingen ger oss stora möjligheter till
höjd livskvalitet och utvecklat välstånd men ställer samtidigt stora krav på oss - som nation
och som individer. Vi måste bygga upp en effektiv informationsförsörjning och förmå att
utnyttja den snabba kunskapsutvecklingen för att kunna fortleva som en av de ledande
välfärdsnationerna. Om datoriseringen tidigare setts som ett hot ses den nu som en
förutsättning för att kunna trygga en hög sysselsättning.33

Kommissionen framhåller marknadens och individens betydelse för utvecklingen. Däremot
ges staten en underordnad roll. Dess uppgift är enbart att stimulera och stödja samt undanröja
hinder och vara ett föredöme. De menar även att statens uppgifter är temporära och verkar
tänka sig att utvecklingen av sig självt kommer att gå i en önskvärd riktning när den väl har
kommit igång.34

Om informationsteknologin ska kunna slå igenom menar kommissionen att den måste vara
möjlig att använda av alla människor överallt, inte enbart av experter. Individernas behov och
engagemang måste utgöra utvecklingens drivkraft. Medborgarnas bristfälliga intresse och
engagemang ses emellertid som ett hinder för en sådan utveckling.35

                                                          
29 Johansson., s. 174.
30 ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLQ���YLQJDU�nW�PlQQLVNDQV�I|UPnJD (SOU 1994:118), Stockholm 1994, s. 5.
31 Hasselbladh, Hans: ”Den nationella IT-kommissonen som modern maktutövning”, +lIWHQ�I|U�.ULWLVND�6WXGLHU,
1988:1, s. 7f.
32 ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLQ, s. 5.
33 a. a., s. 5ff, 28ff.
34 a. a., s. 7, 41ff.
35 a. a., s. 7, 41.
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Bibliotekens roll i IT-satsningen nämns endast i förbigående. I kapitlet ”Utbildningen och
forskningen” framhålls att kontakter med bibliotek och andra kulturinstitutioner underlättas i
och med att ett informationsnätverk bestående av skolor, universitet och högskolor skapas.36 I
kapitlet om förvaltningen står: ”De offentliga biblioteken ska utnyttjas för att information om
samhällsfrågor, men också om t. ex. litteratur, konst och musik, elektroniskt ska kunna nå
alla. Översättningstjänster för offentlig information ska finnas på de stora invandrar-
språken.”37

I och med socialdemokraternas maktövertagande 1994 bildades den andra IT-kommissionen
den 19 januari 1995. Ordförande blev samordningsminister Jan Nygren. Kommissionen var
uppdelad i fyra olika arbetsgrupper. En av dessa hade utbildning, kunskap, kultur och media
som ansvarsområde.38 Enligt regeringens direktiv framgick även att kommissionen särskilt
skulle belysa IT-utvecklingen inom kultur- och mediasektorn: ”En ökad tillgänglighet till
databaser och datanät är väsentligt inom folkbiblioteken. Kommissionen bör föreslå åtgärder
som främjar en sådan tillgänglighet.”39

IT-kommissionens arbetsprogram liknar i mångt och mycket den föregående kommissionens
betänkande men vissa skillnader finns. Den andra kommissionen är inte lika entydigt positiva
till IT utan framhåller i större utsträckning riskerna med den nya tekniken. Bland annat
påpekas att den kan leda till ökad social segregering eftersom de grupper som inte behärskar
tekniken riskerar att utestängas från arbetslivet.40

I betänkandet konstateras att Sverige har goda förutsättningar för att bli en ledande IT-nation.
Inte minst eftersom tillgången till datorer totalt sett är hög i Sverige jämfört med andra länder.
Samtidigt framhålls att det finns stora variationer mellan olika samhällssektorer och att
tillgången inte säger så mycket om den faktiska IT-användningen.41 De frågar sig även om
fokuseringen på IT alla gånger kan anses motiverad: ”Betyder t. ex. goda daghem och
förskolor mer för att ge unga människor någorlunda likvärdiga förutsättningar i livet än
tillgången till datorer i skolan?”42

En av kommissionens arbetsuppgifter var att sprida kunskap om den nya teknikens
möjligheter och användningsområden. Skolan tilldelades en central roll men även institutioner
utanför det ordinarie utbildningsväsendet framhölls. I detta sammanhang omnämndes bland
annat folkbildningsorganisationerna och biblioteken.43

I kapitlet ”Utbildning, kunskap, kultur och media” ägnas biblioteken ett särskilt utrymme. Här
påpekas att biblioteken har en lång tradition i att utnyttja IT och ett unikt kunnande när det
gäller att söka, värdera och sovra information. Samtidigt konstateras att vi befinner oss i en ny
situation som kräver nya arbetssätt och kunskaper, bland annat därför att en allt större del av
informationen inte är platsbunden utan universellt tillgänglig. Biblioteken ska inte bara
tillhandahålla de stora datanätverken utan även bistå användarna med att orientera sig i det
snabbt växande utbudet av information.44

                                                          
36 ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLQ, s. 10.
37 a. a�, s. 14.
38 De tre övriga arbetsgrupperna ansvarade för: Företag, förvaltning, tillverkare och användare; Arbetsliv och
arbetsorganisation; Konsekvensanalyser.�(,7�NRPPLVVLRQHQV�DUEHWVSURJUDP�������� (SOU 1995:68), s. 8).
39 .RPPLVVLRQ�I|U�DWW�IUlPMD�HQ�EUHG�DQYlQGQLQJ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN (Dir. 1995:1), s. 27.
40 ,7�NRPPLVVLRQHQV�DUEHWVSURJUDP��������, s. 32.
41 a. a., s. 12.
42 a. a., s. 33.
43 a. a., s. 16.
44 a. a., s. 23f.
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Den tredje IT-kommissionen tillkom med regeringsombildningen mars 1996.
Kommunikationsminister Ines Uusman valdes till ny ordförande. I juni samma år gavs
kommissionen ytterligare arbetsuppgifter i det tilläggsdirektiv som tillkom till följd av
regeringens IT-proposition. En av de frågor kommissionens arbete koncentrerades till var hur
tillgängligheten till IT skulle kunna öka oberoende av bostadsort, kön, utbildning och ålder.45

Följande åtgärder genomfördes för att bidra till en ökad tillgänglighet bland grupper som
ansågs vara förbisedda och i behov av särskilda åtgärder.

,7� RFK� KDQGLNDSS: Kommissionen överlämnade en skrivelse till regeringen om förslag till
åtgärder för hur IT skulle kunna användas för att underlätta funktionshindrades liv. De
föreslagna åtgärderna kom sedan att inarbetas i regeringens IT-proposition. Regeringen gav
även Handikappinstitutet i uppdrag att utarbeta ett program för handikappades och äldres
användning av IT.

.YLQQRU� RFK� ,7: I samarbete med Socialdepartementet genomfördes ett seminarium där
kvinnors användning av och inställning till IT diskuterades. Ett antal förslag till åtgärder för
att underlätta kvinnors användning formulerades, bland annat att IT-centra skulle skapas och
att datortekens verksamhet skulle inriktas på yrkesgrupper som inte på annat sätt kom i
kontakt med IT. Kommissionen ville även verka för att kvinnor skulle ges möjlighet att
påverka teknikutvecklingen och användningen av IT.

6HQLRU1HW�6ZHGHQ: För att främja äldres användning av IT och anpassa tekniken till de äldres
behov initierade kommissionen hösten 1996 den ideella föreningen SeniorNet Sweden.46

Föreningen arrangerar bland annat de uppmärksammade SeniorSurf-dagarna.

Den nuvarande, och i ordningen fjärde, IT-kommissionen tillkallades enligt ett
regeringsbeslut från den 14 maj 1998. Dess uppdrag är mer långsiktigt än föregående
kommissioners och gäller till och med 30 juni år 2003, då en slutrapport ska lämnas till
regeringen. Kommissionen lyder under kommunikationsdepartementet och näringsminister
Björn Rosengren är dess ordförande.47

Verksamheten är inriktad mot sex huvudområden.48 För varje huvudområde verkar ett
observatorium som följer och analyserar utvecklingen samt svarar för den internationella
bevakningen på området.49

I ,7�NRPPLVVLRQHQV� UDSSRUW� I|U� YHUNVDPKHWVnUHW� ��������� redovisas de väsentliga IT-
relaterade framtidsområden som prioriterats för verksamheten under året. Även här beskrivs
såväl möjligheter som risker med IT-samhället. Allas deltagande i IT-samhället bedöms vara
en förutsättning för att demokratins ställning ska kunna tryggas även i framtiden. Därför
betonas att man såväl inom utbildningsväsendet som i övriga samhället aktivt motverkar
utanförskap på detta område. Samtidigt framhålls IT som ett medel för ökat deltagande i
samhällsutvecklingen.50

                                                          
45 )DNWD�RP�,7�NRPPLVVLRQHQ���EDNJUXQG, http://www.itkommissionen.se/om/om_bakgrund.html (2000-10-19).
46 1\D�WLGHU��Q\D�I|UXWVlWWQLQJDU (SOU 1998:65), s. 26.
47 )DNWD�RP�,7�NRPPLVVLRQHQ���EDNJUXQG, http://www.itkommissionen.se/om/om_bakgrund.html (2000-10-19).
48 Området för IT-rättsliga frågor; området för IT och säkerhet; IT och tillväxtområdet; området för IT,
demokrati och medborgarskap samt området för IT, lärande kunskap och kompetens.
49 )DNWD�RP�,7�NRPPLVVLRQHQ���YHUNVDPKHWVSODQ, http://www.itkommissionen.se/om/om_verksmht.html
(2000-10-19).
50 6NULYHOVHU�WLOO�UHJHULQJHQ, http://www.itkommissionen.se/skrivels/s_intro.html#2000 (pdf-fil, 2000-10-19),
s. 5.



15

����,7�SURSRVLWLRQHUQD
Våren 1996 lämnade den dåvarande socialdemokratiska regeringen propositionen cWJlUGHU
I|U� DWW� EUHGGD� RFK� XWYHFNOD� DQYlQGQLQJHQ� DY� LQIRUPDWLRQVWHNQLN (prop. 1995/96:125) till
riksdagen. I propositionen föreslås tre prioriterade uppgifter: rättsordningen, en generell och
hög utbildningsnivå samt samhällets informationsförsörjning.

5lWWVRUGQLQJHQ måste anpassas till den snabba tekniska utvecklingen. Dels måste den
motverka olika typer av missbruk och oönskade följder av denna utveckling, dels får den inte
utgöra ett hinder för en rationell IT-användning.51

(Q�JHQHUHOO�RFK�K|J�XWELOGQLQJVQLYn är enligt propositionen en förutsättning för ett kunskaps-
och informationssamhälle där alla medborgare är delaktiga i utvecklingen. Därför föreslogs
att IT-kunskaper skulle föras in på alla nivåer i utbildningsväsendet inom tre år.52

6DPKlOOHWV� LQIRUPDWLRQVI|UV|UMQLQJ innefattar såväl fysiska nätverk som innehållet i och
regelverket kring gemensamma informationssystem. I propositionen formuleras målsättningen
att utforma en väl fungerande infrastruktur för samhällets informationsförsörjning som ger
hög tillgänglighet till grundläggande information samt befrämjar tillväxten.53

Åtta övergripande mål formuleras för den statliga IT-politiken.54 Två av målen är att IT-
utvecklingen ska omfatta hela befolkningen samt att alla ska ges lika möjligheter i
övergången från industrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle. På så vis kan IT
bli ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa. En bred tillgång till information och
kunskap ger även förutsättningar för ökad delaktighet i samhällslivet. Det betonas att såväl
kvinnors som mäns erfarenheter och kompetens ska utnyttjas i IT-utvecklingen.55 Detta mål
formulerades bland annat utifrån insikten att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad.
Många kvinnor inom till exempel vård och omsorg kommer inte i kontakt med datorer i sitt
yrke. Särskilda insatser krävs därför för att förbättra kvinnors möjligheter att lära sig IT.56

I propositionen ingår ett handlingsprogram för den framtida IT-politiken där de övergripande
målen konkretiseras. Under rubriken ”Bibliotekens roll i kunskapssamhället” ägnas
biblioteken särskild uppmärksamhet. Regeringen framhåller att det svenska biblioteks-
väsendet har varit en föregångare i att utnyttja ny teknik för att förnya och utveckla sin
verksamhet. LIBRIS-systemet lyfts fram som ett belysande exempel. Det behöver dock enligt
regeringen moderniseras och göras mer användarvänligt. Därför gavs Kungliga biblioteket
uppdraget att utveckla LIBRIS till ett modernt och heltäckande bibliotekssystem.

                                                          
51 cWJlUGHU�I|U�DWW�EUHGGD�RFK�XWYHFNOD�DQYlQGQLQJHQ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN (Regeringens proposition
1995/96:125), s. 19.
52 a. a�, s. 5.
53 Ibid.
54 Målen är: DWW utnyttja IT:s möjligheter på ett aktivt sätt som bidrar till att skapa tillväxt och sysselsättning och
som stärker Sveriges konkurrenskraft; DWW värna allas lika möjligheter så att IT kan bli ett medel för ökad
kunskap, demokrati och rättvisa; DWW utnyttja såväl kvinnors som mäns erfarenheter och kompetens i IT-
utvecklingen; DWW utnyttja IT för att utveckla välfärdssamhället och öka medborgarnas livskvalitet; DWW använda IT
för att stödja grupper med särskilda behov; DWW skapa bred tillgång till information för ökad delaktighet och
kunskapsutveckling; DWW bevara och utveckla det svenska språket och kulturen i en alltmer gränslös värld; DWW
använda IT för att öka effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet och förbättra servicen till medborgare
och företag.
55 cWJlUGHU�I|U�DWW�EUHGGD�RFK�XWYHFNOD�DQYlQGQLQJHQ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN, s. 13f.
56 a. a., s. 32.
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Enligt regeringen spelar skol- och folkbiblioteken en viktig roll när det gäller att minimera
risken för att informationsklyftorna ökar med den pågående IT-utvecklingen.
Förutsättningarna är goda då folkbiblioteken är spridda över hela landet och når stora grupper
av människor. Regeringen påpekar dock att det krävs särskilda insatser för att möta de krav
IT-utvecklingen ställer, bland annat framhåller de att skol- och folkbiblioteken måste
samarbeta för att ge kommuninnevånarna god service. Den informationsteknologiska
utvecklingen kräver också att biblioteksverksamheten utvecklas och omvärderas.57

I mars 2000 överlämnade den nuvarande regeringen propositionen (WW� LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH
I|U�DOOD (prop. 1999/2000:86) till riksdagen. Propositionen innehåller en uppföljning av 1996
års IT-proposition. De grundläggande mål och prioriterade åtgärdsområden som formulerades
i denna kvarstår, men har utvecklats och preciserats. En övergripande ambition i 1999 års IT-
proposition är att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle där DOOD
medborgare är delaktiga. IT-politiken ska inte ses som ett isolerat område utan bidra till att de
allmänna politiska målen uppfylls. Regeringen föreslår tre prioriterade uppgifter för den
framtida IT-politiken: tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till
informationssamhällets tjänster.58

Användarnas förtroende för den nya tekniken framställs som en förutsättning för
informationssamhällets utveckling. För att främja WLOOLWHQ krävs lagstiftningsåtgärder, bland
annat för att den elektroniska handeln ska kunna utvecklas. Det är också av avgörande
betydelse att föräldrar och personal inom skola och barnomsorg ska kunna skydda barn från
olagligt och skadligt innehåll på Internet.59

Medborgarnas NRPSHWHQV att använda IT styrs av utbildningsinsatser i skola och arbetsliv
samt av det praktiska utnyttjandet. Regeringen påpekar att personaldatorreformen skapat goda
förutsättningar för att utveckla IT-kompetensen hos allmänheten. Förutom av demokrati- och
rättviseskäl hävdas att en bred satsning på IT-kompetens är vad som krävs om Sverige ska
kunna konkurrera internationellt.60

7LOOJlQJOLJKHWHQ ska säkras genom en väl utbyggd infrastruktur, bättre informationstjänster
samt enklare åtkomst till offentlig information. Regeringen konstaterar att situationen
förändrats sedan den första IT-propositionen, där det hävdades att de fysiska
kommunikationsnätverken var väl utbyggda i Sverige. Den snabba utvecklingen inom IT-
området kräver ytterligare utbyggnad, vilket i glest befolkade delar av landet kan komma att
kräva regionalpolitiska insatser.61

I propositionen konstateras att Sverige är en av världens ledande IT-nationer, men att det
samtidigt råder stora skillnader i datoranvändande mellan olika befolkningsgrupper. Då
regeringens ambition är att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle
tillgängligt för alla krävs speciella åtgärder för att nå de grupper som riskerar att bli
åsidosatta. Ett positivt utfall av den tekniska utvecklingen är inte given, eftersom den

                                                          
57 cWJlUGHU�I|U�DWW�EUHGGD�RFK�XWYHFNOD�DQYlQGQLQJHQ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN, s. 38f.
58 (WW�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH�I|U�DOOD, s. 1.
59 a. a., s. 22, 117ff.
60 a. a., s. 23. År 1998 infördes möjligheten att skattefritt kunna använda en av arbetsgivaren tillhandahållen
datorutrustning för privat bruk (s. 16).
61 a. a., s. 22.
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inrymmer flera möjliga scenarier: ”En mörkare framtidsbild domineras av risker och problem
som utanförskap och utslagning, hot om nya sociala klyftor, kommersialisering och
förytligande av kulturella världen.”62

Regeringen uppmärksammar att IT-användningen varierar med etnisk tillhörighet, kön, ålder
och med inkomst- och bostadsförhållanden. De hänvisar till LO-rapporten 'DWRUQ� RFK
,QWHUQHW från juni 1999 som visar att andelen LO-medlemmar som hade dator i hemmet (51%)
var avsevärt lägre än motsvarande andel av TCO- (76%) och SACO-medlemmar (84%).63

Om inte alla medborgare har tillgång till den nya tekniken, eller inte kan använda den, blir
det svårt att tala om en fullvärdig demokrati. Hamnar vissa grupper utanför
samhällsutvecklingen och den politiska debatten finns det en fara för ökad segregation och
för att en permanent informationsunderklass växer fram.64

I de nya målformuleringarna för IT-politiken tas även större hänsyn än tidigare till frågor om
etnisk mångfald och integration. Olika orsaker till att invandrare som grupp är eftersatta
berörs i propositionen och bristande kunskaper i svenska anses vara en av dessa. Utbildning
och ekonomiska resurser är andra. För att förbättra invandrares tillgång till offentlig
information föreslår regeringen att offentliga myndigheter publicerar elektronisk information
även på andra språk än svenska.65

����)RONELEOLRWHNHQV�DQVOXWQLQJ�WLOO�681(7
Swedish University Computer Network (SUNET) är ett datornätverk för svenska universitet
och högskolor. SUNET tillkom i början av 80-talet och blev 1988 en del av Internet. Ansvaret
för SUNET låg tidigare hos Högskoleverkat men innehas från och med i år av
Vetenskapsrådet.66 En teknisk referensgrupp och en utvecklingsgrupp är knutna till SUNET
och det finns även kontaktpersoner på högskolor och universitet med olika ansvarsområden.
SUNET har sitt centrum på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sundsvall, Göteborg
och Malmö utgör nätets ändpunkter. Från dessa fyra orter är samtliga högskolor anslutna med
en kapacitet av 155 Mbit/sek. Nätet har expanderat kraftigt, vilket visas av den snabba
ökningen av antalet uppkopplade datorer. 1988 ingick endast ett hundratal datorer. I juni 2000
var antalet 225 254.67

I IT-propositionen� 1995/96 förespråkades att SUNET skulle göras tillgänglig även för
användare utanför universitets- och högskolevärlden. Regeringen menade att SUNET var en
nationell tillgång som borde kunna utnyttjas av ännu fler, till exempel biblioteksväsendet.

Länsbiblioteken och inte minst folkbiblioteken bör ges förutsättningar att spela en roll som
informationscentraler och förmedlare av IT-kunskaper. Det är därför ett nationellt intressen
att även läns- och folkbiblioteken får tillgång till Internet t.ex. genom SUNET.68

Den 28 mars 1996 utgick en förfrågan från Statens kulturråd till samtliga länsbibliotek
angående anslutning till SUNET. Bakgrunden var att regeringen den 14 mars anvisat ett

                                                          
62 (WW�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH�I|U�DOOD, s. 23.
63 a. a�, s. 16.
64 a. a., s. 99.
65 Ibid.
66 %XGJHWSURSRVLWLRQHQ�I|U��������8WJLIWVRPUnGH������8WELOGQLQJ�RFK�XQLYHUVLWHWVIRUVNQLQJ (Regeringens
proposition 2000/01:1 ; vol. 8), s. 196.
67 0HU�LQIRUPDWLRQ�RP�681(7, http://basun.sunet.se/sunetinfo.html (2000-11-08).
68 cWJlUGHU�I|U�DWW�EUHGGD�RFK�XWYHFNOD�DQYlQGQLQJHQ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN, s.37.
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bidrag om 2,1 miljoner kronor till Statens kulturråd och Kungliga Biblioteket för detta
ändamål. Syftet var att ”förbättra möjligheterna för studerande att få tillgång till
nätverksbaserade tjänster och därmed förbättra möjligheterna att bedriva distansstudier på
främst högskolenivå.”69

I budgetpropositionen 1996/97 tilldelades medel för anslutning av folk- och länsbibliotek till
SUNET. Regeringen förespråkade även att SUNET:s styrelse borde tillföras
bibliotekariekompetens, representerad av expertis från Kungliga biblioteket och Statens
kulturråd. För att stödja bibliotekens och museernas anslutning till SUNET anslog regeringen
ett engångbelopp på 62 miljoner kronor. De anslagna medlen skulle täcka driftskostnaderna
för en tvåårsperiod. Efter denna period skulle kommunerna själva stå för kostnaderna.70

I början av 1998 presenterades erbjudandet för kommunerna. De hade fram till november
1999 möjlighet att ansluta sig till SUNET. Intresset var emellertid svalt. Första kvartalet 1999
hade knappt 60 kommuner antagit statens erbjudande.71 Hans Wallberg anger i en artikel ett
antal av de argument som framförts av kommunerna för att inte anta erbjudandet.

Biblioteken har i många kommuner inte en central roll som institutioner för studier,
kunskapsinhämtande och publik informationssökning och 2 Mbit/s-förbindelser uppfattas
därför som en onödig överkapacitet.

Även om priset för förbindelsen är mycket fördelaktigt betraktar många kommuner
kostnaden som ett avgörande hinder.

Användningen av den av staten inledningsvis subventionerade förbindelsen är, enligt de
förutsättningar regeringen givit, begränsad till bibliotek, biblioteksfilialer, studiecentra och
liknande verksamhet. Kommunerna önskar sig en friare användning och särskilt då
möjlighet att utnyttja förbindelsen också för skolväsendet i kommunen.

Kommunen och särskilt kommunens IT-ansvariga vill undvika speciallösningar (om än
fördelaktiga) för delar av den kommunala förvaltningen dit även biblioteken räknas. De vill
helst ansluta biblioteken till ett kommunalt nät och ha en enda Internetanslutning för hela
det kommunala nätet.

Vissa kommuner har gemensamt satsat på regionala datanät och prioriterar därför sådan
datoranvändning som utnyttjar investeringen i det regionala nätet. 72

Enligt Wallberg tyder kommunernas argument på att de inte inser vikten av att tillgängliggöra
elektronisk information på biblioteken, utan endast ser dem som en plats för förvaring av
tryckt information. Men, påpekar Wallberg, syftet med statens erbjudande var just att göra
biblioteken till en central informationsförmedlare.73

De länsbibliotek som var först ut med att ansluta sig till SUNET var emellertid positivt
inställda. Åtminstone att döma av den utvärdering av länsbibliotekens SUNET-anslutning
som redovisades hösten 1997. För flertalet av de medverkande länsbiblioteken hade
bibliotekets roll som informationsförmedlare stärkts. Genom att biblioteken fick en

                                                          
69 Ericsson, Acke: )DVWD�I|UELQGHOVHU���HQ�XWYlUGHULQJ�DY�OlQVELEOLRWHNHQV�681(7�DQVOXWQLQJ (Rapport från
Statens kulturråd 1998:1), s. 8.
70 )|UVODJ�WLOO�VWDWVEXGJHW�I|U�nU��������8WJLIWVRPUnGH������8WELOGQLQJ�RFK�XQLYHUVLWHWVIRUVNQLQJ (Regeringens
proposition 1996/97:1 ; del 4-6), s. 281f.
71 7Yn�NlUULQJDU�RFK�HQ�3&���RP�ELEOLRWHN�RFK�EDQGEUHGG (Statens kulturråd, 1999), s. 3.
72 Wallberg, Hans: ”Utvecklingen av Internet : SUNET görs tillgängligt för nya användargrupper” // 7LGVNULIW�I|U
'RNXPHQWDWLRQ, 1998:3/4, s. 91.
73 Wallberg, s. 91.



19

förbindelse med hög kapacitet kunde de distansstuderande ges en ökad service. Även andra
användares behov tillgodosågs av uppkopplingen. ”Vi har nått nya låntagargrupper. Biblio-
teket som informationscentral har fått en starkare ställning än tidigare”, menade man på
Länsbiblioteket i Västerås.74

I budgetpropositionen för år 2000 konstateras att måluppfyllelsen vad gäller bibliotekens
anslutning till SUNET inte varit tillfredssställande.”75 Trots en trög start, med få kommuner
som visade intresse för att ansluta sig, så stegrades intresset avsevärt när ansökningsperioden
började lida mot sitt slut. Med anledning av detta förlängdes därför ansökningstiden
ytterligare några månader.76 I dagsläget är 108 kommun- och länsbibliotek anslutna till
SUNET.77 Av våra 42 informanter är 27 (64 %) anslutna. Detta indikerar att större kommuner
varit mer angelägna att ansluta sig än vad de mindre kommunerna varit, vilket kan bero på att
anslutningsavgiften varit densamma oavsett kommunstorlek. I %LEOLRWHNVEODGHW 1997:4
publicerades ett öppet brev av några biblioteks- och kulturchefer adresserat till kulturminister
Marita Ulvskog angående bibliotekens SUNET-anslutning. De hävdade att differentierade
anslutningstaxor krävs för att de mindre kommunerna ska komma att ansluta sig till
SUNET.78

����.XOWXUQlW�6YHULJH
Kulturnät Sverige är en webbplats som samlar information om och strukturerar det svenska
kulturutbudet på Internet. Kulturnätet står öppet för såväl kulturinstitutioner som fria
kulturutövare. Länkkatalogen består idag av cirka 5000 webbplatser ordnade efter ämnes-
områden och uppdelade i underkategorier.79

Resursen tillkom som en följd av att regeringen hösten 1995 tillsatte en utredning med
uppdraget att utarbeta en samlad strategi för användning av informationsteknik inom den
offentliga kultursektorn. I uppdraget ingick även att lämna förslag om uppbyggnad av ett
gemensamt digitalt kulturnät. Utredningen kom att heta ”Kulturnät Sverige – IT-
utredningen”.80

Utredningens övergripande målsättning var att ”öka tillgängligheten till kulturen i Sverige
med hjälp av IT och att söka förhindra uppkomsten av ett informationstekniskt A- och B-lag i
befolkningen.”81 För att uppnå detta förordades bland annat att allmänheten via folk-
biblioteken skulle erbjudas fri tillgång till Internet och andra elektroniska informations-källor.
Det framhölls dock att ansvaret främst låg hos folkbibliotekens huvudmän, det vill säga
kommunerna.82

                                                          
74 Ericsson, s. 28.
75 %XGJHWSURSRVLWLRQHQ�I|U��������8WJLIWVRPUnGH������8WELOGQLQJ�RFK�XQLYHUVLWHWVIRUVNQLQJ (Regeringens
proposition 1999/2000:1 ; vol. 8), s. 197.
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78 Nellde, Lars; Zetterlund, Conny; Edgren, Johan: ”Öppet brev till kulturminister Marita Ulvskog angående
SUNET-anslutning till bibliotek…” // %LEOLRWHNVEODGHW 1997:4, s. 19.
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(2000-10-24).
���,QI|U�HWW�VYHQVNW�NXOWXUQlW���,7�RFK�IUDPWLGHQ�LQRP�NXOWXURPUnGHW�(SOU 1996:110), s. 3.
81 a. a., s. 19.
82 ,7�L�NXOWXUHQV�WMlQVW (SOU 1997:14), s. 135.
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En omfattande kartläggning av kulturinstitutionernas IT-användning genomfördes, vilken
sedan låg till grund för den IT-strategi som presenterades i slutbetänkandet. I kartläggningen
ingick bland annat samtliga kommuners huvudbibliotek, länsbiblioteken samt special- och
forskningsbibliotek öppna för allmänheten.83 187 av de 288 tillfrågade folkbiblioteken
svarade på enkäten. Svaren visade att folkbiblioteken var väl medvetna om den nya teknikens
möjligheter och betydelse samt att de var angelägna om att ge användarna tillgång till
informationstekniken. Vid tiden för kartläggningen genomfördes även IT-utbildningar för
såväl personal som allmänhet.84

I studien framgick att vart femte folkbibliotek gav användarna tillgång till Internet.85 Flera av
de bibliotek som ännu inte erbjöd denna tjänst angav som orsak att kunskapsnivån bland
personalen ännu var för låg.86

En tredjedel av folkbiblioteken angav att de hade formulerat en IT-plan. Det var emellertid
vanligt att biblioteken inte formulerat egna IT-planer utan använde sig av kommunens eller
länsbibliotekets IT-plan. Länsbiblioteken i sin tur hänvisade ofta till landstingens IT-planer.
Biblioteken som inte hade någon IT-plan menade att de inte haft resurser att utarbeta en sådan
eller att det inte var mödan värt eftersom den snabbt skulle bli inaktuell.87 Utredningen
framhöll dock vikten av att varje kulturinstitution utarbetade en egen IT-plan utifrån sina egna
förutsättningar.88

Undersökningen visade att det på folkbiblioteken bedrevs ett flertal IT-projekt för att locka
nya grupper av användare och i delbetänkandet redogörs för ett antal av dessa. Exempel på
verksamheter var Internetcaféer och datakurser riktade till specifika målgrupper som flickor
eller pensionärer. Vid denna tidpunkt hade dock merparten av IT-projekten en teknisk
inriktning, exempelvis Internetuppkoppling, webbplatser och datanätverk.89

I delbetänkandet påpekas att folkbibliotekens IT-satsningar ligger i linje med deras
traditionella uppgift: ”att tillhandahålla medier som människor inte själva har möjlighet att
skaffa sig. Förr var det böcker och uppslagsverk; i dag är det också datorer med Internet-
uppkoppling och tillgång till information via databaser och cd-rom-skivor.”90 Bibliotekens
viktiga roll för att värna den grundläggande demokratiska principen att ge medborgarna en
någorlunda jämlik tillgång till information framhävs i utredningsdirektivet.91

Utredningen pekade ut tre områden som särskilt skulle beaktas då det gäller att tillförsäkra
alla en jämlik tillgång till digital information: geografisk spridning samt köns- respektive
generationsaspekter. I delbetänkandet hänvisas bland annat till undersökningen� 'DWRUYDQRU
���� som genomfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av IT-kommissionen. Den
visade att kvinnor i mindre utsträckning än män hade tillgång till Internet.92 I slutbetänkandet
menar man att utbildningar riktade till kvinnor kan vara ett sätt att minska dessa skillnader.
Ett projekt som bedrevs vid stadsbiblioteket i Ronneby framhålls som ett positivt exempel.
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Projektet initierades då personalen konstaterat att en stor majoritet av datoranvändarna på
biblioteket var unga män. I projektet fick varje vecka ett trettiotal flickor komma till
biblioteket och bland annat lära sig att göra egna webbsidor. Projektet resulterade i att andelen
kvinnliga datoranvändare blev lika stor som andelen manliga.93

Vad gäller de demografiska aspekterna betonade utredningen att inkomststorlek och
utbildningsgrad ofta är avgörande för i vilken utsträckning människor tar del av ny teknik.
”Precis som när nya tekniska landvinningar tidigare introducerats har de första användarna av
IT varit relativt högutbildade, teknikintresserade, välavlönade och unga samt påfallande ofta
män.”94 De hänvisade i samband med detta till 1996 års IT-proposition som angav att
folkbildning om IT bör prioriteras. Ytterligare en aspekt som enligt utredningen bör beaktas är
att Sverige nu är ett mångkulturellt samhälle. Hänsyn bör även tas till de funktionshindrades
behov.95

Ett av utredningens uppdrag var att formulera en samlad IT-strategi för de svenska offentliga
kulturinstitutionerna. Utredningen konstaterade dock att olika försvårande omständigheter
gjorde det omöjligt att formulera en detaljerad strategi som svarade mot samtliga
institutioners behov. Därför betonas i slutbetänkandet vikten av att varje institution formulerar
en egen IT-strategi utifrån sina mål och förutsättningar. Såväl utredningen som
kulturinstitutionerna framhåller att styrande direktiv inte är önskvärda då institutionerna
självständighet måste respekteras.96

I slutbetänkandet ges ändå vissa konkreta uppmaningar till kulturinstitutionerna. De bör
koppla upp sig mot Internet, skapa en egen webbplats samt använda sig av e-post och
nyhetsgrupper. En ansvarig för användningen av IT bör utses, till exempel en IT-enhet eller
en arbetsgrupp och en säkerhetsplan utarbetas. Eftersom utvecklingen på IT-området går
snabbt bör strategier och planer inom detta område vara flexibla och regelbundet revideras.97

I övrigt betonas betydelsen av uppbyggandet av Kulturnät Sverige. Kulturnätet ses som
strategins fundament. Det ska stimulera till ökad IT-användning inom kulturinstitutionerna
och bidra till samarbete dem emellan samt öka medborgarnas tillgång till kulturarvet. En fri
tillgång till information anses vara till gagn för såväl demokratin som den allmänna
kunskapsutvecklingen. I slutbetänkandet framhålls därför vikten av att biblioteken
tillhandahåller nödvändig teknik och kunskaper så länge som dessa inte är i var mans ägo.98

����%LEOLRWHNVODJHQ
Även i bibliotekslagen framhålls vikten av att medborgarna ges tillgång till elektronisk
information på folkbiblioteken. Lagen trädde i kraft den förste januari 1997 och omfattar hela
det offentliga biblioteksväsendet. Fyra paragrafer är av intresse för vår undersökning, av vilka
de två nedanstående berör den elektroniska informationen.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs
tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha ett folkbibliotek.
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3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto
och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall
låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.99

Solveig Einarsdòttir menar att folkbiblioteken genom bibliotekslagen fått en klart formulerad
uppgift: ”att vara den institution som medverkar till att öka den allmänna kunskapsnivån och
säkerställa jämlik tillgång till informationsteknik.”100

I kulturpropositionen från 1996 påpekas att avgiftsfriheten endast avser litteratur samt att
invändningar rests mot detta. Enligt många är det ett föråldrat synsätt att begränsa
avgiftsfriheten till att gälla enbart litteratur. Regeringen motiverar sitt beslut med att det är en
komplicerad och svåröverblickbar fråga som det i nuvarande läge inte är lämpligt att lagstifta
om. Istället avvaktades det slutbetänkande som utredningen Kulturnät Sverige avgav hösten
1997.101

Utredningen Kulturnät Sverige förordade i sitt slutbetänkande ,7� L� NXOWXUHQV� WMlQVW att
allmänheten på biblioteken skulle erbjudas fri tillgång till elektroniska informationskällor:

Vi vill starkt förorda att både folk- och forskningsbibliotek erbjuder allmänheten fri tillgång
till såväl Internet som andra typer av digitala informationstjänster. Kommunerna bör som
folkbibliotekens huvudmän känna ansvar för att invånarna verkligen ges den möjligheten. I
utredningsdirektivet och på många andra sätt har regeringen uttalat vikten av att
medborgarna inte delas upp i ett informationstekniskt A- och B-lag. IT kan effektivisera
och göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt, men förutsättningen är att alla får
tillgång till och kan använda sig av den nya tekniken. I dag är den svenska befolkningen de
facto uppdelad i två grupper som har, respektive inte har, tillgång till datorer. Genom att
allmänheten ges möjlighet att ta del av digitala informationstjänster vid biblioteken kan den
ojämlika tillgången till digital information motverkas.102

I paragraferna åtta och nio pekas vissa grupper ut som ska ägnas särskild uppmärksamhet från
bibliotekens sida:

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl. a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än
svenska och i former som särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.103

Barn och ungdomar ska erbjudas informationsteknik särskilt anpassad för deras behov.
Däremot nämns inte informationstekniken i samband med funktionshindrades, invandrares
och andra minoriteters särskilda behov. Det kan synas märkligt eftersom bland annat
invandrarna, som vi tidigare visat, är en av de grupper som befaras bli åsidosatta i den
informationsteknologiska utvecklingen.

                                                          
99 %LEOLRWHNVODJHQ (Svensk författningssamling ; 1996:1596).
100 Einarsdòttir, Solveig: ”Informationssamhället för alla - går genom biblioteken” // 0RGHUQ�WHNQLN���PRGHUQD
PHGLHU, Lund 1997, s. 157.
101 .XOWXUSROLWLN (Regeringens proposition 1996/97:3), s. 50.
102 ,7�L�NXOWXUHQV�WMlQVW, s. 135.
103 %LEOLRWHNVODJHQ.
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Den 20 april 1999 uppvaktade Joneta Belfrage (SAB) och Britt Marie Häggström (DIK-
förbundet) kulturminister Marita Ulvskog med ett förslag till ny bibliotekslag. På vissa
punkter, bland annat vad avser kvaliteten på bibliotekstjänsterna, innebär förslaget en
skärpning jämfört med den rådande lagen. Däremot innebär förslaget ingen förändring
avseende den elektroniska informationen. Även i det nya förslaget är det upp till biblioteken
själva att avgöra huruvida de elektroniska informationstjänsterna ska vara avgiftsfria.
Förslaget föreskriver endast att dokument ska lånas ut gratis.104

Även i budgetpropositionen från år 2000 framhålls att det är angeläget att komplettera den
gällande bibliotekslagen bland annat eftersom det råder stora skillnader mellan olika
kommuner vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Förslag till förändringar av bibliotekslagen
planeras att föreläggas riksdagen under år 2001.105

����6HQLRU1HW�6ZHGHQ
En av de samhällsgrupper som befaras bli åsidosatta av den informationsteknologiska
utvecklingen är de äldre. För att motverka detta tog IT-kommissionen i november 1996
initiativ till organisationen SeniorNet Sweden. Föreningen är ideell och riktar sig främst till de
över 55 år, men även yngre samt organisationer kan bli medlemmar. Förebilden står att finna i
USA. SeniorNet Swedens huvudsponsor är Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).106

Enligt föreningens stadgar skall äldre personers användning av informationsteknikens
möjligheter till kommunikation och informationstjänster främjas. Föreningen vill verka för att
möjligheter att använda denna teknik anpassas till äldre personers behov. Mer konkret skall de
verka för äldres behov inom IT-området, bland annat genom att anordna utbildning speciellt
riktad till denna grupp, skapa elektroniska och fysiska mötesplatser, motverka social isolering
och överbrygga generationsklyftor.107

Fysiska mötesplatser erbjuds genom SeniorNet-klubbarna. För närvarande finns cirka 45
stycken. Det stora flertalet finns i Stockholmsområdet men de flesta landsändar är
representerade och det finns även svenska klubbar i Frankrike och Spanien. SeniorNet
Swedens webbplats fungerar bland annat som en elektronisk mötesplats. Här finns chatt,
kontaktförmedling och olika diskussionsgrupper.108

SeniorNet Sweden driver projekten, Skolprojektet, SeniorSurf och Senior Online. Det senare
är ett tvåårigt EU-finansierat projekt som startades i oktober 1998. Syftet med projektet är att
stimulera informationsutbyte mellan äldre via Internet. För att uppnå detta har olika typer av
diskussionsfora startats. Med Skolprojektet vill SeniorNet Sweden överbrygga generations-
klyftor genom att med hjälp av skolans IT-resurser skapa kontakter mellan elever och äldre.
Det mest uppmärksammade projektet har dock varit SeniorSurf-dagen. Den första

                                                          
104 ”Sveriges Allmänna Biblioteksförening och DIK-förbundet föreslår en ny och skarpare bibliotekslag” //
%LEOLRWHNVEODGHW, 1999:4, s. 3. Bengt Lönnerblad (SUNET/Statens Kulturråd) kritiserar i en artikel SAB och
DIK:s förslag. Han menar att bibliotekens informationsskyldighet, till exempel tillgängliggörande av Internet
och databaser, borde ha formulerats tydligare. Enligt Lönnerblad borde behovet av kraftfulla resurser för
datakommunikation ha tydliggjorts (%LEOLRWHNVEODGHW 1999:4, s. 4).
105 %XGJHWSURSRVLWLRQHQ�I|U��������XWJLIWVRPUnGH�����NXOWXU��PHGLHU��WURVVDPIXQG�RFK�IULWLG (Regeringens
proposition 2000/01:1 ; vol. 9), s. 28.
106 9lONRPPHQ�WLOO�6HQLRU1HW�6ZHGHQ, http://www.seniornet.se/ (2000-11-17).
107 6HQLRU1HW�6ZHGHQ���VWDGJDU, http://www.seniornet.se/seniornet_sweden/om_seniornet/stadgar.asp
(2000-11-17).
108 6HQLRU1HW�6ZHGHQ���6HQLRU1HW�NOXEEDU,
http://www.seniornet.se/seniornet_sweden/seniornetklubbar/index.asp (2000-11-17).
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genomfördes den 29 september 1999. Samtliga bibliotek i landet bjöds in och gensvaret blev
stort. 375 bibliotek besöktes av 30 000 seniorer. Händelsen väckte också stor uppmärksamhet
i massmedia. Med SeniorSurf vill man väcka seniorers intresse för Internet samt visa vilken
viktig roll biblioteken har att fylla i informationssamhället. Den 17 oktober genomfördes
SeniorSurf 2000. Omkring 430 bibliotek och cirka 200 postkontor hade anmält sitt
deltagande. Liksom föregående år samarbetade SeniorNet Sweden med Socialdepartementet,
Svensk Biblioteksförening (tidigare Sveriges Allmänna Biblioteksförening) och Svenska
kommunförbundet.109

����'LVNXVVLRQ
Gemensamt för de olika kommissionerna och propositionerna är att begrepp som
”informationssamhället” och ”kunskapssamhället” används utan att problematiseras.
Begreppen implicerar att vi nu lämnat industrisamhället med dess problem och motsättningar
bakom oss. Som Lars Ilshammar och Ola Larsmo skriver i QHW�ZDUV���NDPSHQ�RP�QlWHW utgår
man axiomatiskt från detta, det är något som inte behöver bevisas. De avvisar inte tanken att
vi nu lever i ett informationssamhälle, men framhåller att konkreta fakta saknas för att
underbygga tesen. Om ett globalt perspektiv anläggs kan man hävda att det är först nu vi
verkligen lever i ett industrisamhälle, eftersom en intensiv industrialisering av låglöneländer i
tredje världen pågår. Författarna påpekar det i och för sig självklara faktum att företagens IT-
satsningar syftar till att öka produktiviteten och höja vinsterna. Historiskt sett har ny teknik
lett till ökad sysselsättning, men vi kan inte automatiskt utgå från detta.110

I artikeln ”Tro inte på den mannen!” kritiserar journalisten Mikael Nyberg sociologen Manuel
Castells, som blivit mycket uppmärksammad för trebandsverket 7KH� ,QIRUPDWLRQ� $JH�
(FRQRP\�� 6RFLHW\� DQG� &XOWXUH (1996–98).111 Mikael Nyberg har själv under mer än tio år
arbetat med en större analys av samhällsutvecklingen, som nu utgivits på Ordfront förlag
under titeln NDSLWDOHW�VH� �� P\WHQ� RP� GHW� SRVWLQGXVWULHOOD� SDUDGLVHW.112 I artikeln går Mikael
Nyberg till hårt angrepp mot Castells tankar om ”den nya ekonomin” och den
”informationella kapitalismen”. Det löpande bandet är, enligt Mikael Nyberg, inte alls den
historiska relikt det sägs vara. I själva verket har det utsträckts till att omfatta en allt större del
av mänskligheten, ”fler människor än någonsin tidigare är indragna i det verkliga nätverk som
den globala kapitalismen skapar.” Och bilden Nyberg målar upp av detta nätverkssamhälle är
ingen vacker bild, den inbegriper såväl ”barnarbetarna i Tamil Nadus tändsticksdistrikt” som
”de prostituerade i Manila”. Mikael Nyberg skriver: ”Vi lever inte i ett postindustriellt
samhälle utan i en tid av forcerad kapitalistisk industrialisering. IT-revolutionen är ett led i
denna utveckling. Datatekniken standardiserar och automatiserar intellektuellt arbete.
Produktionen av mjukvaror organiseras industriellt efter samma principer som tillverkningen
av hårdvaror.”113

Om en realistisk och förnuftig politik ska kunna formuleras bör politiker akta sig för att
okritiskt överta de termer och begrepp som för tillfället är i svang. Den framtida politiken
måste baseras på en konkret analys av samtiden och historien. Lars Ilshammar och Ola
Larsmo tillskriver den nya tekniken en befriande potential, men problemet är att den ännu så

                                                          
109 6HQLRU1HW�6ZHGHQ���SURMHNW, http://www.seniornet.se/seniornet_sweden/projekt/index.asp (2000-11-17).
110 Ilshammar, Lars; Larsmo, Ola: QHW�ZDUV���NDPSHQ�RP�QlWHW, Stockholm, 1999, s. 159ff.
111 0LNDHO�1\EHUJ��DUWLNODU, http://www.mikaelnyberg.nu/artiklar/001218ab.html (2001-04-04). Manuel Castells
verk är utgivet på svenska av bokförlaget Daidalos.
112 0LNDHO�1\EHUJ��LQWUR, http://www.mikaelnyberg.nu/intro/int_01.html (2001-04-04).
113 0LNDHO�1\EHUJ��DUWLNODU, http://www.mikaelnyberg.nu/artiklar/001218ab.html (2001-04-04).
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länge ligger inbäddad i de gamla ekonomiska, politiska och kulturella maktstrukturerna.114

Utifrån en kritisk granskning av den statliga IT-politiken hävdar de att det rått en avsaknad av
konkreta förslag samt att IT-kommissionerna inte getts de finansiella och politiska
maktbefogenheter som skulle krävts.115 Mer avgörande är dock deras kritik av den statliga
passiviteten. I linje med övriga avregleringar så har viktiga beslut avseende stora delar av den
infrastrukturella satsning som genomförts överlämnats till marknaden. De skriver: ”Enligt den
syn som råder i dag bör staten alltså lämna största möjliga utrymme till marknadskrafterna
och i övrigt inskränka sig till att övervaka lagar och regler – framtiden verkar tillhöra
nätväktarstaten. Det är en politik, eller snarare icke-politik, som bryter en lång svensk
tradition av aktivt statligt intresse för infrastrukturens förkovran.”116 De poängterar att:
”Infrastruktur är mer än bara teknik; det är viktigt att betrakta vägar och teleförbindelser som
sociotekniska system. Ägandeform, organisation och regelverk blir därmed avgörande för
deras utveckling (samt, kan man tillägga, för deras möjligheter att fungera utjämnande i ett
land där geografin i regel arbetar mot ekonomin och demokratin).”117

I IT-propositionen (WW�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH�I|U�DOOD hävdas det bland annat att IT ska bidra
till enklare åtkomst till offentlig information.118 Dock har såväl Ilshammar och Larsmo som
flera andra debattörer kritiserat just den bristande offentligheten i de genomförda IT-
satsningarna. Som en konsekvens av vårt EU-medlemskap har nu också den så kallade
Personuppgiftslagen införts och den går i mångt och mycket stick i stäv mot den svenska
offentlighetsprincipen.119 Journalisten Anders R Olsson hävdar i boken �����±�RFK�DQGUD�KRW
PRW�|SSHQKHWHQ att de senaste åren har konsekvent en offentlighetsfientlig linje valts framför
en offentlighetsvänlig. Han hävdar vidare att ”den nya teknik för informationsbehandling,
som skulle kunna användas för att skapa en maximalt öppen och därmed maximalt
förtroendegivande offentlig förvaltning, alltmer kommit att utgöra ett praktiskt hinder för
offentlighet. Eller värre, en förevändning för lagändringar som minskar insynen.”120 Ett
grundläggande problem är att myndigheternas datorsystem inte är konstruerade på ett
offentlighetsvänligt sätt. Från politiskt håll har heller några sådana krav aldrig ställts.121 På
annan plats påpekar Anders R Olsson även att den samhällsinformation som finns på Internet
endast ”ger spridning åt precis den information som politiska beslutsfattare och höga
ämbetsmän vill nå ut med. Den har ofta ett stort praktiskt värde för medborgare som behöver
kunskap om öppettider, blanketter eller avgifter, men den samlade informationsmängden har
också en påtaglig propagandistisk slagsida. Inga lagregler eller direktiv från riksdag/regering
tvingar myndigheterna att ge spridning åt information som är i någon mån ’känslig’ eller
’kritisk’. Det har hittills inte varit tal om realisera offentlighetsprincipen med IT-stöd, dvs. att
göra all offentlig myndighetsinformation som finns i elektronisk form tillgänglig för
medborgarna.”122
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Slående i den genomgång av statliga IT-strategier vi gjort är den marginella roll biblioteken
ges. I den första kommissionens betänkande betonas bibliotekens informationsförmedlande
roll. De offentliga biblioteken ska utnyttjas för att såväl offentlig information som litteratur,
konst och musik elektroniskt ska kunna nå ut till alla.123 I den andra kommissionens
arbetsprogram har biblioteken ägnats något större utrymme. Här framhålls bibliotekens roll
när det gäller att söka, värdera och sovra information. Biblioteken ska inte bara tillhandahålla
de stora datanätverken utan även bistå användarna med att orientera sig i det snabbt växande
utbudet av information.124 I de två senaste kommissionernas rapporter nämns inte biblioteken
över huvudtaget. En möjlig orsak till detta kan vara att kulturfrågorna inte längre bevakas i
något av de nuvarande observatorierna.

I propositionen cWJlUGHU�I|U�DWW�EUHGGD�RFK�XWYHFNOD�DQYlQGQLQJHQ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN ges
folk- och skolbiblioteken en viktig roll när det gäller att minimera risken för att
informationsklyftorna ökar.125 I likhet med Lars Ilshammar och Ola Larsmo vill vi dock
framhålla det paradoxala i att ge biblioteken denna uppgift samtidigt som kommunal
verksamhet de senaste åren utsatts för kraftiga nedskärningar.126

Även vad gäller övriga ambitioner att nå ut till de grupper som befaras bli åsidosatta i den
informationsteknologiska utvecklingen vill vi påpeka det faktum att politiska beslut i rakt
motsatt riktning varit förhärskande de senaste åren. Skolan nämns som en av de institutioner
som kan motverka orättvisor vad gäller tillgång till, och kunskap om, den nya
informationstekniken.127 Men med tanke på de stora besparingar som genomförts inom skolan
de senaste åren lär den få svårt att fylla den rollen. I ett till stora delar glesbefolkat land som
Sverige är det nog även svårt att motverka geografiska orättvisor utan att staten tar ett
övergripande ansvar.

Vi noterar även att i bibliotekslagen ges inte tryckt och elektronisk information samma
behandling. Vad gäller den elektroniska informationen är lagen tämligen uddlös. Medan det
uttryckligen sägs att lån av litteratur ska vara avgiftsfria är det upp till biblioteken själva att
avgöra huruvida de elektroniska informationstjänsterna ska erbjudas avgiftsfritt. Inte heller
ställs något krav på att biblioteken ska tillhandahålla elektronisk information. I lagen stadgas
enbart att biblioteken ska YHUND för att databaserad information görs tillgänglig.
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124 ,7�NRPPLVVLRQHQV�DUEHWVSURJUDP��������, s. 23f.
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���$QYlQGQLQJ�DY�GDWRUHU�RFK�,QWHUQHW�L�KHPPHW

,� GHWWD� DYVQLWW� KDU� YL� VWXGHUDW� WYn� XQGHUV|NQLQJDU� DY� GDWRUYDQRU� L� 6YHULJH� XWI|UGD� DY
6WDWLVWLVND� &HQWUDOE\UnQ�� 'HQ� lOGVWD� lU� IUnQ� ����� RFK� GHQ� VHQDUH� lU� IUnQ� ������ 9L� KDU
IRNXVHUDW�Sn�WLOOJnQJ�RFK�DQYlQGQLQJ�DY�GDWRUHU�VDPW�,QWHUQHW� L�KHPPHW�RFK� MlPI|UW�GH� WYn
XQGHUV|NQLQJDUQDV�UHVXOWDW�PHG�YDUDQGUD�I|U�DWW�GlULJHQRP�XWOlVD�I|UlQGULQJDU�|YHU�WLG�

Under september 2000 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning gällande
användningen av informationsteknik bland befolkningen. Undersökningen presenterades i
rapporten ,7� L� KHP� RFK� I|UHWDJ� �� HQ� VWDWLVWLVN� EHVNULYQLQJ och omfattade 9000 personer i
åldrarna 16-64 år. Främst fokuserades på frågor om användning av Internet för olika syften,
såväl privat som i arbete eller inom utbildning.128Vi har valt att redovisa tillgång och
användning av datorer samt Internet i hemmet och på offentlig plats.

Av undersökningen framgår att 76 procent av samtliga personer i åldrarna 16-64 år hade
tillgång till dator i hemmet. De åldersgrupper som hade störst tillgång till dator i hemmet var
16-19 år, knappt 90 procent, och 35-44 år, cirka 84 procent. De som hade minst tillgång till
dator i hemmet var den äldsta åldersgruppen, 55-64 år, med knappt 60 procent. Till skillnad
från åldersfaktorn var skillnaden mellan mäns och kvinnors tillgång i detta avseende
marginell. Skillnader framgick även vid en indelning mellan arbetare, lägre och högre
tjänstemän samt egna företagare. Medan 91 procent av de högre tjänstemännen hade tillgång
till dator i hemmet var motsvarande siffra för arbetare 69 procent.129

Sjuttiotre procent av männen använde dator i hemmet, medan samma siffra för kvinnor var 65
procent. För åldersgruppen 16-19 år var andelen 88 procent. Motsvarande siffra för
åldersgruppen 55-64 år var 48 procent. En jämförelse mellan grupperna arbetare, lägre och
högre tjänstemän samt företagare visade att 58 procent av arbetarna använde dator i hemmet
och att 88 procent av de högre tjänstemännen gjorde detta. För företagare och lägre
tjänstemän var andelen 67 respektive 77 procent.130

Av den undersökta gruppen hade 65 procent tillgång till Internet i hemmet. Vad gäller mäns
och kvinnors tillgång var skillnaderna även här små. 67 procent av männen hade det medan
motsvarande siffra för kvinnor var 63 procent. De åldersgrupper som hade störst tillgång till
Internet i hemmet var 16-19-åringarna, 72 procent, samt 35-44-åringarna, 78 procent. Minst
tillgång hade den äldsta åldersgruppen, det vill säga 55-64-åringarna. Här var motsvarande
siffra 48 procent. Vid en indelning i grupperna arbetare, lägre och högre tjänstemän samt egna
företagare framträdde också tydliga skillnader. Mest markant var att 81 procent av de högre
tjänstemännen hade Internet i hemma medan motsvarande siffra för arbetare var 56 procent.131

Elva procent angav att de använde Internet på offentliga platser, till exempel bibliotek eller
Internetcaféer. Den åldersgrupp som var mest representerad var 16-19-åringar, med 39
procent användare. Användningen minskade sedan med ökande ålder och bland
åldersgruppen 55-64 år var det endast fyra procent som använde Internet på detta sätt. Även
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28

bland arbetare, lägre och högre tjänstemän samt egna företagare fanns vissa skillnader. Störst
var skillnaden mellan företagare och högre tjänstemän med fyra respektive nio procent. För
arbetare och lägre tjänstemän var motsvarande siffror sex respektive sju procent.132

En liknande undersökning över befolkningens datorvanor gjordes 1995. Vid denna tidpunkt
hade emellertid inte Internetanvändningen ännu fått något större genomslag och tyngdpunkten
låg därför på andra former av datoranvändning.133

I denna undersökning angav cirka 28 procent av den svenska befolkningen i åldern 16-64 år
att de hade tillgång till dator i hemmet. Män använde datorer i hemmet i högre utsträckning än
kvinnor, drygt 30 procent av männen gjorde detta medan motsvarande siffra för kvinnor var
cirka 22 procent. Den åldersgrupp som i högst utsträckning använde sig av dator i hemmet var
16-19 år-åringarna, med cirka 37 procent. Motsvarande siffra för åldersgruppen 55-64 år var
tolv procent. Vid en jämförelse mellan de socioekonomiska grupperna arbetare, lägre och
högre tjänstemän samt företagare visade undersökningen att cirka 14 procent av arbetarna
använde dator i hemmet och att knappt 60 procent av de högre tjänstemännen gjorde detta.
Motsvarande siffra för företagare och lägre tjänstemän var 30 procent respektive 32
procent.134

����'LVNXVVLRQ
Vid en jämförelse mellan tillgång till dator i hemmet och användning av dator i hemmet slås
vi av att medan skillnaden mellan mäns och kvinnors tillgång är marginell är skillnaden i
användning påtaglig. Skillnaden mellan högre tjänstemäns tillgång och användning av
Internet är endast tre procent medan motsvarande siffra för arbetare är elva procent.
Skillnaden mellan tillgång och användning i åldersgruppen 55-64 år är cirka tio procent,
medan motsvarande skillnad i åldersgruppen 16-19 år är marginell. Enbart tillgång till dator
uppväger således inte i någon större utsträckning de skillnader som beror på köns-,
generations- och socioekonomiska aspekter.

En grupp som framhålls i propositionen (WW� LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH� I|U� DOOD är de med
invandrarbakgrund.135 Tyvärr kan vi inte uttala oss om denna grupps tillgång till, eller
användning av, datorer och Internet eftersom gruppen inte skiljs ut i de refererade
undersökningarna.

Som väntat har tillgången till datorer i hemmet ökat markant mellan åren 1995 och 2000.
Ökningen har varit på hela 48 procent. Vad gäller användning av datorer i hemmet har en
markant ökning i användandet skett bland grupperna kvinnor, äldre samt arbetare.
Skillnaderna i användande gentemot grupperna män, yngre respektive högre tjänstemän har
minskat avsevärt. En stor ökning i användande av datorer i hemmet har skett bland grupperna
arbetare och ungdomar. Ökningen bland arbetare kan kanske delvis förklaras av de statligt
subventionerade personalinköpen och den så kallade LO-datorn.
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��'HEDWWHQ�L�ELEOLRWHNVSUHVVHQ

9LG� XUYDOHW� WLOO� GHWWD� DYVQLWW� KDU� YL� EHJUlQVDW� RVV� WLOO� DUWLNODU� SXEOLFHUDGH� L� VYHQVN
ELEOLRWHNVSUHVV� IUnQ�RFK�PHG�������9L�KDU�NRQFHQWUHUDW�RVV�Sn�DUWLNODU� VRP�EHO\VHU� I|U�RVV
UHOHYDQWD�DVSHNWHU��$UWLNODUQD�KDU�JUXSSHUDWV�lPQHVYLV�

����,QWHUQHW�Sn�IRONELEOLRWHN�±�G\UW�RFK�PHQLQJVO|VW"
I samband med att de svenska folkbiblioteken börjar ansluta sig till Internet tar också debatten
om bibliotekens IT-satsningar fart på allvar. I den socialistiska tidskriften %LEOLRWHN�L�6DPKlOOH
fördes en debatt kring nyttan av de omfattande IT-satsningarna på folkbiblioteken.

Lena Lundgren inleder debatten med att förhålla sig kritisk till de satsningar som gjorts. 136

Hon medger att datorer kommer att spela en allt större roll i biblioteksarbetet men hävdar att
de satsningar som folkbiblioteken gjort på ny informationsteknik ofta varit både omedvetna
och förhastade. Ett vanligt argument bakom datorinköpen är, enligt Lundgren, bibliotekens
behov av att visa att de följer med i teknikutvecklingen. Men för vem har biblioteken behov
av att visa det, undrar hon och svarar: ”Antagligen för de anslagsbeviljande församlingarna
som då förväntas bli mer bli mera positiva till biblioteken och förhoppningsvis bevilja mera
pengar.”137 Ett annat argument som Lundgren tycker sig se är att datorer anses vara bra för
bibliotekens marknadsföring. Detta utifrån antagandet att ett bibliotek utrustat med datorer
lockar nya användare som då kan nås av bibliotekets övriga service och utbud. I relation till
de ekonomiska och personella insatserna är datorinköp emellertid en onödigt dyr form av
marknadsföring, hävdar Lundgren. Insatserna förfelar också sitt syfte om de inte ges ett
meningsfullt innehåll.

Att erbjuda Internetuppkopplade datorer på biblioteket är dyrt och i många avseenden
meningslöst. Dels finns det fortfarande mycket lite av intresse på Internet, dels tar det alltför
lång tid att orientera sig informationsflödet. Även här måste insatserna därför vägas mot den
nytta biblioteken kan ha av dem, anser Lundgren.

Trots en starkt kritisk hållning menar Lundgren att datorer ändå får anses vara nödvändiga i
ett modernt bibliotek. Hon efterlyser emellertid en utökad diskussion bland personal och
politiker kring vad datorerna ska användas till. Ska de användas för internt bruk – för
kommunikation med andra bibliotek och för databassökningar? Ska de betjäna de redan
datorvana och välutbildade? Eller ska biblioteken vända sig till dem som inte har egen
tillgång till datorer, de ovana, kvinnorna, flickorna, de äldre? Lundgren förespråkar det
senare: ”Biblioteken kan spela en viktig roll för att stärka informationsdemokratin genom att
ta sitt folkbildaransvar på allvar och erbjuda datorer med ett innehåll som främst gynnar dem
som inte har datorer dvs barn, kvinnor och äldre.”138

Gymnasiebibliotekarie Eva Jonsby svarar på Lena Lundgrens artikel.139 Till skillnad från
Lundgren ser hon flera fördelar med Internet. Förutom att det ger tillgång till ett stort antal
användbara resurser skapar Internet också ökade förutsättningar för biblioteken att informera
om sin verksamhet. Bibliotekens investeringar för att erbjuda Internetuppkopplade datorer
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behöver inte heller bli särskilt omfattande; ”en enkel dator, ett modem och ett uppringt
abonnemang räcker för att även ett litet bibliotek ska kunna erbjuda denna tjänst till sina
låntagare, både män, kvinnor och barn.”140

I likhet med Lundgren menar hon att biblioteken har en viktig demokratisk uppgift att fylla
när det gäller nå de grupper som varken besitter kunskap eller har tillgång till en egen dator.
Internet på folkbiblioteken kan även bidra till att minska mansdominansen.

Jonsby betonar vidare att bibliotekarier är särskilt lämpade vad gäller vägledning och urval ur
stora informationsmängder; detta vare sig det gäller tryckta eller elektroniska källor. ”IT är
här och vi ska inte förneka de nya möjligheter som det skapar. Med vår unika kompetens
måste vi vara med och planera vilka datorer, program och användningsområden våra
låntagare, vuxna och yngre, ska få tillgång till.”141

Även bibliotekschef Yngve Johnson replikerar på Lundgrens inlägg.142 Han känner inte alls
igen sig i de argument som Lundgren polemiserar mot, än mindre har han hört dem användas
i någon seriös debatt. I tider av nedskärningar, omorganisationer och snabba omvärlds-
förändringar är det fler än Lundgren som upplever att tåget håller på att rusa ifrån dem. Enligt
Johnson är det därför än mer viktigt att bibliotekarier systematiskt börjar orientera sig i den
nya mediavärlden.

Yngve Johnson framhåller att öppna bibliotek är en förutsättning för en reell åsikts- och
yttrandefrihet. Folkbiblioteken huvudsakliga uppgift är därför att fritt förmedla för individen
och samhället värdefull information. I detta sammanhang spelar valet av informationsbärare
mindre roll. Även digitala medier bidrar till att uppfylla dessa mål.

Lundgren frågar sig vad biblioteken egentligen vill med sina datorer. Johnson svarar:
”Förhoppningsvis vill biblioteken inget annat än vad de tidigare velat. Förhoppningsvis ser
förnuftiga bibliotekarier datorerna som källor och redskap för att förverkliga mål som man
dagligen prövar och förfinar.”143 Ska biblioteken även fortsättningsvis kunna uppfylla sina
samhällsuppgifter är det en förutsättning att de skaffar sig tillgång till den nya tekniken,
menar Johnson. Att bibliotek väljer att koppla upp sig mot Internet är allt annat än dyrt och
meningslöst. Tvärtom visar det på att bibliotekspersonalen har grundläggande datorkunskaper
med ambitionen att utveckla informationsservicen till användarna. Det är också ett uttryck för
en vilja att på egen hand skaffa sig kunskap om och orientera sig i det nya medialandskapet.

I likhet med Lena Lundgren varnar Britt Marie Häggström, ordförande för DIK, för
omedvetna och förhastade IT-satsningar.144 Kritiken riktar sig mot kommunpolitikerna som
hon uppmanar att tänka mer strategiskt och långsiktigt vad gäller investeringar i IT. I större
utsträckning bör det utredas vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den nya tekniken
ska tillämpas för att även komma den enskilde medborgaren till del. ”IT skall vi ha. IT är ett
måste. Ingen kommun får bli efter. Så tänker man och köper in utrustning till skolor,
medborgarkontor och förvaltningar. Miljonerna rullar, alla har en egen dator, men vad
använder man investeringarna till och till vilken nytta för den enskilde medborgaren?”145
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Genom att insikten ökar bland medborgarna om att skattemedlen används för att förbättra den
offentliga servicen ökar också förståelsen för IT-satsningar. ”Det är bråttom nu för politiker
att konkretisera IT-planer för att göra tekniken och kunskapen om teknikens möjligheter
tillgängliga för alla – ett folkbildningsmål inför sekelskiftet!”, avslutar Häggström.146

����,QWHUQHW�DY�GHPRNUDWL��RFK�UlWWYLVHVNlO
Bibliotekens Internetinvesteringar motiveras ofta med hänvisningar till rättvise- och
demokratiargument, även så i den debatt som förts i bibliotekspressen. Rättvise-argumentet
bygger på att det anses vara viktigt att på biblioteken erbjuda dem som ej har tillgång till
Internet i hemmet eller på jobbet den nya informationstekniken. Man vill på så vis minska
klyftan mellan informationsstarka och de informationssvaga grupper, till exempel kvinnor,
äldre samt lågutbildade, som ej har tillgång till eller behärskar den nya tekniken.
Demokratiargumentet bygger på att det anses viktigt att alla medborgare har en någorlunda
likartad tillgång till information eftersom ett demokratiskt samhälle förutsätter kunniga
medborgare. Det finns även de som framhåller den nya informationsteknikens inneboende
möjligheter till kommunikation mellan makthavare och medborgare.

%LEOLRWHN� L� 6DPKlOOH nummer 2/96 är ett temanummer om IT/Internet och folkbibliotek,
skrivet och sammanställt i sin helhet av Siv Wold-Karlsen.147 Hon har studerat hur några
norska och svenska bibliotek använder, eller vill använda, Internet samt hur Internet kan
kopplas till demokrati och jämlikhet. Inledningsvis påpekar hon att det verkar som om även
biblioteken drabbats av ideologin om Internet som något revolutionerande.

Den som inte blir uppkopplad till Internet, blir bortkopplad från samhällsutvecklingen. Internet-på-
(folk)bibliotek lanseras därför inte i första hand som ett arbetsverktyg, utan som ett demokratiskt
rättviseprojekt: Alla har inte råd och möjlighet att själva koppla upp sig till Internet, och därför
måste biblioteket se till att ingen blir bortkopplad utan att också vi utan egen Internet-uppkoppling
får tillgång till Internet, via biblioteket.148

Wold-Karlsen tar upp ett antal problem i samband med installation av Internet på
folkbibliotek. Ett av dem är att hon, i likhet med flera av de debattörer hon refererar till, ser
gratisprincipen som hotad. Endast det som vi anser vara så värdefullt och nödvändigt att vi är
villiga att finansiera det gemensamt bör omfattas av gratisprincipen. Om nu Internet, till
skillnad från till exempel telefoner, ska erbjudas fritt på biblioteken innebär det en så
dramatisk utvidgning av gratisprincipen att traditionell biblioteksverksamhet hotas. Det är
också en så radikal förändring av bibliotekens mål och innehåll att den måste diskuteras
offentligt och beslutas politiskt, menar Wold-Karlsen.

Bibliotekens Internetsatsningar görs ofta med hänvisning till rättvise- och demokratiskäl.
Informationstekniken ska göras tillgänglig för dem som inte har möjlighet att skaffa sig en
egen Internetuppkoppling. Biblioteken ska på så vis i god folkbildartradition demokratisera
bruket av Internet. Wold-Karlsen hänvisar bland annat till ett uttalande från maj 1995 av de
nordiska biblioteksföreningarna som uttrycker ”förhoppningen att informationsteknologin,
liksom biblioteket, ska främja demokrati, jämlikhet och informationsfrihet”.149
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Wold-Karlsen påpekar att sambandet mellan bibliotek och demokrati bygger på idén om att
folkstyre förutsätter upplysta medborgare. Biblioteken ska bidra till att informationstillgången
blir så fri och jämlik som möjligt. I Sverige garanteras medborgarnas tillgång till offentlig
information med offentlighetsprincipen och tidigt fanns förhoppningar om att Internet skulle
kunna förbättra tillgången till offentliga handlingar. Men Wold-Karlsen visar, med hjälp av
journalisten Anders R Olsson att det inte alls är givet att offentligheten stärks trots att
tekniken ger möjligheter därtill.150 Till exempel väljer myndigheterna själva vilken
information de vill tillgängliggöra via en webbplats (numera ställer även Personuppgiftslagen
hinder i vägen). De möjligheter till kommunikation via e-post mellan medborgare och
makthavare som den nya tekniken ger ser inte Siv Wold-Karlsen som något större
demokratiskt genombrott; hon kallar det ”skendemokrati”.151

Hon vänder sig emot att låta marknadsundersökningar vara avgörande för vilka verksamheter
biblioteken ska satsa på. På Göteborgs stadsbibliotek hade man låtit genomföra en enkät där
användarna fick göra prioriteringar mellan olika verksamheter. Bland alternativen fanns: ”Det
är viktigt att det finns en väl fungerande talboksavdelning” och ”Det är viktigt att
Stadsbiblioteket blir uppkopplat till Internet”.152 Wold-Karlsen påpekar att eftersom
biblioteket är en samhällelig institution styrd av politiska beslut, till exempel att det är
bibliotekets uppgift att ge alla medborgare en fri och rättvis tillgång till information, har vi
inte rätt att låta marknadsundersökningar styra våra beslut. Hur sedan biblioteket bäst fyller
sina uppgifter, med eller utan Internet, är en fråga som bör besvaras av yrkeskunniga
bibliotekarier. Siv Wold-Karlsen avslutar temanumret med att efterlysa: ”Mera samarbete
biblioteken emellan, och som en konsekvens av det: En tydligare artikulering av vad
biblioteken, som bibliotek, egentligen vill med sina Internet-uppkopplingar och med internet-
tekniken.”153

Tuula Haavisto, dåvarande verksamhetsledare för Finlands biblioteksförening, tror inte att den
nya informationstekniken kommer att göra biblioteken överflödiga.154 Tvärtom, den ökande
informationsmängden leder till att såväl organisationsbehovet som behovet av sökhjälp ökar.
Biblioteken är också nödvändiga för att ge en jämlik och demokratisk tillgång till information.
Haavisto vänder sig mot föreställningen att Internet bara är en informationskälla bland andra.
Hon menar, till skillnad från Siv Wold-Karlsen, att det intressanta med Internet bland annat är
de möjligheter som ges till kommunikation mellan beslutsfattare och medborgare. Ett
demokratiskt samhälle är inte möjligt utan offentligt tillgänglig information, skriver Haavisto.
Utan detta uppstår en ny slags ojämlikhet: ”de som har privilegiet att få information och de
andra.”155 Hon ser biblioteken som demokratins ”tredje pelare” och hävdar att man inom
många EU-länder medvetet förbättrat bibliotekens standard för att säkra demokratin i
informationssamhället.

Haavisto menar att Internet innebär två utmaningar för biblioteken. Den ena är att den stora
mängden av information måste organiseras, till exempel genom att skapa egna webbplatser
och länka till material som intresserar användarna. Den andra är att utreda huruvida man bör
erbjuda Internet i sin helhet. ”Biblioteken är vana vid att i någon mån vara ansvariga för att
deras material är meningsfullt men Internet arbetar enligt motsatta principen: ansvaret för
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innehållet överförs på mottagaren. Kommer detta att orsaka problem?”, frågar sig Haavisto.156

Hon besvarar delvis frågan genom att påpeka att det är viktigt att bibliotekarierna visar
användarna att Internet inte bara har ett underhållningsvärde, utan att där även finns seriös
information.

Philip Johnsson, då politiskt sakkunnig på kulturdepartementet, menar att den nya tekniken
riskerar att öka klyftorna i samhället.157 Biblioteken kan motverka detta genom att
tillgängliggöra tekniken, men det krävs även stöd och handledning, framhåller Johnsson.
Genom att tillhandahålla samhällsinformation kan biblioteken medverka till fördjupad
demokrati. Men han tror att politiker kan komma att motverka detta eftersom de vill slippa
den diskussion som kan uppstå. Att folkbiblioteken fortfarande ses som ett kulturcentrum
snarare än ett informations- eller kunskapscentrum tror Johnsson inte innebär något problem:
”En av kulturpolitikens viktigaste uppgifter är att ge människor kapacitet att vara fullvärdiga
medborgare. Det knyter an till en fullödig folkbildningstradition. Men det folkbildande spåret
måste återerövras och det kommer aldrig uppifrån utan måste komma som krav
underifrån.”158 Johnsson menar också att yttrandefriheten måste ges en central plats i den då
förestående bibliotekslagen.

����%LEOLRWHNHQV�IUDPWLGD�UROO
Ett ofta återkommande tema i debatten är huruvida den nya informationstekniken innebär
någon förändring av bibliotekets framtida roll. Flera debattörer frågar sig om bibliotekens roll
kommer att stärkas eller försvagas i och med att digital information nu i högre utsträckning är
universellt tillgänglig. En vanlig åsikt i debatten är att bibliotekens och bibliotekariernas roll
kommer att stärkas eftersom den ökande informationstillgången leder till ett ökat behov av
organisering och sökhjälp. Fokuseringen på digital information får inte leda till att
bibliotekets traditionella uppgifter åsidosätts, påpekar några av de medverkande i debatten.

”Bibliotekens roll som knutpunkt för informationssökning kommer troligen att minska på
väsentliga områden”, hävdar litteratursociologen Johan Svedjedal.159 Biblioteket som idé
bygger på att dokumenten är centraliserade, medan Internet är ett distribuerat system;
dokumenten på World Wide Web är möjliga att ladda hem till varje ansluten dator. Med
effektiva sökprogram blir det också möjligt för användarna att på egen hand finna den
information de efterfrågar. Men Svedjedal konstaterar att de tryckta texterna inte förlorat i
betydelse. Produktionen av tryckt text fortsätter att öka den digitala revolutionen till trots.
Således kvarstår bibliotekens traditionella uppgifter. I framtiden kommer låntagare att i högre
utsträckning behöva hjälp med listor över publikationer de funnit referenser till i olika
databaser. ”Det är kanske inte en lika upphetsande bild som den av framtidens information
broker, bibliotekarien som jägare och samlare i ett dokuversum. Men tanken är ofrånkomlig.
För bibliotek betyder trots allt hus för böcker”, menar Svedjedal.160

Internet är ett demokratiskt medium så tillvida att många av de selektionsinstanser som
publicister tidigare tvingats genomgå inte finns där. Svedjedal hävdar, i likhet med många
andra, att detta innebär ett ökat ansvar för biblioteken. Ju mer information som produceras
desto viktigare blir urvalet. Biblioteken fungerar, med inköpsmötenas klassiska fråge-
ställningar, som en av bokvärldens nödvändiga instanser för kvalitetsprövning. Särskilt för
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folkbiblioteken är det svårt att avgöra hur högt kvalitetskraven bör ställas, eftersom de
spänner mellan att vilja erbjuda det mest efterfrågade till att vilja göra hårda kvalitets-
kontroller. Internets utbud ställer frågan på sin spets: ”Var går gränsen för vad biblioteken ska
göra tillgängligt?”161

Den pågående utvecklingen ser Svedjedal som en fortsättning av den tendens som präglat
biblioteken under hela 1900-talet. Från att ha varit slutna institutioner blir biblioteken mer och
mer öppna. Internet och allmänt tillgängliga databaser ser han som en följdriktig fortsättning
på samma princip som det öppna hyllsystemet. Men trots att  bibliotekens roll och
arbetsuppgifter förändras kvarstår de traditionella målen och uppgifterna, de till och med ökar
i betydelse: ”Gärna ett mediatek. Men först ett rejält bibliotek.”162

Ulla Björklund tar sin utgångspunkt i yrkesrollen när hon diskuterar den nya
informationsteknikens intåg på biblioteken.163 Bibliotekens uppdrag är till stor del politiskt
formulerade, men de har också en samhällelig roll som går utöver de kulturpolitiska,
utbildningspolitiska och informationspolitiska programmen. Ytterst handlar bibliotekens
uppdrag om sådant som demokrati, kunskapssyn, identitet, vårt gemensamma minne och
yttrandefrihet.

Till skillnad från Svedjedal tror hon att bibliotekens informationsförmedlande roll kan komma
att stärkas i och med den ökade tillgången på information. ”Biblioteken kan i högre grad bli
informationscentra och bibliotekarierna kan få en mycket viktig roll när det gäller att ge
kvalific[e]rad handledning och hjälp vid sökning i databaser. Att strukturera information och
att göra menyer blir nya arbetsuppgifter. Man hanterar stora informationsmängder och
förmågan att värdera informationskällor kommer att vara synnerligen eftersökt.”164 Bibliotek-
arierna har tack vare sin erfarenhet, sin kompetens och roll möjlighet att formulera uppgifter
för tekniken. Yrket kommer att förändras: ”Det gäller att rädda ett humanistiskt synsätt och
grundläggande värden över till de nya yrkesrollerna.”165

Peter Almerud tar upp frågan om bibliotekens framtida roll i en intervju med Anders Gillner,
information manager för SUNET.166 Gillner tror inte på de som förutspår att IT-utvecklingen
kommer innebära att biblioteken med tiden blir överflödiga. I likhet�med Björklund är han
övertygad om att bibliotekens roll snarare kommer att öka och biblioteken stå i centrum för
denna utveckling. ”Bibliotekarien har kompetensen att välja ut information och ge den en
kvalitetsstämpel, förmågan att bedöma vad som är relevant information, oavsett ämne”.167

Inte minst kan de bidra till bringa ordning i den oöverblickbara och ostrukturerade mängd av
information som finns på Internet, menar Gillner.
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Kulturjournalisten Peter O Nilsson var en av de deltagande i seminariet ”Du sköna, nya
bibliotek” i Uppsala den 9-10 oktober 1997.168 Utifrån följande fem påståenden skärskådade
han kritiskt IT-debatten och det så kallade IT-samhället.

- Inget medium blir som vi tänkt det
- Informationssamhället kan vara industrisamhällets nya kläder
- Tekniken är ny men makten gammal
- IT-världen finns där underhållningen och pengarna finns
- IT har inget med demokrati att göra169

Vad gäller biblioteken framhåller Nilsson att det är viktigare att Kerstin Ekmans, Lars
Anderssons eller P O Enqvists romaner finns på biblioteket än att uppkopplingen till Internet
är lite långsam. Han påminner om att det dels fortfarande är många människor ”som föredrar
böcker framför att surfa på nätet, dels att det finns många som behöver bra vägledning för att
– möjligen med IT:ns hjälp – nå in i bokens eller kulturens värld”.170 Det virtuella biblioteket
är enbart ett ideal för ett fåtal. För de flesta är och förblir biblioteket en social och intellektuell
mötesplats. Däremot är det en viktig uppgift för biblioteken att försvara de av demokratins
och välfärdsstatens fundament som hotas av den pågående IT-utvecklingen.

Bengt Göransson, som bland annat varit kulturminister åren 1982-91, uttrycker viss skepsis
inför bibliotekens IT-satsningar i en intervju gjord av Karin Almegård Nørgy.171 Biblioteken
bör även fortsättningsvis värna böckerna, inte försöka bli någon sorts Internetcaféer. Han
framhåller att dagens bibliotek vuxit fram på ett långsamt och naturligt sätt ur socken- och
studiecirkelbiblioteken. Därför bör man låta tekniken och de verksamheter den för med sig
växa till sig, för att sedan införliva den i verksamheten. ”Det är människornas
informationssökande – och inte den tekniska kapaciteten – som kommer att bestämma
utvecklingen.”, menar Göransson och varnar för en oreflekterad flykt in i den nya tekniken.172

Biblioteken behöver i detta avseende inte ligga i frontlinjen.

Till skillnad från de flesta andra som deltagit i diskussionen kring folkbiblioteken och Internet
menar Krister Gustavsson, bibliotekarie på Värmlands museum, att bibliotekariernas uppgift
inte är ”att ordna och sortera vetandet i nyttigt och� onyttigt, i mer värdefullt och mindre
värdefullt”.173 Istället tänker han sig att det framtida biblioteket ska vara platt till sin
organisation. Han vill att biblioteket både fysiskt och idémässigt, virtuellt och reellt ska vara
en ickehierarkisk informations- och upplevelsecentral. Denna vision av detta framtida
biblioteket överensstämmer med hans syn på det nutida samhället. Gustavsson menar att:
”[h]ierkariseringen av vår sociala, politiska och mediala värld är på väg att försvinna. Istället
för att fungera i över- och underordnade relationer till enskilda och institutioner, tenderar vi
alltmer att ingå i jämställda och tillfälliga konstellationer, motiverade av i första hand
kunskaper och intressen.”174 Men, något motsägelsefullt, oroar sig Gustavsson ändå för att
tillgången på information kommer att styras av den enskildes ekonomi och kunskaper. Därför
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är det viktigt att biblioteket fördelar de nya informationsresurserna jämnt över samhället, samt
erbjuder medborgarna gratis utbildning i IT-användande.

����)|UVODJ�Sn�YHUNVDPKHWHU
I ett antal av de artiklar vi gått igenom ges konkreta förslag på nya verksamheter som det
framtida biblioteket skulle kunna ägna sig åt. Ett vanligt tema är att biblioteken inte längre
enbart ska vara passiva tillhandahållare av information utan att man bör utnyttja sin
kompetens att värdera och välja ut informationskällor. En framtida uppgift för biblioteken kan
vara utvecklandet av SDI-tjänster åt organisationer, företag och enskilda. Det påpekas även att
biblioteken bör erbjuda användarna kurser i IT-användande, till exempel i sökteknik, och
vägledning vad gäller urval och värdering av informationskällor.

Sven Nilsson, välkänd debattör i biblioteks- och kulturfrågor, inleder sin artikel med
konstaterandet att biblioteken har goda förutsättningar för att spela en stor roll i
informationssamhället.175 De är välbesökta, har kommit långt i IT-utvecklingen och har en
kunnig personal. Förutom detta har biblioteken en god kontakt med sina användare. ”I
biblioteken vet man faktiskt vad brukarna söker, frågar efter och är beredda att köa för. Här
ligger en fantastisk potential. Biblioteken har en ständigt pågående marknadsundersökning
och skulle, om de ville, kunna erbjuda en helt annan service än idag.”176 Biblioteken bör
således kunna vara med och forma såväl visionerna av framtidens samhälle som det faktiska
utformandet av det.

Artikelförfattaren går igenom ett antal av de tjänster som erbjuds på Internet och diskuterar
dem utifrån ett biblioteksperspektiv. Vad gäller portaler menar han att biblioteken inte kan
konkurrera med de stora kommersiella producenterna, men däremot att ”biblioteken skulle
kunna erbjuda en ’underportal’, en gemensam entré till sin informationsvärld, det vill säga
samlingar, kunskap och bibliotekstjänster.”177 Sökning, reservering och dokumentleverans ser
han som självklara tjänster som kan utvecklas vidare. Men biblioteket kan göra mer. Man
skulle till exempel, gärna i samverkan mellan olika bibliotek, kunna erbjuda referenstjänster
on-line. Ytterligare en tänkbar framtida arbetsuppgift för biblioteken vore att hjälpa olika
användargrupper med litteraturlistor, tidskrifts- och dokumentationsbevakning samt
dokumentleverans.

Ett hot mot biblioteken som Nilsson tar upp är upphovsrätten. Han menar att det finns
anledning att oroa sig för såväl kostnadsutvecklingen som för begränsningar i
kopieringsrätten. Men han menar samtidigt att upphovsrätten inte bara kan komma att
innebära en kostnad för biblioteken. Genom att själva bli producenter av information kan den
även bli en inkomstkälla. Biblioteken bör i framtiden inte enbart vara passiva minnesbanker
eftersom ”framtiden ligger i att använda ’minnet’ aktivt – välja, systematisera, selektera,
bearbeta, designa, presentera och publicera.”178 Konkret menar han att biblioteken skulle
kunna ta fram och publicera olika sorters faktasamlingar, och även ”åta sig kontinuerliga
dokumentations- och konsulttjänster åt företag och organisationer.”179 Ska då tjänster som
dessa erbjudas gratis? Sven Nilsson skiljer på allmänintresse och mer specifika kundintressen.
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Gratisprincipen bör i det förra fallet ”gälla så långt som möjligt”.180 De mer specifika
tjänsterna kan däremot avgiftsbeläggas.

I en annan artikel tar Sven Nilsson sin utgångspunkt i de aktuella protesterna mot den
ekonomiska världsordningen som vi sett exempel på i till exempel Seattle och Prag.181 De nya
politiska rörelserna har kritiserats starkt i officiella media, men med hjälp av Internet kan de
ocensurerat själva föra fram sina ståndpunkter.

Nilsson menar att bibliotekspersonalen måste fundera över sin roll i den aktuella
utvecklingen. ”Är det någon som på allvar försökt kartlägga det organisationspanorama som
utgör grunden för alliansen kring globaliseringsmotståndet eller de nyhets-, informations- och
opinionsnät som stöder grupperna? Har biblioteken bara ansvar för att hålla prenumerationer
på de stora och etablerade tidningarna och tidskrifterna? Eller är det också deras uppgift att
spåra upp och redovisa de alternativa källorna?”182

Ingrid Atlestam, bibliotekschef vid biblioteket i Kortedala, efterlyser en analys av och
diskussion om vad biblioteken ska erbjuda, varför och för vem och vilken kompetens och
vilka resurser som krävs för att klara de nya arbetsuppgifterna.183 Hon delar in IT på bibliotek
i fyra kategorier:

- tillgång till s k skalprogram dvs möjlighet att skriva, räkna, lay-outa etc
- erbjudande av digitalt lagrad information för hemlån eller användning i biblioteket
- tillgång till internet
- IT som hjälp att göra biblioteksservicen tillgänglig för läs- och skrivhandikappade184

Atlestam diskuterar sedan dessa kategorier utifrån vad biblioteket måste, bör, kan och vill.
Hon fastslår att Internet kommer att bli bibliotekets viktigaste informationssökningsverktyg,
såväl i informationsdisken som för låntagarna själva. Eftersom Internet ofta är den snabbaste
vägen även till den information som inte finns på nätet måste bibliotekarierna förändra sitt
tänkande, våga lämna sina invanda informationskällor. Atlestam menar vidare att biblioteken
bör ha en Internetpolicy som överensstämmer med de urvalskriterier som gäller för övriga
medier.

Det finns de som hävdar att Internet består till 98 procent av skräp. Atlestam replikerar: ”Men
två procent av en ofattbart stor mängd är otroligt mycket!”185 Trots att hon tidigare framfört
att Internet kommer att bli den viktigaste informationskällan på biblioteken menar hon också
att bibliotekarier måste visa att inte allt finns på Internet och att information ofta återfinns
lättare och bättre i tryckt form.

För att kunna erbjuda en bra Internetservice krävs att bibliotekspersonalen erbjuds kurser och
ges tid att lära sig använda den nya informationskällan. Bibliotekarierna bör kunna lära ut
sökteknik och vägleda vad gäller urval och värdering av källor. Men det är ett orimligt krav
att ställa på bibliotekarierna att de ska kunna behärska Internet ur alla dess aspekter.
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Länsbibliotekarien i Norrbotten, Jimmy Gärdemalm, framhåller i sin artikel att
folkbiblioteken aldrig får nöja sig med att vila på gamla lagrar.186 Biblioteken är välbesökta
och omtyckta av sina användare, men vi får inte slå oss till ro med det: ”Tiderna förändras. I
vilken utsträckning gör biblioteken det?”, frågar han sig.187

Trots att undersökningar visar att användarna är nöjda med bibliotekens tjänster menar
Gärdemalm att de har rätt att ställa betydligt högre krav på biblioteken än vad de gör idag.
Bibliotekens elektroniska tjänster måste utvecklas, bland annat genom ”att fler publika
Internetanslutningar anskaffas; vissa av bibliotekets tjänster ska kunna användas från
hemdatorn (sökning, materialbeställning, reservation, omlån, frågor etc), hemsidan ska
fungera som effektiv ingång till Internet och som marknadsförare av de egna tjänsterna.”188

I likhet med Sven Nilsson (”Sanningen finns därute”) ser Jimmy Gärdemalm bibliotekens
framtid i att de lämnar sin roll som ”passiva tillhandahållare av material.”189 Istället bör
biblioteken, enligt Gärdemalm, ”våga välja och rekommendera informationskällor på ett
tydligare sätt än tidigare. Finns det strängt taget någon lämpligare institution för allmänhetens
utbildning i internetanvändning och för informationssökning? Biblioteket skulle också kunna
erbjuda enskilda och organisationer/föreningar/företag informationsbevakning allt efter
önskemål.”190 Biblioteken bör, menar Gärdemalm, marknadsföra sig med det de är
”världsbäst” på, nämligen informationssökning.

����,QWHOOHNWXHOO�IULKHW�Sn�ELEOLRWHN�±�ILOWHU�HOOHU�HM"
I USA har det till skillnad från i Sverige förts en livlig debatt kring Internettillgången på
allmänna bibliotek.191 Svensk Biblioteksförening har inte heller som sin amerikanska
motsvarighet på något tydligt sätt tagit ställning i frågan. Joneta Belfrage, Svensk
Biblioteksförenings nuvarande ordförande, hänvisar i en artikel till IFLA:s deklaration
angående den fria tillgången på information och yttrandefrihet ”Statement on Libraries and
Intellectual Freedom”, som bland annat säger att: ”Bibliotek som finansieras med allmänna
medel och som allmänheten har tillgång till skall upprätthålla principerna om den
intellektuella friheten.”192

Jan Ristarp, tidigare verksam inom organisationen FAIFE,193 har i ett antal debattartiklar
hävdat ståndpunkten att total informationsfrihet ska råda på biblioteken.194 Han framhåller
bibliotekens och bibliotekariekårens avgörande roll när det gäller yttrandefriheten och den fria
tillgången till information. Enligt Ristarp finns det hos biblioteksanställda stora brister i
medvetenheten om biblioteken betydelse för den intellektuella friheten. Bibliotekarieyrket
borde därför omgärdas av samma integritetsskydd som gäller journalistkåren. Bibliotekariens
uppgift att söka och förmedla information bör erkännas som en för informations- och
yttrandefriheten lika väsentlig insats som journalistens.
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Ristarp hänvisar till Artikel 19 i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Där fastslås
alla människors rätt att fritt framföra sina åsikter och ta del av information. Hans
utgångspunkt är att reell yttrandefrihet inte kan råda utan en i praktiken fungerande fri tillgång
till information. Den fria tillgången till information och yttrandefriheten kan liknas vid två
sidor av ett och samma mynt.

Ska man till exempel kunna neka att hålla nazistiska tidskrifter, eller för den delen tidskrifter
utgivna av pedofilföreningar, inte med hänvisning till deras eventuellt bristande kvalitet utan
därför att de företräder åsikter som de allra flesta tar bestämt avstånd ifrån? Nej det ska man inte.
Inte om biblioteken ska kunna säga sig verkligen tillämpa en fri tillgång till information om vad
som rör sig i samhället och därmed verka i linje med yttrandefriheten.

Ristarp menar att inte bara allmänt omfattade och godkända åsikter ska ges utrymme på
biblioteket. ”Även de obehagliga, aparta, omoraliska och rent av de odemokratiska åsikterna
måste få lov att rymmas på bibliotekens hyllor.”195

Jan Ristarp bjöds in till föreningen Bibliotek i Samhälles årsmöte 2000 för att presentera
FAIFE:s verksamhet och för att delta i en diskussion om informationsfrihet på biblioteken.
Ristarp framhöll bibliotekens roll för att säkra en fri tillgång till information. Hans, och
FAIFE:s, åsikt att även kontroversiella åsiktsriktningar ska finnas representerade på
biblioteken kritiserades av vissa av mötesdeltagarna. Kerstin Ericsson, verksam vid Norrtälje
stadsbibliotek, redogjorde för problem de haft på biblioteket med nazistisk propaganda och
berättade om att ett nätverk bildats bland svenska folkbibliotek om förhållningssätt och
målsättningsdokument gentemot grupper som nazisterna. Lena Lundgren framhöll
bibliotekariens skyldighet att välja vilken information som ska finnas tillgänglig på
biblioteken.196

Trots provokativa och i hög grad kontroversiella formuleringar har Ristarps artiklar i det
närmaste fått stå oemotsagda. Ett av undantagen utgörs av Ingrid Atlestams artikel, där hon
ställer sig frågande inför huruvida det är möjligt att praktisera Ristarps idéer i den dagliga
biblioteksverksamheten.197 Med hjälp av retoriskt ställda frågor tecknar hon ett antal tänkbara
scenarion där man som bibliotekarie kan tvingas att ta ställning till problem av denna typ:
”Skinnskalle vill ha hjälp att hitta historierevisionisternas webbplatser.” Vad göra? Atlestam
anger följande svarsalternativ: ”Hänvisar till att biblioteket inte tillhandahåller material som
är ovederhäftigt och rasistiskt / Visar även alternativa mer vederhäftiga webplatser / Tar fram
önskad information utan kommentar”. Atlestam menar att inte något av svarsalternativen kan
anses vara mer rätt än något annat. Hennes poäng är istället att man på varje bibliotek måste
göra ett val. Biblioteket är vad man väljer att det ska vara. Vilket urval av information och
tjänster vill vi förmedla?

”Våra bibliotek bör genljuda av alla slags motstridiga åsikter, också av sådana som vi finner
oacceptabla eller kan uppleva som avskyvärda”, menar FAIFE:s ordförande Alex Byrne. Han
tar sin utgångspunkt i The IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom från 1999
som fastslår att intellektuell frihet är en fundamental mänsklig rättighet. Alex Byrne skriver:
”På biblioteken sker försvaret av intellektuell frihet genom att vi oförskräckt tillhandahåller
alla de resurser våra kunder behöver. Men vi måste gå ännu längre genom att aktivt stödja
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grundregeln om frihet att uttrycka sig.” Han menar att biblioteken bör göra kontroversiellt
material tillgängligt. Men biblioteken ska, enligt Byrne, inte bara erbjuda fri tillgång till
information, utan bibliotekarierna bör ”dessutom högt protestera mot försök att begränsa
intellektuell frihet i samhället i stort, t ex när det tas initiativ till att censurera tillgång på
Internet.”198

Jakob Harnesk, verksam inom Bibsam på Kungliga Biblioteket i Stockholm, är ytterligare en
aktiv deltagare i den svenska debatten. I mars 1998 gick han ut med en förfrågan på e-post-
listan Biblist angående bibliotekens filtrering av Internetresurser. Han frågade bland annat om
bibliotek som installerat filter upplevt några oönskade effekter, som till exempel att även
seriöst material blockerades. Med utgångspunkt från inkomna svar publicerade han i 6YHQVN
%RNKDQGHO�artikeln ”Filterprogram inget för svenska bibliotek”.199 I denna frågar han sig om
biblioteken har laglig rätt att installera filter. Mediejuristen Jan Kjellberg svarar att det är
tveksamt. ”Det står i regeringsformen att den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning. Det står också att varje medborgare är tillförsäkrad både yttrandefrihet och
informationsfrihet, det vill säga frihet att hämta in och ta emot upplysningar och ta del av
andras yttranden.”

På Karlstad stadsbibliotek inträffade 1997 en incident som kom att få viss uppmärksamhet i
pressen och biblioteksvärlden.200 En kvinnlig besökare upptäckte att en man använde en av
bibliotekets Internetdatorer för att titta på pornografi. Hon tillkallade en bibliotekarie och
skällde därefter ut mannen. Mannen skickade senare ett brev till kommunens kulturchef där
han hävdade sin rätt att fritt söka information på biblioteket. ”IT-rummet skall vara fritt från
moraltanter och regelhoppor”, menade han.

Mot bakgrund av denna händelse försvarar Eva Alvelid i en artikel bibliotekens rätt att avgöra
vad på Internet som ska vara tillgängligt för användarna.201 Eva Alvelid är verksam som
bibliotekarie på Skellefteå stadsbibliotek. Här har man infört regler kring
Internetanvändningen och användarna måste skriva under ett avtal för att få tillgång till
Internet. I reglerna anges vad datorerna främst är avsedda för, samt vad som inte är tillåtet.
Användare som bryter mot reglerna blir avstängda under en period.202 De publika
Internetdatorerna syftar till att komplettera informationen i bibliotekets samlingar, sprida
kommunal information samt att ge möjlighet till kommunikation mellan människor. Förbjudet
är bland annat pornografiskt material. Dessa inskränkningar grundar de på åsikten att
folkbiblioteken har sin grund i folkbildningstanken. Eva Alvelid menar att det material som
finns tillgängligt på biblioteket ska bidra till att utveckla människan teoretiskt eller praktiskt.
Hon hävdar att det inte är ett brott mot grundlagen att göra denna typ av inskränkningar. Som
ytterligare ett argument påpekar hon att bibliotekslagen inte nämner något om vad biblioteken
ska köpa in. Om biblioteket ska kunna fungera som ett ”samhällets vardagsrum” måste alla
känna sig välkomna. Det betyder bland annat att besökare och personal inte ska behöva
konfronteras med pornografi. Avslutningsvis framhåller Eva Alvelid att biblioteken inte
förbjuder något. De bestämmer enbart hur tillgängliga resurser ska användas. Den som inte är
nöjd med bibliotekets urval kan utnyttja sin grundlagsfästa yttrandefrihet för att påverka detta.
Bibliotekspersonalen lyssnar alltid på synpunkter från användarna men kan inte alltid
tillmötesgå önskemålen.

                                                          
198 Byrne, Alex: ”Bibliotek och demokrati” // %LEOLRWHNVEODGHW 1999:9, s. 10f.
199 Harnesk, Jakob: ”Filterprogram inget för svenska bibliotek” // 6YHQVN�%RNKDQGHO�1998:6.
200 Alvelid, Eva: ”Internet på folkbibliotek : fritt fram för alla?” // %LEOLRWHN�L�6DPKlOOH 1997:1, s.26f.
201 Ibid.
202 Winkler, Lasse: ”Inga datorfilter på svenska skolor” // 6YHQVN�%RNKDQGHO 2000:9, s. 29.
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Ytterligare en incident som fick medial uppmärksamhet inträffade i Karlskrona i januari 1999.
En ung man hade lagt ut pornografiska bilder på kommunens hemsida. De upptäcktes av två
föräldrar som sökte information på barnavdelningens Internetdator. I en artikel refererar
Ingemar Larsson till denna händelse.203 Han vill att vi som vuxna ska motverka pornografin
med hjälp av öppen debatt, snarare än genom förbud. ”Hur kommer det sig att vi blir så
skärrade när ett bibliotek är med i bilden, så till den grad att ett pojkstreck kablas ut över
landet via TT?” Artikelförfattaren varnar för att populistiska rörelser kan komma att utnyttja
svenska folkets befogade upprördhet över ”snusket” på nätet.

Ingemar Larsson hänvisar vidare till en undersökning gjord 1997 av Aftonbladet/Sifo. Enligt
denna uppger sig hela 70 procent av svenskarna vilja ha någon myndighet eller lag som
bevakar innehållet på Internet, med befogenhet att censurera detta. Ironiskt nog är det de som
aldrig använder sig av internet som är mest för censur, vilket kan bero på att massmedia ofta
fokuserat på Internets avigsidor.204

Efter incidenten i Karlstad antog kulturnämnden en policy för Internetanvändningen på
biblioteket. Användaren måste uppvisa giltigt lånekort för att få tillgång till datorerna. Och för
att få lånekort måste man förbinda sig att följa bibliotekets regler, även de som gäller i IT-
rummet. Förutom detta har kulturnämnden undertecknat SUNET:s etiska regler, som bland
annat säger att man inte får göra intrång i andra användares privatliv eller förolämpa eller
förnedra andra användare. Kulturnämndens tolkning av dessa regler innebär att pornografi,
grovt våld och rasism inte får förekomma på biblioteket.205

I november 2000 fördes en diskussion på Biblist angående Internetfiltrering på folkbibliotek.
En av debattdeltagarna var Anna Dahl, bibliotekarie på Konstbiblioteket/Nationalmuseum &
Moderna Museet. Mot bakgrund av denna diskussion och de artiklar i ämnet som publicerats i
%LEOLRWHN� L� 6DPKlOOH skrev hon en egen artikel.206 Hon menar att diskussionen kring
Internetfiltrering blivit en symbol för frågan om folkbiblioteken ska ha rätt att neka besökarna
visst material. Att se filtrering som en form av censur anser hon vara ett förenklat resonemang
och gör en jämförelse med bibliotekens förvärvspolicy i stort. Det urval som, bland annat av
ekonomiska orsaker, görs vid till exempel inköp av böcker kallas inte censur. Det är omöjligt
för biblioteken att tillfredsställa allas önskningar, framhåller Anna Dahl. På samma sätt som
vi inte på biblioteken prenumererar på porrtidningar bör vi inte heller tillhandahålla
pornografi via Internet. Vidare anser hon att Jan Ristarps uttalande i samband BiS årsmöte att
nazister bör tillåtas utöva sin yttrandefrihet på biblioteken så länge de inte begår lagbrott är
paradoxalt. Hon säger sig ”ibland [bli] rejält trött på alla hänvisningar till yttrandefriheten
som väktare för det ena eller det andra” och skriver:

Många, många av oss bibliotekarier och övriga samhällsmedborgare tar avstånd från kränkande
behandling och utnyttjande av människor, förtal och förtryck. Det är just för människor som
råkar ut för dessa saker som yttrandefriheten skall värnas. Hur kan vi då samtidigt försvara att
man i offentliga utrymmen som ett folkbibliotek utan att möta något motstånd kan titta på sidor
på nätet som är kränkande, stötande, förtryckande?

Anna Dahl säger sig inte vara för Internetfiltrering på folkbibliotek, bland annat för att det
visat sig att de bibliotek som provat filter ofta inte blivit nöjda med dess funktion. Filtreringen
                                                          
203 Larsson, Ingemar: ”I skuggan av Internet” // %LEOLRWHNVEODGHW 1999:3, s. 24f.
204 Crofts, Maria: ”’Inför censur på internet!’ : 70 procent är beredda att minska yttrandefriheten” // $IWRQEODGHW
1997-04-08. Frågorna ställdes till ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor 16-74 år. Totalt gjordes 1020
intervjuer.
205 Svenonius, Hervor: ”Internetregler i Karlstad” // %LEOLRWHN�L�6DPKlOOH 1997:4, s. 11f.
206 Dahl, Anna: ”Vi måste kunna visa var gränsen går – utan filter” // %LEOLRWHN�L�6DPKlOOH 2000:4, s. 5f.
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behöver inte vara mer än en del av censurdebatten. Men vi bör, precis som i samhället i stort,
på biblioteken utforma regler som anger vad vi accepterar samt icke accepterar. Bibliotekens
regler förbjuder inte heller visst material, det kan endast en lagtext göra.

����'LVNXVVLRQ
Flera av de ovan refererade debattörerna efterlyser tydligare och mer genomtänkta strategier
för de satsningar som folkbiblioteken gjort på ny informationsteknik. Såväl Lena Lundgren
som Britt Marie Häggström och Siv Wold-Karlsen förordar att det ytterligare bör klarläggas
vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den nya tekniken ska tillämpas. Själva tycks de
föreslå folkbibliotekets traditionellt folkbildande uppgift som riktmärke även för IT-
satsningarna. Genom att tillhandahålla den nya tekniken och erbjuda handledning ska
folkbiblioteken aktivt verka för att informationstillgången blir så fri och jämlik som möjligt.
Att denna ståndpunkt ofta återkommer i debatten kan delvis bero på att den ligger väl i linje
med farhågorna om att IT-utvecklingen kan komma att medföra vidgade informationsklyftor.
Med några få undantag finns det emellertid dåligt med konkreta exempel på vilka
verksamheter som ska tillämpas.

Även demokratiargumentets andra aspekt återfinns i debatten – förhoppningen om att
informationstekniken ska minska avståndet mellan makthavare och medborgare och
därigenom främja demokrati och jämlikhet. Som Wold-Karlsen mycket riktigt påpekar är det
emellertid långt ifrån givet att offentligheten stärks trots att de tekniska möjligheterna därtill
ges. Inte när den politiska viljan saknas och myndigheterna själva kan välja vilken
information som ska tillgängliggöras via webben. Vad biblioteken skulle kunna göra för att
stärka medborgarnas tillgång till information ur denna aspekt är dock inget som diskuterats i
biblioteksdebatten.

En annan i debatten ofta förekommande frågeställning är vad folkbibliotekets möte med
informationssamhället och informationstekniken kommer att innebära för yrkesrollen. En
utbredd uppfattning tycks vara att bibliotekens och bibliotekariernas roll kommer att stärkas i
takt med att den accelererande informationstillgången leder till ett ökat behov av organisering
och sökhjälp. Ofta framhålls också bibliotekariernas i detta sammanhang unika kompetens.
Emellertid kan även en viss oro för att bibliotekets traditionellt kulturförmedlande roll ska
komma att försummas märkas. De kritiska inläggen återfinns främst i den tidiga debatten. I
takt med att IT-implementeringen på biblioteket går mot sin fullbordan tycks det inte längre
vara opportunt att vara alltför kritisk mot IT-satsningen i sig. Snarare finner man i den senare
debatten viss kritik mot att utvecklingen går alltför sakta och att biblioteken på ett bättre sätt
skulle kunna utnyttja alla de möjligheter den nya tekniken ger.

Vid den genomgång av de senaste årens debatt i bibliotekspressen av Internet på folkbibliotek
vi gjort slogs vi av att den inte var alls så omfattande som vi i förstone trott. Påtaglig är även
bristen på konkretion avseende hur Internet är tänkt att komplettera bibliotekets övriga
samlingar samt vilken typ av verksamheter som krävs för att informationstekniken verkligen
ska nå ut till dem som ej har tillgång till den på annat sätt.

Debatten kring den intellektuella friheten på bibliotek har främst förts i den socialistiska
tidskriften %LEOLRWHN� L� 6DPKlOOH. Däremot har inte Svensk Biblioteksförening eller DIK-
förbundet ägnat den någon större uppmärksamhet. Debatten har dominerats av FAIFE:s
ståndpunkter, men en del mot dem kritiska röster har hörts.
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Att med hjälp av filtreringsprogram begränsa medborgarnas tillgång till information leder till
en rad praktiska problem, varav det största är att även seriös information filtreras bort. Den
principiella problematiken är dock gemensam för filtreringsprogram och regler som förbjuder
åtkomst av visst material. Har biblioteken rätt att göra dessa inskränkningar i medborgarnas
informationsfrihet? Anna Dahl gör en jämförelse med inköpspolicyn i övrigt och menar att
censur av Internet är att jämföra med det urval man, bland annat av ekonomiska orsaker, gör
av övriga media. Resonemanget haltar. Inte minst då en uppkoppling till Internet innebär att
man automatiskt får tillgång till all den information som finns där. De bibliotek som
installerar filter väljer således att lägga resurser på att begränsa informationstillgången. Enligt
Anna Dahls och Eva Alvelids sätt att resonera skulle man heller inte kunna påstå att det på de
bibliotek i kommuner styrda av Nationella fronten i Frankrike bedrivs censur. De framhåller
båda att biblioteken inte har makt att förbjuda visst material, det kan endast en lagtext göra. I
Frankrike kan inte Nationella fronten föbjuda utgivning av mot dem kritiska skrifter, däremot
har de i vissa kommuner möjlighet att försvåra spridning av dem genom att rensa ut dem från
biblioteken.

Vi har stor förståelse för dem som för fram ståndpunkten att alla måste känna sig välkomna på
biblioteket. Därför är det inte oproblematiskt när till exempel rasistisk propaganda tas fram på
offentligt placerade datorer. Den motsatta sidan i debatten, till exempel företrädd av Jan
Ristarp, för i detta avseende fram märkliga ståndpunkter. Att biblioteken inte ska ha rätt att ej
prenumerera på tidskrifter utgivna av nazister eller pedofilföreningar är ett absurt påstående.
Om inte annat så för att såväl barnpornografi som hets mot folkgrupp är i lag förbjudet. Dock
är den argumentering som utgår från att material som kan tänkas kränka någon grupp av
biblioteksbesökare i längden ohållbar. Det är inte svårt att måla upp ett antal scenarion där
böcker som av de flesta anses självklara på biblioteken då skulle tas bort från hyllorna. Vad
göra med till exempel Salman Rushdies 6DWDQVYHUVHUQD, som ju kränker många muslimer?

Den fortsatta diskussionen kring den intellektuella friheten på bibliotek bör fokuseras på det
politiska materialet och då med utgångspunkt från medborgarnas rätt att ta del av även icke-
allmänt omfattade värderingar och åsikter. Politisk censur av politiskt kontroversiellt material
omöjliggör en kritisk och självständig granskning. Det bör påpekas att censur av Internet på
folkbibliotek inte enbart drabbat grupperingar på högerkanten. Ett exempel på detta är att i
Strängnäs har Socialistiska Partiets webbplats censurerats bort.207 Biblioteken bör inte
tillämpa mer repressiva regler än vad den nationella lagstiftningen kräver. Huruvida den
begränsning av medborgarnas tillgång till information som nu görs på många bibliotek är
laglig eller ej bör utredas. Enligt Bibsam har biblioteken och bibliotekarierna ej laglig rätt att
begränsa informationstillgången på Internet.208

                                                          
207 Adamse, Anton; Lahti, Jan: ”Politiska hemsidor stoppas” // ,QWHUQDWLRQDOHQ 2000:38, s. 19.
208 &HQVXU��IUnJRU�RFK�VYDU, http://www.kb.se/bibsam/juridik/fos/censur.htm (2001-04-07).
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,�GHWWD�DYVQLWW�VWXGHUDV�YLONHW�XWEXG�DY�GDWRUHU�RFK�WMlQVWHU�VRP�HUEMXGV�Sn�ELEOLRWHNHQ��9DG
JlOOHU�WMlQVWHU�KDU�YL�HQGDVW�EHKDQGODW�H�SRVW�RFK�FKDWW�VDPW�KXU�YLNWLJW�LQIRUPDQWHUQD�DQVHU
GHW�YDUD�DWW�HUEMXGD�GHVVD� WMlQVWHU��9L�KDU�lYHQ� IUnJDW� LQIRUPDQWHUQD�KXU� VWRUW�GH�EHG|PHU
LQWUHVVHW� I|U� ,QWHUQHW� YDUD� EODQG� ELEOLRWHNVDQYlQGDUQD� VDPW� RP� GH� DQVHU� DQWDOHW
,QWHUQHWXSSNRSSODGH�GDWRUHU�PRWVYDUD�HIWHUIUnJDQ�

Folkbibliotekens Internetsatsningar varierar kraftigt vilket en jämförelse mellan antal datorer
per bibliotek och antal kommuninnevånare visar.209 En rangordning utifrån besöksfrekvens
hade tillfört vår undersökning ytterligare aspekter men av praktiska skäl valde vi att endast ta
hänsyn till antal kommuninnevånare. Bibliotekens Internetsatsningar riktar sig också till
samtliga kommuninnevånare, inte endast till dem som redan använder sig av
huvudbiblioteket.

Ser man till extremvärdena är biblioteken i Varberg, Trollhättan, Mölndal och Gotland de
som har minst antal med tre datorer vardera. Dessa återfinns också följdriktigt bland de
mindre kommunerna. Den andra extremen utgörs av Norrköping med hela 60 anslutningar
som, såväl numerärt som i relation till kommunstorlek, är det bibliotek som har störst antal
datorer. I relation till kommunstorleken är även Solna och Nacka påtagligt över genomsnittet,
med 13 respektive 24 datorer, samt även de tre storstadskommunerna Malmö, Göteborg och
Stockholm, med 45, 30 respektive 31 datorer. Tydligt under genomsnittet återfinns bland
annat Jönköping och Uppsala med fem respektive tio datorer.

                                                          
209 Uppgifter om invånarantal i respektive kommun är hämtade från kommunförbundets webbplats: 9LONHQ
NRPPXQ�KDU�IOHVW�UHVSHNWLYH�PLQVW�DQWDO�LQYnQDUH", http://www.svekom.se/stat/statistik/befordn.htm
(2000-09-15)
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I undersökningen utgör medelvärdet cirka tolv (Md=9,5) datorer per bibliotek. Medelvärdet
vad gäller invånare per dator utgör 11 419 eller, om man så vill, 0,12 datorer per tusen
invånare.210 Det är emellertid tveksamt om dessa siffror kan fungera som ett riktvärde. Endast
biblioteken i Falun, Sollentuna och Karlskrona anser att tillgången på Internetdatorer
motsvarar efterfrågan. Vi har inte heller någon uppgift på hur många datorer som ytterligare
anses behövas för att tillgodose efterfrågan. Anmärkningsvärt är emellertid att inte ens
Norrköping med sina 60 datorer anser att tillgången motsvarar efterfrågan på denna tjänst.
Sex informanter anger som en kommentar att antalet datorer kommer att utökas. Däribland
Malmö, som beställt ytterligare 20 datorer, och Borås, där antalet inom kort kommer att
dubbleras. I Karlskrona anser informanten att det i dagsläget verkar finns tillräckligt med
datorer, då det ofta finns någon ledig, och i Sollentuna tycker man sig skönja ett vikande
intresse. Biblioteksanvändarna intresse tycks ändå vara ansenligt. Hela 38 (90 %) bibliotek
anger att intresset är mycket stort, fyra (10 %) bibliotek att det är ganska stort.

                                                          
210 Se bilaga III.

+XU�VWRUW�LQWUHVVHW�I|U�,QWHUQHW�EHG|PV�YDUD�EODQG�ELEOLRWHNVDQYlQGDUQD�

4

0 0 0

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mycket stort Ganska stort Måttligt Svagt Obefintligt

$
Q
WD
O�
E
LE
OL
R
WH
N

,�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�,QWHUQHW�EHG|PV�KD�ORFNDW�Q\D�

DQYlQGDUJUXSSHU�WLOO�ELEOLRWHNHW

10

24

6

0
2

0

5

10

15

20

25

30

I m ycket hög I ganska hög I ganska låg Inte a lls Bortfall

$
Q
WD
O�
E
LE
OL
R
WH
N

)UnJD���

)UnJD��



46

Med fråga elva ville vi utröna i vilken utsträckning informanterna bedömer att Internet lockat
nya användargrupper till biblioteket. Informanten i Tumba anger som en intention med
Internetsatsningen att ”biblioteket skulle vara en attraktiv miljö för unga människor”. Ett
annat exempel på att Internetdatorerna används i marknadsföringen är biblioteket i Växjö. De
anger att man genom sin Internetsatsning vill ”markera bibliotekets roll i informations-
samhället”.

Av de 40 informanter som besvarat frågan anger 34 (85 %) att Internetdatorerna i hög eller
mycket hög utsträckning lockat nya användare till biblioteket. Endast sex (15 %) informanter
uppskattar att Internet i ganska låg utsträckning lockat nya användare och inget av biblioteken
anger att inga nya användare alls tillkommit till följd av Internetsatsningarna.

Ett antal frågor infinner sig. Vilka användare är det då Internet lockat till sig? Leder ökade
besöksfrekvenser till ”kultursmitta”, det vill säga att även bibliotekets övriga tjänster används
i större utsträckning? Av de fem informanter som lämnat kommentarer till frågan anger två att
de sett en ökning av ungdomar. Täby anger att de nya användarna endast använder Hotmail
och tyvärr ej övriga bibliotekstjänster. Karlskrona anger att ”många av de nya grupperna har
enbart Internetåtkomst som syfte.” Att en omfattande Internetsatsning kan bidra till en hög
besöksfrekvens utgör Norrköpings stadsbibliotek ett exempel på. De har profilerat sig som IT-
bibliotek och var det folkbibliotek som hade flest antal besökare under 1999.211

Med fråga fyra undersökte vi huruvida biblioteken erbjöd chatt och e-post samt hur viktigt de
ansåg det vara att erbjuda användarna dessa tjänster. Att endast tillåta chatt eller e-post på
vissa datorer kan användas som ett sätt att styra användningen genom att andra datorer då
frigörs för till exempel informationssökning. Det kan också råda olika regler på barn- och
ungdomsavdelning respektive vuxenavdelning.

Alla bibliotek erbjuder e-post, antingen på alla datorer, vilket 26 (62 %) informanter anger,
eller på vissa datorer, som 16 (38 %) bibliotek svarar. Av informanternas kommentarer att
döma verkar det uteslutande röra sig om webbaserad e-post, som till exempel Hotmail eller
Spray. Åtta (20 %) bibliotek tillåter över huvudtaget inte chatt. Trots att såväl e-post som
chatt utgör tekniker för att kommunicera värderas de helt olika. Endast tolv (29 %) av
biblioteken anger att det är mycket viktigt eller viktigt att erbjuda chatt medan 30 (71 %)
anser att det är oviktigt eller mindre viktigt. Att e-post tillmäts en helt annan betydelse visas
                                                          
211 ”Biblioteksbarometer” // %LEOLRWHNVEODGHW 2001:1, s. 17.
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av att hela 38 (90%) av informanterna angett att de ser det som mycket viktigt eller viktigt att
erbjuda denna tjänst. Endast fyra (10 %) menar att det är mindre viktigt och ingen av
informanterna anser det vara oviktigt att erbjuda e-post.

Av de informanter som anser att det är viktigt att erbjuda chatt återfinns Luleå som menar att
chatt inte är någon ”dålig form av kommunikation”. I Varberg anses det viktigt att ”även de
som inte har egen dator skall kunna chatta” och i Borås säger man ”användarna anser
definitivt att det är mycket viktigt”. I Helsingborg har man gått från att tillåta allt till att
begränsa där det behövs, de svarar att ”chatten urartade”. Biblioteket i Stockholm anger något
förvånande att ”chatt är ej efterfrågat”. I Halmstad tillåts inte chatt på några datorer men de
säger sig inte kunna förhindra det. Eftersom såväl e-post som chatt erbjuds webbaserat kan
det vara svårt att stoppa användningen. På biblioteket i Umeå råder olika regler på ungdoms-
och vuxenavdelningen. De har fyra datorer för ungdomar där såväl chatt som e-post tillåts. På
vuxenavdelningen tillåts e-post på två datorer, medan fyra datorer är avsedda för enbart
informationssökning. På dem tillåts varken e-post eller chatt.

������'LVNXVVLRQ
Tendensen är tydlig, bibliotek i större kommuner har fler publika Internetdatorer än bibliotek i
mindre kommuner. Antal kommuninvånare är dock inte den enda avgörande variabeln utan
även andra faktorer spelar in. Ekonomiska villkor är säkerligen av grundläggande betydelse
men det kan också råda en viss oenighet på fältet vad gäller vikten av att erbjuda denna tjänst.
Det är emellertid vanskligt att alltför ensidigt se antalet som ett mått på ambitionsnivån.
Andra aspekter tillkommer, inte minst i vilken utsträckning verksamhet bedrivs. Hur
biblioteksorganisationen ser ut i respektive kommun kan också vara av betydelse eftersom
filial- och stadsdelsbibliotek i vissa kommuner kan spela en större roll än i andra.

Då resurserna är begränsade och antalet publika Internetdatorer inte motsvarar efterfrågan
tvingas man att prioritera. Informationssökning värderas då ofta högre än kommunikation via
e-post och chatt. Såväl e-post som chatt utgör även tjänster som står vid sidan av
folkbibliotekens traditionella uppgifter.

En anledning till att vissa bibliotek inte tillåter e-post över huvud taget är säkerhetsaspekten.
Man vill till exempel inte riskera att biblioteksanvändare anonymt skickar hotbrev. En annan
form av missbruk kan vara att något företags eller organisations server ”mejlbombas”, det vill
säga att stora mängder e-brev skickas till adressaten. Det senare har inträffat på Jönköpings
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Stadsbibliotek då en användare skickade ett stort antal e-brev till SVT, TV 4 och andra
medieföretag. För att förhindra att denna händelse skulle kunna upprepas infördes
legitimationstvång på biblioteket.212 I vår undersökning anger en informant att polisen hämtat
”en surfare som ’bombade’ en person”.

Två informanter anger som ytterligare kommentar till enkäten att de är missnöjda med hur
Internetdatorerna används. I Södertälje har man ordningsproblem kring Internetanvändandet,
de säger sig ha ”svårt att få ’styrsel’ på användningen” och skriver att ”Mail är bra, men vi
vill erbjuda informationssökning i vid mening.” En annan av informanterna skriver: ”Vi
upplever att ca 80 % av alla Internetanvändare ’bara’ sitter och mailar. Ganska trist. Vi är mer
ett postkontor än ett bibliotek. Dessa 120 000 kunde användas bättre!”

Trots dessa kritiska röster visar vår undersökning att e-post överlag utgör en högt värderad
tjänst medan chatt värderas lågt. Dels ses nog i allmänhet e-post som en mer seriös tjänst än
chatt men mer avgörande är troligen att chatt i högre grad blockerar datorerna och således tar
tid från informationssökande. Ett annat problem som framförts, bland annat på e-postlistan
Folkbib, är att det lätt blir högljutt och stökigt kring Internetdatorerna.213 Detta beror på att
ungdomar ofta samlas på biblioteken för att chatta. Det finns även en risk att detta leder till att
de Internetuppkopplade datorerna endast blir en angelägenhet för ungdomar. Ett sätt att lösa
problemet kan vara att begränsa antalet användare per dator. Ett dilemma är att biblioteken
samtidigt vill locka ungdomar till sig. I den då pågående diskussionen på Folkbib kring
Internetregler skrev Anders Widell från Ljusdal följande:

Det här med Internet framkallar det ”sämsta” hos biblioteksmänniskor. Först gråter vi
krokodiltårar över att ungdomen inte kommer till biblioteken och när de så gör det är det av
fel anledning och dessutom så både syns och hörs dom. Det går bra att låna Clancy eller
Cookson och att läsa Må Bra eller Femina men att chatta, det är fult det! Då kommer
”bibliotekspolisen” dragande med allehanda tekniska illfundigheter för att sätta stopp för
ofoget. Förbjudet område!!, man tar sig för pannan. Snacka om att sända ut signaler om
vilka som platsar på biblioteket och inte. Tacka sjutton för att det blir problem när man
sätter upp en massa regler som är så svåra att kontrollera. Min erfarenhet är att få regler och
en öppen attityd ger ett bra ”samliv”.214

I boken 0RGHUQ�WHNQLN�±�PRGHUQD�PHGLHU menar Stefan Zetterström att informationsaspekten
betonas alltför mycket i diskussionen kring Internet på biblioteken. När det gäller inköp och
urval av mer traditionella media är förströelseaspekten mer eller mindre självklar. Zetterström
frågar sig: ”Är alla inköp gjorda efter strikt nyttighet, utan att snegla på nöjet?
Förhoppningsvis inte, på biblioteket är det tillåtet att ha roligt (se bara på alla roliga böcker
som finns i våra hyllor!), här blandas ju kunskap med upplevelse.”215   Ytterligare ett skäl för
biblioteken att tillåta chatt kan vara, som informanten i Varberg angav, att det anses vara
viktigt att erbjuda de ungdomar som ej har tillgång till Internet i hemmet denna tjänst.

Att erbjuda Internet på biblioteket kan leda till ökad besöksfrekvens men det behöver inte
innebära att bibliotekets övriga tjänster utnyttjas av de nya biblioteksanvändarna. Det finns
heller ingen automatik mellan å ena sidan tillhandahållandet av Internet och å andra sidan ett
användande i enlighet med bibliotekets intentioner, åtminstone inte om man tänkt sig att de
publika Internetdatorerna främst ska användas för informationssökning.
                                                          
212 Ericsson, s. 23
213 ,QWHUQHWUHJOHU, http://www.dds.se/maillistor/folkbib/msg00099.html (2001-03-25)
214 ,QWHUQHWUHJOHU, http://www.dds.se/maillistor/folkbib/msg00102.html (2001-03-25)
215 Zetterström, Stefan: ”Folkbiblioteken och internet”, 0RGHUQ�WHNQLN�±�PRGHUQD�PHGLHU��ELEOLRWHNHQ�L�,7�
VDPKlOOHW, Lund 1997, s 67f.
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����9HUNVDPKHWHU�RFK�LQWHQWLRQHU
%LEOLRWHNHQV�,QWHUQHWVDWVQLQJDU�E|U�VW\UDV�DY�HQ�LGp�RP�YDG�PDQ�YLOO�XSSQn�PHG�GHP��9LOND
PnO� RFK� V\IWHQ� KDU� IRONELEOLRWHNHQ�PHG� VLQD� ,QWHUQHWVDWVQLQJDU"� ,� NXOWXUSURSRVLWLRQHQ� IUnQ
����� IUDPKnOOV�DWW� OlQV��RFK� IRONELEOLRWHNHQ�E|U�JHV� I|UXWVlWWQLQJDU�DWW� YDUD� I|UPHGODUH� DY
,7�NXQVNDSHU� I|U� DWW�PRWYHUND� ULVNHQ� DWW� LQIRUPDWLRQVNO\IWRUQD� L� VDPKlOOHW� |NDU����� 9L� YLOOH
XQGHUV|ND� L� YLONHQ� XWVWUlFNQLQJ� GHQQD� PnOVlWWQLQJ� OLJJHU� L� OLQMH� PHG� ELEOLRWHNHQV
,QWHUQHWVDWVQLQJDU�

Bibliotekens Internetinvesteringar motiveras ofta med hänvisningar till rättvise- och
demokratiargument. Rättviseargumenten bygger på att det anses vara viktigt att erbjuda
Internet till dem som ej på annat sätt har tillgång till det. På så vis ska klyftan minskas mellan
de som har och de som ej har tillgång till eller behärskar den nya tekniken. Demokrati-
argumenten grundar sig på att ett demokratiskt samhälle förutsätter kunniga medborgare och
att det därmed är viktigt att alla ges tillgång till information. Det finns även de som framhåller
den nya informationsteknikens inneboende möjligheter till kommunikation mellan makt-
havare och medborgare.

Med fråga sex i enkäten ombads informanterna att kortfattat ange vilka intentioner som låg
bakom deras satsning på publika Internetresurser. Av de 37 informanter som besvarat frågan
uppger så gott som samtliga tillgängliggörandet av Internet för den breda allmänheten som sitt
främsta syfte. Det är svårt att ange en exakt siffra eftersom vissa av svaren är svårtolkade.
Dock har nio (24 %) bibliotek explicit angett demokrati- och jämlikhetsaspekten som en
bakomliggande orsak till sina Internetsatsningar. I Kalmar säger informanten att det är en
demokrati- och yttrandefrihetsfråga. Västerås anger som motiv att man vill ge alla lika
möjligheter – därför erbjuds även Internetuppkopplade datorer på samtliga filialbibliotek. På
biblioteket i Umeå framhålls att: ”Tillgång till information (digital såväl som tryckt) är en
grundläggande förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. Biblioteken ska
utgöra en central plats när det gäller att tillgodose medborgarnas behov av information.”

Trots att många av biblioteken anger att de med sina Internetsatsningar vill motverka en
ojämlik informationstillgång använder endast tre (8 %) av biblioteken begreppet folkbildning
när de beskriver sina intentioner. Tre av de bibliotek som antingen anger demokrati- och
jämlikhetsaspekten eller folkbildning som bakomliggande intentioner tar även upp den
pedagogiska aspekten. Vi tolkar det som att de har ambitionen att lära ut hur man använder
sig av Internet.

Tre bibliotek anger vilken typ av information de vill tillhandahålla. I Skellefteå vill man
sprida kommunal information. Karlstad anger tillgängliggörandet av samhällsinformation som
en av sina intentioner. Informanten på Haninge bibliotek påpekar att Internet gör det möjligt
för kommunens stora invandrargrupper att läsa tidningar från sina hemländer.

På stadsbiblioteket i Trollhättan ses Internet som en naturlig del av bibliotekets
informationsförmedling. Fyra informanter uppger uttryckligen att de ser Internet som ett
komplement till bibliotekets övriga mediebestånd. I Malmö säger man att: ”Vi har alltid legat
i frontlinjen för informationssökning, då är det viktigt att förmedla vad de nya resurserna kan
ge.”

                                                          
216 .XOWXUSROLWLN, s. 50.
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Internet ger inte bara tillgång till stora informationsresurser utan kan även, med hjälp av till
exempel e-post och chatt, användas som ett redskap för kommunikation mellan människor.
Tre av biblioteken poängterar att en av intentionerna var att erbjuda användarna denna
möjlighet.

Som synes är det vanligt att bakom folkbibliotekens Internetsatsningar finns ambitionen att
motverka en ojämlik tillgång till information. Vilket genomslag får detta i den verksamhet
som bedrivs på biblioteken? Med fråga fem ville vi undersöka hur och i vilken form man
bedrivit utåtriktad användarundervisning i Internetanvändning. Vi bad informanterna att
kortfattat beskriva vilken typ av verksamhet de bedrivit kring sina Internetdatorer samt att
ange eventuell målgrupp de riktat sig till. Eftersom enkätsvaren är kortfattade kan vi inte ge
någon mer exakt beskrivning av de verksamheter som bedrivs, men svaren ger ändå en viss
inblick i vad som gjorts. För att uppväga detta har vi använt oss av annat material som
beskriver hur användarundervisning i Internetanvändande kan bedrivas på folkbibliotek.
Frågan är öppen vilket leder till vissa problem då det gäller att kvantifiera svaren. Vi har i
görligaste mån försökt att kategorisera materialet efter målgrupper och typ av verksamhet.

På samtliga bibliotek har det bedrivits någon sorts verksamhet kring de publika
Internetdatorerna. Aktivitetsnivån varierar dock avsevärt. Åtta (19 %) av biblioteken anger
endast att de arrangerat Seniorsurfdagar medan andra bedrivit en mer kontinuerlig
verksamhet.

Av de utpekade målgrupperna är pensionärer den vanligast förekommande. Trettiosju (88 %)
informanter anger att de deltagit i Seniorsurf. Tio (24 %) av biblioteken i studien bedriver
även annan verksamhet riktad till äldre biblioteksbesökare. I Sundsvall har pensionärer bjudits
in till enskild vägledning. Umeå, Visby och Helsingborg reserverar vissa tider i veckan för
seniorer och Kungsbacka samarbetar med den lokala Seniornetklubben som träffas en gång
per vecka i biblioteket.

Fjorton (33 %) av informanterna bedriver verksamhet riktad till andra grupper än seniorer.
Fyra (10 %) av dessa anger barn och ungdomar som prioriterade grupper. Huddinge,
Helsingborg och Tumba anordnar kurser speciellt riktade till flickor. Falun, Gävle och
Uppsala bedriver verksamhet för handikappade. Endast Göteborg anger att de riktar sig till
invandrare; de anordnar visningar för SFI-studerande.217 Vissa bibliotek bedriver verksamhet
riktad till olika yrkesgrupper: lärare, kommunala tjänstemän, bibliotekspersonal samt
politiker. Släktforskare är den enda intressegrupp som anges i enkätsvaren. Huddinge och
Malmö anordnar kurser för dem, vilket kanske inte är så förvånande eftersom det är en aktiv
grupp på biblioteken. Fyra (10 %) av biblioteken anger att de riktar sig till studerande, till
exempel inom Komvux och Kunskapslyftet. I Nacka har man ett speciellt IT-rum för
vuxenstuderande där sex datorer med användbara program erbjuds studerande, till exempel
har man utrustning för videotelefoni (NetMeeting). IT-rummet är tänkt att växa till ett
”lärcentrum” som ska erbjuda nödvändigt tekniskt och pedagogiskt stöd.218

Åtta (19 %) bibliotek anger att de har, eller har haft, IT-guider som finns tillhands för att
hjälpa användarna. Vi tror att det tidigare varit vanligare då sådana ALU-tjänster av
arbetsmarknadspolitiska skäl inrättades på folkbibliotek.219

                                                          
217 Svenska för invandrare
218 ,7�UXPPHW, http://www.nacka.se/biblioteket/itrum.htm (2001-03-14).
219 Jfr Södermark, Victoria: ,7�L�ELEOLRWHN�±�IHP�IRONELEOLRWHN�L�I|UlQGULQJ, Umeå 1996, s. 34.
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Kurser i Internetanvändning kan utformas på olika sätt. Som vi sett kan de riktas till speciella
grupper eller erbjudas nybörjare i största allmänhet. De flesta bibliotek riktar sig av praktiska
skäl till grupper av användare men det finns även exempel på enskild vägledning. Solna
stadsbibliotek erbjuder enskilda kurser 17 gånger per vecka. I Sundsvall och Solna kan
biblioteksanvändare boka sig för enskild undervisning i halvtimmespass. Av våra enkätsvar
att döma verkar kortare kurser för nybörjare vara det vanligaste men i till exempel Linköping,
Malmö och Karlstad erbjuds kurser även för mer avancerade användare. I Karlstad ges en
gång per vecka i IT-rummet ”Surfen” såväl introduktions- som fortsättningskurser i IT-
användning.

Stadsbiblioteket i Linköping bedriver en omfattande verksamhet kring sina Internetdatorer.
Sex olika kurser i Internetanvändning erbjuds, en nybörjarkurs och fem kurser inriktade på
speciella områden. Följande kurser erbjuds användare med viss datorvana och kunskap om
Internet: ”Informationssökning på Internet”, där det informeras om söktjänster och länklistor;
”Sverige direkt”, där man koncentrerar sig på att finna information inom den offentliga
sektorn; ”Massmedier på Internet”, där användarna lär sig finna artiklar, tidskrifter,
lokaltidningar, tv- och radionyheter; ”E-post – hur skaffar man det?”, där man lär sig
kommunicera via e-post samt ”EU på nätet”, där användarna utbildas i att söka bland det EU-
material som finns tillgängligt på Internet. Varje kurs pågår cirka en timme.220

Malmö stadsbibliotek är ett annat bibliotek i vår undersökning som satsat mycket på sin
Internetverksamhet. Avdelningen Nyhetsmedia har sedan 1996 anordnat kurser i
Internetanvändning för allmänheten. Personalen menar att yrkesrollen är under förändring
eftersom IT-utvecklingen leder till att biblioteksbrukarna i allt högre utsträckning själva får
tillgång till bibliotekets alla informationsresurser. Referensbibliotekariens yrkesroll blir då att
kunna vägleda användarna, vilket ställer krav på pedagogisk kompetens.

Undervisningen bedrivs i grupper om åtta till tio personer under två timmar. Alla sökkurser
sedan starten har varit fullbokade och efterfrågan har hela tiden ökat. Från och med år 2000
ges även halvdagskurser till en kostnad av 150 kronor per deltagare.

I Malmö har man prioriterat att lära ut sökmetodik baserad på boolesk algebra istället för att
försöka ge en generell överblick. När sökkurserna planerades utgick de från sin egen
erfarenhet att söka i olika databaser. Erfarenheten från övrigt referensarbete kunde användas
även i informationssökning på Internet och denna kunskap ville de nu förmedla till
biblioteksanvändarna. Målet med kurserna är att lägga en grund som deltagarna sedan själva
kan bygga vidare på. Förutom att lära ut boolesk sökmetodik vill de visa att man även
behöver använda sig av sin intuition för att söka effektivt. Målet för sökningen måste
visualiseras.

Malmö stadsbibliotek planerar att utveckla sin roll som IT-utbildare. De allmänna kurserna
kommer att kompletteras med specialkurser inom olika ämnesområden anordnade av
bibliotekets olika avdelningar, till exempel Ekonomi/Samhälle och Natur/Teknik. Thomas
Jentzsch, chef på avdelningen Nyhetsmedia, menar att den nya rollen som IT-pedagog är
mycket stimulerande och utvecklande och att de tidigare sällan blivit bemötta med så mycket
respekt för sitt yrkeskunnande.221

                                                          
220 6WDGVELEOLRWHNHW�L�/LQN|SLQJ, http://www.linkoping.se/bibliotek/kontaktaoss/kurser.asp (2001-03-13).
221 Jentzsch, Thomas: ”’Lär dig skilja agnarna från vetandet!’ : användarkurser i sökmetodik vid Malmö
stadsbibliotek // ,NRQHU 2000:3, s. 24-30.
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Om bibliotekarierna ska kunna behärska och lära ut den nya tekniken krävs utbildning för
detta. Den tekniska utvecklingen ger stora möjligheter men ställer också krav på
bibliotekariens kompetens. I fråga tolv bad vi informanterna ange huruvida personalen fått
någon utbildning i informationssökning via Internet samt vilken typ av utbildning de i så fall
fått.

Av informanterna har 38 svarat på denna fråga. Två (5 %) anger att de enbart anordnat
internutbildning av personalen. De som anordnat kurser med hjälp av externa resurser har
tagit hjälp av länsbibliotek, högskolor/universitet samt olika kunskapsföretag, till exempel
Bibliotekstjänst. Elva (29 %) bibliotek har anlitat länsbiblioteket för sin utbildning av
personalen. Länsbiblioteken har en rådgivande och stödjande funktion gentemot
folkbiblioteken, så även vad gäller Internetutbildningar. Sex (16 %) av biblioteken har i
samarbete med högskolor och universitet arrangerat personalutbildningar. Växjö, Karlskrona
och Borås stadsbibliotek är exempel på bibliotek som samarbetat med universitetet/högskolan
på orten.

På Södertälje stadsbibliotek har all personal gått distansutbildningen ”Internet i biblioteket”.
DIK-förbundet är utbildningens huvudman och den finansieras av KK-stiftelsen. Projektet
inleddes vårterminen 1998 och drivs i samarbete med de olika bibliotekarieutbildningarna.
Kursen ger en allmän orientering om IT och informationssökning i digitala media och syftar
till att deltagarna ska lära sig att kunna utnyttja Internet i det praktiska referensarbetet. Den
omfattar cirka 200 studietimmar och möjlighet till examination om fem högskolepoäng
erbjuds.222

På vissa bibliotek har samtlig personal genomgått utbildning i Internet, på andra bibliotek har
enbart delar ur personalstyrkan erbjudits sådan utbildning. Det är osäkert huruvida de
bibliotek som anger att all personal gått utbildning avser såväl bibliotekarier som assistenter.
Men i till exempel Kalmar har såväl bibliotekarier som assistenter genomgått flera kurser.
Generella kurser kan även kombineras med specialiserade, vilket är fallet på Lunds
stadsbibliotek, där man genomfört specialutbildningar i till exempel Internetresurser för
musik. I Malmö utnyttjas arbetslagens ämnesexperter för den interna utbildningen.

������'LVNXVVLRQ
I kapitlet ”Folkbiblioteken och den nationella IT-politiken” koncentrerade vi oss bland annat
på de förslag till åtgärder som syftar till att förhindra uppkomsten av informationsklyftor.
Som vi kunde påvisa finns farhågor för att vissa grupper ställs utanför den informations-
teknologiska utvecklingen. I 1996 års IT-proposition uttalas att folkbiblioteken här har en
viktig roll att fylla.223 I propositionen (WW� LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH� I|U� DOOD påtalas att IT-
användningen varierar med etnisk tillhörighet, kön, ålder och med inkomst- och
bostadsförhållande.224

Har biblioteken aktivt verkat för att särskilt rikta sin Internetverksamhet till de grupper som
pekats ut som eftersatta i de statliga dokumenten? Vad gäller de undersökta bibliotekens
intentioner med sina Internetsatsningar är det påtagligt att de oftast syftar till att tillgänglig-
göra tekniken för dem som inte har tillgång till den på annat sätt. Detta är i sig inte
förvånande. Det ligger i linje med folkbibliotekens traditionella roll att bidra till att alla

                                                          
222 ,7�OlURPHGHO�I|U�ELEOLRWHNDULHU, http://www.dds.se/distans (2001-03-16).
223 cWJlUGHU�I|U�DWW�EUHGGD�RFK�XWYHFNOD�DQYlQGQLQJHQ�DY�LQIRUPDWLRQVWHNQLN, s. 38f.
224 (WW�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH�I|U�DOOD, s. 16.
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medborgare får möjlighet att ta del av informations- och kulturutbudet. Värt att notera är dock
att endast tre av biblioteken konkret anger vilken typ av information de vill tillhandahålla.

I likhet med informanten i Västerås tror vi att verksamheten på filialbiblioteken, särskilt då i
stadsdelar med många invandrare och låginkomsttagare, är avgörande för huruvida man ska
lyckas med att minska informationsklyftorna mellan olika medborgargrupper. Biblioteken
måste även aktivt verka för att sprida kunskaper om all den värdefulla information som finns
att tillgå i elektronisk form och hur man återvinner den. Detta blir också allt viktigare i takt
med att allt mer information lagras elektroniskt. Bortsett från att det tillhör bibliotekens
traditionellt informationsspridande och folkbildande uppgifter – nu bara med ett nytt media –
framhålls förmedling av IT-kunskaper som en angelägen uppgift för folkbiblioteken i 1996
års IT-proposition.

Om vi jämför de grupper biblioteken särskilt riktat sig till med de som i den senaste IT-
propositionen befaras att bli åsidosatta ser vi att generationsaspekten fått stort genomslag i
bibliotekens verksamhet samt att även könsaspekten fått visst genomslag. Däremot anger
endast ett bibliotek att de bedriver verksamhet särskilt riktad till invandrare. Med undantag av
biblioteket i Falun, som anger att de anordnar visningar bland annat för studerande inom
Kunskapslyftet, verkar inget av de i studien ingående biblioteken bedriva verksamhet med
hänsyn till social tillhörighet. Det kan vara svårare att rikta sig till socioekonomiska grupper
än de övriga utpekade. Möjligheten att rikta sig till etniska och/eller sociala grupper har också
försämrats i och med att många filial- och arbetsplatsbibliotek lagts ned.225

Av hävd har folkbiblioteken haft en folkbildande uppgift. Det tycks emellertid inte längre
vara politiskt opportunt att använda sig av detta begrepp. Istället kan man hävda att
folkbiblioteken alltmer börjar bli en del av utbildningsväsendet. Pedagogiska reformer som
problembaserat inlärande samt en ökning av antalet vuxenstuderande ställer stora krav på
biblioteken. Paroller som ”livslångt lärande” syns oftare i debatten än ”folkbildning”, vilket
inte alls på samma sätt är ett instrumentellt begrepp. Begreppet ”livslångt lärande” används
ofta i samband med olika former av arbetsmarknadsanpassad utbildning och biblioteken får en
allt tydligare roll i dessa sammanhang.226 Samtidigt som folkbibliotekens folkbildande
ambitioner tycks ha minskat talas det ofta om att bibliotekariens pedagogiska roll ökat. Detta
kan synas paradoxalt men kan sammanhänga med att biblioteken fyller en allt viktigare roll i
det ordinarie utbildningsväsendet. Några av biblioteken i vår undersökning anger också att de
riktar sig till studerande. Den undersökning av datorvanor SCB genomförde i september 2000
visade att cirka 70 procent av de i åldern 16-64 år som bedriver studier på ett enkelt sätt har
tillgång till Internet inom ramen för utbildningen.227 Av detta skäl borde inte studerande
behöva vara en grupp som prioriteras av folkbiblioteken. Vi anser också att det bör vara
utbildningsanordnarens uppgift att tillhandahålla de resurser som krävs för utbildningens
genomförande.

                                                          
225 376 biblioteksfilialer lades ned under perioden 1989-1999 visar en undersökning gjord av Kulturrådet. (”376
biblioteksfilialer nedlagda” // %LEOLRWHNVEODGHW 2001:2, s. 23).
226 Klasson, Maj: ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande” // )RONELOGQLQJ�RFK�ELEOLRWHN"���Sn
VSDQLQJ�HIWHU�VSnU�DY�IRONELOGQLQJ�RFK�OLYVOnQJW�OlUDQGH�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ, Borås 1997, s. 17. För en kritik av
begreppet ”livslångt lärande”, se: Nyberg, Mikael: NDSLWDOHW�VH���P\WHQ�RP�GHW�SRVWLQGXVWULHOOD�VDPKlOOHW,
Stockholm 2001.
227 6&%�±�3XEOLNDWLRQVNDWDORJHQ�±�7KH�,&7�VHFWRU�LQ�WKH�1RUGLF�FRXQWULHV,
http://www.scb.se/publkat/transporter/it/it.asp (pdf-fil, 2001-03-21), s. 11.
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Vad gäller de kurser i Internetanvändande som erbjuds på de undersökta biblioteken noterar
vi att de flesta enbart anordnar nybörjarkurser. Särskilt biblioteket i Linköping, men även
Malmö stadsbibliotek, tycks här utgöra undantag. De kan möjligen utgöra exempel på hur
nivån höjs i takt med att allt fler användare lär sig grundläggande färdigheter i
informationssökning via Internet. Fokus hamnar på informationen snarare än mediet. Det bör
vara angeläget för biblioteken att bedriva folkbildande verksamhet som syftar till att påvisa all
den värdefulla information som finns att tillgå via Internet, särskilt då den information som
endast finns att tillgå där.228

Även om behovet av att via biblioteken tillgängliggöra Internet minskar i och med att alltfler
får tillgång till Internet i hemmet, så upphör inte behovet av användarundervisning och andra
former av åtgärder för att sprida kunskaper om den information som finns på webben.

����,QWHUQHWXWEXGHWV�UHJOHULQJ
,� GHWWD� NDSLWHO� XQGHUV|NHU� YL� KXU� VDPW� L� YLONHQ� RPIDWWQLQJ� ELEOLRWHNHQ� YDOW� DWW� UHJOHUD
,QWHUQHWXWEXGHW�� 9L� KDU� NRQFHQWUHUDW� RVV� Sn� I|OMDQGH� UHJOHULQJVPHWRGHU�� nOGHUVJUlQVHU�
,QWHUQHWILOWHU� VDPW� VNULIWOLJD� UHJOHU�� 8QGHU� DYVQLWWHW� |YULJD� UHJOHULQJVPHWRGHU� WDU� YL� XSS
VnGDQD�PHWRGHU�LQIRUPDQWHUQD�DQJHWW�VRP�NRPPHQWDUHU�HOOHU�VRP�YL�VMlOYD�NlQQHU�WLOO�VHGDQ
WLGLJDUH��9L�KDU�lYHQ�XQGHUV|NW�RP�GHW�lU�ELEOLRWHNVSHUVRQDO�HOOHU�SROLWLNHU�VRP�IDWWDW�EHVOXW
DYVHHQGH� LQI|UDQGH� DY� ,QWHUQHWILOWHU� UHVSHNWLYH� VNULIWOLJD� UHJOHU�� .DSLWOHW� DYVOXWDV� PHG� HQ
UHGRYLVQLQJ�DY�ELEOLRWHNDULHUV�HUIDUHQKHWHU�DY�SUREOHPDWLNHQ�NULQJ�,QWHUQHWXWEXGHW�

������%DUQV�WLOOJnQJ�WLOO�,QWHUQHW

Barn och ungdomars tillgång till Internet kan regleras på flera olika sätt. Det enklaste, och
mest fyrkantiga, är att införa en åldersgräns. Filter eller speciella regler kan även införas på de
datorer barn- och ungdomar har tillgång till. I fråga sju bad vi informanterna ange huruvida de
infört åldersgräns för användandet av Internetdatorerna. Vi bad dem även ange eventuell
åldersgräns. Samtliga informanter besvarade frågan. Fem (12 %) bibliotek anger att de infört
åldersgräns på samtliga datorer, 14 (33 %) anger vissa datorer och 23 (55 %) har ingen
åldersgräns över huvudtaget.

                                                          
228 Jfr. Nilsson 2000:5.
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Fyra (10 %) bibliotek har en övre åldersgräns på barnavdelningen. I Gävle är den satt till tolv
år och skälet som anges är ”att barnen skall slippa trängas med tonåringarna.” Elva (26 %)
bibliotek har en undre åldersgräns för datorerna på vuxenavdelningen, medan fyra (10 %) valt
en kombination av dessa båda alternativ. Ett exempel på det senare är Huddinge där man har
valt att dra gränsen vid högstadieåldern. På vuxenavdelningen tillåts användare som går på
högstadiet eller är äldre, på barnavdelningen högstadieelever och yngre. Av de fem bibliotek
som anger att de infört åldersgräns på samtliga datorer utmärker sig Järfälla. Där tillåts ingen
under 17 år att använda Internet. Av de som anger en undre åldersgräns för samtliga datorer
utgör tolv år medelvärdet. Medelvärdet för undre åldersgräns på vuxenavdelningen är knappt
15 år.

������)LOWUHULQJ�DY�,QWHUQHWUHVXUVHU

Ett sätt att förhindra åtkomst av för biblioteket oönskat material är att installera något av de
filtreringsprogram som finns på marknaden. Enligt Filtering Facts, en nu nedlagd organisation
i USA som arbetade för att skydda barn från pornografins skadliga verkningar genom att
propagera för användandet av filtreringsprogram på biblioteken, finns fyra olika typer av
filtreringsprogram. Programmen kan blockera utvalda ord, webbadresser eller kategorier som
till exempel chatt och nyhetsgrupper. Dessa filtertyper är alla exempel på så kallad
”blacklisting. Den motsatta principen, ”whitelisting”, innebär att man endast får tillgång till
ett antal förvalda och godkända webbplatser.229 Samtliga typer av filtreringsprogram för dock
med sig praktiska problem. De filtreringsprogram som utgår från en stoppordslista medför att
även webbsidor som inte i sig är till exempel rasistiska eller pornografiska blockeras.
Programmen som förhindrar åtkomst av förvalda webbadresser kräver ständiga uppdateringar
och är i princip omöjliga att hålla aktuella. Så kallad ”whitelisting” innebär att mycket
värdefullt material på Internet ej blir tillgängligt eftersom mängden webbplatser är så oerhört
stor och ständigt växer.

Trettiofem informanter har besvarat frågan om de installerat Internetfilter för att förhindra
åtkomst av material som kan upplevas som stötande eller provocerande. Fem (14 %)
informanter anger att de installerat filter på samtliga av bibliotekets publika Internetdatorer.
Fyra (11 %) anger vissa datorer medan 26 (74 %) anger att de inte installerat filter över
huvudtaget. Bortfallet (sju informanter) är förhållandevis stort. En möjlig orsak till detta kan

                                                          
229 +RZ�ILOWHUV�UHDOO\�ZRUN, http://www.filteringfacts.org/howfilt.htm (2001-03-27).
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vara att vissa informanter inte förstår vad som avses med Internetfilter men kan även bero på
att det, på grund av den debatt som förts, uppfattas som en kontroversiell fråga.

Informanten i Malmö anger att de tidigare haft filter installerat men att det inte fungerade
tillfredsställande. Även i Gävle har man avlägsnat filtreringsprogrammet eftersom det ledde
till ”för mycket problem”. Kungsbacka anger att de inte har filter eftersom de ”betonar
tillgänglighet” och enligt dem har det ”fungerat hittills”. Karlskrona har endast skriftliga
regler för Internetanvändandet eftersom ”andra hinder kostar både pengar och arbetstid”. På
biblioteket i Växjö använder man sig av ”whitelisting”. De anger att ”endast tre av tio datorer
medger ’helt fri sökning’. Övriga är styrda till vissa adresser.”

������6NULIWOLJD�UHJOHU�I|U�,QWHUQHWDQYlQGQLQJ
Trettionio informanter har besvarat frågan om huruvida de antagit skriftliga regler för att
förhindra åtkomst av material som kan upplevas som stötande eller provocerande. Av dem har
30 (77 %) infört sådana regler på samtliga datorer. På två (5 %) av biblioteken finns regler för
vissa av bibliotekets datorer och sju (18 %) har inga skriftliga regler alls.

Förutom rena ordningsregler och tekniska anvisningar är det vanligt att det i reglerna anges att
Internetdatorerna främst är avsedda för informationssökning och ska utgöra ett komplement
till bibliotekets övriga samlingar. Detta innebär att olagligt material, pornografi, förtal, hets
mot folkgrupp eller rasism, spel, könsdiskriminering och kränkning samt mobbing inte tillåts.
I detta sammanhang förekommer att vissa bibliotek hänvisar till FN:s stadgar om de
mänskliga rättigheterna.230

Bibliotek anslutna till SUNET förbinder sig dessutom att följa deras etiska regler. Här anges
bland annat att det inte är tillåtet att göra intrång i andras privatliv samt att förolämpa eller
förnedra andra.231 Biblioteken i Nacka och Lund uppger att de tillämpar SUNET:s etiska
regler. Informanten i Stockholm skriver att ”samma regler som för media i övrigt inom SSB
(Ej rasim…etc)” gäller för Internetdatorerna. I Haninge är ”sökning av rasistiskt och
pornografiskt material otillåtet.”

Det finns åtminstone två olika metoder att informera användarna om vilka regler som gäller
vid användning av Internet. Det vanligaste är att reglerna finns uppsatta vid allmänhetens
datorer. Dessutom kan de vara inlagda på datorernas startsida.

������gYULJD�UHJOHULQJVPHWRGHU
Även andra metoder för att reglera Internetutbudet förekommer. En vanlig metod är att
medvetet placera datorerna, till exempel framför låne- eller informationsdisken, så att
personalen kan ha uppsikt över dem. En annan är att placera datorerna öppet och på så vis
uppnå en social kontroll inom gruppen Internetanvändare. Informanten i Lund skriver: ”Vi
försöker placera datorerna ’publikt’, så att viss social kontroll upprättas”. Falun anger att
”Internetdatorena är placerade centralt i biblioteket. Svårt att smussla med andra ord.” Ett
annat sätt att reglera Internetanvändningen är att användaren undertecknar ett avtal och
därmed förbinder sig att följa de regler som biblioteket låtit upprätta. Detta görs ofta i
samband med att användaren bokar tid i informations- eller lånedisken. Denna metod används
på Skellefteå stadsbibliotek.232

                                                          
230 Se: Edwardson, 1999, s. 16f.
231 (WLVND�UHJOHU, http://basun.sunet.se/html_docs/info_sunet/etik.html (2001-03-29).
232 Se: Alvelid, s. 26f.
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������5HJOHULQJ�±�HQEDUW�HQ�RUGQLQJVIUnJD"
Med fråga tio ombads informanterna att uppge om bibliotekspersonal eller politiker fattat
beslut kring införandet av Internetfilter eller skriftliga regler. Frågan är av så stor principiell
vikt att det är tveksamt huruvida den bör fattas av tjänstemän. Det interna bortfallet blev
mycket stort på denna fråga, 23 (55 %) för Internetfilter respektive sex (14 %) för skriftliga
regler. En möjlig orsak kan vara att flera av de informanter som angav alternativet ”inga
datorer” på föregående fråga antog att de skulle bortse från denna.

På 34 ( 94 %) bibliotek har bibliotekspersonalen fattat beslut om de skriftliga reglerna och på
två (6 %) bibliotek har politiker fattat detta beslut. Motsvarande siffror för införandet av
filtreringsprogram är 17 (89 %) respektive 2 (11 %).

I Skellefteå har beslut kring de skriftliga reglerna fattats av politiker på initiativ från
personalen. I Karlstad har politikerna i kulturnämnden fattat beslut om införande av
Internetfilter. Informanten i Kalmar anger att beslut avseende reglering fattats av
”kommunens och förvaltningens IT-tekniker i samråd med biblioteksledningen”. I Sundsvall
har bibliotekspersonalen själva fattat beslut men ”politikerna har tagit en inköpspolicy där det
framgår att diskriminering av kön, ras inte är förenligt med bibliotekets mediautbud dvs även
via nätet”. De skriftliga regler som gäller i Malmö är beslutade av personalen. Informanten
anger dock att ”politikerna är informerade, men detta är en fråga som vi har på delegation”.
Informanten i Lund anger att ”om vi måste införa filter är det en åtgärd som måste förankras
hos politikerna”.
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������%LEOLRWHNDULHUV�HUIDUHQKHWHU�DY�SUREOHPDWLNHQ�NULQJ�,QWHUQHW

Samtliga informanter har besvarat frågan hur ofta det upptäcks att användare besöker
webbplatser med provocerande innehåll. Spridningen av svaren är tämligen stor. Tretton
informanter (31 %) anger dagligen eller någon/några gånger per vecka. Tjugoen (50 %) anger
att det inträffar månads- eller årsvis och åtta (19 %) informanter anger mera sällan.

I en kommentar anger informanten i Halmstad att man någon eller några gånger per månad
upptäcker att användare tar fram pornografiskt material. Rasistiskt material upptäcks mera
sällan. Även Karlstad anger detta alternativ. De skriver att ”problem i detta avseende är
hänförligt till ytterst få individer.” En av informanterna, den i Karlskrona, anger att det är
”främst tonåringar som besöker sidor med porr, bilder på lättklädda damer etc.”

Med fråga nio ville vi utröna huruvida informanterna upplever det som ett problem att
användare besöker webbplatser med provocerande innehåll. Trettionio informanter har
besvarat denna fråga. Av dem har 13 (33 %) svarat ja och 26 (67 %) nej.

Ett problem med dessa två frågor är att de ger utrymme för subjektiv tolkning. Vad som
upplevs som provocerande varierar från individ till individ. Vi tror dock att de flesta är något
så när överens om vad som kan anses vara provocerande. I fråga nio betonade vi medvetet
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personalens upplevelser av att användarna besöker webbplatser med provocerande innehåll.
Tanken var också att en jämförelse mellan dessa två frågor skulle kunna göras.

I Västerås upplever man det som ett problem, men de skriver: ”Problemet är att vi inte kan
eller önskar kontrollera detta. Det baseras på förtroende – vår roll är inte polisiär.”
Informanten i Norrtälje, som svarat ja på frågan, skriver ”Trots att vi inte har någon
uppfattning om i vilken utsträckning provocerande sidor besöks upplever vi detta som ett
problem. Vi skulle vilja kunna förhindra/spåra olämpligt Internetanvändande." De ställer sig
dock frågan om lagstiftningen möjliggör registrering av besökarnas Internetanvändande. ”Det
viktigaste för folkbibliotek är att kunna förhindra att våra datorer används för att bedriva
kriminell verksamhet”, menar informanten. Malmö är ett av de bibliotek som svarat nej. De
anger att eftersom de har regler att hänvisa till kan företeelsen hållas på en hanterlig nivå.

������'LVNXVVLRQ
Fyrtiofem procent av biblioteken har infört åldersgränser på samtliga eller vissa av
bibliotekets datorer. Att införa undre eller övre åldersgränser på vissa av datorerna kan vara
ett sätt att styra användandet. På så vis kan man underlätta barns tillgång till Internet eller
undvika stökiga ungdomar bland vuxenavdelningens datorer. Bland de undersökta biblioteken
råder stora skillnader vad gäller vid vilken ålder man tillåter Internetanvändande. Som vi visat
utgör tolv år medelvärdet bland de bibliotek som anger en undre åldersgräns för samtliga
datorer, men det finns exempel på att den är så hög som 17 år. Enligt vår mening är det en
otillbörlig inskränkning i barns- och ungdomars rätt till information. I andra sammanhang
framhävs annars ofta hur viktigt det är att alla får tillgång till och kunskap om den nya
informationstekniken. Eftersom inte alla barn har tillgång till Internetuppkopplade datorer i
hemmet är det, inte minst av sociala skäl, viktigt att detta erbjuds på biblioteken.

Enligt SAB:s dåvarande informationschef Ylva Mannerheim kan åldersgränserna till och med
vara olagliga. Hon hänvisar till bibliotekslagens nionde paragraf som lyder: ”Folk- och
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.”233

Som synes anger bibliotekslagen att medierna ska vara anpassade till barns- och ungdomars
behov. Vi instämmer i Ingemar Larssons åsikt att exempelvis pornografi bäst motarbetas med
hjälp av en öppen debatt snarare än genom förbud.234 Liknande synpunkter har förts fram av
Stig Roland Rask, lärare och projektledare för ”Etik och Internet” vid Fredriksdalskolan i
Lidköping. ”Frågan är inte vilka tekniska filter vi kan installera i datorerna, utan vilka etiska
filter vi kan installera i eleverna”. Barn och ungdomar måste ges förutsättningar för att kritiskt
värdera information och vi måste skapa respekt och förståelse för de demokratiska värdena,
framhåller Stig Roland Rask.235

Att installera filter gör det till exempel omöjligt för ungdomar som gör skolarbeten om nazism
att studera primärkällor via folkbibliotekens Internetdatorer. Trots dessa invändningar har vi
förståelse för de bibliotek som, om det befinns vara nödvändigt, inför särskilda regler för
barns- och ungdomars Internetanvändande. Att döma av den undersökning vi genomförde
                                                          
233 Carrwik, Christian; Mattsson, Nicklas: ”Oklara regler kring Internettillgång på Sveriges bibliotek :
bibliotekens åldersgränser kan vara olagliga” // ,QWHUQHWZRUOG 1998:3, s. 8. Wallin, s. 84.
234 Larsson, s. 24f.
235 Rask, Stig Roland: 0HG�HOOHU�XWDQ�ILOWHU"���SHUVRQOLJD�IXQGHULQJDU�NULQJ�HWLNHQ��SHGDJRJLNHQ��NlOONULWLNHQ�RFK
YX[HQUROOHQ�QlU�,QWHUQHW�NRPPHU�WLOO�VNRODQ, Stockholm 1999 (KK-stiftelsens skriftserie: 5), s. 5.
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hösten 1999 verkar det emellertid inte vara så vanligt att barns tillgång till Internet är mer
reglerad än vuxnas. Om barn och ungdomar väl hade tillgång till Internet gällde oftast samma
regler som för de vuxna.236 Dock var flertalet bibliotek i denna undersökning små. Det är
därför möjligt att flera av dem inte hade datorer på barnavdelningen.

En relativt stor andel informanter (26 %) anger att de installerat filtreringsprogram på
samtliga eller vissa av bibliotekets datorer. Påpekas bör dock att det interna bortfallet var stort
på denna fråga (17 %). I vår tidigare undersökning angav 17 procent att de installerat sådan
programvara.237 Vad denna skillnad beror på kan vi endast spekulera om, men en orsak kan
vara att större bibliotek har större problem med att användare besöker webbplatser med
provocerande innehåll än mindre bibliotek. Den sociala kontrollen i små kommuner kan
tänkas inverka och på mindre bibliotek kan det vara lättare att ha överblick över datorerna.
Fyra bibliotek (11 %) anger att de har installerat filter på vissa datorer. Det är möjligt att de
valt att installera filter enbart på barnavdelningen.

Förutom de principiella invändningar man kan ha mot filtrering av Internet på bibliotek
medför det även vissa praktiska problem. Problem av teknisk natur uppstår. Så som det ovan
beskrivna exemplet från Malmö visade kan även seriösa webbplatser blockeras. Men även det
motsatta problemet är vanligt. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att utveckla programvara
som är hundraprocentigt effektivt. Ett mer svårhanterbart problem är dock att man kan ha helt
legitima skäl att besöka sådana webbplatser, till exempel för att göra en kritisk studie av
nazism eller pornografi. Som ett led i förberedelserna inför sin magisteruppsats berättar Mari
Wallin att hon besökte ett antal pornografiska webbplatser.238 Detta gjorde hon från en av
högskolans datasalar vilket hon inte kunnat göra om högskolan utformat regler som förbjöd
sökning av sådan information eller om filtreringsprogram installerats.

På Malmö Stadsbibliotek urskuldade sig en bibliotekarie med att personalens datorer inte
hade några begränsningar i tillgången till information. I de fall filtret förhindrade åtkomst av
seriös information hänvisades till att bibliotekarien kunde ta fram materialet på sin egen dator.
Problemet med detta förfaringssätt är att det strider mot den viktiga etiska regel som säger att
en bibliotekarie inte får fråga om varför visst material önskas. En parallell kan göras till det
uppmärksammade ”Västeråsfallet” 1996, då en låntagare på Stadsbiblioteket önskade
fjärrlåna ett antal antisemitiska skrifter av Martin Luther. Bibliotekarien efterfrågade då
låntagarens syfte. Låntagaren, som ansåg att bibliotekariens krav var orättmätiga, anmälde
biblioteket till Justitieombudsmannen för att få utrett huruvida bibliotekets utlåningspolicy
stred mot lagen om förbud mot åsiktsregistrering. JO:s svar kom 1988 och slog fast att
biblioteken inte får efterfråga låntagarens syfte med att söka viss information. Däremot har de
rätt att av kvalitativa skäl, till exempel genom att hänvisa till sin inköpspolicy, vägra att
tillgodose en låntagares önskemål.239 Förutom att filtreringsprogram rent mekaniskt avläser
ord och termer, vars betydelse ju beror på i vilket sammanhang de används, leder även det
faktum att de baserar sig på engelska till problem. Numera är programmen ofta samman-
hangskänsliga på så vis att till exempel ”big tits” stoppas medan ”breastcancer” släpps
igenom. Men detta avhjälper givetvis inte den grundläggande problematiken som beror på att
mänskliga språk är komplexa och svårdefinierade system. Svenska ord och bokstavs-
kombinationer kan på engelska ha en helt annan betydelse än på svenska vilket kan leda till

                                                          
236 Edwardson, 1999, s. 19.
237 a. a., s. 15.
238 Wallin, s. 11.
239 Heljeberg, s. 48.
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att helt oskyldiga svenska webbplatser blockeras.240 För att språkfiltrering ska kunna fungera
tillfredsställande måste programmen innehålla ordlistor på svenska. Enligt en artikel i
tidskriften ,QWHUQHWZRUOG är det enbart CyberSitter som erbjuder detta.241 Vår tidigare
undersökning visade att CyberSitter var det mest förekommande filtreringsprogrammet på
svenska folkbibliotek. Vi kunde emellertid inte belägga om det var på grund av de svenska
ordlistorna de valt programmet.242

Hela 82 procent av de informanter som besvarat frågan om skriftliga regler har infört sådana
för Internetanvändandet. Två (5 %) bibliotek anger att de infört skriftliga regler på vissa av
bibliotekets datorer. Eventuellt betyder detta att de infört särskilda regler för barnavdelningen.
De principiella invändningar man kan ha mot att det på biblioteket införs förbud mot att ta del
av politiskt kontroversiellt material har vi redogjort för tidigare. Vi har även påpekat att
biblioteken inte bör införa ett mer repressivt regelverk än vad lagstiftningen utgör. Däremot
kan givetvis skriftliga regler som ligger i linje med den nationella lagstiftningen införas.
Internetanvändningen kan även styras genom att endast tillåta informationssökning på vissa
av bibliotekets datorer. Om chatt eller e-post visar sig ta allt för stora resurser i anspråk anser
vi inte heller att en sådan åtgärd på något sätt inskränker medborgarnas informationsfrihet.

Att placera datorerna öppet är ytterligare ett sätt att reglera Internetanvändningen. En sådan
placering löser vissa problem men ger emellertid upphov till andra. Bland annat leder det till
att även andra användare ser det provocerande materialet. En allvarligare invändning är dock
att användarnas personliga integritet får träda tillbaka för bibliotekets ambitioner att reglera
användningen. Det är inte svårt att föreställa sig situationer då man inte vill att någon annan
ser vilken typ av information man söker.

Om biblioteket värnar användarnas integritet och fria tillgång till information bör de placera
datorerna mer eller mindre avskilt. Tord Heljeberg uttrycker i sin uppsats förståelse för de
som menar att biblioteksbesökare inte ska behöva utsättas för pornografisk, rasistisk eller
annan provokativ information mot sin vilja. Däremot anser han att användarna bör ha en så fri
tillgång till information som möjligt så länge det inte skadar någon annan. Av detta skäl
förordar han att biblioteken förser datorerna med bildskärmsfilter som begränsar risken för att
andra ser den information som finns på skärmen.243

Det interna bortfallet blev mycket stort på frågorna om politiker eller bibliotekspersonal fattat
besluten angående skriftliga regler respektive Internetfilter. Som vi tidigare nämnt anser vi
frågorna vara av så pass stor principiell vikt att de bör fattas av ansvariga politiker.
Därigenom får kommuninvånarna inflytande över informationsfriheten på sitt bibliotek. I den
debatt som förts har även vissa debattörer ifrågasatt huruvida vissa av de regler som nu råder
på biblioteken är förenliga med nationell lagstiftning, till exempel Bibliotekslagen och
Yttrandefrihetsgrundlagen.244 Vi finner det märkligt att detta ännu inte utretts.

                                                          
240 Åslund, Björn: ”Barnförbjudet : så skyddar du barnen från Nätets avigsidor”, ,QWHUQHWZRUOG 1999:5, s. 64f.
241 Ibid.
242 Edwardson, 1999, s. 15.
243 Heljeberg, s. 29.
244 Se till exempel: Carrwik, s. 8 samt &HQVXU��IUnJRU�RFK�VYDU, http://www.kb.se/bibsam/juridik/fos/censur.htm
(2001-04-07).
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Med fråga åtta och nio undersökte vi hur ofta personalen upptäckte att användare besökte
webbplatser med provocerande innehåll respektive huruvida personalen upplevde det som ett
problem. Fördelningen innehåller för få enheter för att vi ska få utplanad kurva. Däremot är
tendensen relativt tydlig. En jämförelse mellan dessa frågor visar att av de som angett
alternativet någon/några gånger per månad på fråga åtta har lika många informanter svarat ja
som nej på fråga nio. Om det inträffar oftare än så upplevs det i högre utsträckning som ett
problem och vice versa.

Vi har även jämfört skillnader mellan hur manliga respektive kvinnliga informanter besvarat
fråga nio. Andelen som svarat nej överväger hos såväl kvinnor som män, men kvinnorna
tycks i högre utsträckning än männen uppleva det som ett problem att användare besöker
webbplatser med provocerande innehåll. Nästan dubbelt så många kvinnor som män har
angett detta. En möjlig orsak är att det i hög utsträckning är pornografiskt material som
upplevs som stötande och som Mari Wallin visat i sin uppsats kan pornografi upplevas olika
av män och kvinnor.245

                                                          
245 Wallin, s. 97ff.
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Utöver detta har vi även undersökt sambandet mellan hur informanterna upptäcker att
användare besöker webbplatser med provocerande innehåll och huruvida de installerat
filtreringsprogram. Tjugotvå procent av de som har installerat filter har angett dagligen på
fråga åtta. Motsvarande siffra för de som ej har installerat filter är fyra procent. Av de som
angett alternativet mera sällan har 22 procent installerat filter, medan motsvarande siffra för
dem som ej installerat filter är 23 procent. Detta tyder på att det inte har någon större effekt att
installera filtreringsprogram. Dock måste vi påpeka att antalet enheter är så litet att resultatet
är högst osäkert.
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���$YVOXWQLQJ

+XU� VHU� WLOOJnQJHQ� WLOO� ,QWHUQHW�XW� Sn�GH�XQGHUV|NWD� ELEOLRWHNHQ� DYVHHQGH� DQWDO� GDWRUHU� RFK
WMlQVWHUQD�H�SRVW�RFK�FKDWW"

En jämförelse mellan antal datorer per bibliotek och antal kommuninnevånare visar att
folkbibliotekens Internetsatsningar varierar kraftigt. Tendensen är emellertid tydlig – bibliotek
i större kommuner har fler publika Internetdatorer än bibliotek i mindre kommuner. Antalet
publika Internetdatorer sträcker sig från 3 till 60 stycken. I undersökningen utgör medelvärdet
cirka tolv (Md=9,5) datorer per bibliotek. Medelvärdet vad gäller invånare per dator utgör
11419 eller 0,12 datorer per tusen invånare. Endast tre (7 %) informanter anser att tillgången
till Internetdatorer motsvarar efterfrågan.

Alla bibliotek erbjuder e-post, antingen på alla datorer, vilket 26 (62 %) informanter anger,
eller på vissa datorer, som 16 (38 %) bibliotek svarar. Trettiotre (80 %) erbjuder chatt på alla
eller vissa datorer.

Endast tolv (29 %) av biblioteken anger att det är mycket viktigt eller viktigt att erbjuda chatt
medan 30 (71 %) anser att det är oviktigt eller mindre viktigt. Att e-post tillmäts en helt annan
betydelse visas av att hela 38 (90%) av informanterna angett att de ser det som mycket viktigt
eller viktigt att erbjuda denna tjänst. Endast fyra (10 %) menar att det är mindre viktigt och
ingen av informanterna anser det vara oviktigt att erbjuda e-post.

9LONHQ�YHUNVDPKHW�KDU�EHGULYLWV� NULQJ� ,QWHUQHWGDWRUHUQD�RFK� YLOND� LQWHQWLRQHU� OLJJHU�EDNRP
,QWHUQHWVDWVQLQJDUQD"

Av de 37 informanter som besvarat frågan angående bakomliggande intentioner uppger så
gott som samtliga tillgängliggörandet av Internet för den breda allmänheten som sitt främsta
syfte. Det är svårt att ange en exakt siffra eftersom vissa enkätsvar är svårtolkade. Dock har
nio (24 %) bibliotek explicit angett demokrati- och jämlikhetsaspekten som en
bakomliggande orsak till sina Internetsatsningar.

Trots att många av biblioteken angav att de med sina Internetsatsningar ville motverka en
ojämlik informationstillgång använde endast tre (8 %) informanter begreppet folkbildning.
Tre bibliotek har angett vilken typ av information de vill tillhandahålla. Lika många
poängterar att en av intentionerna var Internet skulle erbjudas som ett redskap för
kommunikation.

På samtliga bibliotek har det bedrivits någon sorts verksamhet kring de publika Internet-
datorerna. Aktivitetsnivån varierar dock avsevärt. Åtta (19 %) av biblioteken anger endast att
de arrangerat Seniorsurfdagar medan andra bedrivit en mer kontinuerlig verksamhet. Av de
utpekade målgrupperna är pensionärer den vanligast förekommande. Trettiosju (88 %)
informanter anger att de deltagit i Seniorsurf. Tio (24 %) av biblioteken i studien bedriver
även annan verksamhet riktad till äldre biblioteksbesökare. Fjorton (33 %) av informanterna
bedriver verksamhet riktad till andra grupper än seniorer. Fyra (10 %) av dessa anger barn och
ungdomar som prioriterade grupper. Vissa bibliotek bedriver verksamhet riktad till olika
yrkesgrupper: lärare, kommunala tjänstemän, bibliotekspersonal samt politiker. Släktforskare
är den enda intressegrupp som anges i enkätsvaren. Fyra (10 %) av biblioteken anger att de
riktar sig till studerande, till exempel inom Komvux och Kunskapslyftet.
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Kurser i Internetanvändning kan utformas på olika sätt. De kan riktas till speciella grupper
eller erbjudas nybörjare i största allmänhet. Av praktiska skäl riktar sig flertalet bibliotek till
grupper av användare men det finns även exempel på enskild vägledning.

Trettioåtta informanter har besvarat frågan om personalen fått någon utbildning i
informationssökning via Internet. Två (5 %) anger att de enbart anordnat internutbildning av
personalen. De som anordnat kurser med hjälp av externa resurser har tagit hjälp av
länsbibliotek, högskolor/universitet samt olika kunskapsföretag, till exempel Bibliotekstjänst.
Elva (29 %) bibliotek har anlitat länsbiblioteket för sin utbildning av personalen. Sex (16 %)
av biblioteken har i samarbete med högskolor och universitet arrangerat personalutbildningar.
På vissa bibliotek har samtlig personal genomgått utbildning i Internet, på andra bibliotek har
enbart delar ur personalstyrkan erbjudits sådan utbildning.

+XU�RFK�L�YLONHQ�RPIDWWQLQJ�lU�,QWHUQHWXWEXGHW�UHJOHUDW"

Barn och ungdomars tillgång till Internet kan regleras på flera olika sätt. Det enklaste är att
införa en åldersgräns. Fem (12 %) bibliotek anger att de infört åldersgräns på samtliga
datorer, 14 (33 %) anger vissa datorer och 23 (55 %) har ingen åldersgräns över huvudtaget.
Fyra (10 %) bibliotek har en övre åldersgräns på barnavdelningen. Elva (26 %) bibliotek har
en undre åldersgräns för datorerna på vuxenavdelningen, medan fyra (10 %) valt en
kombination av dessa båda alternativ. Av de som anger en undre åldersgräns för samtliga
datorer utgör tolv år medelvärdet. Medelvärdet för undre åldersgräns på vuxenavdelningen är
knappt 15 år.

Trettiofem informanter har besvarat frågan om de installerat Internetfilter för att förhindra
åtkomst av material som kan upplevas som stötande eller provocerande. Fem (14 %)
informanter anger att de installerat filter på samtliga av bibliotekets publika Internetdatorer.
Fyra (11 %) anger vissa datorer medan 26 (74 %) anger att de inte installerat filter över
huvudtaget.

Trettionio informanter har besvarat frågan om huruvida de antagit skriftliga regler för att
förhindra åtkomst av material som kan upplevas som stötande eller provocerande. Av dem har
30 (77 %) infört sådana regler på samtliga datorer. På två (5 %) av biblioteken finns regler för
vissa av bibliotekets datorer och sju (18 %) har inga skriftliga regler alls.

Även andra metoder för att reglera Internetutbudet förekommer. En vanlig metod är att
medvetet placera datorerna, till exempel framför låne- eller informationsdisken, så att
personalen kan ha uppsikt över dem. En annan är att placera datorerna öppet och på så vis
uppnå en social kontroll inom gruppen Internetanvändare.

+XU�I|UKnOOHU�VLJ�GH�VWDWOLJD�VWUDWHJLHUQD� WLOO�GH�XQGHUV|NWD�ELEOLRWHNHQV�YHUNVDPKHWHU�NULQJ
RFK�LQWHQWLRQHU�PHG�,QWHUQHW"

Folkbiblioteken har inte getts någon större roll i de statliga IT-strategierna, men har ändå
nämnts i vissa sammanhang. Den första IT-kommissionen framhåller att de offentliga
biblioteken ska utnyttjas för att information om samhällsfrågor och kultur ska kunna nå alla.
Den andra IT-kommissionen gavs direktiv om att särskilt belysa IT-utvecklingen inom
kultursektorn. I det sammanhanget sades att en ökad tillgänglighet till datanät är väsentligt
inom folkbiblioteken och att kommissionen borde föreslå åtgärder som främjar detta. I sitt
arbetsprogram ägnade den andra IT-kommissionen biblioteken ett särskilt avsnitt. Där



66

påpekades att biblioteken har en lång tradition när det gäller att söka, värdera och sovra
information. Kommissionen framhöll även att biblioteken inte enbart ska tillhandahålla den
nya tekniken utan även bistå användarna med att orientera sig i det snabbt växande utbudet av
information. Den tredje IT-kommissionens arbete koncentrerades bland annat till hur
tillgängligheten till IT skulle kunna öka oberoende av bostadsort, kön, utbildning och ålder.
För att främja äldres användning av IT och anpassa tekniken till de äldres behov initierade
kommissionen den ideella föreningen SeniorNet Sweden. Föreningen arrangerar bland annat
de uppmärksammade SeniorSurf-dagarna som fått stort genomslag på folkbiblioteken.

I IT-propositionen från 1996 anges att IT-utvecklingen ska omfatta hela befolkningen samt att
alla ska ges lika möjligheter i övergången från industrisamhälle till informations- och
kunskapssamhälle. Regeringen framhöll att skol- och folkbiblioteken spelar en viktig roll när
det gäller att minimera risken för att informationsklyftorna ökar med den pågående IT-
utvecklingen. Eftersom folkbiblioteken är spridda över hela landet och når stora grupper av
människor är förutsättningarna goda, menade de. I propositionen (WW�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOH�I|U
DOOD sägs att barn måste kunna skyddas från det olagliga och skadliga innehåll som finns på
Internet om tilliten till IT ska öka. Regeringen uppmärksammade även att IT-användningen
varierar med etnisk tillhörighet, kön, ålder och med inkomst- och bostadsförhållanden.

Utredningen ”Kulturnät Sverige – IT-utredningen” hade bland annat som målsättning att öka
tillgängligheten till kulturen via IT och att söka förhindra uppkomsten av ett
informationstekniskt A- och B-lag. För att uppnå detta förordades bland annat att allmänheten
via folkbiblioteken skulle erbjudas fri tillgång till Internet och andra elektroniska
informationskällor. I utredningens delbetänkande påpekas att folkbibliotekens IT-satsningar
ligger i linje med deras traditionella uppgift: ”att tillhandahålla medier som människor inte
själva har möjlighet att skaffa sig. Förr var det böcker och uppslagsverk; i dag är det också
datorer med Internet-uppkoppling och tillgång till information via databaser och cd-rom-
skivor.” Bibliotekens viktiga roll för att värna den grundläggande demokratiska principen att
ge medborgarna en någorlunda jämlik tillgång till information framhävs i
utredningsdirektivet.

I bibliotekslagen sägs att folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs
tillgänglig för alla medborgare. Dock ges inte den elektroniska informationen samma
behandling som den tryckta. Det utsägs inte explicit att den elektroniska informationen ska
tillhandahållas avgiftsfritt och biblioteken ges endast uppgiften att verka för att den
tillgängliggörs. Lagen fastslår även att barn och ungdomar ska erbjudas medier särskilt
anpassade till deras behov.

Vad gäller de undersökta bibliotekens intentioner med sina Internetsatsningar är det påtagligt
att de oftast syftar till att tillgängliggöra tekniken för dem som inte har tillgång till den på
annat sätt. Detta är i sig inte förvånande. Det ligger i linje med folkbibliotekens traditionella
roll att bidra till att alla medborgare får möjlighet att ta del av informations- och
kulturutbudet.

Om vi jämför de grupper biblioteken särskilt riktat sig till med de som i den senaste IT-
propositionen befaras att bli åsidosatta ser vi att generationsaspekten fått stort genomslag i
bibliotekens verksamhet samt att även könsaspekten fått visst genomslag. Däremot anger
endast ett bibliotek att de bedriver verksamhet särskilt riktad till invandrare. Med undantag av
ett bibliotek verkar inget av de i studien ingående biblioteken bedriva verksamhet med hänsyn
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till social tillhörighet. Möjligheten att rikta sig till etniska och/eller sociala grupper har
försämrats i och med att många filial- och arbetsplatsbibliotek lagts ned.

De statliga IT-strategierna utgår från att vi befinner oss , eller är på väg in, i ett informations-
eller kunskapssamhälle. Detta synsätt verkar också ha fått genomslag inom biblioteksvärlden,
vilket visas i en del av enkätsvaren. Där används begrepp som ”kunskapssamhället” och
”informationssamhället”. Mer avgörande är dock det faktum att även biblioteken ofta
motiverar sina IT-satsningar med att det är av stor vikt att alla ges tillgång till elektronisk
information. En överensstämmelse finns mellan de statliga strategierna och bibliotekens
intentioner med och verksamheter kring Internet såtillvida att i bägge fallen ges tillgången till
elektronisk information och kunskap om IT stor vikt.
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���6DPPDQIDWWQLQJ

Syftet med denna uppsats har varit att studera ett antal aspekter av folkbibliotekens satsning
på publika Internetdatorer. Våra frågeställningar har varit hur tillgången till Internet ser ut på
de undersökta biblioteken avseende antal datorer och tjänsterna e-post och chatt; vilken
verksamhet som bedrivits kring Internetdatorerna och vilka intentioner ligger bakom; hur och
i vilken omfattning Internetutbudet är reglerat; samt på vilket sätt de statliga strategierna
förhåller sig till de undersökta bibliotekens verksamheter kring och intentioner med Internet.
För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört en enkätundersökning där respektive
huvudbibliotek i de 42 största kommunerna ingick.

)RONELEOLRWHNHQ�RFK�GHQ�QDWLRQHOOD�,7�SROLWLNHQ
Vi har undersökt ett urval av IT-kommissionernas dokument, regeringens IT-propositioner,
folkbibliotekens anslutning till SUNET, utredningen Kulturnät Sverige, bibliotekslagen samt
föreningen SeniorNet Sweden. Fokus ligger folkbibliotekens roll i IT-politiken samt åtgärder
som syftar till att förhindra uppkomsten av informationsklyftor.

I diskussionen påpekas att begrepp som ”informationssamhället” och ”kunskapssamhället”
används i de statliga strategierna på ett alltför oproblematiskt sätt. Om en realistisk och
förnuftig politik ska kunna formuleras bör politiker akta sig för att okritiskt överta de termer
och begrepp som för tillfället är i svang. Den framtida politiken måste baseras på en konkret
analys av såväl samtiden som historien. En uttalad målsättning i den nationella IT-politiken är
att verka för en bred användning av ny infomationsteknik. Trots att biblioteken helt naturligt
borde utgöra en viktig resurs i denna strävan ges de endast en marginell roll. Vi noterar även
att i bibliotekslagen ges inte tryckt och elektronisk information samma behandling

$QYlQGQLQJ�DY�GDWRUHU�RFK�,QWHUQHW�L�KHPPHW
I detta avsnitt har vi studerat två undersökningar av datorvanor i Sverige utförda av Statistiska
Centralbyrån. Den första är från 1995 och den andra från 2000. Vi har fokuserat på tillgång
och användning av datorer samt Internet i hemmet och jämfört de två undersökningarnas
resultat med varandra för att därigenom försöka utläsa förändringar över tid.

Vid en jämförelse mellan tillgång till och användning av datorer i hemmet konstaterar vi att
enbart tillgång till dator inte i någon större utsträckning uppväger de skillnader som beror på
köns-, generations- och socioekonomiska aspekter.

'HEDWWHQ�L�ELEOLRWHNVSUHVVHQ
I detta avsnitt har vi refererat ett antal artiklar som rör Internet på folkbiblioteken. Samtliga
har varit publicerade i svensk bibliotekspress. Avsikten har inte varit att ge en heltäckande
bild av den diskussion som förts utan vi har koncentrerat oss på de artiklar som belyser för oss
relevanta aspekter. Vi har även i möjligaste mån försökt gruppera artiklarna ämnesvis.
Avslutningsvis ställer vi oss kritiska till den begränsning av medborgarnas tillgång till
information som nu med Internetfilter eller skriftliga regler görs på många bibliotek.

7LOOJnQJ�RFK�HIWHUIUnJDQ�DYVHHQGH�DQWDO�GDWRUHU�RFK�WMlQVWHU
I detta kapitel av enkätredovisningen har vi studerat vilket utbud av datorer och tjänster som
erbjuds på biblioteken. Vad gäller tjänster har vi endast behandlat e-post och chatt, samt
undersökt hur viktigt informanterna anser det vara att erbjuda dessa tjänster. Vi har även
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frågat informanterna hur stort de bedömer intresset för Internet vara bland
biblioteksanvändarna och om de anser att antalet Internetuppkopplade datorer motsvarar
efterfrågan.

Folkbibliotekens Internetsatsningar varierar kraftigt vilket en jämförelse mellan antal datorer
per bibliotek och antal kommuninnevånare visar. Tendensen är emellertid tydlig - bibliotek i
större kommuner har fler publika Internetdatorer än bibliotek i mindre kommuner. Endast tre
(7 %) informanter anser emellertid att tillgången på Internetdatorer motsvarar efterfrågan.

Undersökningen visar att e-post överlag utgör en högt värderad tjänst medan chatt värderas
lågt. Endast tolv (29 %) av biblioteken anger att det är viktigt eller mycket viktigt att erbjuda
chatt, medan 38 (90 %) av informanterna har angett att det är viktigt eller mycket viktigt att
erbjuda e-post. Då resurserna är begränsade och antalet publika Internetdatorer inte motsvarar
efterfrågan tvingas man att prioritera. Informationssökning värderas då ofta högre än
kommunikation via e-post och chatt.

9HUNVDPKHWHU�RFK�LQWHQWLRQHU
Det vanligaste bakomliggande syftet med de undersökta bibliotekens Internetsatsningar är att
tillgängliggöra tekniken för dem som inte har tillgång till den på annat sätt. Detta är i sig inte
förvånande eftersom det ligger i linje med folkbibliotekens traditionella roll. Av de
informanter som besvarat frågan om vilka intentioner som låg bakom deras Internetsatsning
anger nio (21 %) bibliotek explicit demokrati- och jämlikhetsaspekten som en bakomliggande
orsak.

Samtliga bibliotek bedrivit någon sorts verksamhet kring de publika Internetdatorerna.
Aktivitetsnivån varierar dock avsevärt. Åtta (19 %) av biblioteken har angett att de endast
arrangerat Seniorsurfdagar medan andra bedrivit en mer kontinuerlig verksamhet. Jämför vi
bibliotekens målgrupper med de kategorier som enligt 1996 år IT-proposition riskerar att bli
åsidosatta, så ser vi att generationsaspekten fått stort genomslag i bibliotekens verksamhet och
att även könsaspekten fått visst genomslag. Däremot anger endast ett bibliotek att de bedriver
verksamhet särskilt riktad till invandrare.

,QWHUQHWXWEXGHWV�UHJOHULQJ
I detta kapitel av enkätredovisningen undersöker vi hur samt i vilken omfattning de
undersökta biblioteken valt att reglera Internetutbudet. Vi har koncentrerat oss på
åldersgränser, Internetfilter samt skriftliga regler. Under rubriken övriga regleringsmetoder tar
vi upp sådana metoder informanterna angett som kommentarer eller som vi själva känner till
sedan tidigare. Vi har även undersökt om det är bibliotekspersonal eller politiker som fattat
beslut avseende införande av Internetfilter respektive skriftliga regler. Kapitlet avslutas med
en undersökning av bibliotekariers erfarenheter av problematiken kring Internetutbudet.

Bland de undersökta biblioteken råder stora skillnader vad gäller vid vilken ålder man tillåter
Internetanvändande. Medelvärdet bland de bibliotek som uppgett en undre åldersgräns för
samtliga datorer är tolv år, men det finns exempel på att den är så hög som 17 år. Enligt vår
mening är det en otillbörlig inskränkning i barns- och ungdomars rätt till information.

Nio (26 %) av de informanter som besvarat frågan har angett att de installerat
filtreringsprogram på samtliga eller vissa av bibliotekets datorer. Förutom de principiella
invändningar man kan ha mot att filtrera bibliotekets Internetresurser för det även med sig
vissa praktiska problem då även seriösa webbplatser blockeras. Även det motsatta problemet
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är vanligt. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ta fram ett program som är 100 procent
effektivt.

Med fråga tio bad vi informanterna att uppge om det var bibliotekspersonal eller politiker som
fattat beslut kring införandet av Internetfilter eller skriftliga regler. Beslut angående såväl
Internetfilter som skriftliga regler har på en överväldigande majoritet av biblioteken fattats av
personalen.

Trettionio informanter har besvarat frågan om huruvida de upplever det som ett problem att
användare besöker webbplatser med provocerande innehåll. Av dem har 13 (33 %) svarat ja
och 26 (67 %) nej. Vi har även jämfört skillnader mellan hur manliga respektive kvinnliga
informanter besvarat denna fråga. Andelen som svarat nej överväger hos såväl kvinnor som
män, men kvinnorna tycks i högre utsträckning än männen uppleva det som ett problem att
användare besöker webbplatser med provocerande innehåll. Nästan dubbelt så många kvinnor
som män har angett detta.

Att placera datorerna öppet är ytterligare ett sätt att reglera Internetanvändningen. En sådan
placering löser vissa problem men kan emellertid ge upphov till andra. Bland annat leder det
till att även andra användare ser det provocerande materialet. En allvarligare invändning är
dock att användarnas personliga integritet får träda tillbaka för bibliotekets ambitioner att
reglera användningen.
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%RUnV�GHQ����VHSWHPEHU�����

7LOO«««««««�

Hösten 1999 skrev vi vid Högskolan i Borås uppsatsen )ULKHW�XQGHU�DQVYDU���UHJOHULQJHQ�DY
SXEOLND� ,QWHUQHWGDWRUHU� YLG� VYHQVND� IRONELEOLRWHN. Utifrån en enkätstudie undersökte vi hur
man på de svenska folkbiblioteken valt att hantera de problem som kan uppstå med ett fritt
Internetutbud.

Vår b-uppsats finns att läsa i pdf-format på denna adress:
http://www.utb.hb.se/bhs/bv99008/index.htm

Den magisteruppsats vi nu arbetar med, och där svaren på den enkät vi skickat dig kommer att
utgöra det empiriska materialet, kan ses som en breddning och fördjupning av vår tidigare
uppsats. Vi vill nu undersöka vilka ambitioner som ligger bakom folkbibliotekens Internet-
satsningar. Uppsatsens preliminära titel lyder: 9DG� YLOO� IRONELEOLRWHNHQ� PHG� VLQD� SXEOLND
,QWHUQHWUHVXUVHU"

Enkäten är tänkt att belysa vilka intentioner folkbiblioteken har med sin Internetsatsning, hur
det faktiskt ser ut och vilken verksamhet man bedrivit kring sina uppkopplade datorer. Vi
intresserar oss även för  hur Internetsatsningen förhåller sig till folkbibliotekets mer tradi-
tionella uppgifter.

För att kunna studera bibliotekens ambitioner har vi planerat att studera policy- och
strategidokument på ett urval av de bibliotek som ingår i studien. 9L�YRUH�GlUI|U�WDFNVDPPD
RP�QL� VRP�KDU�DQWDJLW� HQ� VlUVNLOG�SROLF\� I|U� ,QWHUQHWYHUNVDPKHWHQ�ELIRJDU�GHQ� HQNlWVYDUHW�
Annars kan ni informera oss om detta på det bifogade tomma arket.

Även om enkäten är relativt omfattande hoppas vi att det inte skall vara några problem att
fylla i den och att vi inte upptar för mycket av er tid. På de flesta frågor ges möjlighet till
kommentarer. Har ni tid och lust att ge kommentarer vore vi tacksamma. Om bibliotekschefen
inte har möjlighet att svara på enkäten går det bra att delegera uppgiften till någon på
huvudbiblioteket verksam bibliotekarie.

Vi har skickat ut denna enkät till huvudbiblioteken i de 42 största kommunerna. Vår ambition
är således ej att uttala oss om hur det ser ut på biblioteken i allmänhet. Anledningen till att vi
valt att koncentrera oss på de större biblioteken är att vi tror att de kommit längre i sina
Internetsatsningar än de mindre. Det är kanske också så att de mindre biblioteken hämtar
inspiration från de större. Endast respektive kommuns huvudbibliotek ingår i vår studie.
Verksamheter vid filialbibliotek bortser vi alltså ifrån. Kontakta oss gärna om ni har några
frågor.

9lQOLJD�KlOVQLQJDU

Erik Edwardson            Jonas Elofsson
Fessingsg. 2, v. 7
507 50 Borås
033/15 54 99
Erik.Edwardson@bhs.utb.hb.se
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(QNlW�RP�,QWHUQHW�Sn�IRONELEOLRWHN

�
�������Kvinna ��Man Bibliotek�«««««««««�«

���+XU�PnQJD�SXEOLND�,QWHUQHWGDWRUHU�KDU�QL�Sn�HUW�ELEOLRWHN"

Antal……..

���+XU�VWRUW�EHG|PHU�GX�DWW�LQWUHVVHW�EODQG�ELEOLRWHNVDQYlQGDUQD�lU�I|U�GHQQD�WMlQVW"

            Mycket stort       Ganska stort         Måttligt              Svagt             Obefintligt

���$QVHU�GX�DWW�DQWDOHW�,QWHUQHWXSSNRSSODGH�GDWRUHU�PRWVYDUDU�HIWHUIUnJDQ"

Ja                   Nej

��D��(UEMXGHU�QL�I|OMDQGH�WMlQVWHU�Sn�HUW�ELEOLRWHN"

E-post    

Chatt
             Alla datorer      Vissa datorer      Inga datorer

E��+XU�YLNWLJW�DQVHU�GX�GHW�YDUD�DWW�HUEMXGD�DQYlQGDUQD�GHVVD�WMlQVWHU"

E-post

Chatt
                 Mycket viktigt        Viktigt         Mindre viktigt       Oviktigt
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���%HVNULY�NRUWIDWWDW�YLONHQ�W\S�DY�YHUNVDPKHW�QL�KDU�EHGULYLW�NULQJ�,QWHUQHWGDWRUHUQD�
�7LOO�H[HPSHO�6HQLRUVXUI��V|NYHUNVWDG��,7�JXLGH���$QJH�lYHQ�HYHQWXHOO�PnOJUXSS�

��� $QJH� NRUWIDWWDW� YLOND� LQWHQWLRQHU� VRP� OnJ� EDNRP� HU� VDWVQLQJ� Sn� SXEOLND
,QWHUQHWUHVXUVHU�

���+DU�QL�LQI|UW�nOGHUVJUlQV�I|U�DQYlQGDQGHW�DY�,QWHUQHWGDWRUHUQD"

            Alla datorer      Vissa datorer      Inga datorer

$QJH�HYHQWXHOO�nOGHUVJUlQV………..

��� +XU� RIWD� XSSWlFNHU� QL� DWW� DQYlQGDUH� EHV|NHU� ZHEESODWVHU� PHG� SURYRFHUDQGH
LQQHKnOO"

Dagligen

Någon/några
gånger per vecka

Någon/några
gånger per månad

Någon/några
gånger per år

Mera sällan

Aldrig
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��� 8SSOHYHU� QL� GHW� VRP� HWW� SUREOHP� DWW� DQYlQGDUH� EHV|NHU� ZHEESODWVHU� PHG
SURYRFHUDQGH�LQQHKnOO"�.RPPHQWHUD�JlUQD�

Ja                  Nej 

���D��$QYlQGHU�QL�QnJRQ�DY�I|OMDQGH�PHWRGHU�I|U�DWW� I|UKLQGUD�nWNRPVWHQ�DY�PDWHULDO
VRP�NDQ�XSSOHYDV�VRP�VW|WDQGH�HOOHU�SURYRFHUDQGH"

Skriftliga regler

Internetfilter
                                    Alla datorer          Vissa datorer            Inga datorer

E�� 9HP�YLOND�KDU�IDWWDW�EHVOXW�RP�RYDQVWnHQGH�UHJOHULQJVPHWRGHU"�.RPPHQWHUD�JlUQD�

Skriftliga regler

Internetfilter
�����������Bibliotekspersonal       Politiker

����,�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�EHG|PHU�GX�DWW�,QWHUQHW�KDU�ORFNDW�Q\D�DQYlQGDUJUXSSHU�WLOO
HUW�ELEOLRWHN"

             I mycket hög          I ganska hög           I ganska låg               Inte alls
              utsträckning           utsträckning            utsträckning

����+DU� SHUVRQDOHQ� InWW� QnJRQ� XWELOGQLQJ� L� LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ� YLD� ,QWHUQHW"�2P� MD�
YLONHQ�W\S�DY�XWELOGQLQJ�DYVHV"

��������������Ja               Nej
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����2P�GX�KDU�QnJUD�\WWHUOLJDUH� V\QSXQNWHU� HOOHU�NRPPHQWDUHU�DQJnHQGH� ,QWHUQHW�Sn
IRONELEOLRWHN��Vn�VNULY�GHP�JlUQD�KlU�HOOHU�Sn�VHSDUDW�DUN�

.DQ�YL�NRQWDNWD�GLJ�RP�YL�KDU�QnJRQ�\WWHUOLJDUH�IUnJD"�$QJH�L�Vn�IDOO�QDPQ�

 Ja           Namn: ………………………………….
                    (anonym uppgift)

Tack för din medverkan!



82

$QWDO�SXEOLND�,QWHUQHWGDWRUHU�Sn�IRONELEOLRWHN

6RUWHUDGH�HIWHU�NRPPXQVWRUOHN

,QY�DQWDO $QWDO�GDWRUHU $QWDO�LQY��GDWRU 'DWRUHU�SHU������LQY�
Stockholm 743703 31 23990 0,04
Göteborg 462470 30 15416 0,06
Malmö 257574 45 5724 0,17
Uppsala 188478 10 18848 0,05
Linköping 132500 14 9464 0,11
Västerås 125433 12 10453 0,1
Örebro 123503 20 6175 0,16
Norrköping 122212 60 2037 0,49
Helsingborg 116870 9 12986 0,08
Jönköping 116344 5 23269 0,04
Umeå 103970 11 9452 0,11
Lund 98312 22 4469 0,22
Borås 96342 8 12043 0,08
Sundsvall 93486 11 8499 0,12
Gävle 90451 14 6461 0,15
Eskilstuna 88138 7 12591 0,08
Halmstad 84814 15 5654 0,18
Huddinge 82870 6 13812 0,07
Karlstad 79985 12 6665 0,15
Södertälje 76624 4 19156 0,05
Nacka 73976 24 3082 0,32
Kristianstad 73897 6 12316 0,08
Växjö 73770 11 6706 0,15
Skellefteå 73000 5 14600 0,07
Botkyrka
(Tumba)

72153 4 18038 0,06

Luleå 71251 11 6477 0,15
Haninge 68610 6 11435 0,09
Kungsbacka 64096 4 16024 0,06
Karlskrona 60396 10 6040 0,17
Täby 60300 11 5482 0,18
Järfälla 60188 4 15047 0,07
Kalmar 59122 5 11824 0,08
Östersund 58387 4 14597 0,07
Sollentuna 57610 7 8230 0,12
Gotland 57428 3 19143 0,05
Örnsköldsvik 56167 10 5617 0,18
Solna 55988 13 4307 0,23
Mölndal 55558 3 18519 0,05
Falun 54489 8 6811 0,15
Trollhättan 52879 3 17626 0,06
Varberg 52516 3 17505 0,06
Norrtälje 52103 4 13026 0,08


