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�� ,QOHGQLQJ

På initiativ från Länsbiblioteket i Värmland har vi gjort en utvärdering av ett EU-projekt
gällande informationssökning för företagare. Vi genomförde denna utvärdering för vår
magisteruppsats på bibliotekshögskolan i Borås. Resultatet redovisas i denna rapport.
EU-projektet gick ut på att nå företagare genom kurser i IT-baserad
informationssökning och därigenom visa dem på hur de kan söka och hitta nyttig och
användbar information. Någon utvärdering krävdes inte från EU:s sida, men för
projektledaren var det viktigt att få indikationer på om detta var en passande
verksamhet. Vår förhoppning är att denna utvärdering kan bidra till att hon kan bilda sig
en uppfattning om det.

���� .RUW�SUHVHQWDWLRQ�DY�,7)�SURMHNWHW

Utvärderingen gäller EU-projektet ,7)�Sn�ELEOLRWHNHQ, där ITF står för Information till
företag. I fortsättningen kallas det ibland bara SURMHNWHW Detta projekt bedrevs i
samarbete med Länsbiblioteket i Värmland och pågick i fem kommuner i östra
Värmland under tidsperioden juli 1995 till december 1998 och förlängdes sedan till
december 1999. Satsningen innebar en uppbyggnad av kommunbibliotekens resurser
samt marknadsföring och tillgängliggörande av dessa för småföretagare och andra med
informationsbehov. Företagen och anställda i småföretag inbjöds till biblioteken för att
genomgå en kurs i IT-baserad informationssökning och under projekttiden kunde gratis
sökning göras i databaser som annars var avgiftsbelagda.

���� .RUW�SUHVHQWDWLRQ�DY�DQYlQGD�PRGHOOHU�RFK�PHWRGHU

Vår utvärdering av ITF-projektet gjordes i efterhand. Enligt Rombach & Sahlin (1995)
görs en utvärdering för att se om en utvecklingssatsning lett till önskat resultat. Den ska
också, enligt Vedung (1998), vara en noggrann bedömning av genomförande,
slutprestationer och utfall. Vår utvärdering syftade till att ta reda på om målet med
projektet har uppfyllts och att se vilka effekter det fått. För att ta reda på detta använde
vi oss av följande modeller och metoder:

• Måluppfyllelsemodellen för att ta reda på om projektets mål uppfyllts

• Brukarmodellen för att se vad projektet betytt för biblioteken och företagen samt hur
väl kursen fungerade

• Kvalitativ metod, i huvudsak i form av intervjuer med berörd bibliotekspersonal på
kommunbiblioteken

• Kvantitativ metod i form av en enkätundersökning bland företagare som deltagit i
projektet.
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Vår användning av utvärderingsmodeller utvecklas närmare i avsnitt 4.4. och intervju
och enkät som metod i kap. 5.

���� 7LGLJDUH�I|UV|N�PHG�LQIRUPDWLRQVVHUYLFH�WLOO�I|UHWDJ

I Länsbibliotekets ansökan angavs att ”bibliotekets uppgift blir att ge utbildning och
stöd och på efterfrågan utföra sökningar”. Flera projekt har tidigare gjorts i syfte att ge
företagsservice och vi kommer att redogöra för några av de undersökningar och
synpunkter som framkommit om bibliotekens roll i detta sammanhang.

Det har också debatterats huruvida folkbiblioteken ska syssla med företagsservice eller
ej. Greta Renborg, f.d. lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, skrev 1987 i
Biblioteksbladet att folkbibliotekens roll som kulturförmedlare och folkbildare inte
skulle ifrågasättas. Samma år kunde vi läsa ”Lämna företagsservicen till den fria
företagsamheten och de fria folkbiblioteken till folket!” (Löfdahl, 1987). Karin Löfdahl,
f.d. informationschef vid Stadsbiblioteket i Stockholm, menade att om folkbiblioteken
behövde höja sin status så borde det ske genom att ”erbjuda kunskap av ett helt annat
slag, spännande idéer och läsupplevelser…”. (s. 119)

För att få en uppfattning om problematiken kring företagsservice och Folkbibliotek har
vi studerat några projekt som tidigare gjorts i Sverige. Dessa projekt har haft som
målsättning att utveckla en informationsservice på biblioteken och där hjälpa företagen
med sökningar i databaser. ITF-projektet, som vi utvärderat, syftade däremot i första
hand till att hålla kurser på biblioteken och ge företagarna och anställda i småföretag en
introduktion i informationssökning. Det saknas utvärderingsteoretiska reflektioner i
andra undersökningar och vi hoppas kunna bidra med detta i vår utvärdering.

Många av försöken med informationscentraler gjordes på 80-talet. De mest omskrivna
projekten genomfördes i Sölvesborg, Örnsköldsvik, Västervik och Lidköping. Flera
studier av dessa försök visar att folkbiblioteken inte spelat någon större roll som
informationskälla för företagen. Detta lyfter Magnus Peterson fram  i sin
magisteruppsats (1996), där han studerar projekten i Sölvesborg, Lidköping och
Västervik. Han visar på några orsaker till varför företagsserviceprojekten inte lyckats
med att etablera sig som LQIRUPDWLRQVFHQWUDOHU� Peterson visade att informationsservice
till företag inte är att betrakta som vilken folkbiblioteksverksamhet som helst. Han
menade att bibliotekens roll att verka neutralt och tillhandahållande präglade även
företagsprojekten men för att lyckas måste biblioteken frångå några av sina traditionella
mål och metoder. Vidare framkom det i hans undersökning att folkbiblioteken inte
kände till företagens informationsvanor och informationsbehov och de förde en passiv
marknadsföring av projekten. Dessa faktorer bidrog också till det negativa resultatet.

Företagens LQIRUPDWLRQVYDQRU och LQIRUPDWLRQVEHKRY har studerats i några
magisteruppsatser. Vid en undersökning av småföretagen i Osby framkom det att
företagen mest förlitar sig på informella informationskällor och att de inte utnyttjar den
nya informationsteknologin i den utsträckning som hade varit möjlig. (Deppert och
Härstedt, 1996). Eva Parking och Elisabeth Westlander (1998) gjorde en studie om
informationsförsörjning på fyra småföretag i Göteborgsregionen. Även de fann att
folkbiblioteken inte spelade någon roll som informationskälla. Informationen fick
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företagen framförallt via informella kontakter. Men också branschtidningar och
branschorganisationer hade betydelse för dem.

Enligt Deppert & Härstedt (1996) räcker det inte att bibliotekspersonalen är välutbildad
och har tillgång till de informationskällor som företagarna behöver, eftersom det redan
finns en rad informationsförmedlare som har ett etablerat samarbete med företagen.
Men ett argument som talar för att folkbiblioteken kan hjälpa till är bibliotekariens
NRPSHWHQV�� förmågan att kunna identifiera och specificera kundens informationsbehov
(ibid.). Författarna menar att denna kompetens skulle kunna bidra till företagens
informationsförsörjning och att folkbiblioteken därmed kan delta i det kommunala
samarbetet kring dessa frågor. En primär roll för biblioteken blir i detta sammanhang att
etablera ett samarbete med kommunens näringsliv för att bli en del av det nätverk som
redan finns. För detta samarbete krävs att biblioteken är införstådda med att det inte
gäller att konkurrera ut andra informationsförmedlare utan att vara HQ�GHO i nätverket.
(ibid.)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte varit en helt lätt uppgift för
folkbiblioteken att närma sig småföretagen och ge dem informationsservice.

���� 8SSVDWVHQV�VWUXNWXU

Detta avsnitt presenterar kortfattat strukturen för resten av uppsatsen. Den består av två
delar. Första delen, kap. 2 till 5, innehåller presentation av projekt, teori och metod.
Andra delen, kap. 6 till 8, innehåller undersökningen och analysen. Till slut finns
referenser och bilagor. Nedan följer en kort sammanfattning av varje kapitel. En grafisk
översikt över uppsatsens struktur finns i bilaga A.

Den första delen inleds med kap. 2 som handlar om målsättningen för utvärderingen.
Det innehåller syfte, frågeställning, mål och avgränsningar. Sedan följer kap. 3 med en
presentation av ITF-projektet och dess föregångare Tantprojektet. Dessa presenteras
före det efterföljande teorikapitlet, eftersom vi i teorin anknyter till ITF-projektet. Kap.
4 ger en teoretisk ram och redovisar hur utvärderingsbegreppet definieras, vilka motiv
som finns för utvärderingar, olika utvärderingsaktörer och de utvärderingsmodeller som
använts i undersökningen. Kap. 5 går sedan igenom två metoder som används vid
utvärderingar. En kvalitativ och en kvantitativ metod presenteras, nämligen intervju
resp. enkät. I samma kapitel redovisas också varför vi i vår undersökning valt att
använda oss av båda dessa metoder och hur metoderna har tillämpats i arbetet med
utvärderingen.

Del två innehåller resultatet av vår utvärdering som presenteras i kap. 6 och 7.
Intervjuresultatet i kap. 6 inleds med en kort beskrivning av varje kommun och dess
bibliotek för att ha den informationen nära redovisningen av intervjuerna. Båda kapitlen
innehåller även en genomgång av frågorna för resp. metod. I kap. 8 analyserar vi
resultatet av både intervju och enkät. Kap. 9 innehåller avslutning med sammanfattning
och förslag för vidare arbete.

Före bilagorna står litteraturlistan. Den är upplagd efter en förkortad version av de
regler som gäller i Harvard-systemet (Bytoft-Nyaas). Sist följer bilagorna A – H. Bilaga
A är en dispositionsplan för uppsatsen, B är en undervisningsplan för IT-kurserna på
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biblioteken, C är intervjufrågorna till bibliotekarierna, D är enkäten inklusive missiv
och enkätformulär med frågorna till företagarna, E återger alla enkätsvaren och F
innehåller tabeller för korrelationen mellan de olika svaren. Bilaga G visar hur vi har vi
brutit ner de olika projektmålen i mätbara kriterier och H är en lista med
ordförklaringar.
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�� 3UREOHPIRUPXOHULQJ

I detta kapitel presenteras syftet med uppsatsen, våra frågeställningar och de
avgränsningar vi har gjort.

���� 6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJ

Uppsatsens syftar till att utvärdera ITF-projektet. Vi valde att däri inkludera två
aspekter, dels om de uppsatta målen har nåtts, dels vilka effekter projektet fått för
företagen och de lokala biblioteken. Vår huvudfrågeställning var följande:

+DU� SURMHNWHW� O\FNDWV� PHG� VLQ� PnOVlWWQLQJ� DWW� LQLWLHUD� RFK� VWLPXOHUD� VPn� RFK
PHGHOVWRUD�I|UHWDJ1�WLOO�DQYlQGQLQJ�DY�,7�EDVHUDG�LQIRUPDWLRQ�L�GDWDEDVHU�RFK�YLD
,QWHUQHW"

För att besvara ovanstående fråga ställde vi upp följande delfrågor:

9DG�KDU�SURMHNWHWV�LQVDWVHU�EHW\WW�I|U�GH�ORNDOD�ELEOLRWHNHQ�L�|VWUD�9lUPODQG"

• Vilka konsekvenser har satsningen fått för biblioteken?

• Anser bibliotekarierna att satsningen var lyckad? På vilket sätt?

• Har bibliotekarierna märkt att företagen utnyttjat möjligheten att söka information
på biblioteken?

9DG� KDU� SURMHNWHWV� LQVDWVHU� EHW\WW� I|U� VPn� RFK� PHGHOVWRUD� I|UHWDJ� L� |VWUD
9lUPODQG"

• Hade kursen några effekter när det gäller att söka och använda information?

• Söker företagarna information annorlunda, oftare och bättre efter projektet?

• Anser företagarna att kursen fungerade väl i fråga om innehåll, hjälpmedel och
kursledare?

För att få en mer konkret betydelse på de centrala orden LQLWLHUD och VWLPXOHUD gick vi
till Bonniers svenska ordbok. Där översätts initiera med inviga och stimulera med öka
aktiviteten. Att initiera företagarna betyder då att inviga dem, eller göra dem delaktiga, i
informationssökningens möjligheter. Sedan kan de öka aktiviteten och fortsätta
praktisera informationssökning. Vi har haft detta i åtanke genom uppsatsarbetet, att ITF-

                                                
1 Definition på små resp. medelstora företag är enl. Företagarnas Riksförbund: småföretag -49anställda,

medelstora företag 50-199 anställda. Företagarnas Riksförbund [Online] URL: www.fr.se [läst 00-04-
24]
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projektets målsättning var att avdramatisera Internet och informationssökning för
kursdeltagarna, så att de fick mod att börja använda det själva.

���� $YJUlQVQLQJ

ITF-projektet var en regional satsning i Bergslagen2 under en period på 4,5 år, 1995 till
1999. Projektet omfattade fem kommuner i östra Värmland. Vår uppgift var att
undersöka om projektets mål uppfylldes och vilka effekter projektet fick för företagen i
målområdet. Det gjordes genom intervjuer med bibliotekarier och enkäter till
företagarna.

Projektet omfattade kommunbiblioteket i varje kommun. Eftersom det bara var fem
bibliotek, måste vi undersöka alla för att få en heltäckande bild. Däremot valde vi att
inte intervjua all berörd personal på biblioteken, då det fanns en ansvarig bibliotekarie
på varje bibliotek som hade all nödvändig information om projektet. Vi begränsade
därför undersökningen till den huvudansvarige på respektive bibliotek.

Vi undersökte hur resurserna tillgängliggjordes samt hur marknadsföringen gick till.
Däremot undersökte vi inte hur, men om infrastrukturen skapades, eftersom detta steg i
projektet var en resursanskaffning av praktisk och nödvändig natur.

Utåt sett yttrade sig projektet i form av en avgiftsfri kurs i informationssökning för
anställda på små och medelstora företag. Biblioteken marknadsförde kursen på många
olika sätt, vilket resulterade i ett antal anmälningar. Det var dessa kursdeltagare som
omfattades av vår undersökning genom att de fick vår enkät. Däremot uteslöt vi från
undersökningen dem som inte hörde av sig. Det kunde visserligen ha varit nyttigt att
veta varför de inte var intresserade, men det hade inneburit ett alldeles för omfattande
arbete att identifiera och kontakta alla. Därtill hade datahanteringen blivit mycket
arbetskrävande. Vi valde därför att fokusera våra begränsade resurser på den målgrupp
som kunde ge information om kursen och dess genomförande.

Vad gäller innehållet i enkäten valde vi att fokusera på frågor rörande kursens
nyttovärde för företagarna och om de ändrat sitt sökbeteende i och med kursen. Däremot
uteslöt vi frågor som riktade sig mot vilken typ av information företagarna hade behov
av.

                                                
2 Bergslagen omfattar mineralrika delar av n. och v. Västmanland, s. Dalarna och s.ö. Värmland,

(Nationalencyklopedin).
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�� %HVNULYQLQJ�DY�,7)�SURMHNWHW�´,QIRUPDWLRQ�WLOO�I|UHWDJ´

Detta kapitel presenterar ITF-projektet, som vi utvärderat. Själva genomförandet av
utvärderingen presenteras från kap. 6. Dessförinnan går vi igenom teori och metod för
utvärderingar, där vi anknyter till ITF-projektet. Därför börjar vi med att presentera
projektet här.

Kapitlet börjar med en tillbakablick på det som lade grunden till ITF-projektet, ett
utbildningsprojekt som egentligen hette Informationsförsörjning Värmland men som
allmänt kallas ”Tantprojektet”. Därefter beskrivs själva ITF-projektet, samtidigt som de
aktörer som drivit projektet presenteras. Både Tantprojektet och ITF-projektet bedrevs
av Länsbiblioteket i Värmland. En närmare presentation av kommunerna och
biblioteken som ingår i projektet står i avsnitt 6.1 i nära anslutning till
intervjuundersökningen.

���� ´7DQWSURMHNWHW´

Tantprojektet (Länsbiblioteket, 1999) pågick i hela Värmland under en treårsperiod och
riktade sig till alla biblioteksanställda med liten datorvana. Målet var att utveckla
datortekniken på biblioteken och utbilda bibliotekspersonal av alla kategorier till att
använda den. Tantprojektet innebar även att biblioteken fick tillgång till Internet genom
Länsbibliotekets anslutning till SUNET. Vid projektets utgång hösten 1997 hade alla
bibliotek skaffat ett datasystem för in- och utlån och alla hade Internetuppkoppling av
något slag. Alla bibliotek knöts samman till ett nätverk, där även universitetets bibliotek
ingick. Därigenom kan numera samtliga bibliotek i nätverket gå in i varandras kataloger
och reservera en bok. Som en följd av detta har även fjärrlånehanteringen förenklats och
servicegraden till låntagarna ökat.

En mycket viktig del av Tantprojektet var utbildning. Det genomfördes specialiserade
utbildningar för chefer. Utbildningarna bidrog till att cheferna själva kunde driva
datafrågor på hemmaplan och minskade därmed beroendet av IT-experter. Förutom
dessa specialiserade utbildningar hade Länsbiblioteket massutbildning av all
bibliotekspersonal i Internetsökning.

���� ,7)�SURMHNWHW

Som en direkt fortsättning på Tantprojektet drevs sedan två projekt i Värmland. Det ena
projektet var ,7� Sn� ELEOLRWHNHQ� L� YlVWUD�9lUPODQG�och det andra var projektet som vi
utvärderat. Det hette ,7)�Sn�ELEOLRWHNHQ och drevs i östra Värmland. Båda syftade till att
stimulera användningen av IT-baserad information på biblioteken. Projekten var
möjliga eftersom Tantprojektet hade etablerat en plattform med datorer,
Internetanslutning och baskompetens på biblioteken. Från denna plattform var det



8

möjligt att göra nya satsningar, denna gång riktade mot regionens företag. Satsningen på
ITF-projektet möjliggjordes med medel från EU:s regionala fonder.

������ (8�V�UHJLRQDOD�IRQGHU�RFK�0nO��

Syftet med EU:s regional- och strukturpolitik är att stärka den ekonomiska och sociala
samhörigheten mellan medlemsländerna. (EU-upplysningens faktablad nr 15) Det gör
att regioner som släpar efter i utvecklingen får olika former för stöd och hjälp. EU:s
regional- och strukturstöd kanaliseras till största delen via fyra strukturfonder.
Regionalfonden är en av dessa och används för finansiering av regionalpolitiska projekt
efter de behov som finns. Strukturfondernas pengar fördelas genom att regionerna delas
in i s.k. mål. Mål 2 inriktas på att omstrukturera regioner med minskad
industrisysselsättning och hög arbetslöshet. Syftet med regionalfondens bidrag är ökad
konkurrenskraft i små- och medelstora företag.

Inom ramen för regionalfonden, mål 2, fick Länsbiblioteket medel till ITF-projektet.
Ansökan gjordes av Landstinget som har stått som projektets huvudman. Bidrag gavs
med 33,3% av kostnaderna för projektet. Kommunerna stod för resterande kostnader.

Beslutsgruppen för Mål 2 Bergslagen skriver i sitt beslutsbrev vad syftet med ITF på
bibliotek är:

En riktad insats mot de mindre företagen i de fem värmländska mål 2-
kommunerna med syfte att initiera och stimulera (genom utbildning och
stöd) småföretag till användning av IT-baserad information i databaser och
via Internet.

������ 3URMHNWHWV�RUJDQLVDWLRQ

De kommuner som ingick i projektet var Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors
och Storfors. Projektet pågick 1995-07-01 - 1999-12-31. Från början var projekttiden tre
år och sex månader men förlängdes med ett år på Länsbibliotekets begäran. För att
kunna hålla en hög kvalitet begränsades nämligen antalet deltagare per kurs till hur
många datorer biblioteket hade, och det medförde att det tog längre tid än beräknat att
genomföra kurserna. En IT-bibliotekarie anställdes som projektledare och det
anordnades informationsträffar och studiecirklar för att intressera företagare för kurser i
informationssökning.

Varje kommun avsatte 10 tim/vecka av den egna personalens tid för arbetet med
projektet perioden 1997 - 2000. Personalen utbildades för att kunna hålla kurserna i
informationssökning. Planen var att den projektanställde IT-bibliotekarien till att börja
med skulle hålla i undervisningen för att sedan successivt lämna över ansvaret till
personalen på respektive bibliotek.

������ 3URMHNWHWV�PnO�RFK�DUEHWHW�PHG�DWW�Qn�GHW

ITF-projektets mål var att initiera och stimulera småföretag till användning av IT-
baserad informationssökning. Bibliotekens uppgift i projektet var att ge utbildning och
stöd och på efterfrågan utföra sökningar. För att nå detta mål identifierades två steg.
Dessa var:

1. skapa en infrastruktur för bibliotekens IT-resurser inom målområdet
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2. marknadsföra och tillgängliggöra resurserna för småföretagare, grupper och enskilda
som står i begrepp att starta eget samt för övriga med informationsbehov,
allmänheten inkluderad

Steg 1 innebar att det skapades� I|UXWVlWWQLQJDU på biblioteken. Därför behövde
biblioteken både få tillgång till databaser, anskaffa datorer och få en
Internetuppkoppling med hög kapacitet.

Länsbiblioteket ansvarade för att bygga upp ett grundbestånd av databaser med
inriktning på småföretag, både fulltext- och referensdatabaser. Bland databaserna fanns
även betaldatabaser som företagarna utan kostnad kunde lära sig använda och söka i
under den period som projektet pågick. Som exempel på databaser som fanns
tillgängliga kan nämnas Kompass, tidskriftsdatabaser, produktinformationsbaser,
ekonomiska baser och statistiska baser. Grundbeståndet kompletterades efterhand, om
företagen hade behov av andra informationskällor. Dessutom gjorde varje bibliotek sina
egna databaser tillgängliga på Internet, så att de blev sökbara från de andra biblioteken.

Kursens databaser fanns på CD-skivor. De var även tillgängliga via Internet, varför
biblioteken måste etablera en internetanslutning. Samtliga kommuner behövde en
uppkoppling med god kommunikationskapacitet för både text, ljud och bild. Datorerna
på biblioteket måste dessutom kopplas samman till ett lokalt nätverk och detta måste
anslutas till Internet.

För att företagarna skulle kunna träna och lära sig söka information under kursen, skulle
det behövas tillräckligt många datorer. I praktiken behövdes en dator per kursdeltagare.
Dessutom skulle företagarna kunna träna på biblioteket även mellan kurstillfällena.

Steg 2 innebar att en projektanställd bibliotekarie arbetade aktivt med att PDUNQDGVI|UD
SURMHNWHW. Detta gjordes genom att kontakta och uppsöka småföretagen i området för att
visa dem vilka möjligheter som fanns att söka information. En informationsbroschyr
delades ut till berörda företag. Exempel på marknadsföringstillfällen var mässor,
företagarföreningar, Rotary o.likn.

Den primära målgruppen var småföretagare, men även de som stod i begrepp att starta
eget, de som arbetade i projektgrupper inkluderades i målgruppen. I samverkan med
studieförbunden gavs möjligheter att förlägga studiecirklar till biblioteken.

Under projektets gång fick även bibliotekspersonalen på de respektive orterna
utbildning i sökning på Internet och i de aktuella databaserna för att kunna hjälpa till
även efter kurserna.

För att WLOOJlQJOLJJ|UD� UHVXUVHUQD och stimulera företagen att använda IT-baserad
informationssökning anordnades kurser på biblioteken. Kurserna riktade sig till
företagare och anställda och gav en inblick i hur man sökte information på Internet och i
andra databaser med speciell inriktning på företagsinformation. Bibliotekens uppgifter
var att ge utbildning och stöd och på så vis hjälpa småföretagarna att söka information.

Kursen var allmänt hållen men gav också deltagarna möjlighet att söka efter sådan
information som de behövde i sitt arbete, vilket framgår av undervisningsplanen, se
bilaga B. Den hölls för det mesta vid två tillfällen om ca 2,5 tim. varje gång på de lokala
biblioteken av projektledaren och en bibliotekarie. Första lektionen började med
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gemensam genomgång om sökning i allmänhet, eftersom många inte hade någon
erfarenhet av att använda Internet. Vid det andra utbildningstillfället fick deltagarna
själva navigera och söka information som de hade behov av. Därefter följde en
genomgång av några betaldatabaser som deltagarna också fick söka i alltefter
informationsbehov. Det kunde vara olika företagsregister innehållande kredituppgifter,
årsredovisningar och annan information om såväl befintliga företag som företag i
konkurs. Det fanns också tillgång till statistik och annat som kunde vara till nytta vid
marknadsundersökningar.

������ )|UYlQWDW�UHVXOWDW

Länsbiblioteket angav även i sin ansökan vilket resultat man förväntade sig:

• Företagare och anställda i småföretag ska läras att själva använda
informationssökning via Internet och visas på nyttan både med gratismaterial och
med avgiftsbelagda databaser. Detta ska ske vid informationsträffar och i
studiecirklar. (Länsstyrelsen, 1997)

• Samtliga små och medelstora företag i området ska känna till vilka elektroniska
informationsresurser som är lämpliga just för dem. (Länsbiblioteket i Värmland,
1999)

• Biblioteket ska ha utbildat 75% av de små och medelstora företagen i området så att
de kan göra enkla sökningar själva och veta vart man kan vända sig för att få
avancerade sökningar gjorda. (Länsbiblioteket i Värmland, 1999). I projektledarens
slutrapport formulerades detta som att ”75% av företagarna skulle delta i projektet
på något sätt, antingen som kursdeltagare eller som mottagare av information.”
(Länsbiblioteket i Värmland, 2000). I vår utvärdering har vi hållit oss till den
ursprungliga formuleringen.

Utöver dessa punkter står det också i ansökan att biblioteken ska nå personer som är
intresserade av att starta eget, projektgrupper etc. för att ge dem rådgivning och stöd i
informationssökning. Distansstuderande och övriga med informationsbehov i området
ska få tillgång till information och föreläsningar via Internet på biblioteken. Detta ingår
inte i det vi har undersökt, eftersom utvärderingen fokuserades på biblioteken och de
företagare som deltog i kurserna.

Sammanfattningsvis citerar vi projektledaren när hon gav sin definition på ett lyckat
projekt:

”Projektet har lyckats om kursdeltagarna har fått upp ögonen för Internets
möjligheter och inte känner sig rädda för att fortsätta att använda nätet. Det
är ju själva förutsättningen för att komma vidare.”3

                                                
3 Intervju med projektledaren i Karlstad 2000-03-08
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�� 7HRUHWLVN�UDP

Detta kapitel handlar om teorin bakom utvärderingar. Det inleds med
utvärderingsbegreppets definitioner och fortsätter med relationerna mellan olika aktörer
i en utvärdering. Vidare går det igenom vilka motiv som kan ligga bakom en
utvärdering och hur en utvärdering kan utformas, d.v.s. vilken utvärderingsmodell som
väljs. För vår del har vi utgått från måluppfyllelsemodellen och brukarmodellen. De två
sista avsnitten handlar dels om Vedungs åttapunktsprogram för utvärdering, dels om
olika måldefinitioner för en verksamhet. Vi identifierar vilka aspekter av denna teori
som gäller för vår egen utvärdering och tillämpar teorin på vår utvärdering.

���� 'HILQLWLRQ�DY�XWYlUGHULQJVEHJUHSSHW

Många forskare från olika discipliner har definierat termen utvärdering alltefter det syfte
utvärderingen har. Zetterlund (1997) uttrycker det som ”…att begreppet knyts till den
kontext där det brukas och att det antas ges skilda innebörder i olika förvaltningsorgan.”
(s 30) Ibland utvärderas utfallet av en verksamhet, dvs. man vill visa vad som skett.
Andra gånger handlar det om den dynamiska processen där en utvärdering av en
pågående verksamhet kan påverka verksamhetens utförande.

Premfors (1989, s 132) menar att utvärdering handlar om bedömningar av offentliga
handlingsprogram och dess ändamålsenlighet. Bedömningarna omfattar två steg. Först
görs en beskrivning av alla relevanta effekter – både avsedda och icke avsedda. Därefter
görs en värdering av dessa effekter utifrån ett antal uppställda kriterier. Man försöker
fastställa sambandet mellan insatser och effekter och finna orsakerna till resultatet.

Vedungs (1998) definition lyder:

UTVÄRDERING: noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer
eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska
beslutssituationer. (s 20)

Han menar att utvärderingen måste ske enligt regler som garanterar kvalitet,
”…åtminstone systematisk datafångst eller konsekvent tillämpning av värdekriterier”.
(ibid. s 22) Vedung skriver också att termen utvärdering gränsar till uppföljning och
utredning. Även en kvalificerad uppföljning kan vara en typ av utvärdering under
förutsättning att den innehåller mer än bara datainsamling och redovisning av data. I en
uppföljning förekommer inte någon kausalanalys, dvs. analys av orsakssammanhang.
Vedung betonar också att utvärdering, förutom utfall och slutprestationer, inbegriper
förvaltningsprocesser fram till slutprestationerna. Slutprestationerna i ITF-projektet är
kursen. Utfallet är det som händer efter det att kursen ”levererats”.
Förvaltningsprocesserna är det som görs för att omvandla EU-bidraget till kursen och
motsvaras då av de två stegen (skapa förutsättningar, marknadsföra och tillgängliggöra
resurserna) för att nå målet.
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Även Rombach & Sahlin-Andersson (1995) menar att utvärdering är en aktivitet som
initieras för att ”…i efterhand ta reda på om en utvecklingssatsning lett till önskade
resultat”. (s 11)

Björkemarken (1995) ser på avsikterna med en satsning för att se hur dessa uppfyllts:

Utvärdering är ett sätt att medvetet ta ställning till frågan om ett program
fungerar i enlighet med i förväg uppställda avsikter. (s 26)

Karlsson (1995a) hänvisar till SCB:s svenska översättning av ”The Program Evaluation
Standards”:

Utvärdering är en systematiskt genomförd undersökning av värdet eller
förtjänsterna hos ett givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett
åtgärdsprogram, ett projekt eller en produkt. (s 87)

Förutom att se på mål och resultat kan utvärdering definieras som att det är ett
styrinstrument i offentlig verksamhet. Karlsson menar att det kan handla om att bedöma
effektiviteten och kvaliteten i offentliga program eller att ge politiker underlag för
beslut. (ibid. s 87) Även Rombach & Sahlin-Andersson (1995) säger att utvärderingar
”…är instrument för såväl sanningssökande som styrmedel”. (s 9)

Landstingets Kulturmätarprojekt ” Från vision till verklighet” (1994) skriver så här:

Utvärdering är en verksamhet som:
1. beskriver förutsättningarna för en verksamhet
2. konkretiserar resultatet av denna för att sedan
3. jämföra resultatet med kundernas önskemål och de mål som uppställts (s 41)

Kulturmätarprojektet menar att det är viktigt att skilja på utvärdering och uppföljning.
En utvärdering är en mer systematiskt genomförd undersökning för att få fram ny
kunskap genom en viss metodik. Uppföljning däremot är en fortlöpande insamling av
information för att se hur verksamheten utvecklas. Det är själva angreppssättet som är
den stora skillnaden. Kvalitativt angreppssätt utmärker utvärderingen och kvantitativt
angreppssätt uppföljningen. (1994 s. 43ff) Det sistnämnda kan också kallas
vardagsutvärdering som i Kulturmätarprojektets delrapport 2 ”Om utvärdering” (1993),
som gjordes för att se om den arbetsuppgift som nyss utförts ”blev bra”. (s 17)

Zetterlund (1997) får avsluta denna översikt om utvärderingsbegreppet. Hon skriver att
begreppet ges ett flertal betydelser, vilket kan vara problematiskt. ”Begreppet har
utvecklats från att innebära enstaka effektmätningar utifrån centralt formulerade
kriterier, målrelaterade och situationsberoende undersökningar till mer
bedömningsorienterade, värderande och problematiserande analyser.” (s 30) Vidare
skriver hon att vi kan vara överens om att det ”innebär aktiviteter som går ut på att med
en viss systematik undersöka hur en avgränsad del av verksamheten i offentlig sektor
fungerar och vad den leder till”. Det kan vara en produkt i form av en slutrapport,
processen som leder fram till slutrapporten eller båda delarna. Begreppet hänger
samman med löpande uppföljning, forskning liksom mer vardagliga bedömningar och
reflexioner.

Den definition som vi har fastnat för i denna uppsats är Vedungs, men även de andra
som är nämnda ovan, har inslag som vi kan ansluta oss till. Vår utvärdering gjordes i
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efterhand för att se om ITF-projektet, dvs. slutprestationen, lett till önskat resultat
(utfall). I både intervjuer och enkät frågades om resurser, behov och nytta, frågor som
förhoppningsvis skulle hjälpa oss att bedöma om projektet genomförts väl och om
resultatet, d.v.s. projektets slutprestation och utfall, kunde anses lyckat.

���� 8WYlUGHULQJVDNW|UHU

Det är flera aktörer med i ett utvärderingssammanhang (Rombach & Sahlin-Andersson,
1995). Vi följer den indelning som de tar upp i sin artikel, nämligen fyra olika aktörer:
beställaren av utvärderingen, utvärderaren, det utvärderade och brukaren av
utvärderingen. En person kan ha flera aktörsroller.

Zetterlund (1997) sammanfattar definitionen av de fyra olika aktörerna enligt följande:

879b5'(5$5(1
interna, externa
opinionsinstitut,
journalister,
administratörer, konsulter,
forskare, professionella

%(67b//$5(1�
Uppdragsgivare och finansiär. Representerar vanligen formella, legitima
intressen t ex pol. Beslutsfattare, förvaltningschef etc.

'(1�879b5'(5$'(�
Den som blir föremål för utv., får svara på frågor, lämna ut uppgifter.
Vanl. verksamhetsansvariga, tjänstemän, verksamhetens avnämare och
klienter

$19b1'$5(1�
Intresserade, berörda, allmänheten, särintressen, beställaren,
professionella, beslutsfattare

)LJXU�������8WYlUGHULQJHQV�DQVYDULJD�RFK�GHODNWLJD�DNW|UHU��=HWWHUOXQG�������V����

En XWYlUGHUDUH kan vara intern eller extern, dvs. befinna sig i eller utanför den
utvärderade verksamheten. Vi gjorde utvärderingen på uppdrag av Länsbiblioteket, dvs.
vår roll var den externa utvärderarens. Som utvärderare gjorde vi vissa val beträffande
vilka som utvärderades med avsikt att belysa om målen uppfylldes och för att se dels
företagens nytta av projektet, dels satsningens betydelse för biblioteken.

I vårt fall var EHVWlOODUHQ och DQYlQGDUHQ�EUXNDUHQ densamma, dvs. Länsbiblioteket. I
egenskap av beställare hade Länsbiblioteket som syfte att kontrollera huruvida projektet
blev lyckat och uppfyllde målsättningen. I egenskap av användare ska utvärderingen
utgöra underlag för framtida satsningar.

De XWYlUGHUDGH var kursdeltagarna och ansvarig bibliotekarie på de lokala biblioteken.
Kursdeltagarna utvärderades för att de skulle kunna ge sina synpunkter på kursen i
informationssökning, t.ex. om de haft nytta av den. Som aktör i egenskap av utvärderad
har kursdeltagarna varit de som utgjort grunden i vår utvärdering. Enligt Bawden (1990)
är s.k. ”user studies” av största vikt i en utvärdering. ”User”, eller
informationsanvändare, var i vårt fall företagarna.
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”Satisfaction of user needs is the ultimate, and only, justification for the
existence of any information service, and obtaining information as to the
way in which it is used, and the degree of success achieved by its users is a
good, indeed a fundamental, part of its evaluation”. (s 40)

Ansvariga bibliotekarier utvärderades för att vi skulle få deras syn på projektet och
därigenom få reda på hur man på biblioteken arbetade med resurser, tillgänglighet och
marknadsföring. Därigenom skulle vi kunna se vilken betydelse projektet fått för
biblioteken.

���� 0RWLY�I|U�XWYlUGHULQJDU

Varför görs utvärderingar? Det är en fråga som får många svar eftersom motiven är
många. (Zetterlund 1997 s 37ff) Ofta kan man se flera motiv till en och samma
utvärdering. Vedung (1994 s 75) har kategoriserat motiven som strategiska och han
kallar dem för kontrollerande, främjande eller kunskapsutvecklande. I vår utvärdering
ligger främst  ett kontrollmotiv men det kan också finnas ett främjandemotiv.

I kontrollmotivet ligger att något ska kontrolleras. Ofta gäller det om målen med
verksamheten har uppfyllts. Utvärderaren kan uppfattas som en övervakare, vilket kan
uppfattas negativt och medföra motstånd från dem som utvärderas. Vedung (ibid. s 76f)
säger att kontrollmotivet kan ses ur olika perspektiv utifrån det intresse som
huvudmännen har, så ”kontrollmotivet kräver en förståelse för från vilken utgångspunkt
kontrollen sker”. (Zetterlund s 40) Kontrollmotivet är det motiv som styrt vår
undersökning. Genom vår utvärdering av ITF-projektet önskade uppdragsgivaren,
Länsbiblioteket, se om kurser i informationssökning för företagare var ett bra sätt att
arbeta på och om detta var något som man skulle fortsätta med. EU krävde inte någon
utvärdering, men Länsbiblioteket önskade kontrollera om projektets mål har uppfyllts
d.v.s. om de lyckats initiera och stimulera företagare till att använda IT-baserad
informationssökning. I främjandemotivet ligger en önskan om att utveckla
biblioteksverksamheten på IT-området, så att den gagnar även andra grupper.

Det kan finnas andra motiv med en utvärdering som inte framgår helt klart. De uttalas
inte direkt och kallas därför dolda eller oklara. Det kan handla om sådant som att man
döljer vad man egentligen vill få fram genom utvärderingen. Även om det finns klara
motiv för en utvärdering kan det alltså förekomma oklara, eller som Zetterlund säger:
”Poängen är att det vanligen finns en hel del annat som man vill med utvärderingen än
det som man explicit lyfter fram”. (s 39)

���� 8WYlUGHULQJVPRGHOOHU

Hur gör man en utvärdering? Vad ska utvärderas och hur? Det finns så många modeller
att det är svårt att välja vilken som ska användas. Utvärderingsteoretikerna grupperar
dem på lite olika sätt.

Franke-Wikberg (1992, se Zetterlund, s 42) delar in dem i produkt-, process- och
teoriinriktade modeller. Nilstun (1988) skiljer mellan teori- och nyttoinriktade modeller.
Zetterlund (1997 s 42ff) lyfter fram produkt-, process-, teori-, och nyttoinriktade
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strategier, som hon menar ger en bra bild av den mångfald av modeller som finns.
Vedung (1998 s 50f) i sin tur talar om substansmodeller, ekonomiska och institutionella
modeller. Det vi skriver närmare om nedan är substansmodellerna. Dit hör
måluppfyllelsemodellen, bieffektsmodellen, den mållösa utvärderingen och den
brukarorienterade utvärderingen.

Vår utvärdering bygger på måluppfyllelsemodellen och brukarmodellen. Nedan
utvecklar vi dessa modeller närmare och förankrar vår utvärdering i teorin. Vi har
framförallt använt oss av Vedungs och Bawdens teorier. Vedung är statsvetare och
generalist. Hans forskning rör inte specifikt bibliotek utan offentlig förvaltning och
politik. Bawden däremot har inriktat sin forskning på biblioteksområdet.

������ 0nOXSSI\OOHOVHPRGHOOHQ

Måluppfyllelsemodellen inriktas mot själva produkten eller resultatet i en verksamhet.
Resultatet av den producerade insatsen undersöks och jämförs med det uppställda målet.
Därav följer de två grundfrågorna som gör modellen tydlig och enkel, vilket Vedung
uttrycker på följande sätt:

Stämmer resultaten (utfallen, slutprestationerna) överens med de beslutade
insatsmålen? Beror detta i så fall på insatsen? Det första momentet kallas här
mätning av målöverensstämmelse, det andra (i den mån det handlar om
utfall) effektmätning. (s 52)

Han åskådliggör detta enligt modellen i Figur 4.2.

Insats?
(Mål, medel?)

Uppnått resultat
inom målområdet?

Samband?

(Effektmätning)

Stämmer resultaten överens med insatsmålen?
(Mätning av målöverensstämmelse)

)LJXU�������0nOXSSI\OOHOVHPRGHOOHQ�I|U�XWYlUGHULQJ (ibid. s 52)

Målet, eller insatsmålet som Vedung kallar det, är det som verksamheten ska försöka
uppnå. I vårt fall är det projektets mål "att initiera och stimulera (genom utbildning och
stöd) småföretag till användning av IT-baserad information i databaser och via
Internet". Detta är det LQVDWVPnO som åberopats i beslutsdokumentet. Insatsen är de saker
som görs för att nå målet. ITF-projektets insatser var anskaffningen av datorer,
Internetuppkoppling med hög kapacitet och databaser till biblioteken. Utbildning av
personalen och avsatt tid för att arbeta med projektet är också insatser. Andra insatser
var att marknadsföra projektet samt anordna kurser för att lära ut hur man skaffar
information med hjälp av IT. Utvärderarens första fråga är, om vi återgår till Figur 4.2:
Stämmer resultatet med de beslutade insatsmålen? Resultatet av verksamheten är
utfallet och slutprestationerna. Med XWIDOO menar vi då om företagarna ändrade
informationssökningsbeteende och om de hade någon nytta av kursen.
6OXWSUHVWDWLRQHUQD är i vårt fall kursen. Om det visar sig att resultatet stämmer med
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målet kan utvärderaren fråga: Beror resultatet på insatsen? Då ställs fokus på utfallet,
d.v.s. ändrat sökbeteende och nytta av kursen. På vilket sätt har alltså insatsen bidragit
till resultatet? Är insatsen den enda orsaken till resultatet eller finns det andra? Eller
beror det inte alls på insatsen utan på helt andra saker?

Genom intervjuer med bibliotekarier på de fem kommunbiblioteken och enkäten, som
skickades till företagen, ville vi se om projektets målsättning uppfylldes. Målet kanske
uppfylldes helt, men resultatet kan också bli att endast vissa delar av målet uppnåddes.
Förutom mätning av målöverensstämmelsen har vi även gjort en begränsad
effektmätning såtillvida att vi frågat företagarna om de haft någon nytta av kursen i sin
verksamhet. Det är det som Vedung (ibid. s. 52) kallar kausalitetsfunktionen, d.v.s. om
måluppfyllelsen är en följd av insatsen. Det kunde ju finnas andra faktorer, t.ex. att det
hade blivit mer allmänt med Internet eller att fler hade skaffat sig datorer och att det var
de faktorerna som bidragit till måluppnåelsen. För att se vilken effekt projektet fått för
biblioteken och företagen har vi använt brukarorienterad utvärdering i enlighet med
avsnitt 4.4.2.

Vedung skriver om måluppfyllelsemodellens styrka och svaghet. Till dess styrka
framför han tre argument. De tre är demokratiargumentet, forskningsargumentet och
enkelhetsargumentet, varav det sistnämnda är det argument som är relevant för vårt
arbete. Det innehåller just de frågor som är kännetecknande för måluppfyllelsemodellen,
och modellen ställer endast två frågor, nämligen om resultatet stämmer mot målet och
om samband mellan program och uppnådda resultat. Utvärderaren undviker att ställa
upp egna värdenormer vid bedömningen genom att använda sig av redan angivna
värdekriterier.

Enligt Vedung finns det även invändningar mot modellen. Dessa handlar dels om
kostnader, dels om oklarheter. Hänsyn tas inte alltid till om insatserna krävt stora
kostnader. När måluppfyllelsen mäts, är det insatsmålen och inte kostnaderna, för att nå
målen, som mäts. I ITF-projektet har vi inte sett på kostnadsaspekten, eftersom det hade
tillförts pengar och att projektet var genomfört. Det ingick dessutom inte i vårt uppdrag
att undersöka det. Oklarhetsargumentet innebär att målen är diffusa och att det kan
finnas många mål, men det tycker vi oss inte se i vår utvärdering. En tredje invändning,
som Vedung ser som den starkaste, är bieffektsargumentet. Bieffekter, d.v.s. oväntade
eller oförutsedda effekter, missas om man enbart inriktar sig på målen.

������ %UXNDURULHQWHUDG�XWYlUGHULQJ

”Den brukarorienterade utvärderingen inriktar sig på mötet mellan programmet och dess
klienter”(Vedung, 1998, s 73). Den tar sin utgångspunkt i slutmottagarnas behov och
förväntningar. Till skillnad från måluppfyllelsemodellen tar man inte alltid hänsyn till
effekterna av en insats utan till brukarnas värdering av en service, t.ex. om ett biblioteks
öppettider. Denna modell kallas ibland brukarmodell eller brukarorienterad utvärdering.
Vedung anser att brukarmodellen kan vara ett komplement till de andra
utvärderingsmodellerna.

Bawden (1990) presenterar en brukarmodell som han kallar user-oriented evaluation
(UOE). Han använder sig av termerna LQIRUPDWLRQ� UHVRXUFHV, LQIRUPDWLRQ� V\VWHP och
LQIRUPDWLRQ� VHUYLFHV. Informationsresurser (information resources) är ”the basic unit”,
dvs. alla typer av informationskällor - en bok, en tidskrift eller en bibliografisk databas.
Det viktiga vid en utvärdering är att den informationsresurs som bedöms måste värderas
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av användaren. Informationssystemet (information system) ger oss tillträde till
informationen och kan vara t.ex. en bibliotekskatalog eller ett IR-system.
Informationssystemet kan ses helt skilt från informationsresurserna, men Bawden menar
att det inte går att skilja dem åt utan benämner dem LQIRUPDWLRQ�V\VWHPV� (ibid. s 76f)
Information services, som vi översätter till informationstjänster, är resurserna och
systemet tillsammans. (ibid. s 76f) Det som utvärderas i ITF-projektet är bibliotekets
informationstjänst till företagare, så som brukarna ser tjänsten. Datorerna, Internet,
databaserna och personalen räknar vi in bland resurserna.

Vidare skiljer han på makro- och mikroutvärdering. Vid makroutvärdering mäts endast
hur bra, eller dåligt, en verksamhet fungerar. Mikroutvärdering koncentrerar sig på
orsakerna till varför något fungerat eller inte fungerat så bra. Bawden anser att
mikroutvärdering är den viktigaste delen i en utvärdering. (ibid. s 15) Mikroutvärdering
innehåller därmed någon form av analys av svaret eller beteendet. (ibid. s 51) Vi har
inte gjort någon fullvärdig mikroutvärdering, eftersom uppdragsgivaren endast önskade
kontrollera om projektets mål uppfyllts.

I vår utvärdering var det företagarna eller de anställda i småföretag som vi vände oss till
för att ta reda på vilken nytta de haft av kursen. Vi frågade också om de ändrat sitt
sökbeteende, om de söker oftare och annorlunda än före kursen. Dessutom ställde vi
frågor om hur de tyckte att kursen fungerat. Däremot ställde vi inga frågor om
kostnader, för kursen var kostnadsfri, så kostnadsaspekten var helt enkelt inte med i
bilden för målgruppen företagare.

������ cWWDSXQNWVSURJUDPPHW�I|U�XWYlUGHULQJ

Vedung (1998, s 93) skriver att det är frågorna och inte metoderna som ger
utvärderingen dess identitet. Syftet med en utvärdering är ofta att den ska användas
praktiskt av beställaren. Som en hjälp till utvärderaren har Vedung satt upp åtta centrala
frågor som han menar bör formuleras och bearbetas i en utvärdering. Han kallar dessa
för åttapunktsprogrammet för utvärdering. Vi citerar de åtta frågorna i Figur 4.3.
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1. 6\IWHVIUnJDQ� Det övergripande motivet bakom utvärderingen?

2. 2UJDQLVDWLRQVIUnJDQ� �XWYlUGHUDUIUnJDQ�� Vem skall utföra
utvärderingen och hur skall den organiseras?

3. ,QVDWVIUnJDQ� Hur beskriva den insats som utvärderas? Betraktas
insatsen som ett medel att nå något annat eller som ett egenvärde?

4. )|UYDOWQLQJVIUnJDQ� Hur ser de administrativa processerna ut från
insatsens formella antagande fram till slutprestationerna?

5. 5HVXOWDWIUnJDQ� Hur ser slutprestationer och utfall ut - inom och utanför
målområdet?

6. (IIHNWIUnJDQ� Vilka faktorer - inklusive insatsen - förklarar resultaten?

7. %HG|PQLQJVIUnJDQ� Med vilka måttstockar skall resultaten bedömas?
Vilka standarder på dessa måttstockar skall anses utgöra framgång eller
misslyckande?

8. $QYlQGQLQJVIUnJDQ� Hur skall utvärderingen användas? Hur används
den?

)LJXU�������cWWDSXQNWVSURJUDPPHW�I|U�XWYlUGHULQJ (Vedung 1998, s 93)

Om dessa åtta punkter säger Vedung: ”Spörsmålen om syfte, organisation och
användning (fråga ett, två och åtta) bör resas i varje utvärdering. Fråga tre, sju och åtta
måste alltid ställas annars rör det sig inte om utvärdering. Vilka av frågorna fyra, fem
och sex som ställs beror av omständigheterna.”. (ibid. s 95f)

När det gäller vår utvärdering har vi använt de åtta punkterna enligt följande

6\IWHVIUnJDQ� Genom en utvärdering av ITF-projektet ville uppdragsgivaren,
Länsbiblioteket, kontrollera om man lyckats att genom kursen uppfylla projektets mål,
d.v.s. om företagare blivit initierade och stimulerade till att använda IT-baserad
informationssökning.

2UJDQLVDWLRQVIUnJDQ� Länsbiblioteket valde att använda en extern utvärderare eftersom
Länsbiblioteket annars inte tänkt använda interna resurser till att utvärdera projektet.

,QVDWVIUnJDQ� Insatsen var anskaffning av datorer, Internetuppkoppling och databaser,
utbildning av personalen samt genomförandet av ITF-kurserna.

)|UYDOWQLQJVIUnJDQ� kan i vårt fall appliceras på hur projektet genomfördes, bl.a. hur
bibliotekens IT-resurser skapades och hur kurserna marknadsfördes. Projektet var
relativt litet och det uppstod inte några större problem i samband med detta.

5HVXOWDWIUnJDQ� Genom vår utvärdering av ITF-projektet önskade uppdragsgivaren,
Länsbiblioteket, se om kurser i informationssökning för företagare var ett bra sätt att
arbeta på och om detta var något som man skulle fortsätta med. Därför har stor vikt
lagts vid att utvärdera resultatet av projektet. Detta har gjorts genom att mäta vilken
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nytta kursdeltagarnas haft av kursen och om deras sökbeteende vid informationssökning
ändrats. Dessutom har vi utvärderat vilken betydelse projektets insatser fått för
biblioteken.

(IIHNWIUnJDQ: Kursdeltagarna har vid enkätundersökning bl.a. frågats om de söker
information oftare, annorlunda och bättre efter kursen och vilken nytta de haft av kursen
i sin verksamhet.

%HG|PQLQJVIUnJDQ� Utvärderingens huvudfrågeställning var att ta reda på hur projektet
lyckats med att initiera och stimulera små och medelstora företag till användning av IT-
baserad information i databaser och via Internet. Detta ligger till grund för
bedömningsfrågan. Vi har satt upp kriterier i bilaga G för att kunna mäta om projektet
lyckats med detta mål.

$QYlQGQLQJVIUnJDQ� Uppdragsgivaren, Länsbiblioteket, har genom utvärderingen för
avsikt att bedöma huruvida kurser i informationssökning för företagare är ett bra sätt att
arbeta på och om detta är något som man skulle kunna fortsätta med. Detta är således
vad utvärderingen ska användas till.

������ 'HILQLWLRQHU�DY�YHUNVDPKHWVPnO

När det är fråga om utvärdering används ofta begreppen effekt, mål och måluppfyllelse.
Det som undersöks i verksamheterna är insatser, processer och resultat. Insatserna
bestämmer ramar och förutsättningar för verksamheten. De utgörs dels av tillförda
resurser, s.k. input, dels av befintliga resurser i form av personal, pengar och
kompetens. I verksamhetsprocessen ingår genomförande t.ex. i form av inköp,
marknadsföring och referensarbete. Resultatet visar sig i output, dvs. prestationer, utfall
och impact.

Corvellec (1994) skriver att utvärderingar mäter verksamhetsresultat. Han talar om tre
kronologiska steg för att bedöma graden av måluppfyllelse. Den första graden gäller
måldefinition som han delar in i tre möjliga nivåer: input, output och impact. Input är
resurser, tillgångar och kunskap och output är tillgänglighet, service, utlån och
öppettider. Impact är inte en lika klar term då den handlar om de effekter som
verksamheten har på omgivningen. Vi använder de engelska termerna eftersom de, i alla
fall de två första, även ingår i den svenska terminologin.

Bawden (1990) skriver om resultatutvärdering. Det är verksamhetens prestanda eller
effektivitet som utvärderingen ska ge en uppfattning om. Han menar att input är
tillförda resurser och hur de används: pengar, personal samt inköp och förvärv. Output
mäter användarnas tillfredsställelse och verksamhetens måluppfyllelse. Detta är en
annan, mycket svårare definition än den Corvellec (1994) har givit. Bawden konstaterar
att dessa mått är svåra både att definiera och tillämpa. Lancaster (1981 se Bawden 1990,
s 50) definierar ett tredje begrepp, outcome, som Bawden översätter till impact och som
sträcker sig längre än output och försöker mäta mer övergripande effekter eller
nyttovärden. Detta begrepp är ännu svårare att tillämpa än output-begreppet.

Enligt Bawden är inputs lättare att samla och värdera än outputs, liksom outputs är
lättare att värdera än outcomes. Han säger att det finns en tendens att betona inputs på
bekostnad av outputs och outcomes. Följden blir då att man mäter det som är lättast att
mäta och använder det som prestationsmått. Bawden menar, liksom Corvellec, att
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impacts inte kan beskrivas i så klara termer, eftersom det är effekterna som ska
beskrivas. Det är detta som gör det svårt att fånga politikers intresse. Dessa vill gärna se
resultat mätt i hur mycket gott som gjorts, hellre än i kvaliteten på det som gjorts, t.ex.
hur bra servicen är eller att bibliotek skapar ett bra samhälle.

I vår utvärdering tar vi utgångspunkt i Bawdens definition av verksamhetsmål. Vi kan
konstatera att EU-pengar, bibliotekens datorer med tillhörande databaser och
Internetanslutning är input i utvärderingens projekt. Hit hör även personalresurser som
består av projektledaren, bibliotekarierna, personalkompetens och satsad tid. Output
består av det som enkätsvaren upplyser om, nämligen om företagarn var nöjda med
kursens uppläggning och genomförande och om de lärde sig informationssökning. Vi
kan också mäta verksamhetens måluppfyllelse, dvs. om Länsbibliotekskurserna har
initierat och stimulerat till IT-baserad informationssökning. När det gäller effekter,
impacts, är de svåra att beskriva. Vi kan endast konstatera RP företagarna hade behov
av IT-baserad informationssökning och RP de genom kursen hade upptäckt vilken nytta
de kunde ha av att kunna informationssökning, eftersom vi har frågat om företagarnas
sökbeteende och om den blivit annorlunda.
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�� 0HWRG

Vad är metod? Holme & Solvang (1991) säger att det är ”…ett redskap, ett sätt att lösa
problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är
en metod.” (s 13). Detta kapitel beskriver olika metoder från litteraturen och presenterar
de metoder vi har använt oss av under utvärderingen.

I vår utvärdering har vi använt dels intervjuer, dels en enkät. Vi har även fokuserat på
två olika målgrupper, bibliotekarier och kursdeltagare. Kapitlet börjar med att relatera
våra metoder till dessa två fokus. Därefter klassificeras våra metoder. I avsnitt 5.2
klassificeras de enligt insamlingssätt som strukturerade eller ostrukturerade. Därnäst
klassificeras de enligt analyssätt i avsnitt 5.3 och 5.4.

Holme & Solvang säger generellt att de metoder som finns kan delas in i två klasser,
kvalitativa och kvantitativa, efter vad som ska undersökas (ibid. s 75ff). Vilken metod
som väljs beror på frågeställningen och inget sätt är bättre än det andra. Det avgörande
är vilken undersökning som görs och vilken frågeställning som gäller. De säger vidare
att det kan vara bra med en kombination av båda metoderna, så att bådas fördelar kan
utnyttjas. (ibid. s 85). Det är alltså ingen motsättning mellan metoderna. Tvärtom kan
båda metoderna användas i samma undersökning, i vårt fall utvärderingen. Vi
presenterar en kvalitativ metod i avsnitt 5.3 och en kvantitativ i avsnitt 5.4.

Detta kapitel beskriver även förberedelserna för våra undersökningar. Förberedelserna
för intervjuerna beskrivs tillsammans med genomgången av kvalitativa metoder i avsnitt
5.3. När det gäller enkäten, däremot, var förberedelserna mer omfattande. De beskrivs
därför separat i avsnitt 5.5. Där redovisas även antalet inkomna enkätsvar. Avsnitt 5.6
innehåller en sammanfattning av hur vi presenterat, tolkat och analyserat våra data med
hänvisningar till de avsnitt där resonemanget utvecklas vidare. Det beskriver även hur vi
har använt måluppfyllelsemodellen och brukarmodellen..

���� 5HODWLRQ�PHOODQ�PHWRG�RFK�IRNXV

I den utvärdering vi gjorde vände vi oss till både bibliotek och företag. Vi valde att
använda oss dels av intervjuer, dels av en enkät. Dessa två metoder riktade sig till olika
målgrupper. Intervjuerna gjordes på kommunbiblioteken med bibliotekarier och enkäten
riktades till de företagare som hade gått på någon av kurserna. Båda dessa målgrupper
var viktiga för ITF-projektet, varför det var naturligt för oss att inkludera dem i
utvärderingen.

Vi ville fokusera vår utvärdering på hur projektet utfallit både ur bibliotekens och
företagens perspektiv. De valda metoderna sammanfaller i stort med dessa perspektiv,
men inte helt. Intervjufrågorna ställdes till bibliotekarierna och visar i huvudsak deras
upplevelse av projektet. Delar av frågorna berörde dock även företagsperspektivet.
Enkätfrågorna däremot ställdes till företagarna och återspeglar därför i huvudsak deras
uppfattning om projektet. Även här gäller dock att vissa frågor handlar om förhållanden
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på biblioteken och har därför ett biblioteksperspektiv. För att illustrera relationen mellan
metoderna och dessa olika fokus har vi skapat Figur 5.1.

Fokus

Metod
%LEOLRWHNVSHUVSHNWLY )|UHWDJVSHUVSHNWLY

(QNlW

,QWHUYMX

)LJXU�������5HODWLRQ�PHOODQ�PHWRGHU�RFK�IRNXV

���� $WW�VDPOD�LQ�LQIRUPDWLRQ

Vilken undersökning det än gäller handlar det alltid om olika sätt att samla in
information. Det kan göras skriftligt, muntligt eller genom observation. Holme &
Solvang sammanfattar de olika sätt att genomföra insamlingen av information i tabell
5.4 (ibid. s.85), som vi återger här som Tabell 5.1.

7DEHOO�����±�0DQ�NDQ�WlQND�VLJ�PnQJD�ROLND�IRUPHU�I|U�LQVDPOLQJ�DY�LQIRUPDWLRQ
0HWRG

6LWXDWLRQ Icke-verbala handlingar Verbala handlingar
Tal Skrift

Informellt
sammanhang

Deltagande observation Samtal,
informanter

Brev, artiklar,
biografier

Informellt och struk-
turerat sammanhang

Observation med fasta
kategorier

Textanalys med
fasta kategorier

Formellt och ostruk-
turerat sammanhang

Systematisk observation Intervju med
öppna svars-
alternativ

Enkät med
öppna svars-
alternativ

Formellt och struktu-
rerat sammanhang

Kontrollerat experiment Intervju med
fasta svars-
alternativ

Enkät med fasta
svarsalternativ

Vår utvärdering gällde ett projekt där både bibliotekspersonal och företagare var
involverade. För företagarnas del innebar det en möjlighet att gå en kurs på biblioteket
och lära informationssökning. En bibliotekarie i resp. kommun hade varit ansvarig för
projektet tillsammans med projektledaren. Den viktiga delen av projektet gällde att
utbilda företagare. Följaktligen låg tyngdpunkten i utvärderingen på enkäten, vilken
riktades till de deltagande företagarna. För at samla bakgrundsinformation till enkäten,
använde vi intervjuer med ansvariga bibliotekarier om vilka erfarenheter de haft av
projektet.
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Både intervjuer och enkäter är verbala handlingar. Våra intervjuer motsvarar ett formellt
och ostrukturerat insamlingssätt, eftersom de genomfördes i samtalsform med öppna
svarsalternativ, dock med våra frågor som bas. Enkäten däremot bestod i huvudsak av
frågor med fasta svarsalternativ. Den motsvarar därför ett formellt och strukturerat
insamlingssätt. Vi har inte använt oss av icke-verbala handlingar.

���� ,QWHUYMX�VRP�NYDOLWDWLY�PHWRG

Syftet med kvalitativa ansatser, säger Holme & Solvang (1991, s 92ff), är att få en
bättre och djupare förståelse av problemet. Enkäten skulle visa projektet från
företagarnas sida, men vad tyckte bibliotekarierna? Här använde vi intervjuformen för
att få en helhetssyn och en större förståelse för den frågeställning vi arbetade med.

För att få projektansvarig bibliotekaries syn på projektet och få reda på hur man har
arbetat med resurser, tillgänglighet och marknadsföring, intervjuade vi var och en av
dessa. Det var bara fem bibliotek och följaktligen fem personer som kunde svara för
bibliotekens erfarenheter, så vi intervjuade dessa fem bibliotekarier. Varje intervju tog
ca en timme i anspråk.

En intervjumanual användes vid intervjuerna, detta för att vi skulle kunna föra samma
diskussion under samtliga intervjuer. Vi valde att inte standardisera frågorna alltför
mycket, för vi ville ha respondenternas egen uppfattning så långt som möjligt. Däremot
använde vi manualen som en ”check-lista” just för att inte missa någon information. Vi
har tagit med en del citat för att få fram exakt vad bibliotekarierna svarat. (se s 25)

Steinar Kvale (1997) menar att intervjufrågorna i intervjumallen kan bedömas både
tematiskt och dynamiskt. (s 121) En bra intervjufråga bidrar till kunskapsproduktionen
genom att relatera till de teoretiska frågeställningarna och vara relevant för ämnet som
studeras. Detta kallar han tematiskt. Dynamiskt bör intervjufrågorna stimulera till
samspelet mellan intervjuaren och respondenten så att samtalet flyter och för att den
intervjuade ska känna sig motiverad att uttrycka sina känslor och upplevelser. Vi hade
detta i åtanke vid planeringen av frågorna och vid genomförandet av intervjuerna.
Frågorna skulle vara lätta att förstå och de skulle bidra till att skapa ett positivt samspel
mellan oss och de bibliotekarier vi intervjuade. Detta åstadkom vi genom att använda
oss av check-listan som tog upp de teman vi ville ha svar på samtidigt som vi sökte få
bibliotekariernas spontana svar.

Även Holme & Solvang (1991) menar att man inte ska använda alltför standardiserade
frågeformulär vid intervjuer, detta för att undvika en för stor styrning från forskarens
sida. (s 81)

Resultatet av intervjuerna kan inte omsättas i siffror, utan här måste vi göra våra egna
tolkningar. Detta kan innebära att feltolkningar görs. Forskarens förförståelse kan
påverka liksom sättet att hantera eller missa signaler under intervjuerna. Genom att vara
medveten om detta och försöka sätta oss in i intervjupersonens sätt att tänka (empati),
hoppades vi kunna göra bra tolkningar. Holme & Solvang menar att genom att vara en
intresserad lyssnare kan man komma åt intervjupersonernas egna uppfattningar. (s 98)
Vi var alltid två som intervjuade, en skrev och en observerade. Direkt efter intervjuerna
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gick vi igenom materialet och renskrev det. Därigenom tror vi att vi fått tillräckligt bra
material för en objektiv tolkning.

���� (QNlW�VRP�NYDQWLWDWLY�PHWRG

Enkätundersökning är en kvantitativ metod och för att nå företagarna var det mest
praktiskt att skicka ut en enkät. På så vis kunde vi få de deltagande företagarnas
synpunkter på kursen i informationssökning, t.ex. om de haft nytta av den. Adresser fick
vi från Länsbiblioteket och inte minst biblioteken i kommunerna. Urvalet var klart: det
var företagarna vi ville nå, de företagare som gått en kurs i informationssökning.

Genom enkäten önskade vi få en bredd i undersökningen. Den kvantitativa metoden gör
det också lättare att omvandla informationen till siffror. Det statistiskt bearbetade
materialet har använts för att visa i vilken omfattning kursdeltagarna har haft nytta av
kursen och om de lärt sig något om informationssökning. Dessutom har vi försökt hitta
vilka förklaringar som ligger bakom resultatet genom att kombinera svaren på flera
frågor. Det har underlättats av att vi har likartade svarsalternativ.

Den enkät vi gjorde hade således fasta svarsalternativ som är ett formellt och
strukturerat sätt att samla information. En fråga, den som handlade om nyttan, hade
dessutom två följdfrågor utan fasta svarsalternativ. Vi ställde frågor om IT-kursen, t.ex.
om behovet av IT-baserad information, om nyttan av den och om de lärde sig något tack
vare kursen. Frågorna handlade också om eventuellt ändrat sökbeteende. Några frågor
handlade om kursens genomförande. Frågorna hade fem svarsalternativ, utom frågorna
om kursens genomförande som hade fyra, men gemensamt för alla var att det bara var
att kryssa i svaret. Sist fanns två frågor som kunde besvaras med egna ord, ifall någon
inte tyckte att de fasta svaren täckte alla synpunkter. Vi har alla data i
korrelationstabeller, som visas i bilaga F, men vi har inte behandlat dem i vår analys,
eftersom det hade medfört ett alltför omfattande arbete.

En viktig sak i samband med enkäter är konfidentialiteten. Uppgifter ska inte kunna
spåras så att det går att utläsa vem som skrivit vad. Vi skrev en kod, en bokstav och en
siffra, i det ena övre hörnet på missivet. Bokstaven stod för kommunen, ifall vi skulle
kunna se skillnader där. Numreringen var löpande. När svaret kom tillbaka noterade vi i
namnlistan vem som svarat och klippte sedan bort koden. Meningen var att vi efter
genomförd enkätundersökning skulle införa informationen i frågeformuläret till dator
och omvandla resultatet till siffror. De fria svaren har använts för att belysa det frågan
handlar om.

Genom enkätsvaren hoppades vi få se om företagarna hade behov av att lära IT-baserad
informationssökning, om kursen var bra och vilken nytta de haft av den. Vi önskade
också få reda på om detta var ett verksamhetsområde som biblioteken ska fortsätta att
agera inom och om/hur denna verksamhet i så fall kan förbättras.
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���� )|UEHUHGHOVHDUEHWH�I|U�HQNlWHQ

Vi utgick från uppsatsens frågeställning, när vi bestämde enkätfrågorna. Men det var
inte bara frågornas innehåll som var viktigt. Hur de skulle presenteras på
frågeformuläret var också mycket viktigt. Det var många hänsyn att ta som gjorde
arbetet med enkäten tidsödande. I detta kapitel berättar vi om hur vi gick till väga i
förberedelsearbetet med planläggning av frågor, formulärets utseende och utformning
av medföljande missiv.

Länsbiblioteket bistod oss med adresser och vi fick hjälp även från de lokala
biblioteken. God lokalkännedom och god personkännedom var ibland till stor hjälp, när
adresslistans uppgifter var bristfälliga. Vid våra besök ute i länet och i de mindre
kommunerna märkte vi att närheten mellan människor är mer påtaglig än den är i de
större. Trots detta uppstod problem, särskilt på en plats, och några enkäter kom i retur
p.g.a. av fel adress.

������ 3ODQOlJJQLQJ�DY�IUnJRU

Projektet gick ut på att hjälpa småföretagare att lära informationssökning i databaser och
via Internet. Därför undersökte vi vilken nytta företagen haft av kursen samt om deras
sökbeteende vid informationssökning förändrats. Dessutom frågade vi hur de värderade
kursen. Det var detta som våra frågor i huvudsak handlade om.

Det krävdes väldigt mycket förberedelse för att ställa tillförlitliga frågor som gav oss
tolkningsbara svar och en hög svarsprocent. När enkäten väl var sänd, kunde vi ju inte
påverka dem som skulle svara. Frågorna måste alltså vara utformade på ett så lockande
sätt som möjligt, så att svar kommer in till utvärderaren som ska bearbeta materialet och
få ett mätbart resultat.

Vi bestämde oss för att frågorna inte skulle vara öppna, något som också Trost
rekommenderar. (1994, s 68) Det tar lång tid att handskas med skrivna svar som
dessutom också blir svårare att tolka. Vi valde därför framför allt fasta svarsalternativ.
Men för att få mer information om t.ex. vilken nytta företagen haft av kursen, gjordes
några frågor med öppna svarsalternativ.

Till att börja med formulerade vi ganska många frågor vilka sedan gjordes om många
gånger. Frågor ströks och nya kom till. Frågorna grupperades efter innehåll. Så
småningom såg vi en viss struktur. Det blev till slut sammanlagt tio frågor förutom de
två öppna till sist. Hartman menar att man inte ska fråga mer än nödvändigt utan hålla
sig till problemformuleringen. (1993, s 31)

Det gällde att göra svarsalternativ som passade till alla frågor. De sju första frågorna
handlade om behov, nytta och förväntningar vad gäller IT-baserad informationssökning.
De hade fem svarsalternativ, Mycket, Ganska mycket, Litet, Inte alls, Vet ej. Tre frågor
handlade om kursens genomförande och hade fyra svarsalternativ, Mycket bra, Ganska
bra, Mindre bra, Inte bra. Dessa tre var med för att Länsbiblioteket skulle kunna se
fördelar/brister med uppläggningen av kursen och lära av det inför liknande verksamhet
i framtiden.
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Angående urformningen av frågeformuläret säger Wärneryd (1993, s 221) att
blanketten, dvs. frågeformuläret, är ”ett betydelsefullt verktyg för kommunikation –
främst uppgiftsinlämning”. Han säger vidare att det ställs stora krav på utformningen av
formuläret som bör var både intresseväckande, lätt att förstå och fylla i och rationell att
hantera. Därför bör den vara ”systematisk och överskådlig, funktionell och tilltalande”.
(ibid. s 222)

Det var alltså stora krav som ställdes på oss och gjorde att förarbetet blev ännu mer
omfattande än vi hade trott. Vi lade ner mycket tid på denna delen av arbetet och här,
liksom vid planläggningen av frågorna, provade vi oss fram på många sätt innan vi till
slut kände oss nöjda.

Vi hoppades att de tio frågorna skulle vara ett lagom antal som inte förskräckte
mottagaren när han/hon öppnade brevet. Vi försökte få det överskådligt genom att ha
likartade svarsalternativ som bara skulle markeras med ett kryss. Om formuläret såg
inbjudande ut borde det medverka till att fler svarade på enkäten.

������ 0LVVLY

Vid utformandet av missiv måste man tänka på att det blir informativt och lättläst
samtidigt som det inte får vara alltför långt. Vi började med att tala om varför och av
vem enkäten hade skickats, och även till vem, så att ingen tvekan skulle råda därom.
Vidare beskrev vi utvärderingens syftet och innehåll.

Vi sände ut enkäten med medföljande missiv och vi häftade ihop dem båda. Jan Trost
(1994, s 88) rekommenderar skilda ark för att läsaren ska kunna gå tillbaka till missivet
som bl.a. innehåller information om enkäten men också telefonnummer och adresser till
oss. Genom att häfta ihop arken gjorde vi en kompromiss: missivet hängde samman
med formuläret och det kunde rivas bort av dem som skulle svara om de ville det.

������ 5HGRYLVQLQJ�DY�DQWDO�LQNRPQD�HQNlWVYDU

Enkäten sändes ut den 14 juni till 115 adresser, enligt vad som redovisas i Tabell 5.2.
Svaren begärdes in ”inom en vecka ”. Inom denna vecka inkom 55 svar. Den 27 juni
skickade vi ut en första påminnelse. Då inkom ytterligare 26 svar. Efter en tid sände vi
ut en ny påminnelse som resulterade i ytterligare fem svar.

Vi hade fått 119 namn på kursdeltagare. Av dem var det fyra som vi inte lyckades hitta
någon adress till, så vi skickade ut 115 enkäter. Sex personer svarade att de inte deltagit
i IT-kursen. De ingår därför inte i urvalet och skulle inte ha haft enkäten. Målgruppen
reduceras då till 109 personer. Detta visas i Tabell 5.2.

Fem svar kom tillbaka p.g.a. att adressaten flyttat. Vi måste anta att dessa personer
utgör en slumpvis vald del av målgruppen. Det finns ingen anledning att tro att deras
svar skulle avvika systematiskt från de övrigas. Vi har därför inte heller gjort något
försök att spåra vederbörande. De ingår i det externa bortfallet. Övriga under externt
bortfall, 22 st., är de som inte svarat alls. Vi fick alltså 82 svar. Av dessa var fem
blanka, eller nästan blanka. Detta är det interna bortfallet, vilket diskuteras mer nedan.
Vi fick alltså in totalt 86 svar av nettoutskicket på 109, men bara 77 av dem var giltiga
och ingår i analysen. Totalt fick vi en netto svarsfrekvens på 71%.
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7DEHOO�������5HGRYLVQLQJ�DY�DQWDOHW�HQNlWVYDU

Externt bortfallKommun Ut-
skick

at

Retur,
deltog

ej

1HWWR�
XWVNLFN

Flyttat Ej
svarat

%

$OOD
VYDU

Internt
bortfall

$QDO\�
VHUDGH
VYDU

Analy-
serat i
% av
netto-

utskick

Filipstad 55 5 �� 1 13 28% �� �� 72%

Hagfors 19 �� 2 11% �� �� 89%

Kristinehamn 24 �� 3 5 33% �� 3 �� 54%

Munkfors 10 1 � 1 1 22% � 2 � 56%

Storfors 7 � 1 14% � � 86%

Totalt 115 6 ��� 5 22 25% �� 5 �� 71%

Enligt Patel (1994) omfattas det interna bortfallet av varje fråga som inte är besvarad
eller som fått ett besynnerligt svar. Vårt interna bortfall (fem svar) består av dem som
har deltagit på kursen minst en dag, men som uttryckte att de inte hade förutsättningar
att uttala sig om kursen eller inte hade använt sina kunskaper och därför inte tyckte det
var någon idé att fylla i enkäten. Två av dessa skrev att de inte alls haft någon nytta av
kursen. Om de hade svarat på alla enkätens frågor, hade det i så fall blivit negativt på de
svar som hade med sökbeteende och nyttovärde att göra. Detta skulle ha försämrat
resultatet något på dessa frågor. Denna effekt har vi inte räknat in i vår analys, eftersom
vi har räknat bort hela svaret. En annan, som måste avbryta kursen, ansåg dock att det
var bra med denna typ av kurs. Hade den personen fullföljt kursen, hade svaret troligtvis
blivit positivt, men det har heller inte räknats med av samma anledning. De två sista
tyckte inte att de kunde uttala sig, eftersom de var med bara en dag.

Det syns en tydlig spridning i deltagareantalen mellan orterna från 55 deltagare i
Filipstad ner till sju i Storfors. Det gör att även svarsantalen varierar. Från Filipstad kom
36 svar och då utgör ett svar knappt 3%, medan i Munkfors ett svar utgör 20%, eftersom
det därifrån kom totalt fem svar. Det får man som läsare ha i åtanke vid tolkning av
tabellerna.

Det var ett stort externt bortfall i Filipstad och 28% måste räknas bort. I Kristinehamn
var det ungefär samma sak, där 33% räknas bort. Det vore önskvärt att kunna säga, att
bortfallet är slumpvis fördelat och inte uppvisar någon systematisk snedfördelning. Det
vet vi tyvärr ingenting om. Man kan rentav misstänka att det är tvärtom, t.ex. att det är
sådana som inte fått så stor behållning av kursen som varit obenägna att svara. Detta har
vi inte haft tid att undersöka inom ramen för vårt uppsatsarbetet. Därför hanterar vi
bortfallet som om det vore slumpmässigt, d.v.s. att det inte skulle påverka fördelningen
av de inkomna svaren.
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���� 3UHVHQWDWLRQ��WRONQLQJ�RFK�DQDO\V�DY�LQVDPODGH�GDWD

I detta avsnitt gör vi en sammanfattning av hur vi presenterat, tolkat och analyserat våra
insamlade data. Först går vi igenom presentationen av intervju- och enkätresultaten.
Därefter går vi igenom tolkningen och analysen. Presentation, tolkning och analys
utvecklas mer utförligt på andra ställen. Detta beror på att det var mer praktiskt att göra
det i nära anslutning till själva presentationen och analysen av våra data. I
sammanfattningen i detta avsnitt gör vi hänvisningar till dessa andra avsnitt, där
resonemanget utvecklas.

������ +XU�YL�SUHVHQWHUDW�LQWHUYMX��RFK�HQNlWUHVXOWDWHQ

Här går vi igenom presentationen av intervju- och enkätresultaten. Först gör vi det
utifrån intervjuundersökningen och därefter utifrån enkäten.

Intervjusvaren presenteras i avsnitt 6.3. Presentationen är upplagd så att vi går igenom
en fråga i taget men för alla fem biblioteken samlat. Vid tolkningen av respondenternas
svar redovisar vi först det som är gemensamt och sedan det som skiljer svaren åt.

Enkätsvaren presenteras i avsnitt 7.2. Även här går vi igenom en fråga i taget. För varje
svar visar vi, med hjälp av både ett stapeldiagram och en tabell, en jämförande
procentuell fördelning av endast besvarade frågor, dels för varje kommun, dels för hela
enkäten sett under ett.

������ +XU�YL�DQYlQW�PnOXSSI\OOHOVHPRGHOOHQ�RFK�EUXNDUPRGHOOHQ

Här går vi genom hur vi har använt måluppfyllelse- och brukarmodellen för att
analysera intervju- och enkätsvaren. Först presenterar vi kortfattat vad som mäts med
resp. modell. Därefter visar vi hur vi har använt måluppfyllelsemodellen för att
analysera enkätresultatet. Slutligen visar vi hur vi har analyserat både intervju och enkät
med brukarmodellen. Avsnittet avslutas med några personliga reflexioner om
utformningen av våra frågor.

Måluppfyllelsemodellen mäter det uppnådda projektresultatet mot målet utifrån
verksamhetens, d.v.s. projektets, perspektiv. Modellen är objektiv, då den jämför
resultat med uttalat mål. ITF-projektets mål har definierats av Länsbiblioteket.
Brukarmodellen å andra sidan, mäter mot brukarens behov utifrån brukarens perspektiv,
den vars behov ska fyllas. Denna modell är subjektiv, eftersom den inte utgår ifrån
något uttalat mål eller behov utan i stället utgår ifrån hur nöjda brukarna känner sig efter
projektet.

Vi har analyserat enkäten med hjälp av måluppfyllelsemodellen. Där visar vi hur vi fick
fram fem mätbara kriterier, se avsnitt 8.2. De olika målformuleringarna delades upp i
måldelar som sedan bröts ner i fragment. Dessa fragment grupperades om till de fem
kriterierna som lade grunden för målanalysen. Dessa matchade vi mot intervju- och
enkätfrågorna genom att identifiera vilka frågor som var relevanta för resp. kriterium.
Fördelningen av svaren för varje kriterium presenteras som stapeldiagram. Svar på de
frågor som ingår i det kriteriet grupperas i ett diagram. Varje diagram visar svaren
kumulativt för det aktuella kriteriet. För att kunna bedöma om ett kriterium uppfyllts
bestämde vi att 50% av svaren skulle ligga inom de två första svarsalternativen.
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Därigenom kunde vi för varje kriterium fråga: har detta kriterium uppfyllts? Detta
resonemang utvecklas vidare i avsnitt 8.3. Slutligen kunde vi se hur många av
kriterierna som blev uppfyllda och bedöma om projektet som sådant nått sitt mål.

Vi har dessutom analyserat både intervju och enkät med brukarmodellen. Här handlar
det mer om känslor och värderingar från brukarens perspektiv än om fakta. Brukarna är
i detta fall både bibliotekarierna och kursdeltagarna. Vi utgick från frågorna för att få
brukarna egen uppfattning om projektet och för att se hur nöjda de var efter projektet.
Vi undersökte hur både bibliotekarier och kursdeltagare har värderat projektinsatserna
och vilka konsekvenser projektet fått för dem. Projektets betydelse för biblioteken
redovisas i avsnitt 8.4 och för företagen i avsnitt 8.5.

Frågorna i intervju och enkät passar inte helt in i analysens olika delar beroende på att vi
inte lyckades förutse hur analysen skulle bli när vi gjorde frågorna, men under arbetets
gång har vi gjort erfarenheter. Om vi hade vetat då vad vi vet idag, hade frågorna delvis
sett annorlunda ut. Vi har dock i efterhand försökt få frågorna att passa så bra som
möjligt. Detta redovisas i avsnitt 8.2.
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�� ,QWHUYMXXQGHUV|NQLQJHQ

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna, som i de flesta fall gjordes med
ansvarig bibliotekarie4. Men först presenteras kommunerna och deras bibliotek,
eftersom den informationen är bra att ha som bakgrund för intervjuerna. Sedan
presenteras intervjufrågorna och sist intervjusvaren. Detta sker fråga för fråga. Vi har
sett på vad som är gemensamt, vad som skiljer i respondenternas svar och hur svaren
kan tolkas.

���� .RPPXQHQ�RFK�ELEOLRWHNHW

ITF-projektet bedrevs i de fem kommunerna i Filipstad, Hagfors, Kristinehamn,
Munkfors och Storfors, se Tabell 6.2. Projektet drevs av respektive kommunbibliotek i
nära samarbete med Länsbiblioteket.

Filipstad har 11 893 invånare5. och har sedan gammalt en gruvindustri. Av denna finns
idag mycket lite kvar. Näringslivet i kommunen är ganska differentierat med en
blandning av olika branscher och storlekar på företag. Wasabröd med sina 750 anställda
är idag den största arbetsgivaren. Flera företag är expansiva, bl.a. chipstillverkaren
OLW och några medelstora verkstadsindustrier med exportverksamhet. Kommunen har
en väl utbyggd näringslivsservice med bl.a. ett Företagarcentrum. I Filipstad finns 283
egna företagare varav många har hemsidor som är sökbara via kommunens hemsida. Av
de 283 företagen var 47 representerade på ITF-kursen. Biblioteket ligger i direkt
anslutning till gymnasiet, är öppet sex dagar i veckan och har åtta anställda, varav två på
filial och en på bokbuss. I en tjänst ingår även en halv tjänst på gymnasiebiblioteket.

Hagfors är en gammal bruksort, där det idag bor 14 400 personer. Den helt dominerande
arbetsplatsen är Järnverket, Uddeholm Tooling, men stora permitteringar har gjorts
under senare år. Kommunens inrättning för företagsstöd, Näringslivsstiftelsen, stödjer
utveckling och etablering av företag i kommunen och har lyckats mycket bra med detta.
Uddeholm Tooling är fortfarande den största arbetsgivaren med 1000 anställda. Antalet
egna företagare är idag 425. Av dessa var 15 företag med på ITF-kursen. Biblioteket är
ett kombinerat folk- och gymnasiebibliotek och har öppet sex dagar i veckan.
Personalen utgörs av sex bibliotekarier och åtta assistenter.

Kristinehamn är en kommun med 24 731 inv. och 700 företag. Näringslivet domineras
av ett fåtal större verkstadsindustrier. Kamewa är den största arbetsgivaren med 500
anställda. Scana Björneborg (f.d. Björneborgs järnverk) och Bäckhammars bruk är två

                                                
4 Intervjuerna genomfördes enligt följande: Storfors 2000-03-08, Filipstad 2000-03-14, Kristinehamn

2000-03-30, Hagfors 2000-04-12, Munkfors 2000-04-12 (+telefonsamtal en vecka senare)
5 Folkmängden i kommunerna avser 1999 års siffror. Antal företag avser egenföretagare 1997, den

tidpunkt som de flesta kommuner började marknadsföra ITF-kurserna. Siffrorna är hämtade från
Länsstyrelsens Regionfakta i Värmland. http://www.regionfakta.com/varmland
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stora bruk som funnits länge. 25 företag var representerade på ITF-kursen. Biblioteket
har öppet sex dagar i veckan. Där arbetar sex bibliotekarier och sex assistenter.

Munkfors kommun har 4 204 invånare och där är den industriella traditionen lång. Idag
dominerar Uddeholm Strip Steel med 650 anställda. Elektroniktillverkaren EDC är ett
nytt och expansivt företag med över 100 anställda. Kommunen får dock betecknas som
en kriskommun där stora nedskärningar hos Uddeholm Strip Steel drabbat kommunen
hårt och orsakat ekonomiska problem. Det finns 123 företag i kommunen och flera har
utvecklats ur Uddeholm Strip Steel. Tillsammans med Hagfors kommun bedrivs
företagsstödjande verksamhet i Näringslivsstiftelsen. Kommunen har tillsammans med
Hagfors ett organ för regionutveckling av näringslivet. 10 företag deltog i ITF-kursen.
Biblioteket har begränsat öppethållandet till eftermiddagarna. Där arbetar en
bibliotekarie och två assistenter. Kursen hölls efter stängningstid då de publika
datorerna användes.

Storfors har 4 807 invånare och är ytterligare en kommun med lång industriell tradition.
De gamla bruken har nu ersatts av flera mindre företag. Det finns ca 115 egna företagare
i kommunen. Av dessa var sju företag på ITF-kursen. Kommunen arbetar aktivt med
företagssamverkan. Storfors bibliotek är ett mindre kommunbibliotek, öppet fem dagar i
veckan, har två assistenttjänster och en vakant bibliotekarietjänst. Eftersom den ITF-
ansvarige bibliotekarien hade slutat vid tidpunkten för vårt besök, samtalade vi först
med projektledaren. Det visade sig dock att de uppgifter, som kom fram genom
intervjun med de två assistenterna, stämde bra överens med vad projektledaren sagt
beträffande ökad kunskap, vidgade vyer och ökat självförtroende.

���� ,QWHUYMXIUnJRUQD

Intervjufrågorna står samlade i bilaga C. Alla frågor har fått ett ”kortnamn” för att göra
presentationen enklare. Vi redovisar dessa namn i anslutning till analysen i avsnitt 8.1,
men de syns även här nedan inom citationstecken.

Den första frågan handlade om ”resurser”, dit vi räknar både de tekniska - i form av
datorer, uppkoppling och program - och de personella, d.v.s. vilka som arbetat med
projektet. Vidare pratade vi om ”tillgänglighet”. Med det menar vi när och var kurserna
i informationssökning hölls och när projektet startade. En annan fråga handlade om
utnyttjandet av bibliotekets resurser genom användning av datorerna till ”egen
sökning”.

Frågan om det var en ”lyckad satsning” tyckte vi var viktig att ha med, eftersom det är
en del av uppsatsens frågeställning. Vi ställde en öppen fråga, därför att vi ville ha ett
spontant svar på vad de ansåg projektet hade lett till. För att nå ut till målgruppen
småföretagare, måste projektet med informationssökningskurserna också göras kända
och därför ville vi veta hur ”marknadsföringen” hade gått till.

Frågorna handlade också om eventuella ”förväntningar” på projektet och om
”konsekvenser” för personalen på biblioteket, t.ex. om satsningen med kurs i
informationssökning för företagare innebar mycket merarbete eller om det fick några
bieffekter.
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���� 5HGRYLVQLQJ�DY�LQWHUYMXVYDUHQ

Här går vi igenom intervjufrågorna en och en. För varje fråga sammanfattar vi svaren
från de fem bibliotekarierna och redovisar vilka delar som gäller generellt och vad som
är specifikt för varje bibliotek.

)UnJD���9LOND�UHVXUVHU�KDU�QL�InWW"

Antalet datorer som skaffats för projektet varierade från fyra till sex. Samtliga bibliotek
fick några databaser som Länsbiblioteket tillhandahöll och som under projekttiden var
gratis. Dessa var: Kreditfakta, Kompass, Byggdok, Anbudsjournalen och SCB.
Kristinehamn och Filipstad kunde även erbjuda sökningar i Mediaarkivet. I
Kristinehamn fanns dessutom Presstext, Artikelsök och Netsök och i Filipstad
Affärsdata.

Samtliga bibliotek hade Internetuppkoppling, se Tabell 6.1. Endast två nappade på
erbjudandet om SUNET-anslutning. Övriga hade fast uppkoppling till kommunens
server. Genom projektet har biblioteken kunnat förbättra sitt utbud av publika
Internetdatorer, fått hjälp med att bygga lokala nätverk samt fått möjlighet till
uppkoppling mot Internet.

7DEHOO�������gYHUVLNW�|YHU�,7�UHVXUVHU�I|U�GH�ELEOLRWHN�VRP�RPIDWWDGHV�DY�,7)�SURMHNWHW
%LEOLRWHN 3XEOLND

,QWHUQHWGDWRUHU
,QWHUQHWXSSNRSSOLQJ

Filipstad 9 SUNET
Hagfors 7 Fast uppkoppling
Kristinehamn 5 SUNET
Munkfors 4 Fast uppkoppling
Storfors 5 Fast uppkoppling

En IT-bibliotekarie anställdes av Länsbiblioteket för att vara en resurs i arbetet med att
genomföra projektet under 1995-1999. På varje bibliotek avsatte också ansvarig
bibliotekarie 10 tim/vecka för projektet under 1997-1999. Denne fick utbildning i
affärsinformation av Länsbiblioteket. Hela personalen hade tidigare fått
Internetutbildning under det s.k. Tant-projektet.

)UnJD���+XU�KDU�UHVXUVHUQD�WLOOJlQJOLJJMRUWV�Sn�ELEOLRWHNHW"

Information till företagare om möjligheterna till informationssökning på biblioteket har
lämnats bl.a. via Rotary-möten (Filipstad och Hagfors) och företagsmässor (Hagfors,
Munkfors och Kristinehamn).

Kurserna hölls från början vid tre tillfällen, men p.g.a. att projektledningen ville att fler
skulle få möjlighet att gå kurserna, övergick man till att ha två kurstillfällen för att hinna
med alla. Sammanlagt var det 114 deltagare på kurserna. Det var projektledaren som
höll i kurserna. Någon gång fick hon assistans från biblioteken.

I Filipstad hölls 16 kurser för 51 deltagare. De fem första kurserna fördelades på tre
träffar vardera, medan de övriga 11 delades upp på två. Några gånger var en
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bibliotekarie från biblioteket med och hjälpte till. Hagfors hade fem kurser för
sammanlagt 19 personer. Alla utom den första kursen hölls vid två tillfällen.
Kursdeltagarna på den första kursen önskade en uppföljningsdag och sammanlagt
träffades denna grupp fyra gånger. Projektledaren fick assistans av en IT-värd. I
Kristinehamn hölls sex kurser och alla utom två hölls vid två tillfällen. De första två
kurserna var uppdelade på tre gånger. Sammanlagt utbildades 27 personer. Två kurser
hölls i Munkfors med sammanlagt tio deltagare. Den första kursen hade tre träffar och
den andra fyra. I Storfors deltog sju personer i de två kurserna. Den första kursen
samlades tre gånger, den andra två gånger.

På samtliga bibliotek utom ett var datorerna tillgängliga för företagarna under
bibliotekets öppettider och placerade i ett rum avskilt från biblioteket. Undantaget var
Munkfors, där datorerna fanns i den publika delen av biblioteket. Biblioteken kom i
gång med kurserna vid olika tidpunkter. Hagfors, Munkfors och Storfors hade första
kurserna 1997. Därefter följde Filipstad och Kristinehamn 1998.

)UnJD���+DU�QL�PlUNW�DWW�I|UHWDJDUQD�XWQ\WWMDW�P|MOLJKHWHQ�DWW�V|ND�HIWHU
LQIRUPDWLRQ�Sn�ELEOLRWHNHW"

Huvudintrycket var att det inte hänt så ofta. I Hagfors svarade bibliotekarien ”Nej,
någon kanske. Det har ingen anstormning precis”. Filipstad svarade nej, övriga att
någon har kommit tillbaka och arbetat – en person t.ex. gjorde visitkort. En sa att
företagarna var nyfikna men inte fortsatt att söka ”på det viset” och menade därmed att
de lärde sig använda Internet ”för att surfa lite grann”. Dessutom ansåg bibliotekarierna
att en orsak till att deltagarna inte kom tillbaka var att de hade egna datorer med
Internetuppkoppling. Någon menade också att företagarna inte var vana att använda
biblioteket.

)UnJD���+DU�VDWVQLQJHQ�YDULW�O\FNDG"

Här fick vi överlag positiva svar. Samtliga tyckte att de fått fler och bättre datorer.
Filipstad menade att utan projektet hade man inte fått så mycket utrustning, ”så för
biblioteket var det en mycket lyckad satsning”. I Storfors tyckte de att det var positivt
att personalen fått lära sig nya saker och vi fick många spontana utrop: ”Mycket
uppskattat! - Mer! - Roligt att se de vuxna i surfen”. I Kristinehamn svarade
bibliotekarien att projektet innebar bra good-will för biblioteket och att det höjt
bibliotekets status.

Alla var också eniga om att det var för få företag som utnyttjat möjligheten till en gratis
Internetkurs. Någon trodde att fler företagare hade kommit om kursen hade genomförts
idag, då det är mer vanligt med datorer hos gemene man än det var då kursen hölls. Man
märkte också att det var en oerhörd skillnad i datorvana bland dem som var med på
kurserna.

Tabell 6.2 visar antalet egna företagare i de fem kommunerna som ingick i ITF-
projektet. Om vi antar att varje egenföretagare har ett litet eller medelstort företag kan vi
använda samma värde även för antalet små och medelstora företag i kommunen. Vissa
företag hade flera deltagare. Tabellen visar också att kursen inte nått så många företag
som Länsbiblioteket angav som förväntat resultat, nämligen att 75% av de små- och



34

medelstora företagen skulle utbildas. Här räknas företag med flera deltagare bara en
gång. Projektet nådde 6% av företagen.

2UW
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)LOLSVWDG 283 47 51 17

+DJIRUV 425 14 19 3

.ULVWLQHKDPQ 700 25 27 4

0XQNIRUV 123 10 10 8

6WRUIRUV 115 7 7 6
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7DEHOO�������$QWDO�I|UHWDJ�RFK�GHOWDJDUH�Sn�NXUVHUQD

Vi hade ingen fråga om vilken typ av verksamhet som kursdeltagarna sysslade med.
Därför vet vi inte mer än vad som eventuellt framkom i de fria svaren. Den låga andelen
kursdeltagare tar vi upp i analysen i avsnitt 8.3.2 även i avsnittet Vidare studier, 9.3.

)UnJD���+XU�KDU�PDUNQDGVI|ULQJHQ�DY�SURMHNWHW�JnWW�WLOO�L�HU�NRPPXQ"

Marknadsföringen av kursen gjordes i alla fem kommunerna med hjälp av en broschyr
sammanställd av Länsbiblioteket och som delades ut där företagare finns.
Projektledaren träffade Almi i Värmland och fick gehör för sitt budskap. I övrigt spreds
informationen på olika sätt. Varje kommun utnyttjade företagssammanslutningar,
Rotary, Lions eller företagarcentrum. Länstidningarna och några lokaltidningar skrev
reportage om ITF-projektet och det förekom inslag i lokalradion.

I Kristinehamn fick biblioteket namn på företag genom Köpmannaföreningen. Där
betydde också personkännedom mycket, för ”sta´n är ju liten, så alla känner alla”.
Storfors hade annonser i lokalbladet ”I frêska lufta” och Hagfors i sitt lokalblad ”som
alla läser”. F.ö. nämndes telefonkontakt, Klarälvsmässan, IT-mässan i Kristinehamn och
några kommuners hemsida.

I Filipstad sammanföll projektet med en inventering som kommunen gjorde för att se
hur många företag som verkligen fanns och alla företagare intervjuades och fick
samtidigt information om kurserna. Detta kan jämföras med Hagfors, där inte ens en
förteckning fanns över kommunens företag, och det efterlystes från bibliotekets sida.
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)UnJD���9LOND�I|UYlQWQLQJDU�KDGH�SHUVRQDOHQ�Sn�SURMHNWHW"

De flesta hade en önskan om att det skulle dra nya grupper eller mer folk till
biblioteken. Svaren rymmer allt från ”inga förväntningar” via undran, hopp och ovisshet
till begeistring. Svaren var så olika, så vi väljer en del citat för att belysa detta.

Kristinehamn: ”Jaa! Projektet var intressant, låg i tiden och de flesta var nyfikna. Vi
tyckte det var bra att vi var med.”

Filipstad: ”Svårt att säga. De flesta brydde sig inte. Vi ville att deltagarna skulle
fortsätta att komma till biblioteket och anlita oss.” Det hade krävt en mer aktiv
marknadsföring, tyckte de.

Hagfors: ”Vi hade önskat att det hade blivit lite mer fart på´t.” Det förklarades med en
önskan att ”dra folk till biblioteket, för vi har mycket facklitteratur. Men nej, det var
svårt. Datorerna lockar ungdomar förstås men genom projektet hoppades vi att även
vuxna skulle komma.”

Storfors sa att de inte hade några förväntningar. Där visste de till en början inte att det
fanns så många företag i kommunen. Hade de vetat det hade kanske förväntningarna
varit större. Där nämndes det också att intresset bland företagarna från början verkade
dåligt, men sedan visade det sig att många var intresserade av att delta i kurserna. Trots
det blev deltagarantalet lågt.

)UnJD���9LOND�NRQVHNYHQVHU�KDU�SURMHNWHW�InWW�I|U�SHUVRQDOHQ"

Det fick inte så stora konsekvenser som vi trodde när vi gick ut med frågan. Visserligen
hade en ansvarig bibliotekarie fått nedsatt arbetstid med 10 tim./vecka för att arbeta med
projektet, men vi hade trott att arbetsbelastningen skulle betonas mer än den gjorde.
Däremot nämndes en positiv konsekvens, nämligen att de flesta tagit till sig ”IT-
tekniken” och att det finns kunnig personal på alla bibliotek.

Personalen på två bibliotek (Filipstad och Hagfors) märkte av merarbete, bl.a. till följd
av tidbokning eller stress och krångel med datorer, två nämnde inget alls om det och en
svarade ”inget speciellt”. Filipstad märkte först en rädsla och osäkerhet hos personalen:
”Kan jag detta?” - ”Men det är nödvändigt att följa med i utvecklingen”. I Storfors
märktes en bieffekt genom att flera kom till biblioteket tack vare datorerna. Det
nämndes att eleverna i Kunskapslyftet kunde utnyttja datorerna. Dessutom anordnades
politikersurf och seniorsurf.
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�� (QNlWXQGHUV|NQLQJHQ

I detta kapitel redovisas resultatet av enkäten, som riktade sig till de företagare som
deltagit i Länsbibliotekets kurser i informationssökning. Först presenteras enkätfrågorna
och sedan enkätsvaren. Detta sker fråga för fråga.

���� (QNlWIUnJRUQD

Hela enkäten finns i bilaga D. Alla frågor har fått ett ”kortnamn” för att göra
presentationen enklare. Vi redovisar dessa namn i anslutning till analysen i avsnitt 8.1.
När de används här nedan står de inom citationstecken.

De sju första frågorna, som i enkäten hade fem svarsalternativ, kallade vi ”behov”,
”förväntning”, ”förtrogen”, ”annorlunda”, ”oftare”, ”bättre” och ”nytta”. De
efterföljande tre frågorna handlade om kursens genomförande. De hade fyra
svarsalternativ och fick namnen ”kursinnehåll”, ”kurshjälpmedel” och ”kursinstruktör”.

���� 5HGRYLVQLQJ�DY�HQNlWVYDUHQ

I detta avsnitt redovisas enkätsvaren. Vi går igenom fråga för fråga, presenterar varför
frågan ställdes och redovisar svaren. Varje svar visar fördelningen av endast besvarade
frågor i form av stapeldiagram och tabell. Varje tabell visar jämförande procentuell
fördelning över endast besvarade frågor för varje enskild kommun. Vi redovisar det
interna bortfallet där det förekommer. Längst ner i tabellen står det totala antalet
inkomna svar på aktuell fråga för varje ort. I förekommande fall knyter vi också
kommentarer till resultatet med hjälp av projektledarens dagboksanteckningar från
kurserna och från frisvaren.

)UnJD���+XU�VWRUW�EHKRY�KDU�'X�DY�,7�EDVHUDG�LQIRUPDWLRQ�L�'LWW�DUEHWH"

Den första frågan om informationsbehovet ställde vi för att vi ville veta om företagarna
märkt att de skulle behöva IT-baserad information. Det skulle vara intressant att veta
varför de anmält sig till kurs, om det var behovet som styrde eller om det var av andra
skäl, t.ex. för att kursen var gratis. Vi hade också tänkt att det kunde finnas ett samband
mellan behov och nytta, men vi har inte hunnit göra någon djuptgående analys av det.
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Mycket Gans ka mycket Litet Inte alls Vet ej

Filipstad Hagfors Krhmn
Munkfors Storfors Alla

)LJXU�����±�)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�³EHKRY´

7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´EHKRY´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD
Mycket 13,9 17,6 23,1 40,0 16,7 18,2

Ganska mycket 41,7 35,3 23,1 40,0 66,7 39,0
Litet 30,6 47,1 53,8 20,0 16,7 36,4

Inte alls 11,1 5,2
Vet ej 2,8 1,3

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����
Svar 36 17 13 5 6 77

Svaret visar att mer än hälften av deltagarna (57%) ansåg att de har mycket stort eller
ganska stort behov av IT-baserad information i sitt arbete och 36% hade litet behov.
Totalt var det hela 94% som svarade att de hade någon form av behov. Endast 6% ansåg
sig inte ha något behov alls. I Kristinehamn svarar dock mer än hälften (54%) att de
hade litet behov av sådan information. Det var endast i Filipstad som några svarade Inte
alls eller Vet ej.

Det var överlag mycket upptäckarglädje som präglade kurserna, men det finns också
exempel på att verkliga behov fylldes. Det var en som fick tag på adresser som han
behövde, och denne sa: ”Det här skulle jag aldrig ha hittat själv”. En annan skrev att han
behövde grossister som han fann tack vare kursen. Samma person nämnde även att han
ständigt hittade nya kontaktnät.

)UnJD���%HU|UGH�NXUVHQ�GH�PRPHQW�'X�I|UYlQWDGH�'LJ"

Svaren på denna fråga tänkte vi skulle visa om kursdeltagarna fann kursinnehållet
relevant. Kursen, så som den blev genomförd, var ganska grundläggande, även om
programmet såg ambitiöst ut. Om det visar sig att de flesta tyckte innehållet var
irrelevant, hade det varit en indikation på att man hade behövt göra en bättre
marknadsundersökning innan man startade kurserna.
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Filipstad Hagfors Krhmn
Munkfors Storfors Alla

)LJXU�����±�)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´I|UYlQWQLQJDU´

7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´I|UYlQWQLQJDU´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD
Mycket 13,9 23,5 20,0 13,0

Ganska mycket 55,6 52,9 46,2 80,0 83,3 57,1
Litet 25,0 23,5 38,5 16,7 24,7

Inte alls 7,7 1,3
Vet ej 5,6 7,7 3,9

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����
Svar 36 17 13 5 6 77

De flesta, 70%, ansåg att kursen berörde Mycket eller Ganska mycket de moment som
de förväntade sig att den skulle göra. Munkfors hade det mest positiva svaret. Där
kryssade inte någon för något av de tre lägsta alternativen. I Kristinehamn däremot
ansåg nästan hälften att den berörde Lite (38%) eller Inte alls (8%) och ingen enda hade
svarat alternativet Mycket.

)UnJD���+DQQ�'X�EOL�YlO�I|UWURJHQ�PHG�GHW�'X�OlUGH"

Kurstiden var inte lång, i regel två kurskvällar à 2,5 tim., samtidigt som
kursprogrammet verkade omfattande. Vi ville undersöka om kursdeltagarna hann lära
sig så mycket att de kunde säga att de blivit förtrogna.
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7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´I|UWURJHQ´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD
Mycket 5,6 20,0 3,9

Ganska mycket 50,0 52,9 23,1 60,0 20,0 44,7
Litet 30,6 35,3 61,5 40,0 60,0 39,5

Inte alls 13,9 11,8 15,4 11,8
Vet ej

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����

Svar 36 17 13 5 5 76

På denna fråga svarade knappt hälften att de ansåg sig ha blivit Mycket väl eller Ganska
väl förtrogna, men om vi räknar med nästa alternativ, Lite förtrogen, blir resultatet
nästan 90%. Vi kan alltså se att majoriteten antagligen ”fått upp ögonen för” hur IT-
baserad informationssökning kan användas. Resultaten skiljer sig dock åt lite mellan
kommunerna. I Filipstad (56%), Hagfors (53%) och Munkfors (60%) hann de bli mer
förtrogna med kursen än i Kristinehamn och Storfors. I Munkfors och i Storfors hade
ingen svarat Inte alls eller Vet ej.

Det blir ett internt bortfall, då en deltagare i Storfors inte hade svarat på denna fråga.

)UnJD���6|NHU�'X�,7�EDVHUDG�LQIRUPDWLRQ�DQQRUOXQGD�QX�lQ�I|UH�NXUVHQ"

Här ville vi veta om kursen hade hjälpt deltagarna att söka på ett annorlunda sätt, d.v.s.
att de lärt något om sökteknik. Med det menar vi att om de redan använde sig av
informationssökning nu lärt sig knep eller genvägar som gjorde sökningarna
annorlunda. Det visar i så fall på initiering som var en del av huvudmålet.
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7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´DQQRUOXQGD´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD
Mycket 11,1 5,9 7,7 20,0 16,7 10,4

Ganska mycket 33,3 41,2 23,1 80,0 33,3 36,4
Litet 41,7 41,2 46,2 33,3 39,0

Inte alls 11,1 5,9 23,1 16,7 11,7
Vet ej 2,8 5,9 2,6

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����
Svar 36 17 13 5 6 77

Svaren visar att nästan hälften (47%) tyckte att de söker information Mycket eller
Ganska mycket annorlunda efter kursen, vilket antagligen tyder på att de lärt sig något.
39% svarade att de söker Lite annorlunda och 12% Inte alls annorlunda. I Munkfors
söker de mest annorlunda, för där kryssade alla i de två första alternativen. I Storfors
svarade 17% Inte alls och i Kristinehamn var det 23% svarade det. I frisvaren nämns
flera gånger sökmotorer och sökmaskiner som hjälpt personerna i fråga att lättare och
snabbare hitta information.

)UnJD���6|NHU�'X�RIWDUH�,7�EDVHUDG�LQIRUPDWLRQ�QX�lQ�I|UH�NXUVHQ"

Denna fråga ställde vi för att vi ville veta om kursen gjort att deltagarna lärt så mycket
att de förstod att utnyttja ”nätet”. Det ligger nära till hands att tro det, om de uppger att
de söker oftare efter genomgången kurs. Ett av projektets huvudmål var att stimulera
och en aspekt av det är att söka oftare.
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7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´RIWDUH´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD
Mycket 16,7 17,6 23,1 60,0 16,7 20,8

Ganska mycket 33,3 35,3 23,1 20,0 16,7 29,9
Litet 30,6 29,4 23,1 20,0 50,0 29,9

Inte alls 16,7 11,8 23,1 14,3
Vet ej 2,8 5,9 7,7 16,7 5,2

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����
Svar 36 17 13 5 6 77

Ca hälften ansåg att de söker information Mycket eller Ganska mycket oftare. 14%
söker Inte alls oftare. I Kristinehamn ansåg 23% att de Inte alls söker oftare. I Munkfors
och Storfors ansåg alla att de sökte Mycket oftare, Ganska mycket eller Lite oftare. I
Munkfors svarade dessutom 60% Mycket oftare på den frågan. Totalt svarade 5% Vet ej
och av dem kom hälften av svaren från Storfors.

)UnJD���+DU�NXUVHQ�KMlOSW�'LJ�DWW�EOL�ElWWUH�Sn�,7�EDVHUDG�LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ"

Även denna fråga borde säga något om sättet att söka, men nu handlar det om att bli
duktigare. Har de lärt sig skriva söksträngar som ger bättre träffar, kan det tyda på
stimulering.
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)LJXU�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´ElWWUH´

7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´ElWWUH´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD
Mycket 13,9 23,5 20,0 16,7 14,3

Ganska mycket 50,0 29,4 7,7 80,0 50,0 40,3
Litet 27,8 47,1 76,9 33,3 39,0

Inte alls 5,6 7,7 3,9
Vet ej 7,7 1,3

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����
Svar 35 17 13 5 6 76

Något mer än hälften (55%) söker information bättre efter kursen och 39% lite bättre,
alltså 94% såg en förbättring i sitt sökbeteende. I Kristinehamn svarade 77% att de blivit
lite bättre och 8% inte alls bättre. I Munkfors tyckte alla att de blivit bättre. Även
Filipstad visar höga siffror med 64% på de två högsta alternativen. ”Det tar sig – det går
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allt bättre och bättre och intresset är det inget fel på” står det bl.a. i dagboken. Där står
också att deltagarna inte alltid var så intresserade av betaldatabaserna utan hellre sökte
på annat som de var intresserade av, men ”huvudsaken är ju att de lär sig hitta”.

Det interna bortfallet kommer från Filipstad, där en person inte svarat.

)UnJD��D�+DGH�'X�Q\WWD�DY�NXUVHQ�L�'LQ�YHUNVDPKHW"

Denna fråga visar direkt genom diagrammet och tabellen om det som kursdeltagarna har
lärt har kommit till nytta. De två frågorna med fria svar, 7b och 7c, ger exempel på
vilken konkret nytta de haft.
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7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´Q\WWD´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD

Mycket 11,1 17,6 7,7 20,0 16,7 13,0
Ganska mycket 38,9 41,2 30,8 80,0 50,0 41,6

Litet 33,3 29,4 38,5 16,7 29,9
Inte alls 16,7 11,8 23,1 14,3
Vet ej 16,7 1,3

$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����
Svar 36 17 13 5 6 77

Även på denna fråga om nyttan var det 55% av deltagarna kryssade för de två första
alternativen, Mycket och Ganska mycket, medan 30% sa att de haft liten nytta. 14%
ansåg att de inte haft någon nytta alls. Mest nytta av kursen ansåg särskilt deltagarna i
Munkfors att de haft, där en person svarade Mycket nytta och de andra fyra Ganska
mycket nytta. I Kristinehamn ansåg 38% att de haft Mycket/Ganska mycket nytta, lika
många som de som bara haft liten nytta. 23% hade ingen nytta alls. Totalt sett var det
14% som inte tyckte att de haft någon nytta.

�E�*H�H[HPSHO�Sn�YLONHQ�Q\WWD�'X�KDIW�

Knappt hälften (48%) specificerade vilken nytta de haft av kursen. Av dessa anser tio
deltagare att det blivit OlWWDUH� och att det går VQDEEDUH att söka efter information
eftersom de fått WLSV� Sn� ROLND� V|NPRWRUHU och lärt sig att IRUPXOHUD� V|NIUnJRU. Fyra
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personer anger att de inte är så rädda längre och att kursen vidgat vyerna. ”Det är bra att
veta vad det handlar om när det pratas om IT-baserad information”, uttryckte sig någon.

Mer konkret har kursen lett till att deltagarna hittat Q\D� LQIRUPDWLRQVYlJDU och
EUDQVFKUHODWHUDG� LQIRUPDWLRQ som de haft nytta av i sin verksamhet. Det kan gälla
kontakt med myndigheter, leverantörer, grossister, och andra företag. En person anger
att han hittat ”lantbruksmaskiner till salu på Internet”. En annan ”hittar ständigt nya
kontaktnät” och två deltagare har själva kunnat använda kunskapen i
informationssökning till att vägleda andra. Som kontrast nämner vi ett par andra svar:
”Var totalt novis om hur man sökte info via Internet så kursen kom lägligt för min del”
eller ”Då vi fortfarande inte har Internet i företaget består nyttan i att jag har själva
kunskapen. Var på en introduktionsträff en söndag i Karlstad. Var sen på biblioteket och
övade mig några gånger.”

�F�*H�H[HPSHO�Sn�QnJRW�'X�VDNQDGH�

På denna fråga angav 22 personer (27%) vad de saknade. Nio av dessa sa att de saknade
tid och att kursen var för kort. Vidareutbildning i ämnet önskades liksom utbildning i
andra bitar inom dataområdet. Någon efterlyste ”fler bra exempel på bra sökmotorer vad
gäller t.ex. artiklar o dyl.”. En person efterlyste ännu större individualisering av kursen
men poängterade att kursen ändå inte uteslöt det. Knep, genvägar och hjälp med att
lägga upp ”Mina favoriter” efterlystes också, liksom hur man kombinerar olika sökord
för att få bättre och mer begränsade träffar. Hjälp med att söka blanketter och annat hos
myndigheter samt möjlighet att sitta hemma och träna på Internetsökning var andra svar
på frågan.

)UnJD���+XU�YDU�NXUVLQQHKnOOHW"

De tre sista frågorna handlar om själva kursen vad beträffar innehåll, hjälpmedel och
ledare. Här kan vi se att kursdeltagarna ger mycket positiva omdömen. Kursinnehållet
gäller vad som lärdes ut, hjälpmedlen är datorer – även om en skrev ”vilka?” på den
frågan – och med ledaren avses naturligtvis instruktören.
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7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´NXUVLQQHKnOO´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD

Mycket bra 20,0 17,6 8,3 20,0 16,7 17,3
Ganska bra 77,1 70,6 83,3 80,0 66,7 76,0
Mindre bra 2,9 11,8 8,3 16,7 6,7

Inte bra
$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����

Svar 35 17 12 5 6 75

De flesta, 93%, tyckte att kursinnehållet var Ganska bra eller Mycket bra. Endast 7%
svarade att det var Mindre bra. För att belysa detta kan vi se på fritextsvaren som har
exempel på att kursdeltagarna lärt sig praktisera det de lärt och använder sig av
informationssökning både i arbetet och privat.

Bortfallet utgörs av en person från Filipstad och en från Kristinehamn.

)UnJD���+XU�YDU�NXUVKMlOSPHGOHQ"
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7DEHOO�������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´NXUVKMlOSPHGHO´
)UnJD�� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD

Mycket bra 25,0 23,5 16,7 20,0 20,0 22,7
Ganska bra 63,9 58,8 75,0 80,0 80,0 66,7
Mindre bra 11,1 17,6 8,3 10,7

Inte bra
$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����

Svar 36 17 12 5 5 75

Hela 90% tyckte att kurshjälpmedlen var Mycket eller Ganska bra. Resterande 10%
tyckte att de var Mindre bra.

Här utgörs bortfallet av en person från Kristinehamn och en från Storfors.
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)UnJD����+XU�YDU�NXUVLQVWUXNW|UHQ"
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)LJXU��������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´NXUVLQVWUXNW|U´

7DEHOO��������)UHNYHQVI|UGHOQLQJ�I|U�VYDUVDOWHUQDWLYHQ�I|U�´NXUVLQVWUXNW|U´
)UnJD��� )LOLSVWDG +DJIRUV .UKPQ 0XQNIRUV 6WRUIRUV $OOD

Mycket bra 38,9 29,4 25,0 40,0 66,7 36,8
Ganska bra 61,1 64,7 66,7 60,0 16,7 59,2
Mindre bra 5,9 8,3 16,7 3,9

Inte bra
$OOD�EHVYDUDGH ����� ����� ����� ����� ����� �����

Svar 36 17 12 5 6 76

Det bästa betyget fick kursinstruktören. Alla utom 4% svarade Mycket bra och Ganska
bra. En uttryckte att läraren var toppen.

En person från Kristinehamn svarade inte på frågan.

gYULJD�V\QSXQNWHU

Under denna rubrik gör vi en sammanfattning av svaren på fråga 11 och 12. De fria
svaren kan vi bara försöka tolka. Visserligen belyser de upplevelsen av kursen på ett bra
sätt, men vi kan inte bygga ett statistiskt hållbart resonemang, eftersom svaren måste
tolkas och dessutom är för få.

)UnJD����+DU�'X�KDIW�QnJRQ�DQQDQ�Q\WWD�DY�NXUVHQ��W�H[��SULYDW"

Det var 46 kursdeltagare som svarade på denna fråga. Av dem var det åtta som svarade
ett kort ”Nej” utan närmare förklaring. Några få antydde att de bara haft lite nytta privat.
Alla de övriga svarade lika kort ”Ja”, men många gav också ytterligare kommentarer.

De flesta (38 personer) har haft nytta privat i någon form, t.ex. att kunna beställa resor
och biljetter, för privatekonomin och e-posthandel, inom hälso- och friskvård. Två skrev
om datakörkort: ”Ja, det var min första kontakt med Internet och nu är jag nästan klar
med datakörkortet.” - ”Före kursen hade jag mycket liten IT-kunskap. Efter genomfört
ECDL-körkort går det bättre.”

Ytterligare två svar belyser nyttan på ett bra sätt och uttrycker också både initiering och
stimulering: - ”Hjälpte mig över initialmotståndet.” - ”Roligare söka information nu.”
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)UnJD����+DU�'X�QnJUD�|YULJD�V\QSXQNWHU�Sn�NXUVHQ"

Här fick vi 27 svar och av dem var det bara fyra som sa ”Nej”. Övriga var positiva och
flera nämnde att det var bra att biblioteket ordnade kurser. En skrev: ”Ju mer man vet
desto mer vill man lära sig…” men en annan var lite mer negativ: ”För att kunna nyttja
kunskaperna fordras en dator. Vem har råd med det???”

En var nöjd att få lära så mycket på så kort tid. Annars var det tiden något som 1/3
kommenterade (se fråga7c). De tyckte det var för få gånger och för kort tid. Följande
citat får belysa de värmländska företagarnas synpunkter på detta: ”Det kanske skull varti
ett par träffar till.”

Här följer ytterligare några citat från enkätsvaren som belyser kurserna:

En bra grund för att söka information.

Bra att biblioteket anordnar kurser.

Biblioteket är en bra plats för sådan här verksamhet. Det skulle kunna ordnas
kurser även med annat innehåll.

Bättre datorer hade underlättat.

Vore bra om man kunde gruppera människor med liknande kunskaper och
behov av fortbildning tillsammans.
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�� $QDO\V�DY�UHVXOWDW

Syftet med denna uppsats var att visa vad resultatet av ITF-satsningen blev sett både
från bibliotekens och företagens synvinkel. Analysen, som presenteras i detta kapitel,
utgår ifrån projektets målformulering och bygger dels på måluppfyllelsemodellen enligt
Vedung, dels på brukarmodellen enligt Vedung och Bawden. Måluppfyllelsemodellen
har fokus på målet, medan brukarmodellen har fokus på resultatets upplevda nyttovärde.

Kapitlet börjar i 8.1 med att upprepa alla intervju- och enkätfrågor och samtidigt ge dem
”ett kortnamn” för att göra det lättare att hänvisa till dem i analysen. Därefter följer ett
avsnitt, 8.2, där vi bryter ner de olika målen i mätbara kriterier. De olika målen syftar på
ITF-projektets KXYXGPnOVlWWQLQJ, som var att initiera och stimulera företagen till bättre
informationssökning, konkretiserat i interna arbetsmål uttryckta som I|UYlQWDW�UHVXOWDW
samt på de WYn�VWHJHQ skapa förutsättningar för projektet och marknadsföra projektet och
tillgängliggöra resurserna.

Efter dessa förberedande avsnitt följer i avsnitt 8.3 en målutvärdering av hur projektet
lyckats med sin målsättning. Det görs mot fem kriterier. Måluppfyllelsemodellen
innehåller även en begränsad s.k. effektmätning. Det innebär en värdering av om
uppnått resultat är en följd av insatserna. I den mån det är möjligt att dra sådana
slutsatser görs det i direkt anslutning till måluppfyllelseutvärderingen. Efter
målutvärderingen följer två avsnitt med brukarutvärdering. Där analyseras hur projektet
har upplevts av bibliotekspersonalen, 8.4, resp. av företagarna, 8.5.

���� ´.RUWQDPQ´�Sn�DOOD�IUnJRU�L�LQWHUYMX�RFK�HQNlW

Innan vi påbörjar själva analysen upprepar vi här alla intervju- och enkätfrågor och ger
varje fråga ett ”kortnamn”, d.v.s. ett nyckelord som säger något om frågans innehåll och
som kan användas för att ange resp. fråga. Det är praktiskt och blir mer läsvänligt.
Vidare i uppsatsen omnämns sålunda frågorna från intervju eller enkät ibland bara
genom kortnamnen inom citationstecken, t.ex. "tillgänglighet", "oftare", ibland med
tillägg av deras beteckning, t.ex. ”tillgänglighet (I2),”, oftare” (E5).

,17(59-8)5c*25
I1 Vilka resurser har ni fått för att genomföra projektet, tekniska

och personella?
5HVXUVHU

I2 Resursernas tillgänglighet på biblioteket 7LOOJlQJOLJKHW
I3 Har ni märkt att företagen utnyttjat möjligheten att söka

information på biblioteket?
(JHQ�V|NQLQJ

I4 Har satsningen varit lyckad? /\FNDG�VDWVQLQJ
I5 Hur har marknadsföringen gått till i kommunen? 0DUNQDGVI|ULQJ
I6 Vilka förväntningar har biblioteket på projektet? )|UYlQWQLQJDU
I7 Vilka konsekvenser har projektet fått för personalen? .RQVHNYHQVHU
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(1.b7)5c*25
E1 Hur stort behov har Du av IT-baserad informationssökning?%HKRY
E2 Berörde kursen de moment Du förväntade Dig? )|UYlQWQLQJ
E3 Hann Du bli väl förtrogen med det Du lärde? )|UWURJHQ
E4 Söker Du information annorlunda nu än före kursen? $QQRUOXQGD
E5 Söker Du oftare IT-baserad information nu än före kursen?2IWDUH
E6 Har kursen hjälpt Dig att bli bättre på IT-baserad

informationssökning?
%lWWUH

E7 a) Hade Du nytta av kursen för Din verksamhet? b) Ge
exempel på vilken nytta. c) Ge exempel på något Du
saknade.

1\WWD

E8 Hur var kursinnehållet? .XUVLQQHKnOO
E9 Hur var kurshjälpmedlen? .XUVKMlOSPHGHO
E10 Hur var kursinstruktören? .XUVLQVWUXNW|U

���� 1HGEU\WQLQJ�DY�GH�ROLND�PnOHQ�L�PlWEDUD�NULWHULHU

I olika sammanhang uttrycks projektets mål på många olika sätt, som bitvis uttrycker
samma sak. Vi har hittat uttryck för projektets mål både i huvudmålet, i det förväntade
resultaten och i de två stegen. I alla dessa uttryck för projektmålet fann vi delar som
uttryckte samma, eller snarlika, förväntningar på projektet. Om vi skulle gå efter dessa
delar, hade det blivit svårt att göra en analys. Då skulle vi ha fått analysera nästan
samma frågeställning flera gånger. Vi kände därför att vi behövde samla ihop de delar
som var lika för att få ett helhetsgrepp. Därför gick vi igenom mer i detalj de olika
uttrycken för projektmålet för att hantera snarlika delar samlat. På så vis fick vi fram ett
mindre antal kriterier som samlat uttrycker målet och som vi kan mäta resultatet mot. Vi
har kallat detta fragmentering av projektmålen och omgruppering av målfragmenten.
Detta presenteras här. Ytterligare detaljer framgår av bilaga G.

������ )UDJPHQWHULQJ�DY�SURMHNWPnOHQ

Vid genomläsning av projektets huvudmål, förväntat resultat och två steg kom vi fram
till sex formuleringar som vi i fortsättningen kallar måldelar. Dessa har vi redovisat
nedan under var sin rubrik. Varje måldel har brutits upp i fragment. Fragmenten åtskiljs
med ett snedstreck och har fått beteckningen a, b, c, d som tillägg till resp. måldels
nummer. För varje fragment har vi identifierat vilka intervju- och enkätsvar som kan
belysa det. Dessa har vi kallat indikatorer för resp. fragment. Resultatet redovisas i
tabellform i bilaga G.1, där ref.fältet innehåller beteckningen för resp. fragment. Dessa
referenser används vid omgrupperingen för att spåra från vilken måldel varje enskilt
målfragment kommer.

�������� +XYXGPnO

1. Initiera / och stimulera / små och medelstora företag / till användning av IT-baserad
information i databaser och via Internet. (1a, b, c, d)
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�������� )|UYlQWDW�UHVXOWDW

2. Företagare och anställda i småföretagen / skall läras att själva använda
informationssökning via Internet / och visas på nyttan / både med gratismaterial och
avgiftsbelagda databaser. (2a, b, c, d)

3. Samtliga små och medelstora företag i området / skall känna till vilka elektroniska
informationsresurser som är lämpliga just för dem. (3a, b)

4. Biblioteket ska ha utbildat 75% av de små och medelstora företagen i området / så
att de kan göra enkla sökningar själva / och veta vart man kan vända sig för att få
avancerade sökningar gjorda. (4a, b, c)

�������� 7Yn�VWHJ

5. Skapa en infrastruktur för bibliotekens IT-resurser inom målområdet

6. Marknadsföra / och tillgängliggöra / för småföretagare, / grupper och enskilda som
står i begrepp att starta eget samt övriga med informationsbehov, allmänheten
inkluderad. (6a, b, c, d)

������ 2PJUXSSHULQJ�DY�PnOIUDJPHQWHQ

Flera av fragmenten beskriver gruppvis likartade aspekter av projektets mål. I tabellen i
bilaga G.2 har fragmenten samlats efter vilken målaspekt de beskriver. För varje aspekt
har vi formulerat en karakterisering som beskriver den aspekten. Det är ett påstående
som beskriver något som måste vara uppfyllt för att målet ska vara nått. Dessa
beskrivningar har vi använt som NULWHULHU för projektmålet. Till varje kriterium har vi
knutit indikatorerna för de ingående målfragmenten. Indikatorerna kan vara olika starka
beroende på hur många målfragment det gäller för. Vi skiljer på starka indikatorer, som
gäller för de allra flesta målfragment, och svaga, som bara gäller för några få. De senare
har vi satt inom parentes.

Ett kriterium har på så vis fått flera indikatorer och en indikator kan ingå i flera kriterier
men med olika fokus. Att det har blivit så beror på vår bristande erfarenhet. Med en
bättre planering hade indikatorerna, d.v.s. intervju- och enkätfrågorna, kunnat anpassas
bättre till utvärderingskriterierna.

Resultatet av omgrupperingen blev följande fem kriterier med kortnamn inom parentes.
Detaljerna framgår av Tabell G.2.

1. Förutsättningar för att genomföra projektet har skapats (förutsättningar).
2. Marknadsföringen har nått ut till målgruppen (marknadsföring).
3. Resurserna är tillgängliga för målgruppen (tillgänglighet).
4. Kursdeltagarna har kunskap om sökning (kunskap).
5. Kursdeltagarna gör egna sökningar (praktik).
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���� +DU�SURMHNWHW�O\FNDWV�PHG�VLQ�PnOVlWWQLQJ"

ITF:s huvudmål var att ”initiera och stimulera små och medelstora företag till
användning av IT-baserad information i databaser och via Internet.” Huvudmålet
konkretiserades i form av förväntat resultat och två steg, som redovisades i förra
avsnittet. Med detta som utgångspunkt har vi fått fram de fem kriterierna ovan. Det är
dessa kriterier vi använder för att göra en utvärdering efter måluppfyllelsemodellen.

För varje kriterium i målanalysen presenterar vi först vad kriteriet innebär. Sedan
redogör vi för vilka indikatorer vi har identifierat för resp. kriterium och förklarar varför
vi anser att de är indikatorer. Efter en kort repetition av de målfragment som motsvarar
resp. kriterium, analyserar vi slutligen, om kriteriet kan anses uppfyllt eller inte. För
detta ändamål gör vi om påståendet till en fråga, som vi har besvarat med utgångspunkt
i indikatorerna. Hela avsnittet avslutas med en samlad värdering av måluppfyllelsen.

För att kunna bedöma en indikator eller ett kriterium, som baseras på enkätsvaren,
måste vi ha något att gå efter. Vi ville ha en gräns, där vi kunde säga att de svar som
hamnade på den ena sidan var godkända. Projektledningen hade inte några kriterier för
vad som krävdes för att projektet skulle anses godkänt, så vi fick sätta en gräns själva.
Det var inte så lätt att avgöra var den skulle sättas. För de sju första frågorna gällde fem
svarsalternativ, Mycket, Ganska mycket, Litet, Inte alls och Vet ej. För de tre sista
frågorna fanns fyra alternativ att välja emellan, och de var Mycket bra, Ganska bra,
Mindre bra och Inte bra. Vi bedömde att bara de kursdeltagare som i svaren valt
alternativen Mycket eller Ganska mycket, resp. Mycket bra eller Ganska bra på en
fråga, hade fått ett betydligt utbyte av kursen i det aktuella avseendet. Vi valde därför att
låta de två svarsalternativen tillsammans ligga till grund för om projektet skulle
bedömas för den aspekt som frågan gällde. När det gäller hur många av svaren som
skulle komma över den gränsen finns det flera alternativ att välja bland, t.ex. 25%, 50%
eller 75%. Vi tyckte att endast 25% kändes som en låg ambitionsnivå, och 75% kändes
som ett hårt krav, så vi kom fram till att en gräns på 50% var ett bra uttryck för att
projektet fått tillräckligt stort genomslag för att betraktas som lyckat i det aktuella
avseendet. Vi har använt detta som ett bedömningskriterium, men det är givetvis ingen
absolut gräns.

I förbindelse med att vi analyserar de olika målkriterierna, visar vi också diagram över
svarsfördelningen för de relevanta enkätfrågorna. För att 50%-gränsen ska framstå
tydligt, har vi valt att visa svarsfördelningen kumulativt. Svarsdiagrammen visar dels, i
form av staplar, fördelningen av svaren från varje kommun för sig, dels, i form av en
dragen linje, fördelningen av alla svar i hela enkäten sett under ett. Staplarna står i
ordningen Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors, Storfors från vänster mot höger
för varje svarsalternativ. För att 50%-gränsen ska vara nådd ska stapeln i grupp två resp.
andra punkten på linjen ligga över 50%-strecket.

������ )|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�JHQRPI|UD�SURMHNWHW�KDU�VNDSDWV

Detta kriterium innefattar både tekniska och personella förutsättningar. Bland de
tekniska förutsättningarna är kanske datorer och det lokala nätverket det viktigaste, men
även databaser och anslutning till Internet är en nödvändighet för att genomföra
projektet. Detta kan kallas för den lokala infrastrukturen. Till de personella
förutsättningarna hör att personalen själva har gått kurs så att de har kompetens att
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undervisa i IT-baserad informationssökning och kan hjälpa företagarna med avancerade
sökningar när det behövs och inte minst att de också haft WLG till att själva gå kurs,
informera företagare och hålla kurs.

För att få svar på om det skapats förutsättningar för projektet har vi använt indikatorerna
”resurser” (I1), ”tillgänglighet” (I2), ”kurshjälpmedel” (E9), ”kursinstruktör” (E10) och
i viss mån även ”lyckad satsning” (I4). Alla dessa handlar om kursen. Om biblioteket
har fått resurser så innebär det att åtminstone de fysiska, och de personella,
förutsättningarna finns för att genomföra projektet. Tillgängligheten bidrar till kriteriet
genom att datorer fanns att tillgå på biblioteken. Om krav på kurshjälpmedel och
instruktörer är uppfyllda så finns viktiga förutsättningar för att genomföra projektet. Om
instruktören har bedömts som bra visar ju det att den delen av förutsättningarna har
uppfyllts och om bibliotekarierna har tyckt att satsningen har varit lyckad har de
förmodligen ansett att förutsättningarna för att göra satsningen har funnits.

+DU�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�JHQRPI|UD�SURMHNWHW�VNDSDWV"

0nOIUDJPHQW�� VNDSD� HQ� LQIUDVWUXNWXU� I|U� ELEOLRWHNHQV� ,7�UHVXUVHU� LQRP
PnORPUnGHW

5HVXUVHU� Som framgår av intervjuredovisningen i avsnitt 6.3 fick alla fem biblioteken
fler datorer och alla har tillgång till Internet. Under projekttiden hade alla tillgång till de
databaser som Länsbiblioteket betalade för. I fråga om tekniska resurser kan vi alltså
konstatera att alla nödvändiga förutsättningar skapats.

När det gäller de personella resurserna har all personal genom kurser fått den
kompetenshöjning som var nödvändig för att kunna hjälpa till med informationssökning
i allmänhet. De har även fått specialundervisning av projektledaren i det som specifikt
rör informationssökning för företagare, så de hade nödvändig kompetens för att kunna
möta företagares krav på sökningar. Vad beträffar tiden fick en på varje bibliotek
nedsatt arbetstid p.g.a. projektet, men ingen nämnde något speciellt om detta utom i
Kristinehamn där de tyckte det tog mycket av personalens resurser. Projektledaren
nämner också i sin slutrapport att kurserna var tidskrävande. (Länsbiblioteket i
Värmland, 2000)

7LOOJlQJOLJKHW� Svaret ger en indikation på att biblioteket hade de resurser som
behövdes. De fanns på biblioteken, uppmonterade och kunde nås så brukarna kunde
använda dem utan att störa övrig verksamhet.

/\FNDG� VDWVQLQJ� Alla bibliotekarier sa att fler och bättre datorer gjorde satsningen
lyckad. Därmed var kravet på tekniska förutsättningar uppfyllt. I Kristinehamn
uttrycktes det att de skulle ha satsat mer om inte projektet hade varit så
personalkrävande. Resurserna var för små för att ta emot alla företag. Med den
omfattning projektet fick, kan vi dock konstatera att förutsättningar fanns.

.XUVKMlOSPHGHO�� NXUVLQVWUXNW|U� Diagrammet i Figur 8.1 visar ”kurshjälpmedel” och
”kursinstruktör” sett under ett. Diagrammet visar att över 75% av kursdeltagarna på
samtliga bibliotek tyckte att kurshjälpmedlen var bra. Det visar entydigt att deltagarna
anser att förutsättningarna för att genomföra kursen var uppfyllda vad gäller hjälpmedel
och kursinstruktör.
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.XUVKMlOSPHGHO��NXUVLQVWUXNW|U

25%

50%

75%

100%

Mycket bra Ganska bra Mindre bra
Filipstad Hagfors Krhmn
Munkfors Storfors Alla

)LJXU�����±�.XPXODWLY�I|UGHOQLQJ�DY�HQNlWVYDUHQ�U|UDQGH�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW
JHQRPI|UD�SURMHNWHW

Sammanfattningsvis kan vi säga att detta kriterium är uppfyllt både vad beträffar
utrustning till biblioteket och personalkompetens. Enkätfrågorna visar att kursdeltagarna
värderat förutsättningarna, d.v.s. kurshjälpmedel och kursinstruktör.

������ 0DUNQDGVI|ULQJHQ�KDU�QnWW�XW�WLOO�PnOJUXSSHQ

Marknadsföringen hade en kursdel och en informationsdel med var sin målgrupp.
Kursdelen riktade sig till den primära målgruppen som var de små och medelstora
företagen, vilka erbjöds gratis Internetkurs med inriktning på företagsinformation. Den
sekundära målgruppen, andra med informationsbehov, fick information om vilka
möjligheter som databaser kan ge företagen.

Här har vi använt indikatorerna ”marknadsföring” (I5), ”egen sökning” (I3) och ”lyckad
satsning” (I4). Dessutom är antalet kursdeltagare en indikator. Det finns redovisat i
avsnitt  5.5.3 och Tabell 5.2.

Indikatorn ”marknadsföring” beskriver från bibliotekariernas perspektiv hur
marknadsföringen gått till och vem den riktade sig till. De andra två är svagare
indikatorer men säger också de något om målgruppen. ”Egen sökning” ger en indikation
om företagarna har kommit till biblioteket för att göra sökningar. Ifall det kan
konstateras, måste det innebära att de nåtts av informationen. Den sista indikatorn,
”lyckad satsning”, visar om bibliotekarierna tycker att satsningen var lyckad. Det svaret
kan möjligen innehålla information om de är nöjda med marknadsföringen och dess
gensvar. Detta är dock en svag indikator eftersom marknadsföringen bara ingår implicit
i frågan. Däremot är tabellen över antalet deltagare mer explicit. Den visar i rena siffror
hur stort gensvaret var på marknadsföringen och det i sin tur måste stå i relation till
marknadsföringen som sådan.
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+DU�PDUNQDGVI|ULQJHQ�QnWW�XW�WLOO�PnOJUXSSHQ"

0nOIUDJPHQW�� 0DUNQDGVI|UD� I|U� I|UHWDJDUH� RFK� DQVWlOOGD�� ���� DY� VPn� RFK
PHGHOVWRUD�I|UHWDJ�L�RPUnGHW�VND�KD�XWELOGDWV��Qn�JUXSSHU�RFK�HQVNLOGD�VRP�VWnU�L
EHJUHSS�DWW�VWDUWD�HJHW�VDPW�GLVWDQVVWXGHUDQGH�RFK�|YULJD�PHG�LQIRUPDWLRQVEHKRY

´0DUNQDGVI|ULQJ´� Projektet utfördes på ett likartat sätt i alla fem kommunerna på
mässor, genom Rotary och genom en broschyr. Den primära målgruppen var
småföretagare. Vi vet vad som gjorts för dem men inte vilken del av marknadsföringen
som fått företagare att anmäla sig på kurs. Enligt projektledaren kom flest deltagare
p.g.a. av rekommendationer från andra som redan gått kursen. I Filipstad kan vi dock se
att direktkontakt med företagarna gjorde att fler deltog i kurserna där. Där gjordes
nämligen en företagsinventering samtidigt som ITF-projektet marknadsfördes, se avsnitt
6.3. Det ligger nära till hands att tro att det kan finnas ett samband här, något som vi
emellertid inte undersökt. Men vi kan alltså inte säga mer än att i alla fall de som gick
kursen måste ha nåtts av informationen om projektet. Marknadsföringen mot den
sekundära målgruppen har vi inte undersökt.

(JHQ�V|NQLQJ� Företagarna lärde informationssökning, men det var endast några få som
kom tillbaka till biblioteket och praktiserade. Bibliotekarierna trodde att de kanske
använde sina egna datorer för ändamålet, men detta har vi inte undersökt, så det får
förbli spekulationer.

/\FNDG� VDWVQLQJ� Det framkom inte direkt i intervjuerna att bibliotekarierna tyckte att
satsningen var lyckad ur marknadsföringssynpunkt. Ser vi på vad som gjordes, kan vi
dock säga att informationen nådde väldigt långt. På fyra av de fem biblioteken talades
om personkännedom, telefonkontakt med företagare, tips som gick från mun till mun
och intervjuer.

$QWDO� NXUVGHOWDJDUH. Redovisningen i Tabell 6.2 visar att bara 6% av företagen i
kommunerna var representerade på kurserna. Detta är klart under målet på 75%.
Resultatet stärker inte påståendet att marknadsföringen har nått ut till målgruppen. Vi
har inte undersökt varför inte fler kom på kurserna, men det kan finnas andra
anledningar utöver en eventuellt bristfällig marknadsföring. Bibliotekarien i Hagfors
tyckte däremot att projektet kom för tidigt för deras del. Enligt projektledaren dagbok
visade många företagare intresse men hade inte tid att gå en kurs. Av projektets
slutrapport framgår att när kurserna visade sig kräva mer resurser än tänkt, gick det att
satsa på kvalitet framför kvantitet. (Länsbiblioteket i Värmland, 2000) Vi tolkar detta
så, att uppslutningen om kurserna var mindre än förväntad, och då gick det att i stället
ägna mer resurser åt varje enskild kurs.

Dessa kommentarer kan tyda på att behovet helt enkelt inte var större hos företagarna.
För att ta reda på detta borde nog Länsbiblioteket ha gjort en marknadsundersökning.
En sådan undersökning hade kunnat ge svar på hur många företagare som hade behov
av hjälp med informationssökning och vilka behov de hade. Men det kan naturligtvis
även vara så, att det faktiskt fanns ett behov men att informationen som gick ut till
företagarna inte var sådan att de riktigt uppfattade vad det gällde. För att ta reda på detta
krävs vidare studier.

Det vi kan konstatera överlag är att trots den stora insatsen kom många färre
kursdeltagare än förväntat. I projektets ansökan till EU finns inte målet på 75%
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deltagande med. Detta är bara ett internt arbetsmål. Att det inte har nåtts, kan därför inte
diskvalificera marknadsföringsinsatsen. Detta kriterium får därför anses som uppfyllt,
dock med en stark reservation för det låga deltagarantalet.

������ 5HVXUVHUQD�lU�WLOOJlQJOLJD�I|U�PnOJUXSSHQ

Om resurserna är tillgängliga betyder det att det finns datorer med sökmöjligheter på
biblioteken. Det redogjorde vi för under kriteriet om förutsättningar i avsnitt 8.3.1.
Resurserna finns alltså tillgängliga för företagarna. Här gäller det inte bara att resurserna
är tillgängliga i sig, utan att de också är uppställda, uppkopplade, nåbara och färdiga att
använda. Företagarna måste också veta att de kan nyttja dem och även få hjälp från
personalen om det behövs. Resurserna, både utrustning och personaltid, måste även
finnas i tillräcklig omfattning för att betjäna den tänkta målgruppen.

Vi har här främst använt indikatorerna ”egen sökning” (I3) och ”lyckad satsning” (I4).
Dessa indikatorer är starkast. Andra svagare indikatorer, som används för detta
kriterium, är ”tillgänglighet” (I2), ”konsekvenser” (I7), ”nytta” (E7), ”kursinnehåll”
(E8) och ”kurshjälpmedel” (E9).

”Egen sökning” visar om befintliga resurser på biblioteket används till
informationssökning av företagarna. Om företagarna kommit till biblioteket och gjort
egna sökningar, visar det att de förstått att resurserna är tillgängliga eftersom de faktiskt
har kommit och sökt. ”Lyckad satsning” i sin tur visar om bibliotekarierna anser att
bibliotekets resurser i form av datorer i datorrum var tillgängliga under kurstiden och
när biblioteket var öppet, då tidbokning krävdes, att det fanns databaser och en kunnig
personal som kunde hjälpa till vid behov.

Frågan om ”tillgänglighet” indikerar om marknadsföringen sagt något om hur datorer
och annan utrustning kan nås. ”Konsekvenser” kan t.ex. innebära att personalen får mer
arbete, att de får ett svårt arbete både med informationssökningen och med krånglande
datorer. Om företagarna upplevt att de haft ”nytta” av resurserna, måste det betyda att
dessa faktiskt var tillgängliga eftersom företagarna använt dem – annars hade de inte
haft någon nytta. Det betyder också att ”kursinnehåll” och ”kurshjälpmedel” antagligen
hade bra kvalitet, exempelvis om databaserna passade och om datorerna fungerade
tillfredsställande.

bU�UHVXUVHUQD�WLOOJlQJOLJD�I|U�I|UHWDJDUQD"

0nOIUDJPHQW�� WLOOJlQJOLJJ|UD� UHVXUVHUQD�� I|U� VPnI|UHWDJDUH�� EnGH� JUDWLVPDWHULDO
RFK�DYJLIWVEHODJGD�GDWDEDVHU��VDPWOLJD�VPn�RFK�PHGHOVWRUD�I|UHWDJ�L�RPUnGHW��VND
NlQQD�WLOO�UHVXUVHUQD���ELEOLRWHNHW�VND�KD�XWELOGDW�����DY�GH�VPn�RFK�PHGHOVWRUD
I|UHWDJHQ�L�RPUnGHW

Till detta kriterium hör ett fragment som gällde att samtliga små och medelstora företag
i området skulle känna till vilka elektroniska informationsresurser som var lämpliga just
för dem. Detta har att göra med den allmänna informationskampanjen och är inte
relaterad till kursen. Därför har inte det undersökts i utvärderingen, som ju är begränsad
till dem som gick kursen. Det kan alltså inte sägas att företagarnas kunskap om
informationssökning är en effekt av informationen eller av kursen. Men det är ju bra om
i alla fall de som gick kursen har fått den informationen – bättre än ingenting!
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(JHQ�V|NQLQJ. Det var inte många som kom till biblioteket och gjorde egna sökningar
efter vad som kunde observeras av bibliotekarierna, men alla som gick kursen visste om
bibliotekets resurser. Det är därför svårt att dra någon slutsats av denna indikator. Som
exempel på hur två deltagare förstått detta med att utnyttja biblioteket till
informationssökning, kan vi nämna den som skrev ”…sedan var jag på biblioteket och
tränade”. Ett motsatt exempel kom från en annan: ”För att kunna nyttja kunskaperna
fordras en dator. Hur många har råd med det???”

/\FNDG�VDWVQLQJ. Biblioteken var väl utrustade och under kursen kunde kursdeltagarna
arbeta ostört i datorrummet och annars nyttja bibliotekets datorer när det passade under
bibliotekets vanliga öppettider. Alla bibliotek utom Munkfors hade ett avskilt datorrum.
Det hölls sammanlagt 31 kurser med 114 deltagare på de fem orterna. Kurserna har
medfört att företagarna vet att resurserna finns och att de lärt sig använda dem. Baserat
på detta verkar resurserna ha varit tillräckligt tillgängliga för dem som deltog på
kurserna.

0DUNQDGVI|ULQJ. Broschyrerna delades ut där företagare fanns, vilket betyder att de fått
information om att resurser fanns på biblioteken. Kursen presenterades också där.
Personalen hade fått utbildning och biblioteket bättre utrustning, så de företagare som
kom till kurserna fann allt tillgängligt.

1\WWD. 55% har haft nytta av kursen för sin verksamhet. Då måste det betyda att de vet
att resurserna finns och är tillgängliga för dem. Av de 37 som svarade på fritextfrågan
om nyttan, var det 10 som uttryckte att de haft direkt nytta av branschrelaterad
information, och de resterande nämnde rent allmänt att de hade lärt något nytt om
sökvägar, sökmotorer och ”små knep” som gör att det går lättare och snabbare att söka
information.

.XUVLQQHKnOO�� NXUVKMlOSPHGHO. Vad gäller kursinnehållet ansåg 93% av kursdeltagarna
att det var bra. För kurshjälpmedlen var siffran 90%. Det betyder att de på kursen lärt
sig vad som finns och att de använt det. I Figur 8.2 visas dels ett diagram med endast en
indikator, ”nytta”, och i det andra diagrammet har ”kursinnehåll” och ”kurshjälpmedel”
kombinerats. Eftersom svarsalternativen på 7 resp. 8 och 9 var olika, går det inte att slå
ihop dem i samma diagram. Diagrammen visar att i alla dessa tre avseenden ger
enkätsvaren betyget godkänt eller väl godkänt.
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)LJXU�����±�.XPXODWLYD�I|UGHOQLQJDU�I|U�HQNlWVYDUHQ�U|UDQGH�UHVXUVHUQDV�WLOOJlQJOLJKHW

Ett förväntat resultat för projektet var att utbilda 75% av de små och medelstora
företagen i området så att företagarna sedan kunde göra enkla sökningar själva och veta
vart de skulle kunna vända sig för att få avancerade sökningar gjorda. Tabell 6.2 i
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avsnitt 6.3 visar att det var 6% av företagen som fick utbildning. Indikatorerna
genomgångna ovan visar att resurserna var tillgängliga för dem som gick på kursen. Det
vi däremot inte kan se är om bibliotekets resurser även använts genom att företagarna
gjort informationssökning på biblioteket efter kursen.

Det upptäcktes tidigt av projektledaren att utbildningen krävde mycket mer tid och
skapade en större arbetsbelastning än förväntat, eftersom det var stor spridning på
kursdeltagarnas förkunskaper. Många hade dessutom liten kunskap om Internet och
informationssökning i allmänhet, somliga hade heller ingen datorvana. Projektledningen
valde då att satsa på kvalitet framför kvantitet (Länsbiblioteket i Värmland, 2000). Det
framgår dock inte av vårt material vilka åtgärder som vidtogs för genomföra denna
omprioritering.

Vi har sett att en medverkande orsak till att arbetsbelastningen upplevdes som hög, trots
det låga deltagarantalet, var att projektledaren själv var personligt involverad vid de
flesta kurstillfällena. Med detta sätt att genomföra kurserna hade det därför inte funnits
resurser till ett större deltagarantal än det som blev, och i alla fall inte till 75% av
företagen. Indikator ”konsekvenser (I7)” visar däremot att kommunbibliotekarierna
genomgående inte upplevde någon väsentlig höjning av arbetsbelastningen. Personalen
på två bibliotek märkte av merarbete, men det var till följd av tidbokning eller stress och
krångel med datorer, två nämnde inget alls om det och en svarade ”inget speciellt”.
Detta tyder på att en mer aktiv och målinriktad överföring av ansvar för
kursgenomförandet till de lokala biblioteken hade behövts för att kunna hantera ett
större deltagarantal. Under arbetet med utvärderingen har vi inte undersökt vad som
gjordes för att överföra detta ansvar, eftersom vi från början inte visste att det var en
aktuell frågeställning. Detta är en fråga för vidare studier. Om bibliotekarierna skulle ha
burit mer ansvar för genomförandet hade deras tid behövt omdisponeras, men vi har inte
undersökt hur många kurstillfällen den tilldelade tiden på tio timmar per vecka hade
räckt för.

Som slutsats kan vi säga att kriteriet i sin helhet är uppnått, eftersom resurser är
tillgängliggjorda och räckte för de 6% av företagen som deltog på kurserna. Resurserna
hade däremot inte varit tillräckligt tillgängliga för att betjäna ett större deltagarantal. Det
hade i så fall krävt en mer aktiv överföring av ansvar till kommunbiblioteken.
Kursinnehåll och kurshjälpmedel höll en bra kvalitet och var relevanta för företagarna.
Enkätsvaren för detta kriterium når 50%-gränsen och huvudsaken är att företagarna ”har
själva kunskapen”, som en skrev.

������ .XUVGHOWDJDUQD�KDU�NXQVNDS�RP�V|NQLQJ

Genom att gå kursen förmodar vi att företagarna har fått kunskap om sökning som
senare kan omsättas till praktisk handling så att de kan göra egna sökningar. Vi vill se
om det stämmer genom att använda indikatorn ”bättre” (E6). Detta är primärindikatorn
som innefattar initiering och som visar om kursdeltagarna tagit till sig kunskapen om
informationssökning och känner till sökmotorer och vet var de kan hitta information.

Några andra indikatorer, ”förtrogen” (E3), ”annorlunda” (E4), ”nytta (E7) och
”förväntning” (E2), täcker vissa delar av kriteriet och behandlas därför för sig. Dessa
kan visa om företagarna fått kunskap om sökning och känner till vad som är lämpligt
just för dem.
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+DU�NXUVGHOWDJDUQD�NXQVNDS�RP�V|NQLQJ"

0nOIUDJPHQW��LQLWLHUD���VDPWOLJD�VPn�RFK�PHGHOVWRUD�I|UHWDJ�L�RPUnGHW��VND�NlQQD
WLOO�YLOND�LQIRUPDWLRQVUHVXUVHU�VRP�lU�OlPSOLJD�MXVW�I|U�GHP�������DY�GH�VPn�RFK
PHGHOVWRUD� I|UHWDJHQ� VND�� YHWD� YDUW� GH� NDQ� YlQGD� VLJ� I|U� DWW� In� DYDQFHUDGH
V|NQLQJDU�JMRUGD

´%lWWUH´. Av dem som gick kursen uppger 55% att de söker bättre och har därmed fått
kunskap om sökning. Detta visas i Figur 8.3. Denna del av kriteriet är alltså uppfyllt om
vi ser alla inkomna enkätsvar under ett. Om vi däremot ser på de enskilda kommunerna
var för sig, ser vi att de uppvisar stora skillnader. I Kristinehamn har bara 8% av de 13
respondenterna, d.v.s. bara en person, svarat att kursen har hjälpt honom att bli bättre på
IT-baserad informationssökning. I Munkfors har samtliga fem gett positivt svar. De
andra tre kommunerna ligger alla samlade runt totalresultatet.
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)LJXU�����±�.XPXODWLY�I|UGHOQLQJ�I|U�SULPlULQGLNDWRUQ�U|UDQGH�NXUVGHOWDJDUQDV
I|UElWWULQJ�DY�NXQVNDSHUQD�RP�V|NQLQJ�HIWHU�JHQRPI|UG�NXUV

När det gäller de svagare indikatorerna, säger också de något om företagarnas kunskap
om sökning. Det gäller ”förtrogen”, ”annorlunda”, ”nytta” och ”förväntning”. Dessa
fyra har vi slagit ihop i ett diagram i Figur 8.4. För ”förtrogen” var resultatet nästan bra.
49% är visserligen inte riktigt godkänt men är ändå bara ”ett poäng” ifrån gränsen. För
”annorlunda” blev resultatet 47% och det visar om kursdeltagarna vet vad som passar
just för dem och om de vet var avancerade sökningar kan göras. Dessa två indikatorer
var de enda som inte nådde upp till 50%-gränsen totalt sett, men det är skillnad mellan
kommunerna. När det gäller ”förtrogen” var det två av fem som gav ett sämre utlåtande
än de övriga. På frågan om ”annorlunda” var det tre kommuner som inte nådde upp till
50%. Om de fått kunskap om sökning har de säkert också haft ”nytta” av kursen, så att
de vet vilka resurser som är lämpliga för dem och hur de ska praktisera kunskapen. Det
svarade 55% att de hade haft. Vi hade ingen direkt fråga om förväntningar, utan vi
frågade indirekt om kursen EHU|UGH sådant som företagarna förväntade sig. Svaret visar
att 70% svarade att kursen berörde moment som de förväntade sig. Den som förväntade
sig mycket, var säkert mer motiverad att lära sig mer.



58

)|UWURJHQ��DQQRUOXQGD��Q\WWD��I|UYlQWQLQJ
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)LJXU�����±�.XPXODWLY�I|UGHOQLQJ�I|U�VHNXQGlULQGLNDWRUHUQD�U|UDQGH�NXUVGHOWDJDUQDV
NXQVNDS�RP�V|NQLQJ�HIWHU�JHQRPI|UG�NXUV

Diagrammet visar totalsvaren av fyra indikatorer. Kristinehamn utgör ett undantag med
sin 35%. Detta kan jämföras med Munkfors 80% och de övriga tre som ligger ganska
samlade runt totalresultatet.

Kriteriet som helhet är uppfyllt eftersom majoriteten av kursdeltagarna fått kunskap om
informationssökning som gör att de söker bättre och säger sig ha nytta av den i sitt
arbete. Detta tycker vi visar att projektledarens önskan, att företagarna skulle få upp
ögonen för Internets möjligheter, uppfylldes. Ett par citat från enkäten kan illustrera den
önskan:

Att veta vad det handlar om när det pratas om IT-baserad
informationssökning.

Då jag var helt färsk så innebar kursen en kickoff för mig.

������ .XUVGHOWDJDUQD�J|U�HJQD�V|NQLQJDU

Här vill vi se om deltagarna blivit stimulerade att använda IT-baserad
informationsökning och sporrade till handling så att de söker själva och ser nyttan med
det. De indikatorerna som visar om detta kriterium är uppfyllt är i första hand ”egen
sökning” (I3), ”oftare” (E5) och ”bättre” (E6). Även ”annorlunda” (E4) och ”nytta”(E7)
förekommer som indikatorer men är svagare.

”Egen sökning” är en indikator, därför att ifall företagen utför egna sökningar, visar det
att de måste ha lärt sig att göra sökningar själva. Om de söker ”oftare” eller ”bättre”
visar det att de har ändrat sökbeteende. Samma sak gäller om de söker ”annorlunda”.
Om de uppger att de haft nytta visar det att de fått kunskap om sökning och att de
omsatt den till praktisk handling, så att de faktiskt gjort egna sökningar och funnit dem
nyttiga.
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*|U�NXUVGHOWDJDUQD�HJQD�V|NQLQJDU"

0nOIUDJPHQW�� VWLPXOHUD�� WLOO� DQYlQGQLQJ� DY� ,7�EDVHUDG� LQIRUPDWLRQ� L� GDWDEDVHU
RFK�YLD�,QWHUQHW��YLVDV�Sn�Q\WWDQ��OlUDV�DWW�VMlOYD�DQYlQGD�LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ��Vn
DWW�GH�NDQ�J|UD�HQNOD�V|NQLQJDU�VMlOYD

´(JHQ� V|NQLQJ´� Vi kan inte säga utifrån vad som framkom vid intervjuerna, att
företagarna gör ”egna sökningar” utom vid kurstillfällena, som vi redovisat under
avsnitt 8.3.2. Vid fyra av biblioteken, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors och Storfors,
nämndes att endast några få kom tillbaka och gjorde det. De som har egna datorer kan
använda dem till informationssökning utan att behöva gå till biblioteket för att göra det.

´2IWDUH��´ElWWUH´� Enkäten däremot visar att 51% söker information ”oftare” och 55%
söker ”bättre”. Detta visar att de söker själva och att de har stimulerats till att använda
informationssökning. Detta illustreras i Figur 8.5, som visar att de två indikatorerna
samlat når upp till 53%. Denna del av kriteriet är därför uppfylld.
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)LJXU�����±�.XPXODWLY�I|UGHOQLQJ�I|U�SULPlULQGLNDWRUHUQD�U|UDQGH�NXUVGHOWDJDUQDV
I|UElWWULQJ�DY�I|UPnJDQ�DWW�J|UD�HJQD�V|NQLQJDU�HIWHU�JHQRPI|UG�NXUV

Svaren från Kristinehamn och Munkfors förtjänar en kommentar. Som framgår av Figur
8.5 har bara 27% av de 13 respondenterna i Kristinehamn svarat positivt på de aktuella
frågorna, som visar om de gör egna sökningar som följd av kursen. I Munkfors är
förhållandet däremot att 90% av de fem respondenterna svarat positivt. Orsaken till att
det kan bli 90% av fem personer är att det är medelvärde för två frågor med 100% för
den ena och 80% för den andra.

Även de svagare indikatorerna ”annorlunda” och ”nytta” säger något om detta
kriterium. 47% söker ”annorlunda” och 55% har haft ”nytta” av kursen. Dessa två
indikatorer tillsammans visas i Figur 8.6. Tillsammans når även dessa indikatorer 50%-
gränsen, nämligen 51%. Även för dessa indikatorer skiljer sig Kristinehamn och
Munkfors från medelvärdet på motsvarande sätt som ovan.
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Enkätfråga 7 om ”nytta” kompletterades med en fritextfråga, där respondenterna
ombads att ge exempel på vilken nytta de haft. Denna fråga var besvarad i 37 av de 77
enkätsvaren som analysen omfattar, d.v.s. av 48%. Av de 55% som svarat att de hade
nytta av kursen kunde alltså 87% ange konkret vilken nytta de haft, något som stärker
intrycket att de hade sporrats till att använda kunskaperna. De allra flesta nämner att de
fått nyttiga tips om sökmaskiner, sökmotorer, sökvägar eller lärt sig ”lite små knep”
som gör sökningen lättare.

Sammanfattningsvis ser vi att de enkätindikatorer som gäller för detta kriterium måste
anses uppfyllda, då de når upp till 50%-gränsen. Intervjufrågan däremot, som också är
indikator för samma kriterium, ger inget bidrag till att besvara frågan. Slutsatsen blir
ändå att kriteriet som helhet är uppfyllt.

������ 6OXWVDWVHU�DY�PnOXWYlUGHULQJHQ

Detta avsnitt sammanfattar den ovanstående analysen av målutvärderingen. Fem
kriterier, som tillsammans karakteriserar projektets mål, med avseende på
måluppfyllelse, har analyserats. Tre av kriterierna gäller ITF-projektet i stort. De gäller
om förutsättningarna för att genomföra projektet har skapats, om marknadsföringen har
nått ut till målgruppen och om resurserna är tillgängliga för målgruppen. De andra två
kriterierna handlar om kursens nyttovärde för kursdeltagarna. De visar om
kursdeltagarna har fått kunskap om sökning och om de har lärt sig göra egna sökningar.
Slutsatserna för hela målutvärderingen redovisas här efter en sammanfattning av de fem
kriterierna.

Förutsättningar för att genomföra projektet har skapats både vad beträffar den fysiska
utrustningen och personalens kompetens.

Marknadsföringen var efter vad vi kan se väl genomförd. Hur långt den nådde har vi
dock inte undersökt. Det vi kan se är att alla bibliotek har gjort aktiva informations- och
marknadsföringsinsatser. Vi kan också konstatera att endast 6% av företagarna gick på
någon kurs mot den ursprungliga ambitionen på 75%. Denna ambition ingick dock inte i
projektets målsättning utan var ett internt arbetsmål. Därför anser vi att själva
marknadsföringsinsatsen är godkänd, men vi måste reservera oss för kriteriet som helhet
på grund av den svaga uppslutningen. Vi har inte undersökt varför gensvaret var så
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blygsamt, men om en marknadsundersökning hade genomförts före projektet, hade den
troligtvis kunnat visa att detta mål var orealistiskt. Ett mer realistiskt arbetsmål hade då
kunnat fastställas.

Resursernas tillgänglighet var tillräcklig för det aktuella deltagarantalet på kurserna. Det
gäller både tekniska och personella resurser. Dock har projektledaren på Länsbiblioteket
gett uttryck för att kurserna tog för mycket av hennes tid i anspråk. Samtidigt uttrycker
bibliotekarierna på kommunbiblioteken, där kurserna genomfördes, att
kursverksamheten inte tog så mycket av deras tid. Av detta drar vi slutsatsen att
resurserna inte hade räckt för ett större deltagarantal med den aktuella organisationen.
Fler kursdeltagare hade krävt en mer medveten och målinriktad överföring av
kursansvaret till kommunbiblioteken. Detta kriterium kan därför anses uppfyllt i det
aktuella projektet endast på grund av det låga deltagarantalet.

Kursdeltagarna har fått kunskap om sökning. 55% av kursdeltagarna uppger att de har
blivit bättre på att söka information efter kursen. Över hälften uppger också att de har
fått kunskaper om informationssökning som gör att de söker bättre och säger sig ha
nytta av den i sitt arbete.

Kursdeltagarna har läst sig göra egna sökningar. Nästan hälften av deltagarna anger att
de söker annorlunda eller oftare sett under ett efter kursen. Ännu fler anger att de har
blivit bättre på sökning och att kursen var nyttig för deras verksamhet.

Projektets primära mål var att initiera och stimulera företagarna till användning av IT-
baserad information i databaser och Internet. Alla de fem kriterierna är uppfyllda, fast
två med reservation. Projektmålet som sådant måste därför anses som uppfyllt.

Svaren från Kristinehamn avviker genomgående från de övriga i det att svaren på alla
frågorna låg under 50%- gränsen med undantag av dem som gäller kursens
genomförande.

���� 9DG�KDU�SURMHNWHW�EHW\WW�I|U�ELEOLRWHNHQ"

För att besvara frågan vad projektet har betytt för de lokala biblioteken i östra Värmland
har vi tagit reda på vilka konsekvenser satsningen fick för biblioteken och om
bibliotekarierna ansåg att satsningen för bibliotekens del var lyckad eller ej.
Bibliotekarierna frågades också om i vilken grad företagarna fortsatt att nyttja
biblioteket vid informationssökning. Som underlag för analysen har vi använt oss av
svaren från intervjufrågorna ”resurser” (I1), ”konsekvenser” (I7), ”lyckad satsning”
(I4)” och egen sökning” (I3). Eftersom vi i den här delen av analysen använt oss av
brukarmodellen har vi lagt tyngdpunkten på hur bibliotekarierna YlUGHUDW
projektinsatserna och dess konsekvenser.
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En viktig konsekvens av satsningen var att biblioteket fick bättre resurser i form av
publika Internetdatorer och att de fick en bättre uppkoppling mot Internet. Filipstad och
Kristinehamn anslöts till SUNET. I och med den diskussion som följde av att
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Länsbiblioteket marknadsförde SUNET, skaffade sig de övriga tre kommunerna en fast
uppkoppling mot Internet med samma kapacitet som Internet, d.v.s. 2Mbit/s.

Varje bibliotek fick också förstärkning på personalsidan genom att en bibliotekarie
avsatte 10 tim/vecka för att arbeta med projektet. Denne fick utbildning i
affärsinformation och var i några fall med när kurserna hölls för företagarna. Det var
den ansvarige projektledaren från Länsbiblioteket som höll i kurserna och hon höll
också i marknadsföringen och informationen till olika företagarföreningar m.fl. Från
början var tanken att en bibliotekarie på resp. bibliotek skulle hålla utbildningarna själv
efter en viss inkörningsperiod. Så blev det inte. Projektledaren höll alla kurser själv
tillsammans med de lokala bibliotekarierna. I intervjuerna har det inte framkommit
YDUI|U den egna personalen inte tog över ansvaret så att de kunde genomföra kurserna
utan projektledarens medverkan. Detta är eventuellt tema för vidare studier.

IT-frågorna har länge haft hög prioritet för Länsbiblioteket i Värmland och genom ITF-
satsningen har biblioteken kunnat lägga ut sin katalog på nätet och kunnat erbjuda fler
publika datorer tidigare än vad som annars varit möjligt, se Tabell 6.1. Anna Kristina
Rutqvist, som är länsbibliotekarie i Värmland, uttryckte det så här: ”För oss betyder
pengarna att vi kan göra just det vi tänkt göra, fast lite snabbare”. (Biblioteksbladet,
1997:7, s 28).

En annan mycket viktig konsekvens av ITF-projektet för bibliotekens del har varit att
personalen fått en ökad kompetens. Det framkom vid intervjuerna att insatserna har
medfört att de flesta bland bibliotekspersonalen tagit till sig IT-tekniken och att det
finns kunnig personal som kan hantera IT-frågorna. Likaså framkom det att de flesta
biblioteksanställda upplever det positivt och rädslan för ”den nya tekniken” har i många
fall lagt sig. Genom projektet fick personalen utbildning för att kunna möta frågor
rörande Internet och andra databaser. Det började redan i och med Tantprojektet, som
beskrivits i avsnitt 3.1, där Länsbiblioteket satsade på utbildning av all
bibliotekspersonal. Utbildningen skulle, enligt projektledaren, ge dem ”datamognad och
få bibliotekariekåren att förstå vilket gott hjälpmedel detta kunde vara”
(Bibliotekarieförbundets nyhetsbrev, 2000:2). Intervjuerna visade också att
utbildningssatsningen av bibliotekarierna har gett resultat i form av ökat självförtroende
och en annan attityd till IT-frågorna.

Andra försök med företagsservice i landet har visat att personalen på kommun-
biblioteken oftast saknar kompetens för att vägleda företagare, och biblioteken vet inte
alltid vilken typ av information som företagen behöver. ITF-projektets tjänster till
företagen bestod i att bygga upp en Internetservice med tillgång till databaser samt i att
utbilda företagare i användning av dessa databaser. Däremot handlade det inte om att
erbjuda någon kvalificerad rådgivning i företagsspecifika frågor. Bibliotekarierna som
ingick i ITF-projektet fick en grundläggande kompetens i informationssökning riktad
till företagare. I början av projektet kände de en viss osäkerhet, ”men det har gått över,
för vi kan ju det här”, som en sa. Denna känsla kom fram också på alla bibliotek, och vi
har funderat på om bibliotekarierna trodde att sökningarna skulle bli väldigt speciella. I
projektbeskrivningen står ju att företagarna ska veta vart de ”kan vända sig för att få
avancerade sökningar gjorda”. Vi tror dock inte att småföretagen efter avslutad kurs
hade behov av att söka efter allför ”avancerad information”, för kurserna gav endast en
inblick i och en introduktion till Internet och annan databassökning. Meningen var att
företagarna efter kursen skulle kunna gå vidare med informationssökning på egen hand.
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På frågan om satsningen varit lyckad (I4) svarade samtliga intervjuade att projektet var
lyckat för biblioteken eftersom de fått datorer. Någon tyckte att biblioteket fått good-
will och att statusen höjts. Vi blev förvånade över att inställningen till projektet var så
positiv. Eftersom företagare är en ny målgrupp och Internet också var en ny erfarenhet
för många hade vi väntat oss ett mer nyanserat svar från bibliotekspersonalen. Den
positiva attityden hänger troligtvis samman med att personalen inte ”störts” så mycket
av företagen utan mest märkt de resurser biblioteket fått.
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Bibliotekarierna har inte märkt att fler företagare kommit till biblioteken för att nyttja de
resurser som finns där. Någon bibliotekarie kände till och med besvikelse över att
företagarna inte fortsatte att anlita dem. I stället framkom en allmän önskan att ännu fler
skulle upptäcka bibliotekets resurser, och då inte bara datorer utan också alla böcker,
inte minst facklitteraturen som just företagare kan ha nytta av. På samma sätt önskades
att satsningen skulle medföra fler besökare på biblioteken eller som någon sa ”lite mer
fart på´t!” En trolig orsak till att de inte kom tillbaka för att söka på biblioteket menar vi
kan vara att företagen inte är vana att utnyttja bibliotekets tjänster. Om de vid
kurstillfällena blivit ”initierade” har de lärt sig informationssökning och kunde därmed
praktisera kunskaperna hemma eller på arbetet.

Eftersom det inte efter kurserna varit någon anstormning av företagare till biblioteket,
har inte personalen märkt något merarbete. Under tiden kurserna pågick fanns
personalresurser i form av projektledaren och en ansvarig bibliotekarie på varje
bibliotek. ITF-projektet handlade om en speciell insats riktad mot företagarna, nämligen
att hålla kurser i informationssökning och tillhandahålla datorer och databaser. Däremot
handlade det inte om att biblioteket skulle bedriva företagsservice i någon större
omfattning. Projektledaren sa att ambitionen var att biblioteket skulle ”vara en resurs för
företagen bland många andra”.

Som en bieffekt av IT-upprustningen har fler besökare kommit till biblioteket för att
surfa på Internet. Detta har i något fall medfört extra arbete i form av tidbokning eller
krångel med datorerna men alla ansåg ändå att det var positivt att ha fått bättre tillgång
till datorer.
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Denna del av analysen visar vad projektet betytt för biblioteken i östra Värmland.
Genom att vi använt oss av brukarmodellen har vi tagit fasta på hur bibliotekarierna har
värderat projektinsatserna och vilka konsekvenser de medfört.

Vi kan konstatera att biblioteken fick bättre resurser i form av publika Internetdatorer
och databaser samt bättre uppkoppling mot Internet.

Genom ITF-projektet fick personalen ökad kompetens. De fick utbildning i att söka på
Internet och i andra databaser för att själva kunna hålla kurser för företagare och andra
biblioteksbesökare. Bibliotekarierna ansåg att de flesta bland bibliotekspersonalen tagit
till sig kunskapen och också fått ett ökat självförtroende vad gäller IT. Eftersom
projektet handlade om att bygga upp en Internetservice på biblioteken och att utbilda



64

företagare i Informationssökning kan vi konstatera att det finns kompetens på
biblioteken för att de ska kunna vara en del i företagens nätverk.

Bibliotekarierna ansåg att ITF-projektet var en lyckad satsning för biblioteken eftersom
de fått datorer. Däremot framgick det inte i vår utvärdering att bibliotekarierna tyckte att
satsningen var lyckad för företagen. De hade inte märkt att fler företagare kommit till
biblioteken för att nyttja de resurser som fanns för dem. Däremot har den ökade
tillgången på publika datorer inneburit att andra biblioteksbesökare kommit för att surfa
på Internet.
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För att få reda på vilken betydelse projektet fått för målgruppen små- och medelstora
företag har vi försökt se effekterna av att företagarna deltagit i kurserna, men vi har
också undersökt deltagarnas tillfredsställelse av kurserna. Eftersom vi i den här delen av
analysen använt oss av brukarmodellen har vi lagt tyngdpunkten på hur kursdeltagarna
YlUGHUDW projektinsatserna och de effekter dessa insatser fått för dem. Som underlag för
analysen har vi använt oss av svaren från enkätfrågorna ”förtrogen” (E3), ”nytta” (E7),
”ändrat sökbeteende (E4, E5, E6), ”kursens genomförande” (E8, E9, E10) samt
”förväntning” (E2).
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Vi frågade deltagarna om de hann bli väl förtrogna (E3) med det de lärde. Så här efteråt
kan vi konstatera att frågan var något felformulerad. Vi borde ha frågat om de hann bli
förtrogna och inte YlO�förtrogna. Eftersom kursen var på 2 x 2,5 tim, några gånger 3 x
2,5 tim., förmodar vi att deltagarna endast fick en grundläggande kunskap. Mer än
hälften av deltagarna svarade att de inte hann bli förtrogna med det de lärde. Att tiden
var knapp framkom i många svar. Vi behandlar det mer under avsnitt 8.5.2 som handlar
om kursens genomförande.

Vi frågade också vilken nytta företagarna haft av kursen för sin verksamhet. Majoriteten
(55%) ansåg att de haft nytta av kursen. Det betyder att satsningen fått en positiv effekt
för företagen. Svaren handlar bl.a. om att hitta nya informationsvägar, söka
branschrelaterad information och om att få information om produkter och leverantörer.
Endast 15% ansåg att de inte haft någon nytta alls. Mellan kommunerna kan vi dock se
en stor skillnad i svaren. Medan alla i Munkfors uppgav att de haft nytta av
kunskaperna, var det bara 38% i Kristinehamn som hade nytta av kursen.

Det är intressant att se om behov och nytta följs åt (E1, E7). Endast ett litet samband
finns mellan behov och nytta. Enkätsvaren visar att 44 deltagare har behov av IT-
baserad information. Av dessa uppger 34 deltagare (77%) att de har haft nytta av kursen
för sin verksamhet medan 10 anser att de inte haft sådan nytta. Av dessa 10 är det två
som i fritextsvaren uppgett att de saknade fler kurstillfällen. Två har kryssat för att de
blivit bättre på att söka information. Dessa har troligtvis inte haft nytta av kursen i
arbetet men däremot privat. Övriga åtta har svarat att de söker lite eller inte alls
annorlunda och det kan vara förklaring till att de inte upplever sig ha någon nytta av
kursen trots att de har behov av informationssökning.



65

Tre frågor handlade om att ändra sitt sökbeteende. Det var frågorna ”annorlunda” (E4),
”oftare” (E5) och ”bättre” (E6). 47% uppger att de söker annorlunda, 51% söker oftare
och 55% söker bättre. Svaren visar på stor skillnad mellan kommunerna. I Kristinehamn
svarade 31% att de söker annorlunda. Motsvarande siffra för Munkfors är 100%. På
frågorna om de söker oftare och bättre svarade företagarna i Kristinehamn att de varken
söker oftare eller bättre, medan deltagarna från övriga kommuner uppger att de söker
både oftare och bättre (med undantag från Storfors som inte söker oftare). I Munkfors
uppger alla att de söker bättre, medan endast 8% söker bättre i Kristinehamn.

När vi slår ihop de tre frågorna som handlar om sökbeteende, visar vår undersökning att
51% ändrat sitt informationsbeteende efter kursen. Endast 10% av de som svarat på
enkäten har uppgett att de inte alls söker annorlunda eller oftare och att de inte heller
blivit bättre på informationssökning. Detta visar att företagen lärde något nytt om
informationssökning och att kursen haft betydelse för dem.

För att förklara det ändrade sökbeteendet sökte vi bland svaren på de öppna frågorna. 10
deltagare har angett att det går lättare och snabbare att söka information. Det ändrade
sökbeteendet upplevs positivt eftersom tid är en bristvara för denna målgrupp. Vi kan se
att kursen har medfört att de använder sig av Internet och andra databaser i större
utsträckning än de annars skulle ha gjort. Följande citat belyser detta på ett bra sätt:
”Något lättare att söka då vi fick tips om de olika sökmaskiner som finns och hur man
ställer frågor om det man söker.”

Sökbeteendet hänger samman med vilket behov deltagarna har av information i sitt
arbete. 60 av dem som svarat att de söker annorlunda, oftare eller bättre efter kursen har
också ett behov av IT-baserad informationssökning. 36% har ett litet behov och 4%
inget behov alls. Av dem som har ett behov av IT-baserad information i sitt arbete
uppger 80% att de ändrat sitt sökbeteende, medan resterande 20% svarar att de söker lite
annorlunda, lite oftare eller lite bättre. De personer som uppgett att de inte haft så stort
informationsbehov har kanske ändå ”fått upp ögonen för Internets möjligheter och
känner sig inte rädda för att fortsätta att använda nätet”, som projektledaren uttryckte
det.

Finns det några avvikelser i svaren från Kristinehamn som kan ge en förklaring på att de
inte anser sig söka annorlunda, oftare eller bättre? De 13 svaren från Kristinehamn visar
att mer än hälften (8 deltagare) inte haft någon nytta av kursen för sin verksamhet. I
övriga kommuner har betydligt fler haft nytta av kurserna. Likaså har flera från
Kristinehamn (7 deltagare) uppgett att kursen inte innehöll de moment de förväntade sig
och att de inte hann bli väl förtrogna (10 deltagare) med det de lärde under kursen. Av
de fria svaren kan vi utläsa att betydligt fler från Kristinehamn än från övriga kommuner
har angett att kursen var för kort. Sammantaget kan vi bara konstatera att kursen inte
haft så stor betydelse för företagen i Kristinehamn som för företagen i de övriga
kommunerna. Vad det beror på har vi inte fått svar på. Skillnaden i kommunernas svar
visas också i avsnitt 8.6.1.
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Om vi slår ihop svaren på de tre frågorna som handlar om och ”kursinnehåll” (E 8)
”kurshjälpmedel” (E9), och ”kursinstruktörer” (E10) kan vi konstatera att kurserna fick
mycket bra betyg av deltagarna. Hela 93% ansåg att kursen fungerade mycket bra eller
ganska bra och endast 7% tyckte den fungerade mindre bra. Utvärderingen visade
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därmed att målgruppen var nöjd med kursens genomförande. Fråga 2 som handlade om
förväntningar är också en ”kursfråga”. På frågan om kursen innehöll de moment de
förväntade sig, svarade 70% att den motsvarade deras förväntningar. Bland de 26 som
tyckte att den inte innehöll det de förväntat sig, var 16 ändå ganska nöjda med kursens
innehåll.

Vi har inte frågat efter vilket informationsbehov företagen har. Därför har vi inte kunnat
göra någon mätning av hur väl kursen svarade mot företagens informationsbehov. Men
genom svaren på frågorna om kursen innehöll de moment som de förväntat sig att den
skulle göra och om de saknade något på kursen kan vi se ett mönster. På dessa frågor
fick vi svar som tyder på att kursens innehåll var relevant för målgruppen. Förutom tid
saknade de flesta knep och tips bl.a. om sökvägar och hur man kombinerar sökorden.
Detta var grundläggande moment som fanns med i kursplanen. Endast en person har
uppgett att han saknade företagsspecifika moment, nämligen, ”större individualisering
men kursen uteslöt inte det”.

Att deltagarna önskade att kursen skulle vara längre framkom på flera ställen i
enkätsvaren. Knappt hälften av de som svarat på frågan om vad de saknade på kursen (9
deltagare), har angett att de saknade tid. Vi har dock inte kunnat se någon skillnad bland
dem som gick kurs vid två resp. tre tillfällen eftersom vi inte frågat deltagarna om detta.

Både i intervjuerna och i enkäten framkom det att grupperna inte var homogena ifråga
om tidigare datorvana. Dessa kommentarer, även om de var få, kan i viss mån motivera
varför så många svarat att de önskade mer tid.

Följande belysande citat får avsluta omdömet om kursens genomförande: ”Mera tid,
kanske flera gånger. Vi var lagom med deltagare och vår lärare var toppen. Det gör jag
gärna om igen.”
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Denna del av analysen har visat hur brukarna, d.v.s. företagarna, har värderat kursen i
informationssökning samt vilka effekter kursen har fått för dem.

Mer än hälften av kursdeltagarna ansåg att de inte blev väl förtrogna med det de lärde.
Anledningen till detta är att de flesta tyckte att kursen var för kort.

En effekt var att företagarna ansåg att de haft nytta av kursen för sin verksamhet.
Kursdeltagarna uppgav att de har hittat nya leverantörer, produkter och annan
branschrelaterad information.

En annan effekt var att företagarna har ändrat sitt sökbeteende Endast 10 % av
deltagarna uppgav att de inte söker annorlunda, oftare och bättre än före kursen. Detta
visar att de lärt sig något nytt om informationssökning.

Målgruppen var nöjd med kursens genomförande. Endast 7 % av deltagarna tyckte
kursen fungerade mindre bra. Kursens innehåll visade sig vara relevant för målgruppen
Dessutom fick kursinstruktören/instruktörerna mycket bra betyg av deltagarna.

Enkätsvaren visar att det finns ett behov av att lära fortbildning för små och medelstora
företag. Detta uttrycks på olika sätt i enkätsvarens frisvar. Sju deltagare uttryckte detta
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behov i klartext, såsom ”Det skulle kunna anordnas kurser även med annat innehåll”
och ”Bra att biblioteken ordnar kurser!” I länspressen har vi också kunnat läsa om att
det satsas på kompetenshöjning av småföretag i och med att det satsas på IT-
infrastrukturen. Det styrker att det finns ett stort behov av utbildning i
informationssökning.
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Vid genomgången av enkätsvaren har vi sett två drag som vi tycker är värda att
uppmärksammas speciellt. Det ena rör svaren från Kristinehamn och Munkfors. Det
andra rör svarsfördelningen på frågorna ”annorlunda”, ”oftare” och ”förtrogen”.
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Enkäten visar att svaren från Kristinehamn och Munkfors genomgående avviker från de
övrigas. Vi har sett på procentvärdet för den kumulativa fördelningen av
svarsalternativen Mycket och Ganska mycket, som användes som bedömningskriterium
för målanalysen. Som illustration på svarsfördelningen uppger vi högsta och minsta
värdet samt medianen och typvärdet.

Från Kristinehamn inkom 13 svar. Det lägsta värdet hade ”bättre” med 8%, d.v.s. ett
svar. Det högsta värdet var 46% som tre svar fick. Medianen låg på 39% och typvärdet
på 46%.

För Munkfors del hade totalt fem deltagare svarat. Där var det lägsta värdet 60%, d.v.s.
tre svar, och det högsta var 100%. Medianen och typvärdet var båda 100%.
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Vad gäller enkätfrågorna var det tre som hamnade väldigt nära 50%-gränsen, två under
gränsen och en strax över. Vi vill bara lyfta fram dessa frågor här och peka på att
svarsprocenten hamnade så nära gränsen.

Två frågor, ”annorlunda” och ”oftare”, har med sökbeteende och arbetssätt att göra. På
”annorlunda” var det 47% som svarade Mycket och Ganska mycket. För ”oftare”
hamnade svaret på 51%. Den tredje frågan, ”förtrogen”, har mer att göra med det att ta
till sig kunskap. Där var det 49% som svarade Mycket och Ganska mycket. Målet var
inte heller att företagarna skulle bli förtrogna men att de skulle komma igång med
informationssökning.
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I detta kapitel sammanfattar vi de slutsatser vi kommit fram till i vår utvärdering och
gör en tillbakablick på utvärderingsarbetet. Under arbetets gång har det framkommit
problemställningar som är intressanta att undersöka vidare men som vi inte har
undersökt. Dessa sammanfattas i sista delen av kapitlet.
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Syftet med uppsatsen var att utvärdera ITF-projektet (Information till företag). För detta
valde vi att använda oss av två olika utvärderingsmodeller, måluppfyllelsemodellen och
brukarmodellen, vilka presenteras i avsnitt 4.4. Måluppfyllelsemodellen mäter mot
målet och vi har jämfört vårt resultat med projektmålen. För att kunna analysera målet
har vi skapat en analysmodell. Denna går ut på att bryta ner målet i mätbara kriterier för
att på så sätt kunna mäta om målet nåtts. Brukarmodellen har vi använt eftersom vi
önskade bibliotekariernas resp. kursdeltagarnas värdering av projektinsatserna.

Som metod använde vi dels intervjuer, dels en enkätundersökning. Intervjuerna gjordes
med ansvariga bibliotekarier på de fem biblioteken i östra Värmland som deltog i
projektet. Dessa intervjuer visade bibliotekariernas syn på satsningen och redovisas i
kapitel 6. Enkäten riktades till deltagarna i de kurser i informationssökning som
anordnades av biblioteken. Denna enkät gav oss deltagarnas syn på satsningen och
redovisas i kapitel 7.

Vår huvudfrågeställning var följande: Har projektet lyckats med sin målsättning att
initiera och stimulera små och medelstora företag till användning av IT-baserad
information i databaser och via Internet? Resten av detta avsnitt redovisar resultatet av
målutvärderingen resp. brukarutvärderingen.

Målutvärderingen användes för att undersöka om huvudmålet uppfylldes. Målet
utvärderades enligt fem kriterier, presenterade i avsnitt 8.2. Kriterierna förutsättningar,
marknadsföring och tillgänglighet avser projektet i stort och kriterierna kunskap och
praktik avser kursens nyttovärde. Av dessa fem kriterier var det första, fjärde och femte
klart godkända. De två andra, marknadsföring och tillgänglighet, godkändes med
reservation. Slutsatsen för projektet som helhet blir att det uppsatta målet har nåtts.
Slutsatserna för de enskilda kriterierna presenteras nedan.

)|UXWVlWWQLQJDU för att genomföra projektet hade skapats på biblioteken. Tekniska
resurser fanns i form av t.ex. datorer, nätverk och databaser. Personella resurser fanns i
form av t.ex. utbildning och avsatt tid. 0DUNQDGVI|ULQJHQ var efter vad vi kan se väl
genomförd. Trots detta nådde antal kursdeltagare bara knappt 10% av den ursprungliga
ambitionsnivån på 75% kursdeltagande, så marknadsföringskriteriet som sådant kan
bara anses vara uppfyllt med reservation. Vi har inte undersökt varför gensvaret blev så
blygsamt, men om en marknadsundersökning hade genomförts i förväg, hade troligtvis
en mer realistisk ambitionsnivå kunnat fastställas. Resurserna, i form av t.ex. utrustning
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på biblioteken, personalkompetens och tid var WLOOJlQJOLJD för de kursdeltagare som
deltog på kurserna. Att ta emot fler kursdeltagare hade dock krävt mer tid och personal
än vad som fanns. En mer målmedveten delegering av kursansvaret till personal på de
kommunala biblioteken hade i så fall behövts. Även detta kriterium godkänns därför
endast med reservation.

Kursdeltagarna har fått ökad NXQVNDS om sökning efter genomgången kurs. Detta yttrar
sig i första hand genom att de själva anser att de har blivit bättre på att söka information
efter kursen. Kursen har också bidragit till att kursdeltagarna SUDNWLVHUDU sökning mer.
Detta yttrar sig genom att de själva anser att de söker oftare och annorlunda och får ett
större nyttovärde av sin sökning.

Brukarutvärdering tillämpades för att besvara delfrågorna om vad projektets insatser har
betytt för de lokala biblioteken i östra Värmland och för små och medelstora företag i
samma område.

En konsekvens för biblioteken var att de fick bättre utrustning i form av datorer,
databaser och Internetanslutning med hög kapacitet. En annan viktig konsekvens var att
personalen fick högre kompetens i och med projektet. Detta har också gett resultat i
form av ökat självförtroende och en mer positiv attityd till IT-frågorna.

Bibliotekarierna var överlag mycket positiva till projektet och ansåg att satsningen varit
lyckad för biblioteken eftersom de fått datorer. De märkte dock inte att fler företagare
kom till biblioteken för att nyttja de resurser som fanns där.

Mer än hälften av kursdeltagarna ansåg att de haft nytta av kursen. Drygt hälften av dem
har ändrat sitt sökbeteende efter kursen. Kurserna fick genomgående mycket bra betyg
av deltagarna.

���� 6DPPDQIDWWDQGH�GLVNXVVLRQ

Det finns många olika utvärderingsmodeller. De vi valde för vår utvärdering av ITF-
projektet var måluppfyllelsemodellen och brukarmodellen. Måluppfyllelsemodellen
passade bra eftersom projektet hade ett mål, och vi har med hjälp av nämnda modell
undersökt om projektets uppnådda resultat stämmer med uppsatt mål. Vi såg på de
insatser som gjordes och jämförde dem med i första hand enkätresultatet. Det svåra
visade sig vara att intervju- och enkätfrågorna inte stämde helt med kriterierna. Det
medförde att vi i efterhand fick identifiera vilka delar av målen som varje enskild fråga
bidrog till att besvara.

Brukarmodellen användes för att undersöka dels vad de fem kommunbiblioteken hade
fått för utbyte av projektet, dels vad företagarna som deltagit i kurserna i
informationssökning hade lärt sig och vilken nytta de haft av det. Denna modell är
subjektiv och visar bibliotekariernas och kursdeltagarnas värdering av projektinsatserna.

Vi kom som utvärderare utifrån till ett redan genomfört projekt färdigt uppsatta mål.
Vår roll var att försöka ta reda på om projektet hade lyckats med målsättningen att
initiera och stimulera företagare till användning av IT-baserad information. Vi upplevde
inga svårigheter i kontakten med biblioteken för intervjuerna och vi fick nödvändig
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hjälp med adresser till företagare som skulle få enkäten både från Länsbiblioteket och
lokalt. Utvärderingen gjordes för att färdigställa en magisteruppsats, vilket naturligtvis
innebar så mycket mer än att göra en utvärdering. Arbetet med uppsatsen har varit
mycket omväxlande och intressant men på bekostnad av att bearbetningen av de data vi
samlade in för utvärderingen inte blev så fullständig som vi hade önskat.

Det första vi fick göra var att sätta oss in i målen, som egentligen bestod av ett
huvudmål och två steg mot detsamma. Dessutom fanns en formulering om ett förväntat
resultat som konkretiserar det officiella målet. Man skulle kunna säga att projektet hade
ett officiellt, ganska vagt formulerat, mål och ett internt, mer konkret formulerat
arbetsmål rubricerat som förväntat resultat. Det senare innehöll bl. a. en ambition att
utbilda 75% av företagarna, vilken tidigt visade sig vara orealistisk. Eftersom denna
ambition var just ett internt arbetsmål, har vi inte tillmätt misslyckandet på denna punkt
någon avgörande betydelse i utvärderingen. De två stegen har vi däremot utvärderat
som om de vore delmål på väg mot huvudmålet.

Att kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod tyckte vi var intressant. Den
kvalitativa metoden gav oss bibliotekariernas syn på projektet och var nödvändig som
komplement till den kvantitativa, som återspeglar kursdeltagarnas uppfattning. De
kvalitativa intervjuerna genomfördes först och fungerade som en bra utgångspunkt för
enkäten. För oss utvärderare var det intressant att komma ut till de fem biblioteken.
Överallt möttes vi av engagerade och entusiastiska bibliotekarier med bra kompetens i
sin vanliga yrkesroll men även för att möta företagares behov. Alla hade bara gott att
säga om projektet, mycket tack vare all utrustning som biblioteken fått men också för
deras egen kompetenshöjning. Det var dock den kvantitativa enkäten som utgjorde den
största delen av utvärderingen. Att formulera enkätfrågorna var ett mycket tidskrävande
och svårt arbete. Det var mycket att sätta sig in i, men i efterhand kan vi säga att vi trots
vår orutin tycker att vi lyckades fånga ganska mycket bra information.

Tidigare forskning på detta området gällande bibliotekens service till företag har
mestadels handlat om att göra biblioteken till informationscentraler. Den har visat att
det är svårt för biblioteken att etablera sig som informationscentraler för företag. ITF-
projektet, som är det projekt vi har utvärderat, var annorlunda då det inriktade sig på att
marknadsföra biblioteket som en kunskapsförmedlare snarare än som en
informationscentral. Detta återspeglades t.ex. i svaret på intervjufrågan om
bibliotekarierna märkt att företagarna kommit tillbaka till biblioteket och sökt
information efter kursen. Ingen hade märkt av någon större sådan aktivitet, vilket ju
heller aldrig var avsikten med projektet.

Det har varit svårt att hitta redovisningar av tidigare forskning med just den inriktning
som ITF-projektet hade. Detta projekt återspeglar en förnyelse och modernisering av
bibliotekens roll i det lokala samhället. I takt med utvecklingen av det moderna
informationssamhället minskas behovet att bege sig till biblioteket för att hitta
information. Eftersom mer och mer information finns tillgänglig genom Internet och
fler och fler har egna datorer med internetanslutning, kan behovet av biblioteken som
informationsförmedlare tänkas avta. Däremot ökar behovet av att lära hur man söker
information. Detta är ett behov som biblioteken kan fylla.

Projektledarens förhoppning är att företagare och organisationer som arbetar med
företagare genom ITF-projektet har fått upp ögonen för vilka resurser och vilken
kompetens som finns på biblioteken. Projektet har visat att dessa resurser och denna
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kompetens kan förmedlas dels genom att undervisa om sökning, dels genom att hjälpa
biblioteksbesökare med sökningar. I och med ITF-projektet har Länsbiblioteket visat att
det finns en ambition att erbjuda kurser i informationssökning och samtidigt erbjuda
möjligheten till sökning i databaser. Genom att tillhandahålla databaser och andra
resurser och att lära ut hur dessa ska användas skulle folkbiblioteken kunna vara en
värdefull tillgång för företagen. Vi tror att förutsättningen för att bibliotekens service till
företag ska lyckas ligger i bra utrustning, god kompetens och ett samarbete med andra i
ett större nätverk. Biblioteken kan vara en av ”resurscentralerna”.

Biblioteken skulle fortsättningsvis kunna ingå i nätverk i syfte att stödja det lokala
näringslivet i att bygga upp kompetens om hur man söker information. Detta kräver att
biblioteken klart definierar sin roll i ett sådant nätverk. Biblioteken vill vara en del i ett
nätverk av flera aktörer och ett komplement, inte en konkurrent, till andra förmedlare.
Det är informationssökning som biblioteken kan och skulle kunna vidareutveckla i
samarbete med företagen. Ett argument som talar för att biblioteken skulle kunna vara
en del i företagens nätverk är att Almi i Värmland, enligt projektledarens privata
dagboksanteckningar, var mycket positiva till ITF-projektet och ansåg att biblioteken
kompletterar deras arbete mycket bra. På Almi visste de inte riktigt hur de skulle
hantera frågan om informationssökning och såg gärna att biblioteket ”tog den biten”.
Vår utvärdering visar att många företag uppskattade bibliotekens initiativ till kurser. Det
fanns ett behov av denna utbildning i den undersökta målgruppen.

Ett annat argument som talar för att folkbiblioteken skulle kunna utveckla sin
informationsservice till företag är att bibliotekarier redan har tillägnat sig en förmåga att
identifiera kundernas informationsbehov och specificera vad kunden efterfrågar
(Deppert & Härstedt, 1996). Denna kompetens kan användas för att hjälpa företagare
som behöver utföra mer avancerade sökningar eller som behöver söka i bibliotekens
egna databaser. Företagaren måste bege sig till biblioteket för att få denna tjänst. Om det
visar sig att denna rådgivning blir för personalkrävande och inkräktar på bibliotekens
traditionella verksamhet, kan nya kurser anordnas.

���� 9LGDUH�VWXGLHU

Under arbetets gång med denna uppsats har vi sett några frågeställningar som det hade
varit intressant att studera närmare. Vi nämner här vad det är, varifrån det kommer,
varför det är intressant och vad som skulle kunna göras med dessa.

En frågeställning att studera närmare är delegeringen av genomförandet av kurserna.
Planen var att projektledaren från Länsbiblioteket till att börja med skulle hålla i
undervisningen och sedan successivt lämna över ansvaret till personalen på respektive
kommunbibliotek, se avsnitt 8.4.1. Bibliotekarierna på kommunbiblioteken hade fått
utbildning för detta ändamål. De var också med och hjälpte till, men de hade aldrig
själva ansvar för undervisningen. Kurserna var tid- och personalkrävande och tog mer
tid än beräknat för projektledaren och det hade behövts fler kursansvariga. Vi har inte
undersökt vilka ansträngningar som gjordes för att delegera kursansvaret till resp.
bibliotek. En större insikt i detta kan bidra till att delegeringen fungerar bättre vid ett
eventuellt senare projekt.
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Den anmärkningsvärt stora skillnaden mellan svaren från kursdeltagarna i Kristinehamn
och Munkfors är den andra frågeställningen. Som vi pekat på i enkätredovisningen, var
Kristinehamn ensam om att inte nå 50%-gränsen på någon fråga, medan Munkfors var
ensam om att aldrig komma under samma gräns. Detta sätts på sin spets på frågan
”bättre”. Där svarade bara en person i Kristinehamn, men alla fem i Munkfors, att
kursen hjälpt dem att söka bättre. Tendensen gäller dock genomgående.

Ytterligare en frågeställning är kopplingen mellan insats och resultat. Enligt
måluppfyllelsemodellen ska utvärderingen visa dels om resultatet stämmer med målet,
dels om detta i så fall beror på insatsen. Vår utvärdering har undersökt om målet nåtts,
men den har inte undersökt resultatets koppling till insatsen. Vi har konstaterat att målet
nåddes utom när det gäller deltagarantal. Det kunde vara intressant att undersöka vilka
av insatserna som bidrog mest. Likaså kunde det vara intressant att se varför det kom så
få deltagare till kurserna. Projektledaren har sagt att man valde att satsa på kvalitet
hellre än på kvantitet. Det framgår dock inte om det vidtogs några åtgärder, t.ex. att
marknadsföringsinsatserna avbröts för att begränsa deltagarantalet, eller om det helt
enkelt inte kom fler.

Sista frågeställningen gäller eventuella samband mellan olika svar. Vi tror att det kan
finnas en viss korrelation, d.v.s. ett visst samband, mellan svaren på några av frågorna.
Därför har vi, anonymt, redovisat samtliga enkätsvar i sin helhet i bilaga E och i bilaga
F beräknat korrelationskoefficienter parvis för alla svar på enkätfrågorna, dels för varje
kommun för sig, dels för hela undersökningen sett under ett. T.ex. ser vi där att
korrelationskoefficienten mellan fråga 5, ”oftare”, och fråga 7, ”nytta”, är 0,69. Detta är
en ganska hög korrelation och betyder, föga överraskande, att det till en viss grad är de
personer som hade nytta av kursen som också använder datorn oftare till
informationssökning efter kursen och tvärtom. Däremot visar fråga 1, ”behov”, låg
korrelation, under 0,2, med nästan samtliga andra frågor med undantag av ”nytta”. Det
betyder att det inte finns något direkt samband mellan vilket behov en kursdeltagare
hade för elektronisk informationssökning och vilken behållning han fick av kursen,
vilket kanske inte är lika självklart. Vissa koefficienter varierar också kraftigt från ort
till ort. Dessa exempel är bara ytliga observationer. För att få en djupare förståelse för
dessa samband behövs ytterligare studier.
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%� 8QGHUYLVQLQJVSODQHQ�,QWHUQHW�I|U�I|UHWDJDUH�L�(8�SURMHNW
,7)

)|UVWD�WLOOIlOOHW

Kunna snabbknapparna (inte alla)
Kunna hantera rullisten
Veta vad en länk är
Kunna lägga till och ta bort bokmärken
Känna till hur man ser att sökning pågår
Kunna skriva i en adress
Veta att man inte får använda å ä ö i adressfältet
Känna till hur adressen är uppbyggd
Vad betyder http, www, toppdomän, tildetecken
Träna på att skriva in sökfrågor i altavista, evreka + ytterligare om tiden tillåter
Kunna hantera + - ””, förstå träfflistan
Gå igenom SUNETkatalogen Yahoo och tidigare punkt.se, numera spray
Förstå skillnaden mellan en sökmotor och en katalog
Kunna avläsa adressen och sudda bakifrån
Veta hur man kollar när sidan är uppdaterad och vem som står som ansvarig utgivare
Kunna ändra startsida
Findknappen

$QGUD�WLOOIlOOHW

Lite repetition och sen navigering i ett antal adresser som jag tagit fram och skrivit lite
om. Eftersom intressena är så olika har jag låtit dem jobba mycket individuellt och
istället gått runt och givit var och en hjälp

Gemensam genomgång av några betalbaser och sen enl. ovan.

Om tid funnits har vi på förfrågan gått igenom mail, chatt och newsgroups eller annat
tekniskt eller innehållsmässigt. I något fall har jag inte kunnat svara men ändå oftast.

Ina Huss

000605
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&� ,QWHUYMXPDQXDO

,17(59-8�0('�%,%/,27(.$5,(5

Följande områden och frågor kommer vi att diskutera med bibliotekarierna på varje ort:

��� 9LOND�UHVXUVHU�KDU�QL�InWW�I|U�DWW�JHQRPI|UD�SURMHNWHW"

Tekniska resurser:
• Antal datorer
• Vilka databaser
• Vilken Internetuppkoppling

Personella resurser:
• Personalutbildning
• Projektmedarbetare
• Avsatt tid för projektets genomförande

��� +XU�KDU�UHVXUVHUQD�WLOOJlQJOLJJMRUWV�Sn�ELEOLRWHNHW"
• Vad har biblioteket gjort för att underlätta företagarnas informationssökning?
• Hur och när var datorerna tillgängliga?
• När kom projektet i gång?

��� +DU�QL�PlUNW�DWW�I|UHWDJHQ�XWQ\WWMDW�P|MOLJKHWHQ�DWW�V|ND�HIWHU�LQIRUPDWLRQ�Sn
ELEOLRWHNHW"

Hur har ni märkt det?

��� +DU�VDWVQLQJHQ�YDULW�O\FNDG"
• På vilket sätt har satsningen varit lyckad/misslyckad?
• Vad har varit bra/mindre bra?

��� +XU�KDU�PDUNQDGVI|ULQJHQ�DY�SURMHNWHW�JnWW�WLOO�L�NRPPXQHQ"

��� 9LOND�I|UYlQWQLQJDU�KDGH�ELEOLRWHNHW�RFK�SHUVRQDOHQ�Sn�SURMHNWHW"

��� 9LOND�NRQVHNYHQVHU�KDU�SURMHNWHW�InWW�I|U�SHUVRQDOHQ"

��� gYULJW�VRP�1L�YLOO�IUDPI|UD"
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'� 0LVVLY�RFK�HQNlWIUnJRU

%LEOLRWHNHQV�,7�VHUYLFH�WLOO�I|UHWDJ

Du deltog för ett tag sedan i en Internetkurs för företagare som anordnades av Ditt
kommunbibliotek. Kursen ingick i Länsbibliotekets EU-projekt ”Internet på bibliotek”
som nyss har avslutats. På uppdrag av Länsbiblioteket görs nu en utvärdering av detta
projekt, och alla som deltog i någon av bibliotekens Internetkurser får bifogade enkät.
Vi som utför utvärderingen är två studerande på Bibliotekshögskolan i Borås och denna
utvärdering ska också resultera i en magisteruppsats.

Syftet med utvärderingen är att se vilken betydelse Internetkurserna haft för företagarna
resp. biblioteken. Länsbiblioteket vill veta om biblioteken ska fortsätta agera inom detta
område och hur denna verksamhet i så fall kan förbättras. Denna enkät är till för att
samla information från företagarna om kursen. Personalen på kommunbiblioteken har
redan intervjuats om sin roll i projektet.

Det är av allra största betydelse att vi får veta vad Du tycker om kursen och om den
medfört att Du lättare hittar den information Du behöver. För att göra det lätt och snabbt
att svara på frågorna har dessa i regel fasta svarsalternativ, där Du bara behöver markera
svaret med ett kryss. Givetvis mottar vi tacksamt övriga synpunkter som Du inte tycker
kommer fram genom frågorna.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och all redovisning kommer att ske i form av
statistiska sammanställningar så att den enskildes svar inte kan igenkännas.
Kontrollnumret i enkätformulärets övre hörn använder vi för att se vilka som svarat. På
det viset slipper Du få påminnelse i onödan. Svaren kommer givetvis att avkodas innan
de behandlas.

Vi har ansträngt oss så att det ska vara så enkelt som möjligt för Dig att fylla i enkäten.
Därför vågar vi hoppas att Du kan avsätta de få minuter detta tar och returnera Ditt svar
i det frankerade och adresserade svarskuvert som finns bifogat. Genom att Du läst så här
långt är ju redan halva jobbet gjort. Vi vill helst ha Ditt svar inom en vecka.

Tack för Din medverkan. Om Du har några frågor om undersökningen så hör av Dig
till:

Ulla Nordby,tel. 054-85 39 73 eller Britt-Inger Fisk, tel. 054-83 02 93 (säkrast efter 18)
fax 054-85 49 30 fax 054-67 11 05
ulla.nordby@telia.com brittinger.fisk@delta.telenordia.se

Karlstad 2000-06-14
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(QNlWIUnJRU
Kontrollnummer..................

Mycket Ganska Litet Inte Vet
mycket alls ej

1. Hur stort behov har Du av IT-baserad

information i Ditt arbete?.............................................
2. Berörde kursen de moment Du förväntade

Dig? .............................................................................
3. Hann Du bli väl förtrogen med det Du

lärde? ...........................................................................
4. Söker Du information annorlunda nu än

före kursen? .................................................................
5. Söker Du oftare IT-baserad information nu

än före kursen?.............................................................

6. Har kursen hjälpt Dig att bli bättre på IT-

baserad informationssökning? .....................................

7. a) Hade Du nytta av kursen för Din

verksamhet? .................................................................

b) Ge exempel på vilken nytta Du haft ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

c) Ge exempel på något Du saknade..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

)UnJRU�RP�NXUVHQV�JHQRPI|UDQGH Mycket Ganska Mindre Inte
bra bra bra bra

8. Hur var kursinnehållet?................................................

9. Hur var kurshjälpmedlen?............................................

10. Hur var kursinstruktören/erna? ....................................

gYULJD�V\QSXQNWHU
11. Har Du haft någon annan nytta av kursen,

t.ex. privat?

.......................................................................................................................................................

12. Har Du några övriga synpunkter på kursen?
Fortsätt gärna skriva på nästa sida.

.......................................................................................................................................................

1X�lU�'X�NODU��7DFN�I|U�KMlOSHQ�
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(� (QNlWVYDU

Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla enkätsvaren. E.1 innehåller en
tabell över alla kryssvaren och E.2 sammanställer fritextsvaren. Till varje svar hör ett
löpnummer, med vars hjälp det går att koppla fritextsvaren till ikryssningssvaren.
Löpnumret för ett svar kan däremot inte användas för att identifiera vem som har avgett
svaret.

(��� .U\VVYDU

Tabell E.1 innehåller ikryssningssvaren på de ifyllda enkäterna. Den visar vilken
kommun varje svar härstammar ifrån, svarets interna löpnummer och för varje fråga ett
tal från 1 till 5. För frågorna 1 till 7 motsvarar talen svarsalternativen Mycket, Ganska
mycket, Litet, Inte alls resp. Vet ej. För frågorna 8 till 10 används bara talen 1 till 4 och
motsvarar svarsalternativen Mycket bra, Ganska bra, Mindre bra resp. Inte bra.

7DEHOO�(�����6YDUHQ�Sn�NU\VVIUnJRUQD�IUnQ�HQNlWHQ
.RP�
PXQ

1U �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

F 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1
F 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2
F 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
F 4 2 2 4 3 5 4 4 2 3 2
F 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
F 6 3 5 4 3 2 3 3 2 2
F 7 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1
F 8 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2
F 9 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
F 10 1 2 2 4 3 2 3 1 1 1
F 11 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2
F 12 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
F 13 3 5 3 4 4 4 4 2 2 2
F 14 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1
F 15 4 2 3 4 4 3 4 2 2 2
F 16 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2
F 17 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2
F 18 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2
F 19 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2
F 20 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2
F 21 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1
F 22 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
F 23 2 1 2 3 2 2 1 1 1
F 24 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
F 25 2 3 2 3 4 3 4 2 2 2
F 26 5 2 3 2 2 3 3 2 2 1
F 27 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2
F 28 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1
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.RP�
PXQ 1U �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

F 29 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2
F 30 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2
F 31 2 3 3 3 4 3 3 1 1 1
F 32 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2
F 33 4 2 2 3 2 2 4 1 1 1
F 34 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2
F 35 1 3 3 5 2 2 2 2 2 2
F 36 4 3 2 3 3 2 4 2 3 1
H 37 1 3 4 3 3 2 2 3 3 3
H 38 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
H 39 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2
H 40 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1
H 41 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
H 42 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2
H 43 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1
H 44 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2
H 45 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1
H 46 3 2 3 5 5 3 3 2 2 2
H 47 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
H 48 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
H 49 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
H 50 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
H 51 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
H 52 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2
H 82 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2
K 53 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1
K 54 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2
K 55 1 2 3 1 1 3 2 2 2 2
K 56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
K 57 3 5 3 4 4 3 4 2 2 2
K 58 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2
K 59 1 2 3 2 3 3 2 1 1 1
K 60 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2
K 61 3 3 4 4 4 3 3 2 2 1
K 63 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
K 64 3 4 4 3 4 5 4
K 65 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2
K 66 2 3 3 4 5 4 4 2 2 2
M 69 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1
M 70 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
M 71 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1
M 72 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
M 74 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
S 76 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
S 77 3 2 3 4 5 1 5 2 1
S 78 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
S 79 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
S 80 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2
S 81 2 2 3 3 2 2 2 2 1

Resultatredovisningen i rapporten redovisar ett internt bortfall på fem enkäter. Tabell
E.2 visar ikryssningsfrågorna för dessa fem svar. De motsvarande fritextsvaren finns
tillsammans med de övriga fritextsvaren.
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7DEHOO�(�����.U\VVIUnJRUQD�I|U�GHW�LQWHUQD�ERUWIDOOHW
.RP�
PXQ 1U �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

K 62
K 67
K 68
M 73 2 3 3
M 75

(��� )ULWH[WVYDU

Detta avsnitt innehåller en tabell för varje fritextsvar i enkäten. Varje tabell från Tabell
E.3 till Tabell E.6 innehåller svaren på en fråga tillsammans med svarets kommun och
interna löpnummer. Svaren för de fem interna bortfallen har tagits med för att
redovisningen ska bli komplett, men har markerats med tonad botten.

)UnJD��E��*H�H[HPSHO�Sn�YLONHQ�Q\WWD�'X�KDIW

7DEHOO�(�����6YDUHQ�Sn�IULWH[WIUnJD��E��*H�H[HPSHO�Sn�YLONHQ�Q\WWD�'X�KDIW
.RP�
PXQ

1U �E��IUL�WH[W

F 3 Snabbt hitta IT-baserad information
F 6 Något lättare att söka då vi fick tips om de olika sökmaskiner som finns och hur man ställer

frågor om det man söker.
F 7 Går snabbare att skaffa info.
F 9 Förut var jag lite (rädd) osäker men det är jag inte nu
F 11 Bättre på att förstå mig sökmotorer. Hittar snabbare rätt info
F 12 T.ex. sökning av olika företag och/eller produkter genom Compass.se
F 13 Att veta vad det handlar om när det pratas om IT-baserad informationssökning mm
F 14 Initierat grupparbeten inom Gammelkroppa skogsskola med informationssökning. Även för

egen del beträffande skog och ekonomi
F 18 Sökmotorer, metodik
F 19 Tips om vilka sökmotorer om finns
F 21 Bra att kunna namn på olika sökmotorer/program
F 22 Kontakt med myndigheter
F 26 Då när jag gick kursen arbetade jag som projektledare för arbetslösa och dom behövde

vägledning i bl.a. data.
F 27 Lättare i och med att man fått lära sig lite små knep
F 31 Har snart tagit datakörkortet. Har klarat 5 sektioner av sju. Har Access och Exell kvar
F 32 Kan hitta lämpliga sökprogram
F 34 Vet hur man ska hitta information t.ex. tågtider, boka hotell, flygtider
H 40 Kan finna lantbruksmaskiner till salu på Internet
H 41 Vidgat vyerna för nyttjande
H 42 Var totalt novis om hur man sökte info via Internet så kursen kom lägligt för min del
H 44 Hitta nya informationsvägar
H 47 Hur man söker information om olika saker, e-mail o.s.v.
H 48 Jag har använt Internet även innan kursen men jag fick en hel del bra adresser
H 49 Jag hart använt Internet även innan kursen men jag fick en hel del bra adresser
H 50 Hitta enklare och bättre sökvägar för att snabbare nå informationen
H 51 Leverantörskontakter
K 55 Finna branschrelaterad information
K 58 Informationssökning företagsregister o.s.v.
K 59 Sökning
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PXQ 1U �E��IUL�WH[W

K 61 Då vi fortfarande inte har Internet i företaget består nyttan av att jag har själva kunskapen
K 64 Var med på en introduktionsträff en söndag i Karlstad. Var sen på biblioteket och övade mig

några gånger.
M 70 Jag arbetar i ett EU-projekt och söker ofta ny kunskap från Bryssel
M 71 Då jag var helt färsk så innebar kursen en kickoff för mig.
S 76 Internetanvändning OK
S 77 Hade ingen dator förrän igår 14/6-00 så jag vet inte hur mycket jag får nytta av det i

framtiden.
S 79 Letat rätt på grossister som jag har nytta av i mitt företag. Mässor mm. Hittar ständigt nya

kontaktnät.
S 80 Söker kurser, lagar, förordningar inom kvalitet och miljö.

)UnJD��F��*H�H[HPSHO�Sn�QnJRW�'X�VDNQDGH

7DEHOO�(�����6YDUHQ�Sn�IULWH[WIUnJD��F��*H�H[HPSHO�Sn�QnJRW�'X�VDNQDGH
.RP�
PXQ

1U �F��IUL�WH[W

F 6 Mer tid.
F 9 Kunskaper
F 11 Knep, genvägar.
F 14 Möjligen större individualisering men kursen uteslöt inte det. Hjälp att lägga in fasta

sökvägar. "Mina favoriter".
F 18 När man är "grön" vet man inte vad man kan sakna
F 21 Att söka t.ex. blanketter och annat hos myndigheter.
F 22 Hur man kombinerar olika sökord
F 26 Vet ej
F 27 Vidare utbildning i ämnet. Dataområdet är stort så behovet av kurser även i andra bitar är

stort för företagare
F 31 Lite mer tid bara
F 32 Kursen var för kort!
H 40 Fler lektionstimmar behövs
H 41 Mera träffsäkra sökvägar (kunna begränsa mera)
H 50 Att tiden kunde vara längre för att kunna träna mer
K 55 Mer tid.
K 57 Fler kurstillfällen
K 59 Mer tid.
K 60 Kontinuitet
K 61 Jag saknade att kunna jobba hemma med kunskaperna…men det kommer nog så

småningom.
M 70 Skulle vilja ha fler exempel på bra sökmotorer vad gäller t.ex. artiklar o.dyl.
S 79 Mera tid, kanske fler gånger. Vi var lagom med deltagare och vår lärare var toppen. Det gör

jag gärna om igen.
S 80 Kunde inte hitta i olika sökmotorer före kursen.

)UnJD�����+DU�'X�KDIW�QnJRQ�DQQDQ�Q\WWD�DY�NXUVHQ��W�H[��SULYDW"

7DEHOO�(�����6YDUHQ�Sn�IULWH[WIUnJD�����+DU�'X�KDIW�QnJRQ�DQQDQ�Q\WWD�DY�NXUVHQ��W�H[�
SULYDW"
.RP
PXQ

1U ��

F 1 Jag kan nu leta efter "privat" information typ resor etc.
F 3 Ja
F 6 Ja att använda de olika sökmaskinerna som finns
F 8 Ja
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F 9 Ja eftersom jag en PC hemma också
F 11 Ja
F 12 Ja, gällande privatekonomin vid lönesamtal, bankinformation o.s.v.
F 13 Nej!!
F 14 Hjälpte mig över initialmotståndet
F 15 Har ej Internet privat
F 18 Nej
F 19 Se fråga 7a, (=ganska mycket)
F 21 Ja, känns naturligt att beställa, biljetter, tidtabeller och resor över nätet
F 22 Ja, olika sökprogram
F 23 Ja, använder Internet även i hemmet
F 26 Ja det var min första kontakt med Internet och nu är jag nästan klar med datakörkortet
F 27 Privat
F 28 Ja, (privat understruket).
F 31 Har lite nytta av den
F 32 Ja
H 37 Ja
H 38 Ja
H 39 Nej
H 40 Ja
H 41 Något
H 45 Ja privat. Före kursen hade jag mycket liten kunskap i IT-kunskap. Efter genomförd ECDL-

körkort går det bättre.
H 47 Samma som i företaget
H 48 De adresser vi fick
H 49 De adresser vi fick
H 50 Ja man når informationen mycket lättare
H 52 Nej
H 82 Ja
K 55 Nej!
K 58 Ja
K 59 Ja
K 60 Ja
K 64 Ja något.
K 66 Nej
K 67 Nej
K 68 Nej
M 70 Roligare söka information nu
M 71 Ja, både privat och i yrket.
M 72 Ja, att söka på Internet
S 76 Till föreningslivet
S 79 Ja, inom hälso- och friskvård bl.a.
S 80 Ja, även privat sökning på nätet, ex. e-posthandel

)UnJD�����+DU�'X�QnJUD�|YULJD�V\QSXQNWHU�Sn�NXUVHQ"

7DEHOO�(�����6YDUHQ�Sn�IULWH[WIUnJD�����+DU�'X�QnJUD�|YULJD�V\QSXQNWHU�Sn�NXUVHQ"
.RP
PXQ 1U ��

F 6 Ang. fråga 2 och 8: hade ingen vetskap innan. Fråga 3: en gång i veckan och ingen egen
dator räckte inte för mig att ta in informationen. Vill ändå säga att det är ett mycket bra
initiativ och går gärna om det blir fler gånger.

F 9 Jag var mycket nöjd att få lära sig så mycket på så kort tid.
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.RP
PXQ 1U ��

F 11 Vore bra om man kunde gruppera människor med liknande kunskaper och behov av
fortbildning tillsammans.

F 13 För att kunna nyttja kunskaperna fordras en dator. Hur många har råd med det???
F 14 Den tid som stod till förfogande utnyttjades väl.
F 15 Har ej Internet på jobbet.
F 23 Att man också lär ut hur man bokar t.ex. tåg- och flygbiljetter.
F 27 Ju mer man vet desto mer vill man lära sig. Fler kurser ta kontakt med Företagarna för t.ex.

gemensamma kurser eller erbjud dem olika koncept. I Filipstads FR´s avdelning kan
intresse finnas!

F 28 En bra grund för att söka info.
F 30 Svårt att besvara enkäten då jag endast deltog en dag
F 31 Man kunde ha haft lite längre tid.
F 32 Nej
H 38 Nej
H 47 Nej
H 50 Skulle gärna ha fortsättning för vidareutbildning
H 52 Nej
K 55 Bättre datorer hade underlättat
K 57 Alldeles för få gånger
K 59 Mer kurs
K 60 Kursen var för kort!
K 62 Var tyvärr tvungen att avbryta efter en gång. Anser dock att det är bra med denna typ av

kurs.
K 66 Alltför få tillfällen
K 67 Deltog passivt, satt bredvid en annan
K 68 Halkade bara in.
M 70 Bra att biblioteken anordnar kurser!
S 79 Bibl. är en bra plats för sådan här verksamhet. Det skulle kunna ordnas även kurser med

annat innehåll. Det är en gemytlig stämning på Storfors bibliotek.
S 80 Det kanske skull varti ett par träffar till.
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)� .RUUHODWLRQVWDEHOOHU

Denna bilaga innehåller korrelationstabeller för frågorna i enkäten dels för varje
kommun för sig, dels för hela undersökningen sett under ett. Korrelationskoefficienten
mellan svaren från två frågor visar hur väl svaren på frågorna följer varandra, dvs. om
personerna i undersökningen tenderar att svara lika på båda frågorna. En positiv
koefficient visar att svaren följer varandra mer eller mindre och en negativ koefficient
visar att svaren tenderar att gå åt motsatt håll av varandra, dvs. att en person som svarar
lågt på den ena frågan tenderar att svara högt på den andra. Ju närmare noll
koefficienten är, desto svagare är sambandet och ju närmare den är ett, desto starkare är
sambandet. Koefficienten bör ligga på minst 0,7 för att ange ett samband av någon
betydelse.

Tabellerna som visas här innehåller korrelationskoefficienterna för samtliga par av
frågor från enkätundersökningen. Utvärderingen analyserar inte dessa korrelationer
formellt, men tabellerna tas med som information för den som önskar göra det.
Koefficienterna från Munkfors och Storfors baseras på väldigt få, 5 resp. 6, svar och
måste därför läsas med en viss reservation. Tabellen över alla svar visar en
korrelationskoefficient i närheten av 0,7 för några par av frågor, t.ex. mellan fråga 5,
6|NHU�'X�RIWDUH�,7�EDVHUDG�LQIRUPDWLRQ�QX�lQ�I|UH�NXUVHQ" och fråga 7, +DGH�'X�Q\WWD
DY�NXUVHQ�I|U�'LQ�YHUNVDPKHW" Det kunde vara intressant att studera dessa sammanhang
närmare. Men kan också observera att vissa koefficienter varierar kraftigt från ort till
ort. Även detta skulle det vara intressant att undersöka närmare.

)��� )LOLSVWDG�����VYDU�

7DEHOO�)�����.RUUHODWLRQVWDEHOO�I|U�HQNlWVYDUHQ�IUnQ�)LOLSVWDG
� � � � � � � � � ��

� 1, 0,14 0,07 0,11 0,02 0,14 0,44 -0,02 0,12 -0,02
� 1, 0,53 0,46 0,37 0,51 0,43 0,26 0,18 0,37
� 1, 0,39 0,35 0,51 0,33 0,33 0,22 0,31
� 1, 0,57 0,54 0,6 -0,03 -0,1 0,16
� 1, 0,77 0,65 0,03 0,04 0,15
� 1, 0,65 0,1 0, 0,18
� 1, -0,05 0,09 0,05
� 1, 0,56 0,6
� 1, 0,4
�� 1,
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)��� +DJIRUV�����VYDU�

7DEHOO�)�����.RUUHODWLRQVWDEHOO�I|U�HQNlWVYDUHQ�IUnQ�+DJIRUV
� � � � � � � � � ��

� 1, 0,11 -0,11 -0,19 0,24 0,18 0,63 0,04 0,04 -0,12
� 1, 0,5 0,19 0,63 0,64 0,47 0,64 0,67 0,79
� 1, 0,43 0,52 0,17 0,23 0,41 0,48 0,37
� 1, 0,55 0,44 0,22 0,08 0,17 0,31
� 1, 0,66 0,53 0,35 0,38 0,51
� 1, 0,53 0,44 0,48 0,66
� 1, 0,16 0,34 0,29
� 1, 0,84 0,75
� 1, 0,8
�� 1,

)��� .ULVWLQHKDPQ�����VYDU�

7DEHOO�)�����.RUUHODWLRQVWDEHOO�I|U�HQNlWVYDUHQ�IUnQ�.ULVWLQHKDPQ
� � � � � � � � � ��

� 1, 0,31 0,35 0,61 0,39 0,05 0,41 0,49 0,25 0,09
� 1, 0,39 0,55 0,55 0,45 0,61 0,24 0,33 0,24
� 1, 0,27 0,46 0,41 0,25 0, 0,25 -0,09
� 1, 0,73 0,18 0,55 0,23 0,16 -0,06
� 1, 0,61 0,83 0, -0,06 -0,22
� 1, 0,71 0, 0, 0,
� 1, 0,24 0,13 0,06
� 1, 0,83 0,74
� 1, 0,87
�� 1,

)��� 0XQNIRUV����VYDU�

7DEHOO�)�����.RUUHODWLRQVWDEHOO�I|U�HQNlWVYDUHQ�IUnQ�0XQNIRUV
� � � � � � � � � ��

� 1, -0,8 -0,33 -0,13 0,53 -0,13 0,53 -0,13 -0,13 -0,76
� 1, 0,41 -0,25 -0,88 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 0,61
� 1, 0,41 -0,1 0,41 0,41 -0,61 -0,61 -0,17
� 1, 0,38 1, -0,25 -0,25 -0,25 -0,41
� 1, 0,38 0,38 0,38 0,38 -0,41
� 1, -0,25 -0,25 -0,25 -0,41
� 1, -0,25 -0,25 -0,41
� 1, 1, 0,61
� 1, 0,61
�� 1,
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)��� 6WRUIRUV����VYDU�

7DEHOO�)�����.RUUHODWLRQVWDEHOO�I|U�HQNlWVYDUHQ�IUnQ�6WRUIRUV
� � � � � � � � � ��

� 1, 0, 0,4 0,9 0,95 -0,42 0,92 0,5 1, 0,
� 1, 0,38 0,23 0,06 0,54 0,18 0,77 0,25 0,88
� 1, 0,54 0,64 0,2 0,52 0,4 0,17 0,56
� 1, 0,93 -0,38 0,9 0,6 0,8 0,11
� 1, -0,37 0,93 0,48 0,88 0,09
� 1, -0,48 0,42 0,41 0,79
� 1, 0,46 0,79 0,09
� 1, 0,79 0,76
� 1, 0,38
�� 1,

)��� $OOD�VYDU�VDPODW�����VYDU�

7DEHOO�)�����.RUUHODWLRQVWDEHOO�I|U�VDPWOLJD�HQNlWVYDU
� � � � � � � � � ��

� 1, 0,15 0,08 0,2 0,22 0,11 0,5 0,08 0,13 -0,06
� 1, 0,5 0,42 0,42 0,56 0,46 0,35 0,29 0,43
� 1, 0,41 0,41 0,43 0,33 0,29 0,26 0,29
� 1, 0,64 0,42 0,55 0,11 0,06 0,15
� 1, 0,58 0,69 0,18 0,16 0,13
� 1, 0,51 0,23 0,15 0,35
� 1, 0,11 0,19 0,1
� 1, 0,69 0,68
� 1, 0,57
�� 1,
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*� 1HGEU\WQLQJ�DY�GH�ROLND�PnOHQ�L�PlWEDUD�NULWHULHU

Denna bilaga visar, med stöd av Tabell G.1 och Tabell G.2, hur projektets mål, d.v.s.
huvudmål, förväntat resultat och de två stegen, har brutits ner efter tema och sedan
grupperats om till kriterier så att de lättare går att utvärdera.

*��� )UDJPHQWHULQJ�DY�SURMHNWPnOHQ

Ref.kolumnen i Tabell G.1 visar numren på målfragmenten, så att det ska vara möjligt
att spåra varje rads ursprung efter omgrupperingen. Nästa kolumn, Målfragment,
innehåller fragmenten från de olika måldelarna med ett fragment per rad. Kolumn
nummer tre har vi kallat Tema. Där har vi en mer komprimerad beteckning på
målfragmenten. Detta var till hjälp för oss när vi skulle gruppera om målfragmenten, så
att liknande målfragment samlades som ett kriterium. Den fjärde kolumnen innehåller
indikatorer, d.v.s. frågor från intervju (I) och enkät (E). Numret är frågans nummer från
resp. undersökning. Som indikatorer har vi valt sådana frågor vars svar vi tror kan visa
om resp. målfragment har uppfyllts. För vissa indikatorer är inte kopplingen så
uppenbar. Dessa svaga indikatorer står inom parentes.

7DEHOO�*�����1HGEU\WQLQJ�DY�PnOGHODU�L�PnOIUDJPHQW
5HI� 0nOIUDJPHQW 7HPD ,QGLNDWRU
� +XYXGPnO
1a Initiera Inviga, kunskap E3 E6
1b och stimulera Sporra, handling I3 E4 E5 E7
1c små och medelstora företag målgrupp I5
1d till användning av IT-baserad information i

databaser och via Internet
Lärt DWW använda
(bättre)

I3 E5 E6 (E7)

����� )|UYlQWDW�UHVXOWDW
2a Företagare och anställda i småföretagen Målgrupp, markn.för. I5
2b skall läras att själva använda informationssökning

via Internet
*|UD sökningar själv I3 E5 E6

2c och visas på nyttan Nytta E4 E5 E6 E7
2d både med gratismaterial och avgiftsbelagda db I3 E7
3a Samtliga små och medelstora företag i området Målgrupp: VDPWOLJD

dvs.
informationsdelen,
markn.för.

-

3b skall känna till vilka elektroniska
informationsresurser som är lämpliga just för dem

ta till sig info
känna till – just för
dem

citera dagbok
(anekdotiskt),
E4, E7, E2,
(E6)

4a Biblioteket ska ha utbildat 75% av de små och
medelstora företagen i området

Målgrupp: ��� dvs.
kursdelen, markn.för.

Antal
kursdeltagare

4b så att de kan göra enkla sökningar själva *|UD enkla sökningar I3 E4 (E5, E6)
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5HI� 0nOIUDJPHQW 7HPD ,QGLNDWRU
själv

4c och veta vart man kan vända sig för att få
avancerade sökningar gjorda

9HWD var avancerade
sökningar görs

-

��� ��VWHJ
5 skapa en infrastruktur för bibliotekens IT-resurser

inom målområdet
Skapa förutsättningar I2 (I4) E9 E10

+ fakta +
”okulär
inspektion”

6a marknadsföra Marknadsföring I3 (obj) I5
(subj)

6b.1 och tillgängliggöra resurserna fysiska I2 I3 (I4) I7
E9

6b.2 mentala (kunsk.) (I3) (I4) E8
6c för småföretagare, Primär målgrupp I3 I4 I5
6d grupper och enskilda som står i begrepp att starta

eget samt för övriga med informationsbehov,
allmänheten inkluderad

Sekundär målgrupp -

*���2PJUXSSHULQJ�DY�PnOIUDJPHQWHQ

Vi har grupperat om målfragmenten och samlat de som hade liknande tema, ev. de som
hade liknande indikatorer. Det resulterade i fem kriterier som syns i nya rader i fetstil i
Tabell G.2. Varje kriterium har fått en beteckning. Samtidigt har vi samlat de
gemensamma indikatorerna för fragmenten under det kriteriet.

7DEHOO�*�����2PJUXSSHULQJ�DY�PnOIUDJPHQW�RFK�GHILQLWLRQ�DY�NULWHULHU
5HI� 0nOIUDJPHQW .ULWHULXP ,QGLNDWRU

)|UXWVlWWQLQJDU� I|U
DWW� JHQRPI|UD
SURMHNWHW� KDU
VNDSDWV�

,��,��(���,��

5 Skapa en infrastruktur för bibliotekens IT-resurser
inom målområdet

Skapa förutsättningar I2 (I4) E9 E10
+ fakta +
”okulär
inspektion”

0DUNQDGVI|ULQJHQ
KDU� QnWW� XW� WLOO
PnOJUXSSHQ

,���,��,��

6a Marknadsföra Marknadsföring I3 (obj) I5
(subj)

2a Företagare och anställda i småföretagen Målgrupp, markn.för. I5
1c små och medelstora företag Målgrupp I5
6c för småföretagare, Primär målgrupp I3 I4 I5
4a Biblioteket ska ha utbildat 75% av de små och

medelstora företagen i området
Målgrupp: ��� dvs.
kursdelen, markn.för.

Antal
kursdeltagare

6d grupper och enskilda som står i begrepp att starta
eget samt för övriga med informationsbehov,

Sekundär målgrupp -
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5HI� 0nOIUDJPHQW .ULWHULXP ,QGLNDWRU
allmänheten inkluderad

5HVXUVHUQD� lU
WLOOJlQJOLJD� I|U
PnOJUXSSHQ

,�� ,�� �,�� ,�
(��(��(��

6b.1 och tillgängliggöra resurserna Fysiska I2 I3 (I4) I7
E9

6c för småföretagare, Primär målgrupp I3 I4 I5
6b.2 mentala (kunsk.) (I3) (I4) E8
2d både med gratismaterial och avgiftsbelagda db I3 E7
3a Samtliga små och medelstora företag i området Målgrupp: VDPWOLJD

dvs.
informationsdelen,
markn.för.

-

4a Biblioteket ska ha utbildat 75% av de små och
medelstora företagen i området

Målgrupp: ��� dvs.
kursdelen, markn.för.

Antal
kursdeltagare

.XUVGHOWDJDUQD� KDU
NXQVNDS�RP�V|NQLQJ

(�� �(�� ¼(�
(���(��

1a initiera Inviga, kunskap E3 E6
3b skall känna till vilka elektroniska

informationsresurser som är lämpliga just för dem
ta till sig info
känna till – just för
dem

citera dagbok
(anekdotiskt),
E4 E7 E2 (E6)

4c och veta vart man kan vända sig för att få
avancerade sökningar gjorda

9HWD var avancerade
sökningar görs

-

.XUVGHOWDJDUQD� J|U
HJQD�V|NQLQJDU

9lUGHUD� RFK
EHVWlP� ,�� (�
(���(��(��

1b och stimulera Sporra, handling I3 E4 E5 E7
1d till användning av IT-baserad information i

databaser och via Internet
Lärt DWW använda
(bättre)

I3 E5 E6 (E7)

2c och visas på nyttan Nytta E4 E5 E6 E7
2b skall läras att själva använda informationssökning

via Internet
*|UD sökningar själv I3 E5 E6

4b så att de kan göra enkla sökningar själva *|UD enkla sökningar
själv

I3 E4 (E5, E6)
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+� 2UGI|UNODULQJDU

Främjandemotiv motiv att förbättra
Impact andra effekter än de som direkt kan knytas till

verksamheten
Informationssökning i denna uppsats begränsat till att söka IT-

baserad information
Initiera inviga
Input resurser som förs in i ett system
IT-baserad informationssökning information sökt i databaser och på Internet
ITF information till företag
ITF-projektet vårt arbetsnamn på projektet ITF på

biblioteken
ITF på biblioteken namn på det EU-projekt som utvärderats
Kontrollmotiv en vilja att kontrollera om vissa mål uppfyllts
Kumulativt diagram diagram där varje värde inkluderar summan av

alla tidigare värden
Kvalitativ metod en metod som innebär tolkning av information
Kvantitativ metod en metod där information omvandlas till siffror
Median det värde som har lika många värden över sig

som under sig, ej att förväxla med medelvärde
Måldel del av huvudmål, förväntat resultat och två

steg
Nyttoinriktad modell en modell där resultatet ska komma till

användning
Output det resultat som är direkt observerbart
Processinriktad modell en modell där fokus ligger på genomförandet
Produktinriktad modell inriktas mot resultatet
Resultatutvärdering vår översättning av "performance evaluation"
Stimulera öka aktiviteten
Teoriinriktad modell en metod som tar sin utgångspunkt i teorin

bakom verksamhetsmålet
Typvärde det värde som förekommer flest gånger


