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Sammanfattning 

Biblioteken som plats för teknik är något som diskuteras och förändras. Den teknik som här undersöks är surfplattor och 

de bibliotek som undersökts närmre är biblioteket Miini (målgrupp 0-5 år) och biblioteket Dynamo (målgrupp 15-25 år) 

i Göteborg. Frågeställningen lyder: Hur påverkar bibliotekariers attityder till ny teknik deras kunskaper och 

tillgängliggörande av teknik på bibliotek? Hur går surfplatteverksamheten och bibliotekariernas kunskaper kring 

surfplattor att utvecklas? 

Studiens resultat visar att attityden till surfplattan inte nödvändigtvis påverkar bibliotekens tillgängliggörande av 

teknik. Däremot finns det ett behov hos bibliotekarier att ha en gemensam strategi vad gäller syftet med surfplattan och 

vad den ska användas till. Förslagsvis kan surfplatteverksamheten utvecklas om personalen får undervisning i vilka 

applikationer (appar) som passar vilken ålder på biblioteket Miini. Biblioteken bör också ha en gemensam strategi kring 

varför surfplatteverksamheten finns för att motivera den för sig själva och för besökare. 

 

Begreppsförteckning 

TAM: Technology Acceptance Model. En metod som mäter acceptans av ny teknik inom informationstekniska yrken. 

Surfplatta, Ipad, Applikation: En surfplatta styrs med fingrarna direkt på plattans pekskärm. En surfplatta är Apple-

tillverkade Ipad som släpptes 2010. Användningsområden för surfplattor är att surfa på nätet, spela spel, se på film eller 

läsa e-böcker. Programmen till surfplattorna kallas applikationer (appar) och är särskilt tillverkade för surfplattans eller 

telefons Apple- eller Androidteknik. 

Attityd: Begreppet används här främst i kontexten teknik och hur bibliotekarier accepterar teknik i sitt arbete. 

Attitydbegreppet har en kognitiv del hur uppfattningar och tankar om något ser ut, en affektiv del hur pass positiva eller 

inställda vi är till något och hur vi utifrån detta beter oss inför tekniken i den intentionella attityden. 

 

Abstract 

The library as a place for technology is a topic for discussion. The technologies examined here are tablets and the 

libraries examined are Miini (target group 0-5 year olds) and the Library Dynamo (target group 15-25 year olds) in 

Gothenburg. The issue is: How do librarians' attitudes to new technology reflect their skills and whether tablet 

technology is made available in libraries? How can the tablet activity and the librarians' knowledge of tablets improve? 

 Results demonstrate that the attitude to technology does not necessarily affect how the librarians make the 

technology available in the library. However, there is a need for librarians to have a common strategy to frame the 

justification of the tablets and what they will be used for. Staff should receive training in the applications (apps). 

Libraries should also have a joint strategy to frame their justification for having tablets. 

 

List of concepts 

TAM: Technology Acceptance Model. A method that measures the acceptance of new technologies in information 

technology professions. 

Tablets, Ipad Application: A tablet is controlled with your fingers directly on the tablets touchscreen. An Ipad is an 

tablet made by Apple, released in 2010. The tablet has many uses but the most popular ones are surfing the web, 

playing games, watching movies and reading e-book. Applications to the tablet are called apps and are specially made 

to fit the technology behind Apple and Android manufactured tablets. 

Attitude: The main use of the concept attitude in this study is in the context of technology, and how librarians accept 

technology in their work. Attitude can be seen from cognitive, affective and conative aspects. 
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1 Inledning  

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken "ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 

att erbjuda böcker, informationsteknik [min kursiv] och andra medier anpassade till deras behov för 

att främja språkutveckling och stimulera till läsning" (1996:1565, 9 §). Paragraf elva i Unescos 

folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006) under folkbibliotek lyder att: "Underlätta 

utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning". En typ av 

informationsteknologi är surfplattor, vilka bibliotek har börjat köpa in.  

Utvärderingsobjektet för denna utvärdering begränsar sig till två bibliotek i Göteborg: Miini för 

barn 0-5 år och Dynamo för ungdomar 15-25 år, som båda köpt in fler surfplattor, så kallade Ipads.1 

Dessa bibliotek har tillfälliga lokaler eftersom Göteborgs Stadsbibliotek, där de vanligtvis ligger, 

byggs om mellan 2012-2014. 

Det är tydligt att surfplattor blivit vanligare. I Sverige visar Findahl (2012) i undersökningen 

Svenskarna och Internet 2012 hur vanligt det är att surfplattan används i hemmen - var femte 

svensk och var tredje barnfamilj använder en surfplatta. Användningen av surfplattor har enligt 

samma undersökning gått upp med ungefär 20 % mellan 2011 och 2012. 

Bibliotek har ett rykte om sig att vara föråldrade i sin syn på teknik menar Rydsjö och Elf (2007). 

Att biblioteken behöver uppdatera sig är i många fall inte ovanligt. Den nya tekniken har anammats 

sent och använts på ett ofördelaktigt sätt. Särskilt folkbiblioteken brukar anses bestå av två läger där 

den ena är öppen för den nya teknikens möjligheter och den andra är teknikfientlig. Det sistnämnda 

lägret anser att bibliotek är en plats för böcker och inget annat (2007, 58). De för utvärderingens 

aktuella biblioteken Miini och Dynamo är bibliotek som snabbt följt med i utvecklingen. Ändå 

visade det sig vid ett initialt besök vid både Miini och Dynamo att det finns en okunskap kring 

surfplattorna på biblioteket, detta eftersom bibliotekarierna jag först möter hänvisar mig vidare till 

någon ”som kan surfplattorna bättre”. Eftersom Miini och Dynamo är bibliotek för barn och 

ungdomar vilka antas ha kunskaper i teknik, vore det vettigt att också bibliotekarierna har 

kunskaper i tekniken de tillgängliggör. 

Spacey, Goulding & Murray (2003) poängterar i sin studie ICT and change in UK public 

libraries: does training matter? över attityder till internet att bibliotekarier kommer behöva förhålla 

sig till olika former av teknik (I deras fall inte bara internet). Surfplattor är därför inte den enda 
                                                

 

 

 
1 Se 1.1 Bakgrund, sidan 2 
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tekniken som bibliotekarier kommer behöva förhålla sig till i framtiden utan bara en aspekt av den 

nya teknik som finns kring oss. 

 

1.1 Bakgrund 

Surfplattan är en relativt ny teknik som slog igenom med Apple-tillverkade Ipad under 2010. 

Surfplattan är en slags dator, men där det istället för mus är genom de egna fingrarna som plattan 

styrs. Att surfa på nätet är en vanlig användning, liksom att spela, se på film eller läsa e-böcker. 

Programmen möjliga till surfplattorna är så kallade applikationer (appar), som laddas ner via 

särskilda platser på internet såsom App Store tillhörande tillverkaren Apples surfplattor och 

telefoner samt Google Play för surfplattor eller telefoner med operativsystemet Android. De 

applikationer som laddas ner från affärerna finns ofta hos den andra distributören, men ofta är en 

applikation inriktad på bara Apple- eller Androidteknik. Är de program som laddas ner specifikt för 

surfplattor eller mobiltelefoner. Dessa är ofta utformade för att vara särskilt interaktiva till 

surfplattans speciella funktioner (Internetkälla 2, 3, 4: Nationalencyklopedin). 

 Surfplattorna i Dynamos lokaler är fixerade vid soffor och på Miini är surfplattorna fixerade vid 

soffor och sittpuffar. Dynamo har haft sina surfplattor sedan 2012 och Miini sedan 2010. Vem som 

helst kan låna surfplattorna vid dessa fixerade platser. Till surfplattan finns oändliga möjligheter 

med applikationer (appar). Appar är program specifikt utvecklade till surfplattans pekskärm. Utifrån 

apparna kan barnen uppleva mycket kring texter som en bok inte erbjuder. Exempelvis finns 

applikationer i form av ett läsverktyg, ljudtränare och andra interaktiva funktioner gör surfplattan 

till ett användbart verktyg för barn och unga menar Hutchison, Beschorner, Schmidt-Crawford 

(2012, 15ff) i Exploring the use of the iPad for literacy learning. De allra yngsta barnen har svårt att 

styra en mus, medan surfplattans pekskärm är enklare att navigera. Dessutom finns möjligheten för 

fler barn att samtidigt styra en applikation. 

Nedan redovisas en bakgrund med fokus på digital kompetens hos barn och ungdomar samt hos 

bibliotekarier. Begreppet attityd som jag förstår förklaras också. 

 

1.11 Digital kompetens 

Att barn växer upp med teknik och har lätt för att lära sig den är en genomgående tanke i Rydsjö 

och Elfs (2007) Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En kunskapsöversikt. Detta gör det möjligt 

för bibliotekarier att lära sig av barnen och ungdomarna. Däremot betyder inte barnens eventuella 

tekniska kunskaper nödvändigtvis att bibliotekarien kan stå bredvid utan att kunna hjälpa i 
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användningen av ny teknik. I ett digitaliserat samhälle ska fler ha tillgång till tekniken, annars 

bildas det som kallas en digital klyfta. De som står utan teknikkunnighet blir tvungna att lära sig för 

att inte hamna utanför när allt mer i samhället sköts elektroniskt.  

Att den digitala klyftan gäller också barn och unga är något Kåring Wagman (2012, 11) i ”Det 

unga internet: om bibliotek och mediekunnighet” påminner om. Alla familjer har inte råd eller 

kunskaper kring teknik. Det är viktigt att barnen och ungdomarna har tillgång till och är delaktiga i 

den nya tekniken för att inte hamna utanför. I ett rättvist digitaliserat samhälle ska alla ha tillgång 

till och kunskaper om tekniken; utvecklingen kan göra den digitala klyftan större och större. Att 

vara deltagande menar Aabo (2005, 208, 210) i The role and value of public libraries är en 

förutsättning för att vara med i samhället och en viktig del i demokratin. 

"Biblioteken erbjuder barnen att bli digitalt kompetenta, även om de inte har dator hemma." Så 

skriver Kåring Wagman (2012, 1). I samma skrift nämns hur viktigt det är att få 

informationskompetens i tidig ålder, för att klara skolan och framtiden som alltmer präglas av 

teknik och förutsättningen att förstå denna (Ibid., 4). Den digitala klyftan, där okunskap i 

informationsteknik bildar utanförskap, har fått sin uppmärksamhet vad gäller de äldre, när där också 

finns en digital klyfta även hos de unga (Ibid., 11). 

Digital kompetens är något som alla behöver. Teknik används dagligen på de flesta arbetsplatser 

och samhällsinstanser som tillgängliggör information digitalt, information som den utan digital 

kompetens kan missa. Det är inte svårt att motivera att barn och unga behöver kompetenser i ny 

teknik. Aabo (2005, 210) menar att bibliotekens roll egentligen inte förändrats med den nya 

tekniken, bara att alla ska ha tillgång till informationen i form av ny teknik, för att det ska vara 

demokratiskt. Genom digital kompetens lär sig barnen därför inte bara teknik, utan även litteracitet; 

att läsa och förstå texters djup. 

 

1.12 Bibliotek och digital kompetens 

Surfplattorna har gjort framsteg på förskolorna, som visats upp i media den senaste tiden. Detta i 

form av entusiastiska pedagoger som delar sina historier om hur barn upptäcker surfplattor. 

Surfplattorna har därför kallats interaktiva, bland annat för barn i de yngre åldrarna. Denna 

interaktivitet handlar bland annat om att agera med texter på helt nya sätt där barnen inte bara kan 

läsa utan också lyssna, peka och själva spela in ljud och bild (Aabo, 2005, 16f). Förskolorna har 

kommit en bit med användningen av surfplattor. Med tanke på bibliotekens starka roll inom 

förskolan och skolan, borde de också följa med i denna tekniska utveckling - särskilt de två 

biblioteken Miini och Dynamo som riktar sig till barn och unga. Båda biblioteken är en del av 
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Göteborgs stadsbibliotek där respondent D menar att de ständigt försöker anamma ny teknik (källa: 

Intervju D). 

Visserligen är pedagogens arbete på förskolan annorlunda mot hur folkbibliotekariens arbete ser 

ut. Biblioteken och förskolan arbetar ändå nära varandra genom tillgängliggörandet av litteratur. En 

resurs (här surfplattor) som finns på biblioteket ska även kunna användas i linje med de 

rekommendationer och mål som finns på bibliotek. Är det många i personalen som inte har 

kunskaper kring resurserna blir detta ett hinder. Biblioteken kan däremot ha nog att göra med att 

läsa in sig på litteratur än att också tillgängliggöra och kunna teknik. Fler bibliotekarier vid ett 

initialt möte och efter inspelning i intervjuer poängterade detta hur man ska hinna med, som är ett 

vanligt problem i biblioteksvärlden. 

Bibliotekariens teknikförståelse kan ändå bli en förutsättning för att visa ett alternativt utbud till 

de rena "nöjesapparna". Biblioteken ska förutom att ha det Rydsjö och Elf (2007, 36) kallar en 

fostrande roll också ge barnen ett frirum, där de får styra själva. Det finns många pedagogiska 

resurser där barnen både leker och lär, utan att utsättas för reklam eller missvisande budskap menar 

Spacey et al. (2003). En bred kunskap om surfplattorna och dess möjligheter blir ett viktigt led i ett 

arbete med surfplattor och att tillgängliggöra både utvecklande appar och "nöjesappar".  

Bibliotekariers attityder till surfplattor är en viktig aspekt i uppsatsen, för att se hur surfplattan 

tillgängliggörs på biblioteken. Det jag menar med attityd går att förklara med de definitioner av 

begreppet attityder som finns i Nationalencyklopedin; kognitiva, affektiva och intentionella 

attityder (Internetkälla 1). Vad en person tror ett objekt har för egenskaper samt värderingen av 

dessa egenskaper är den kognitiva attityden. Hur bra eller dåligt något tycks vara framgår i den 

affektiva attityden. Den intentionella attityden visar hur handlingen påverkas av attityden till 

objektet. Att ha en attityd mot något ska kunna ”förenkla hanteringen av information” och ge en 

mall för hur en person kan handla i olika situationer. Mer övergripande attityder kan vara svåra att 

förändra, medan attityder mot specifika objekt kan vara lättare att förändra (Ibid.). Min bild av 

begreppet attityd i kontexten surfplattor blir följande: 

• Det som bibliotekarien tror sig veta om surfplattans bra eller dåliga egenskaper (kognitiv 

attityd) 

• Hur pass positiv eller negativ bibliotekarien är till surfplattor (affektiv attityd) 

• Hur handlingen, det vill säga tillgängliggörandet av surfplattan, påverkas av attityden till 

surfplattan (intentionell attityd) 
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1.2 Syfte 

Syftet med utvärderingen är att undersöka bibliotekariers attityder och kunskaper om surfplattorna 

på biblioteken Miini och Dynamo i Göteborg. En viktig del i detta är att se hur bibliotekarierna till 

en början fått kunskaper om surfplattorna, i form av undervisning eller annat och hur man skulle 

kunna/vill utveckla sina kunskaper. Går det kanske till och med att se hur bibliotekariers attityder 

till surfplattor påverkar verksamheten med surfplattorna? Genom att jag samlar kunskaper vid 

biblioteken om surfplattorna och vidarebefordrar detta till biblioteken kan de lära sig av varandra 

och utveckla surfplatteverksamheten. 

En begränsning i denna utvärdering är de fåtal intervjuer som gjorts, på grund av uppsatsarbetets 

tidslängd. Att se några större attityders påverkan på surfplatteverksamheten får framtida 

undersökningar stå för, denna uppsats fokuserar på attityder som kan påverka tillägnande av 

tekniken. Större vikt kommer läggas vid kunskaper och önskemål om fortbildning i surfplattorna då 

denna utvärdering förhoppningsvis är tacksam att arbeta vidare med för bibliotekarierna på Miini 

och Dynamo. 

Det är också för bibliotekarierna denna utvärdering görs; att diskutera deras tillägnande av 

tekniken och deras attityd till tekniken ger en bredare kunskap och möjlighet att diskuteras vidare. 

Vid initiala möten med biblioteken möttes jag två gånger av negativa attityder då jag ville veta mer 

om surfplatteverksamheten. Oavsett om detta var en slump eller inte finns möjligheten att 

bibliotekarierna har större kunskaper än de tror om teknik då surfplattorna ändå funnits i på 

biblioteken ett tag, liksom att möjligheterna med surfplattorna är fler än vad eventuellt 

teknikfientliga bibliotekarierna tror. Nästa led skulle där bli att servicen för användarna förbättras, 

om personalen vet vad de förmedlar och varför.  

Samtidigt är det bibliotekarierna själva som kan sin verksamhet, och jag som utomstående kan 

inte få en total inblick. Resultaten är endast en aspekt av verksamheten där det finns så mycket mer 

än bara de frågor jag ställt. Innan uppsatsperioden började besökte jag biblioteken och samtalade 

med några bibliotekarier via mail. Utifrån dessa initiala besök och genom mailkontakt valde jag 

frågor till intervjuer och ingång till utvärderingen. 

Jag hoppas biblioteken kan använda resultatet av utvärderingen, exempelvis till fortbildning i 

användningen av surfplattorna. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna är: Hur påverkar bibliotekariers attityder till ny teknik deras kunskaper och 

tillgängliggörande av surfplattor på bibliotek? Hur går surfplatteverksamheten och bibliotekariernas 

kunskaper kring surfplattor att utvecklas? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens första del, inledningen, har motiverat varför ny teknik är viktigt på bibliotek, varför det 

bör utvärderas och vilka frågeställningar som är relevanta för denna utvärdering. Den andra delen 

följer de metoder som använts. Där förklaras varför semistrukturerad intervju använts och varför 

formulär baserade på metoden Technology Acceptance Model (TAM) har använts. Metodernas 

brister förklaras sist i denna del. Därefter presenteras det urval respondenterna består av och vilka 

hinder som funnits i urvalet. Sist i den andra delen förklaras begreppen Ipad, surfplatta och 

applikation (app). Den tredje delen visar på den forskning jag funnit intressant för syftet. Fjärde 

delen redovisar resultatet av intervjuerna och formulären och diskuterar detta i förhållande till 

syftet. Sista delen kopplar tillbaka till forskningsmaterial i metoddelen och i kapitlet med tidigare 

forskning. 

 De gånger ett nytt begrepp nämns markeras dessa ord med fetstilt. I de fall hänvisningar inom 

den egna uppsatsen inte är tydliga används fotnoter. 



  
 

7 av 31 

2 Metod 

Datainsamlingsmetoderna bestod av semistrukturerade intervjuer och formulär baserade på 

Technology Acceptance Model (TAM). Närmast förklaras varför den kvalitativa metoden passar 

utvärderingen, och hur den semistrukturerade intervjun såg ut. Därefter presenteras TAM och 

förutsättningarna för formulären. Sist nämns hur respondenter valdes ut och vad i dessa metoder 

som kan kritiseras. 

Eftersom Bryman (2011) menar att den kvalitativa analysen lämpar sig för att utforska ett 

outforskat område tyckte jag att denna metod lämpade sig i studien av surfplattorna. Surfplattorna 

är nämligen ett ganska nytt fenomen, och forskningen kring dem inte särskilt bred. Kritiken som 

finns mot kvalitativ forskning är bland annat att den som genomför undersökningen bara kan se vad 

som är viktigt i en undersökning utifrån en egen uppfattning. För att undgå detta i så stor 

utsträckning som möjligt iakttog jag utvärderingsobjekten bibliotekarierna mycket, lät dem tala fritt 

och fick en uppfattning om vilka frågor som kunde tänkas vara viktiga. Jag försökte vara så objektiv 

som möjligt, men i en kvalitativ studie är det svårt, liksom bristen på erfarenhet av utvärderingar. 

Jag utforskade resultatet av intervjuerna genom att jämföra svaren från respondenterna som 

utgjorde en grupp av ”chefspersonal” eller ansvariga i surfplatteverksamheten (dessa båda 

bibliotekarier med ”högre positioner” som arbetade lite på Miini eller Dynamo, men mestadels 

administrativt) med respondenterna som utgjorde ”golvpersonal” (den personal som ”bara” 

arbetade ”på golvet” vid biblioteken Miini eller Dynamo). Den komparativa analysen fungerade 

som ett slags kvalitetsmått i bedömningskriterierna - hur ansvarig personal förväntade sig att 

surfplatteverksamheten skulle se ut fick vara en utgångspunkt att jämföra med hur den 

”golvpersonalen” såg på verksamheten. Det finns inga officiella mål med verksamheten vid Miini 

och Dynamo bibliotek, därför var det intressant att se om bibliotekariernas tankar om verksamheten 

går ihop. 

2.1 Intervjuguide 

Först genomfördes semistrukturerade intervjuer med ”chefspersonal” eller ansvariga i 

surfplatteverksamheten, för att fastställa bakgrunden med surfplatteverksamheten. Sedan 

genomfördes även semistrukturerade intervjuer med ”golvpersonal” vid biblioteken. Den 

semistrukturerade intervjun fungerade då det fanns möjlighet att ha en intervjubeskrivning med 

specifika frågor, med möjligheten att ändå hålla dem fria och öppna för nya aspekter. Att hålla 

intervjuerna öppna var speciellt viktigt då surfplattor var ganska outforskad mark i forskning vad 

gäller bibliotek.  
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Efter detta intervjuades några i ”golvpersonalen” som arbetar specifikt på Miini eller Dynamo. 

Denna andra del av personalen var personal med blandad teknisk kompetens, bestående av den 

personal som inte nödvändigtvis har lärt sig surfplattan men ändå arbetar på biblioteken Miini eller 

Dynamo. Att intervjua ”golvpersonalen” efter att ha intervjuat ”chefspersonalen” eller de ansvariga 

för surfplatteverksamheten kan gynna sistnämnda och missgynna ”golvpersonalen”, eftersom deras 

åsikter hörs i andrahand. Dock ansåg jag att intervjuer med ”chefspersonal” eller personal ansvarig 

för verksamheten var ett måste för att förstå verksamheten, eftersom inga styrdokument fanns.  

Respondenterna nämns som respondent A-E, och jag nämner inte vilka som arbetar var eller hur 

länge de arbetat på biblioteken. Detta för att låta dem vara anonyma i redovisningen av resultaten, 

men också för att kunna skilja dem åt. ”Chefspersonal” eller personal ansvarig för 

surfplatteverksamheten är respondent A och D medan ”golvpersonal” består av respondent B, C och 

E. Två av intervjuerna transkriberades, en med ”chefspersonal” eller personal ansvarig för 

verksamheten (A) och med bibliotekarier som hade möjlighet att gå undan (B, C) de som inte 

transkriberades skrevs ner och i två fall skickades uppföljningsmail ut angående oklarheter. De 

intervjuer (E, D) som inte transkriberades skedde i en stökigare miljö, på biblioteket Miini samt i ett 

lunchrum. 

Intervjuerna styrdes så lite som möjligt, så att bibliotekarierna själva fick berätta sin historia om 

sitt förhållande till surfplattan. När bibliotekarierna visade att de hade mycket att tala om kring 

surfplattorna försökte jag inte styra med frågorna. När respondenterna gick utanför 

utvärderingssyftet gjordes försök att använda sonderingsfrågor för att få höra mer om något som 

nämnts tidigare i intervjun (2011). Dessa sonderingsfrågor hade dock kunna tillvaratas oftare, då 

intresset för att lyssna tog över. 

I bilaga 12 presenteras en intervjuguide för intervjuerna riktade till ”chefspersonal” eller 

ansvariga för surfplatteverksamheten. Denna bilaga gjordes inte om speciellt mycket inför 

intervjuer med ”golvpersonal” på biblioteken. Först ställdes bakgrundsfrågor och allmänna frågor 

för att värma upp och få en allmän bild av attityder kring surfplattan. Frågorna som rörde 

"Erfarenhet av teknik" försökte ge förståelse för hur personalen lärt sig surfplattorna, alltså hur de 

introducerats till surfplattorna på biblioteket. "Bibliotek och teknik" sökte svar på en attityd till 

teknik på bibliotek, om det är bibliotekens uppgift och hur surfplattorna påverkar barn. Genom att 

                                                

 

 

 
2 Se Bilaga 1: Intervjuguide, sidan 27 
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ställa frågor om appar och användningen av dessa på biblioteken ville jag se kunskapen på en 

djupare nivå i "Användningen av surfplattorna på biblioteken". De sista frågorna, "Besökarnas 

attityder och frågor till surfplattorna", undersöker hur bibliotekarierna förhåller sig till besökarnas 

attityder till surfplattorna. 

 

2.2 TAM som insamlingsmetod för formulär 

Spacey, Goulding & Murray (2004, 552) i Exploring the attitudes of public library staff to the 

Internet using the TAM listar TAM-formulärets olika punkter för att mäta bibliotekariers attityder 

gentemot ny teknik. Spacey et al. förklarar TAM som att det mäter de attityderna kring ny teknik (I 

deras fall Internet) och hur det påverkar det efterföljande beteendet. Utifrån punkterna som mäter 

acceptansen, men även efter intervjuer med bibliotekspersonal, utformades formulären3 som sändes 

via e-post till Miini bibliotekets och Dynamo bibliotekets anställda.  

Nedan görs först en beskrivning av TAM utifrån den version Spacey et al. (2004) använt i sin 

undersökning kring bibliotekspersonals acceptans av Internet. Därefter diskuteras de begränsningar 

och nackdelar som fanns i formulären som metod. 

Från början var det Fred Davis som 1986 utformade TAM, men inte specifikt riktat mot bibliotek 

utan snarare acceptansen av nya informationssystem i informationstekniska yrken överhuvudtaget. 

Spacey et al. (2004) riktar sig däremot specifikt till bibliotekariers acceptans i artikeln Exploring the 

attitudes of public library staff to the Internet using the TAM valde jag se närmre på denna. 

En viktig aspekt i bedömningen av attityden som nämns i Spacey et al. (Ibid., 552f) är att 

bibliotekarien antingen accepterar tekniken genom att den går att använda utan problem, eller om 

bibliotekarien kan se nyttan med tekniken för andra. (Ibid., 553). Min tolkning av nyttan med 

tekniken för andra är att användbarheten för besökarna går i första hand, och att attityden hos 

bibliotekarierna till tekniken kan vara negativ men att attityden till tillgängliggörandet kan vara 

positiv. 

 De olika delar som TAM formuläret mäter är: respondenternas kunnighet och känsla för att hjälpa 

besökare samt mäter utifrån ”1 håller absolut inte med” till ”5 håller helt och hållet med” hur 

attityder påverkar användningen av Internet (Spacey et al., 2004, 556). Acceptans av teknik mer än 

                                                

 

 

 
3 Se Bilaga 2: Ipad på Miini & Dynamo – formulär riktat till alla anställda, sidan 29 
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attityd är vad TAM mäter (Ibid., s 552) men jag tror att attityden påverkar acceptansen och därför är 

viktig att se över. Spacey (Ibid.) menar att attityd utövar inflytande på det faktiska beteendet med 

tekniken, det jag tolkat som den intentionella attityden. 

Genom att använda TAM för att mäta uttalanden angående attityd till teknik visade formulären ett 

samband mellan beteende kring teknik och attityd till teknik; att beteendet påverkades av attityden. 

Dessutom tycker Spacey et al. (Ibid., 562) deras undersökning visar att hur personalen 

kommunicerar med andra inom organisationen (Ibid., 562). 

Resultatet från Spacey et al. (Ibid., 561f) presenteras och jämförs statistiskt. Deras resultat visar 

att personalen generellt är positiv till internet och sin användning av det i arbetet, men att det finns 

en del som är negativt inställda till internet (Ibid., 556, 559, 562). Att hjälpa besökare att använda 

internet är något de flesta tycker känns positivt (Ibid., 556). En annan viktig upptäckt Spacey et al. 

framhäver är att hur personalen kommunicerar med andra inom organisationen påverkar attityden 

och användandet av internet. Utifrån det resultatet kommer Spacey et al. (Ibid., 562) fram till att 

attityder riktade mot användningen av internet är starkt förknippat med användbarhet, avsikt och 

faktiskt användning, det vill säga att attityden påverkade beteendet. Genom detta tror Spacey et al. 

att metoden ska kunna se ett framtida beteende vad gäller användningen av internet hos 

bibliotekarier.  

I denna utvärdering inriktad på surfplattor används resultatet av formulären kvalitativt till skillnad 

från Spacey et al. som presenterar sitt material statistiskt (Ibid., 562). Svarsfrekvensen i formulären 

för denna utvärdering blev dessvärre låg och har inte gett möjlighet till någon omfångsrik 

kvantitativ analys. Det var en mycket stor undersökning Spacey et al. (Ibid.) genomförde, och på 

grund av denna utvärderings korta tid och ringa storlek gjordes ett förenklat formulär av TAM.  

2.3 Formulären 

Den grupp som var svår att nå vid intervjuerna var de som inte kunde så mycket om surfplattorna, 

vilket medför en risk för bias i tolkningen av insamlat intervju- och formulärmaterial. Att försöka nå 

en svårtillgänglig population var den ursprungliga orsaken till formulären där alla skulle ges en 

chans att yttra vilka behov som fanns. Formulären utgick från det som respondenterna i intervjuerna 

nämnde fler gånger. Genom detta hoppades jag kunna se om ”chefspersonal” eller ansvariga för 

surfplatteverksamheten har samma uppfattning som ”golvpersonalen” vid Miini och Dynamo.  

Respondenterna i formulären fick beteckningarna 1-5, där liksom i intervjuerna nämner jag inte 

vilka som arbetar var eller hur länge de arbetat på biblioteken. Detta för att låta dem vara anonyma 

också i redovisningen av resultaten, men att ändå kunna skilja dem åt.  
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Bedömningskriterier utgår från intervjuerna med ”chefspersonal” eller personal ansvarig för 

surfplatteverksamheten och hur dessa stämmer överens med svaren på formulären från 

”golvpersonalen”. Hur pass bibliotekarierna accepterar surfplattorna kan visa hur pass problemfritt 

bibliotekarierna ser på användningen, men också hur de ser på användningen för barn och 

ungdomar och tillgängliggörandet av teknik i övrigt. 

 

2.4 Urval 

En population på två personer arbetar även i samband med de två biblioteken men mestadels 

administrativt högre upp i verksamheten. Den andra populationen består av de bibliotekarier som 

arbetar som bibliotekarier på biblioteket Miini och biblioteket Dynamo. Vid ett initialt möte med 

biblioteken hänvisades jag till personer mer kunniga om surfplattorna att intervjua i ett så kallat 

snöbollsurval (2011), detta skedde en gång vardera vid biblioteken. Ett liknande fenomen skedde 

när jag skickade ut mail till de två verksamheterna, den som svarade valde att intervjuas själv eller 

hänvisade mig vidare till någon mer ”kunnig om surfplattorna”. När jag ville se närmre på en 

population svagare i teknik förklarade jag i mail att det inte nödvändigtvis behöver vara någon som 

känner sig säker på surfplattorna, men där ingen ville intervjuas. Urvalet blev därför ett fokus på 

bibliotekarier som är duktiga på surfplattorna, medan de osäkra på surfplattorna som jag träffade 

vid ett initialt möte inte ville intervjuas. Vid insamlandet av intervjumaterial medförde detta bias 

eftersom intressanta åsikter från mindre teknikkunnig personal inte kunde samlas in. Eftersom jag 

ville få material från hela populationen på biblioteken togs beslutet att formulär skulle skickas ut till 

”golvpersonalen”.  

Formuläret4 var tänkt att alla de som arbetar på Miini eller Dynamo skulle svara på. Alltså inte de 

som mestadels arbetar högre upp eller administrativt bakom bibliotekens miljö. Tolv bibliotekarier 

fick mail om formulären, fem svarade. Av dessa hade redan två intervjuats. 

2.5 Kritik av metoder 

Något som försvann var att spåra bibliotekariernas historia med surfplattan från då till nu tydligare. 

I svaren syns inte riktigt om det gäller när surfplattorna infördes eller i nutid. En fråga som ”Hur 

                                                

 

 

 
4 Se Bilaga 2: Ipad på Miini & Dynamo - formulär riktat till alla anställda, sidan 29 
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kände du inför surfplattorna när dessa infördes?”, samt ”Hur känner du nu inför surfplattan?” i 

formulären hade kunnat ge några fler attityder. 

 Valet att skicka ut formulär gjordes relativt sent då metoden TAM visade sig användbar. Hade jag 

istället fortsatt intervjua hade jag eventuellt bara fått svar från personal som är positiva till 

surfplatteverksamheten, och något jag saknade var att komma i kontakt med de som kände sig 

osäkra på verksamheten. När jag fick kontakt med ”osäker personal” slussades jag vidare till någon 

"som var mer kunnig än mig" eller "då har du kommit till fel person för jag kan inte mycket om 

surfplattorna". En person som vid ett initialt möte uppgav sig vara okunnig inom surfplattorna 

tackade däremot till slut ja till en intervju, något jag tyvärr behövde tacka nej till då jag börjat 

arbetet med formulären. Det var också inriktningen mot personal högre upp och med mer kunskaper 

i surfplattorna som jag till en början var ute efter, då jag ville undersöka bakgrunden till inköpet. 

Dessvärre påverkade det också resultatet senare då ingen ”golvpersonal” (i rätt tid) verkade villig att 

intervjuas. 

Formulären ger ingen möjlighet för de svarande att utförligt säga deras åsikt (2011). Dock 

lämnades utrymme för övriga synpunkter i formulären. En av nackdelarna med formulären var att 

de skickades ut relativt sent, då jag insåg sent att dessa skulle bli ett bra komplement till 

intervjuerna genom att få siffror på de företeelser som syntes viktiga. Detta gjorde också att över 

hälften av de formulär som skickades ut (totalt 12) aldrig besvarades. Endast 5 svarade på 

formulären. Orsakerna till den låga svarsfrekvensen var fler anledningar; dels skickades formulären 

ut via en mellanhand till personalen och dels sammanföll det med julledighet. De formulärsvar jag 

fick visade ändå några viktiga aspekter till syftet.
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3 Tidigare forskning  

Bibliotekariers attityder mot ny teknik har poängterats av Rydsjö och Elf i Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek. Här samlar Rydsjö och Elf (2007, 58) diskussioner om att det finns en konflikt 

mellan bibliotekarier för traditionell läsning och bibliotekarier för nya medier. De påpekar att det 

finns en moral-/mediepanik när det uppstår nya medier. I själva verket finns det redan i 

styrdokument för bibliotek indikationer på att informationsteknik ska anammas, även om reglerna 

är ganska otydliga (Ibid., 61). Exempelvis tar Rydsjö och Elf upp bibliotekslagen som 

styrdokument för biblioteken. Sammanfattningsvis menar Rydsjö och Elf att barnbibliotekarier dels 

behöver kunskaper om utbudet av medier på marknaden och dels vad barnen föredrar genom att 

studera hur barnen och ungdomarna använder de nya medierna på biblioteket (Ibid., 175). 

Möjligheterna med surfplattan nämns av Hutchison et al. (2012). Vad gäller läsinlärning finns där 

många verktyg i form av appar som hjälper till i lästräningen med ljud, rörliga bilder och 

möjligheten att fler barn kan använda surfplattan samtidigt. Läsupplevelsen blir engagerande, 

lärande och lekfull (Ibid., 15-17). Dessa beskrivningar av surfplattan tillsammans med medias 

uppmärksamhet över surfplattan bildar en förståelse över vilken nytta den kan göra för barn och 

unga. De IKT-specialister som annars publicerat sig i surfplattesammanhanget har inriktat sig på 

Ipads möjligheter för människor med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter; vars resultat 

som överlag presenteras positivt. Några svenska utvärderingar (magisternivå, kandidat och utanför 

universitetsvärlden) har gjorts på användningen av surfplattor för förskolan. 

Statistik vad gäller surfplattorna redovisar Findahl i Svenskarna och internet 2012 (2012) hur det 

ser ut i Sverige. Findahls statistik säger att användningen av surfplattor i hemmen har gått upp med 

20 % mellan 2011-2012. 

Spacey et al. (2003) har behandlat informationstekniks betydelse för bibliotek och särskilt 

betydelsen av undervisning i ny teknik. Generellt menar Spacey et al. att det är träning i den nya 

tekniken som föreslås vid en negativ respons till tekniska förändringar. Har en bibliotekarie fobi för 

teknik nämner dessa författare att det kan behövas specialiserad undervisning för att förändra 

attityden till teknik. Att utbilda skulle också visa att det är en teknik som inte bara är förbigående 

utan kommer stanna på biblioteket. Gemensamt är i alla fall att ny teknik alltid kommer innebära en 

utmaning för ledning och personal på bibliotek, menar Spacey et al. (Ibid.) alltså alltid värt att 

diskuteras och inte ta förgivet. Författarna menar också att bibliotekariers attityder till ny teknik är 

ett område som ständigt behöver utforskas, exempelvis genom TAM som tidigare utforskat hur 

teknik accepteras (Ibid., 61, 67). 



  
 

14 av 31 

Denna forskning motiverar mest att mer forskning kring ny teknik och bibliotek behövs och hur 

viktigt det är för barn (och bibliotekarier) med digital kompetens. Att hitta relevant 

forskningsmaterial som riktar sig till barn- och ungdomsbibliotek har varit en svårighet, att inte bara 

inrikta mig mot teknik i allmänhet har varit ett medvetet val, då jag tycker det är viktigt att se just 

barn och ungdomars behov. Den forskning jag ändå valt ut att belysa fokuserar allmänt på 

folkbibliotekariers attityder till ny teknik. 
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4 Resultat 

Fyra intervjuer var den initiala tanken, men då den ena intervjun utvecklades till en gruppintervju 

blev det totalt fem personer som intervjuades. Respondent A och D är ”chefspersonal” eller 

personal ansvarig för surfplatteverksamheten. Respondent B, C och E är ”golvpersonal”.  

 Tolv formulär skickades ut och fem besvarade dessa, av dessa hade redan två personer 

intervjuats. Respondenterna 1-5 är alla ”golvpersonal”. Först redovisas intervjuerna och sedan 

formulären. Slutligen diskuteras intervjuerna och formulären tillsammans. 

 

4.1 Redovisning av intervjuerna 

Här redovisas resultat som är relevanta för frågeställningarna: Hur påverkar bibliotekariers attityder 

till ny teknik deras kunskaper och tillgängliggörande av surfplattorna på bibliotek? Hur går 

surfplatteverksamheten och bibliotekariernas kunskaper kring surfplattor att utvecklas? Det material 

som redovisas ger också en bakgrund från ”chefspersonal” eller personal ansvarig för 

surfplatteverksamheten varför surfplattorna köpts in och hur de introducerades, för att jämföra detta 

med hur ”golvpersonalen” ser på saken. 

 

4.11 Bakgrund och introduktion av surfplattor 

En bibliotekarie säger att ungdomarna på Dynamo är ständigt nyfikna på ny teknik, men inte har råd 

med själva. Biblioteket Dynamo hade inte datorer innan Ipad köptes in 2012, nämner fler av 

bibliotekarierna. Varför det blev just Ipad kan förutom intresset hos ungdomarna förklaras med att 

det var Ipad personalen på biblioteket fick flest frågor kring, nämner några respondenter. 

Att IT-avdelningen köpt in Ipad till biblioteket Miini är otvivelaktigt populärt, eftersom de flesta 

bibliotekarierna nämner att surfplattorna aldrig är lediga på Miini. Ipads popularitet på Miini 

nämner fler bibliotekarier stolt. Tvärtemot är det på Dynamo, som inte alls är lika välbesökt. 

Orsaken till de få besöken på Dynamo kan bero på att biblioteket under en ombyggnation fått 

omplacera sig, förklarar respondenterna D, B och C. Respondent B och C tror också att 

surfplattorna använts så lite eftersom det på Dynamo saknas åtkomst till Internet. Avsaknaden av 

internet är ett återkommande tema som respondenter menar är ett stort problem på Dynamo. Vidare 

har den lilla användningen av Ipad på Dynamo i några fall varit ungdomar som fotat opassande 

bilder, något personalen har fått rensa bort från surfplattorna. Respondent B har ändå tänkt på hur 
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man kan vända detta och filma boktips med Ipad:en för andra att titta på, om det ändå finns ett 

intresse för att filma och fota. 

"Se på en ettåring, får de en tidskrift framför sig så sätter de igång och pillar direkt [visar med 

tidskrift]. Det är intuitivt. Vi ska vara i framkant och testa och hoppa av om det inte funkar. Vi kör 

på." så säger respondent D angående ny teknik på bibliotek. Det är fler bibliotekarier som påpekar 

vikten av att kunna visa ny teknik på bibliotek, att det hör till yrket. Alla bibliotekarier nämner 

också svårigheterna med detta tillgängliggörande, något som redovisas nedan under rubriken 

”Attityder till surfplattorna”. 

På Stadsbiblioteket hade IT-avdelningen för biblioteken visningar för personalen i lunchrummet 

precis efter inköpet av Ipad, uppger respondenterna A och D. Störst fokus hade visningarna på e-

bokslån, eftersom det varit stor efterfrågan från besökarna att lära sig e-bokslån. I början gick det 

även att låna hem en Ipad, nämner respondent A. Detta bekräftas också i intervjun med respondent 

B, att som personal vid biblioteken fortfarande ha möjlighet att låna hem Ipad. 

Det enda specifika som kommer fram under intervjuerna angående surfplattans 

användningsområden är att man trodde de skulle användas mer till läsning, det vill säga mer läsning 

än vad det spelas spel på den. I avsnittet nedan ”Att välja ut appar” diskuteras vidare 

respondenternas syn på pedagogiska appar och ”förströelseappar” 

 

4.12 Attityder till surfplattorna 

Att surfplattan var en ganska ny form av teknik, och vars användningsområden inte varit tydliga vid 

införandet av dem på bibliotek nämner fler av bibliotekarierna. I dessa uttalanden anas dock ingen 

negativ attityd till surfplattan, snarare en nyfikenhet. 

Vad gäller biblioteket som tillgängliggörare av teknik nämner respondent A att hon tror sig ha 

sett det inskrivet i det nya förslaget till bibliotekslagen, där menar respondent A det står att 

biblioteken ska hjälpa till med digital delaktighet. 

Att dra en gräns i yrket vad bibliotekarierna ska hjälpa till med eller lära ut menar respondenterna 

B och C är ett problem: 

 
Och det är nog det som är väldigt jobbigt att vi [bibliotekarierna] hela tiden möter gränser det gör vi ju i vårt 

arbete i stort, speciellt när vi arbetar med människor det handlar ju om gränsdragning och service så fort man 

jobbar med service. Man måste hela tiden väga det ena mot det andra och var går gränsen. 

 

Respondent B menar att bibliotekarier ska tillgängliggöra information, och att de då behöver kunna 

informationstekniken. Det finns en intensitet i rösten hos respondent B när hon nämner att det finns 
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vissa som inte tycker biblioteken ska tillgängliggöra tekniska redskap. Vidare menar respondent B 

att datorer i så fall också skulle tas bort från biblioteket, vilket respondenten menar inte går. Vissa 

föräldrar, menar respondenterna D och E, är negativa till surfplattan och vill istället att boken själv 

ska stå i centrum. Respondent D menar att hon då svarar att barnets värld är komplext.  

Respondent D förklarar att surfplattor är naturliga hjälpmedel och resurser, att det inte finns något 

extremt eller ens särskilt nytt med surfplattan. Vad gäller just undervisning i ny teknik menar 

respondent D att attityden hos bibliotekarierna är viktig, där vissa knappt vet hur surfplattorna 

startas. ”Det krävs en motprestation för att lära någon något”, konstaterar respondent D. 

 

4.13 Att välja ut appar 

Den som lägger in appar på surfplattan är respondent A, som även har goda kunskaper i appar och 

möjlighet att lära ut dessa kunskaper. Att användarnas efterfrågan är viktig visas då respondent A 

nämner att ungdomarna hade efterfrågat fler fotbollsspel och att de då köptes in. Mest kommer det 

in förslag på appar från Miini, ungdomarna däremot föreslår mer sällan några appar. Ett krav från 

personalen menar respondent D dock är att apparna inte får vara alltför ”ljudliga och stökiga”, för 

att ta hänsyn till andra besökare och personalens arbetsmiljö. 

Det finns tankar kring att både pedagogiska appar och "förströelseappar” ska finnas, eftersom 

användarna vill ha både och. De flesta respondenter anser att de pedagogiska apparna är viktigast, 

men att ”förströelseapparna” också kan vara viktiga. Respondent B och A menar att alla barn och 

ungdomar inte har tillgång till surfplattor, exempelvis till att kunna spela ”Angry birds” (ett mycket 

populärt spel tillverkat för mobiltelefoner och surfplattor) och måste få det. Däremot nämner 

respondent D att det finns alldeles för mycket skräp och syftar på tillgängliga applikationer till 

surfplattan. Respondent A nämner att biblioteken är: "fast lite i förströelsedelen av surfplattorna, 

men hur man kan använda den som ett arbetsredskap har vi [biblioteken] inte riktigt hittat". 

 De frågor bibliotekarierna får på Miini handlar om vilken app som passar en viss ålder, säger tre 

av intervjurespondenterna. Respondent E säger sig sakna sådana kunskaper om apparna, vilka som 

passar i vad för åldrar och hur de väljs ut. En tänkbar händelse respondent E nämnde var att barn 

kanske vill ha tips på en bra app, men att bibliotekarierna då inte kan svara på detta. Slutligen om 

appar menar respondent E att hon önskar fördjupa sig i detta. 

"För mig är det bästa sättet att bredda mina kunskaper när jag får testa dessa surfplattor." Då 

menar intervjurespondent A att man måste kunna tekniken väldigt bra för att kunna förklara den. 

Vad som kanske saknas förutom kunskaper i appar är något som respondent A nämner: 
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att man ska prata fram en strategi /.../ hur vi ska jobba med de här plattorna och vilket innehåll vi ska ha på dom 

/.../ svar på varför dom [biblioteket] tycker det är viktigt att ha de där [surfplattorna] också att man [biblioteken] 

pratar igenom innehållet så det inte blir lite hipp som happ utan det som man vill presentera ifrån bibliotekets 

håll. 

 

Respondent A saknar alltså en strategi i hur biblioteken ska behandla och tillgängliggöra 

surfplattorna. För att föra fram en strategi tror respondent A att det krävs diskussioner vid 

biblioteken. 

4.14 Att sitta med och lära sig av användarna 

De pedagogiska apparna verkar ha ett fokus på barnen, men tanken på passande appar för ungdomar 

finns också hos respondent B:  

 
vårt ansvar att se till vilka appar som finns på och då vara mer (paus) vara mer kommunikativa vad gäller Ipadsen 

[surfplattorna] och de unga, vad gör egentligen de unga när de är här och vad som är populärt och hur kan vi ? ja 

såhär hittar du en ordbok eller läser du en bok. Och jag tycker inte det finns ett tydligt svar på det för det är som 

vårt arbete det är det som vårt arbete går ut på (skrattar) det är ett sisofysarbete, det går runt runt och det handlar 

om att hitta vägar till läsfrämjande till att hitta information till att tillgängliggöra till att ge plats till unga att vara. 

 

Respondent B har alltså en tanke att sitta med ungdomarna mer för att se vad de kan efterfråga, och 

att det är ett svårt arbete där det alltid uppstår nya problem. 

 En till bibliotekarie nämner detta med att som bibliotekarie sitta med och lära sig av 

barnet/ungdomarna. Här menar respondent E det kan vara hämmande för barnen att bibliotekarien 

sitter med, samtidigt kan de vara stolta över att få visa upp vad de gör. I ett mail när jag vill följa 

upp detta skriver hon: "jag tror att jag ska göra det med barn som jag träffat fler gånger /.../ måste 

känna sig helt trygga i miljön och med oss först.". 

 

4.2 Redovisning av formulären 

Av de tolv formulären som skickades ut returnerades fem ifyllda. Dessa respondenter betecknas 

respondent 1-5 och består alla av ”golvpersonal”. Resultatet redovisas först i punktform där de för 

uppsatsen viktigaste svaren redovisas. Först i avsnittet diskussion av resultaten jämförs 
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formulärsvar med intervjuer.5 Exempelvis tas tekniksvaghet upp, samt hur negativa attityder går 

ihop med tillgängliggörandet av surfplattorna. Hur apparna väljs ut var en viktig fråga i 

intervjuerna, därför ställdes frågan även i formulären. 

4.21 Sammanfattning av formulären 

En sammanfattning av formulärsvaren återfinns i bilaga 3.6 Här listas kortfattat det resultat som 

kommer tas upp i diskussionen av resultatet: 

• Att det är få respondenter som testat Ipad innan den introducerades på biblioteken 

• Att två respondenter inte är särskilt intresserade av surfplattorna, en tycker att den inte är 

särskilt användbar samt att samma person här inte tycker det är viktigt att tillgängliggöra teknik 

på bibliotek 

• Att de flesta respondenter anser sig veta vilka appar som passar vilken ålder och att alla tycker 

att surfplattan är lätt att använda 

• Att bara ett fåtal respondenter har suttit med besökarna vid användandet av surfplattorna 

 

Den respondenten med tydligast negativ attityd till surfplattorna är respondent 1. Respondent 1 är 

inte särskilt intresserad av surfplattan, tycker surfplattan har knapp användbarhet och att 

bibliotekets roll inte är att tillgängliggöra teknik. Ändå tycker respondenten att surfplattan är väldigt 

lättanvänd, enkel att visa besökarna, och pratar själv med besökarna för att lära sig den. Även 

respondent 5 tycker sig ha väldigt dåliga kunskaper om, och intresse för surfplattan, men ser på den 

väldigt positivt och tycker att det är viktigt att tillgängliggöra teknik vid bibliotek. 

 Det som respondent 1, 4 och 5 har gemensamt är att de inte fick testa surfplattan innan den 

infördes på biblioteket. Respondenterna 1, 4 och 5 uppger sig inte ha varit med vid visningar av 

surfplattorna för personal i lunchrum, som enligt respondenterna i intervjuerna var en introduktion 

av surflplattorna. Respondent 4 och 5 har inga bra känslor för att visa surfplattan för besökarna, 

båda respondenterna ser positivt på surfplattan och tillgängliggörandet av teknik på bibliotek.  

 

                                                

 

 

 
5 Se 4.3 Diskussion av resultat, sidan 20 
6 Se Bilaga 3: Sammanfattning av formulärsvar, sidan 31 
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4.3 Diskussion av resultaten 

I det följande utvecklas hur frågeställningen påverkas av de svar som framkommit. Ett tema som tas 

upp är hur personal kan vara negativt inställd till surfplattan (attityd i en kognitiv eller affektiv 

bemärkelse), men trots denna negativa attityd ändå kunna se nyttan (den intentionella attityden), 

med surfplattan.7 Ett annat tema som tas upp är hur surfplattan introducerades och vilka kunskaper 

bibliotekarierna saknar. 

Frågeställningen löd: Hur påverkar bibliotekariers attityder till ny teknik deras kunskaper och 

tillgängliggörande av surfplattor på bibliotek? Hur går surfplatteverksamheten och bibliotekariernas 

kunskaper kring surfplattor att utvecklas? 

 

4.31 Bibliotekariernas attityder till surfplattor och tillgängliggörandet av tekniken 

Det är svårt att identifiera ”chefspersonalens” och de ansvariga för surfplatteverksamhetens mål 

med surfplattorna, då inställningen till dem var ”vi kör på”. Kanske hade en tryggare bakgrund av 

inköpen och en gemensam strategi om surfplatteverksamheten gett bibliotekarierna kunskap och 

trygghet. 

Bakgrunden med inköpet av surfplattor är något som gjorts snabbt i förhållande till 

teknikutvecklingen eftersom surfplattorna köptes in direkt de kom ut på marknaden. Biblioteken 

tycks inte hunnit tänka igenom vad surfplattorna ska användas till. Detta visar också svaren i 

formulären, där flertalet inte alls introducerats i surfplattorna och att fler bibliotekarier på golvet vill 

ha kunskaper i hur surfplattan ska användas mot barn och ungdomar. De flesta bibliotekarierna i 

formulären anser sig ganska säkra på vilka appar som passar vilken ålder. I intervjuerna antyds det 

tvärtemot att det behövs mer kunskaper i vilka appar som passar vilken ålder. Ett för mig 

motsägelsefullt svar i formulären vad gäller kunskaper i surfplattorna och attityden till dem står 

respondent 1 för. Hon uppger att surfplattan är väldigt lättanvänd och att det inte är svårt att visa 

besökarna den (intentionell attityd), däremot är hon nästan helt ointresserad av surfplattan och 

                                                

 

 

 
7 Det som bibliotekarien tror sig veta om surfplattans bra eller dåliga egenskaper (kognitiv attityd). Hur 

pass positiv eller negativ bibliotekarien är till surfplattor (affektiv attityd). Hur handlingen, det vill säga 

tillgängliggörandet av surfplattan, påverkas av attityden till surfplattan (intentionell attityd). Se även avsnitt 

1.12 Bibliotek och digital kompetens, sidan 3 
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tycker inte den är viktig att tillgängliggöra på bibliotek (affektiv attityd). Den affektiva attityden av 

surfplattorna tycks väldigt negativ, vilket gör mig frågande till hur respondenten faktiskt 

tillgängliggör surfplattan på biblioteken. 

Respondent A nämner att den nya bibliotekslagen behandlar tillgängliggörande av teknik 

tydligare än Bibliotekslagen (1996:1565). I Promemorian till den nya bibliotekslagen (Ds 2012:13) 

står det i paragraf fem: "Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av informationsteknik för 

kunskapsinhämtning och lärande." Ifall den får genomslag ändrar lagen sig från "språkutveckling" 

till "kunskapsinhämtning". Promemorian nämner också att digital litteracitet är en förutsättning i 

samhället men något som inte alla har (Ibid., 13, 31f). I formulären framstår en intentionell attityd 

som positiv till tillgängliggörandet av teknik på bibliotek där alla utom en tycker det är viktigt att 

tillgängliggöra teknik. Tyvärr motiverade denna sistnämnda respondent aldrig varför teknik inte är 

viktig att tillgängliggöra på bibliotek, därför visas inte mer omfattande slutsatser kring attityden. 

På Stadsbiblioteket hade IT-avdelningen för biblioteken visningar i lunchrummet precis efter 

inköpet av surfplattorna, nämns det i intervjuer med ”chefspersonal” och personal ansvarig för 

surfplatteverksamheten (respondent A och D) samt två respondenter i ”golvpersonalen”. 

Visningarna av surfplattorna verkar inte ha varit aktuellt för alla respondenter, utifrån svaren i 

formulären. Tre respondenter (1, 4, 5) i formulären uppger att de inte introducerades i surfplattan 

innan den infördes på biblioteken. De som inte varit med och introducerats är även de som har en 

negativ attityd till surfplattan, samt att de inte är intresserade av surfplattan. Ändå är det svårt att 

säga om detta påverkar tillgängliggörandet av surfplattan på biblioteket. Om det var ett eget val att 

inte vara med under introduktionen av surfplattorna är något som inte framkommer i formulären. 

”Golvpersonal” kanske var bjudna men ville inte gå, att de inte deltog under introduktionen betyder 

inte nödvändigtvis att de inte hade möjlighet att delta. Några respondenter uppger att deras känslor 

när de hjälper besökare inte är så bra, där det går att ana en påverkan på tillgängliggörandet (den 

intentionella attityden). 

Vidare vad gäller visningarna av surfplattorna framkommer det att möjligheten att låna hem en 

Ipad fanns till en början. Att kunna låna hem surfplattorna bekräftas också av respondent B i 

intervjuerna som fortfarande kan låna hem Ipad. Att själv få prova på är en förutsättning för att 

förstå tekniken och att tillägna sig digital kompetens. 

En annan intressant sak är att den respondent (A) i intervjuerna som lagt in appar är en av de 

respondenter som arbetar minst på plats på Miini och Dynamo. Att ”golvpersonalen” istället borde 

lägga in appar har kommenterats, eftersom det är de som mest kommer i kontakt med besökarna. 

Däremot har respondent A större kunskaper i appar och dess möjligheter för barn och ungdomar, 

något som skulle kunna läras ut av resondent A till personalen. 
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Enligt Technology Acceptance Model (TAM) var en god acceptans av tekniken att trots en dålig 

attityd till tekniken ändå att se nyttan med den för andra, i detta fall besökarnas nytta av 

surfplattorna vid biblioteken. Att se nyttan (intentionell attityd) med surfplattorna visar det sig att 

fler av respondenterna i formulären gör, oavsett de är negativt eller positivt inställda (kognitivt eller 

positiv attityd) till surfplattan i övrigt. Så trots en negativ attityd vad gäller de kognitiva eller 

affektiva delarna finns där ändå en väldigt positiv intentionell attityd kring surfplattans 

tillgängliggörande bland ”golvpersonalen”. 

 

4.32 Förslag till surfplatteverksamhetens utveckling 

Vissa respondenter uppger utförligt hur de vill utveckla verksamheten, och det är dessa önskemål 

som här kommer tas upp. Ett exempel i intervjuerna där användarnas behov ses över är då 

respondent A nämner att ungdomarna efterfrågat fler fotbollsspel till surfplattorna. Därför har 

fotbollsspel köpts in till surfplattorna, vilket ger en större möjlighet till att ungdomarna plockar upp 

surfplattan och lär sig den. Respondent B och A är överens om att både "förströelseappar" och 

pedagogiska appar behövs. Att inte ha tillgång till teknik i hemmet, exempelvis att spela ”Angry 

birds”, bildar ett slags utanförskap. Fler bibliotekarier är ändå överens om att det finns alldeles för 

mycket skräp till surfplattorna (appar) och att biblioteken fastnat lite i förströelsedelen av 

surfplattorna.  

 Respondent E i intervjuerna säger sig sakna kunskaper om vilka appar som passar för vilken ålder 

och önskar sig utbildning i dessa, något som även en till bibliotekarie vid ett initialt möte uttryckte 

sig sakna. Avsaknaden av kunskaper i appar var därför en viktig utgångspunkt även i formulären. I 

formulären framgår däremot att flertalet bibliotekarier har koll på vilka appar som passar vilken 

ålder. Det finns en motsägesfullhet i svaret att ha eller inte ha kunskaper i appar eftersom en 

respondent svarar olika i sin intervju och i sitt formulär. Möjligheten finns att respondenterna fått 

kunskaper i appar mellan tiden för intervjuerna och formulären. Istället för kunskap om appar 

önskar sig de flesta respondenterna i formulären övergripande kunskaper om på vilket sätt 

surfplattan kan vara nyttig för barn och ungdomar. 

 Utöver kunskaper i appar uttrycker respondent A sig sakna en strategi för hur man ska arbeta med 

plattorna och hur innehållet på dem ska väljas, vilket visar ytterligare på hur osäker användningen 

av surfplattorna är särskilt då respondent A är ”chefspersonal” eller personal ansvarig för 

surfplatteverksamheten. Hon menar vidare att det skulle vara skönt för personalen att ha en 

bakgrund i hur de ska presentera surfplattorna och varför de är viktiga. Även formulärsvaren där 

respondenterna önskar undervisning motiverar för en utveckling i surfplatteverksamheten. 
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Rydsjö (2007, 175) nämner vikten av att sitta med för att lära sig besökarnas vanor med teknik. 

Vad gäller ny teknik tycker Rydsjö att bibliotekarier behöver dels kunskaper om utbudet av medier 

på marknaden och dels vad barnen föredrar genom att studera hur barnen och ungdomarna använder 

de nya medierna på biblioteket. En respondent önskar att man var mer kommunikativ med vad 

ungdomarna gör på Dynamo. 

 Då det inte klart går att säga om en introduktion av surfplattorna under dess införande var 

betydelsefull eller ej går det bara att se vad som behövs i nuet. Det finns önskemål om att få 

undervisning bland ”golvpersonal” och även ett önskemål att prata ihop sig hos ”chefspersonal” 

eller person ansvarig för surfplatteverksamheten. De flesta verkar enligt formulären vilja ha 

utbildning i möjligheter med surfplattorna för barn och unga. Kanske kan rätt utbildning få bort en 

negativ attityd till teknik. Den genomgående tanken hos Spacey et al. (2003) är träning vid en 

negativ respons till tekniska förändringar. En respondent inom ”chefspersonalen” eller personal 

ansvarig för surfplatteverksamheten uppger att det inte spelar någon roll hur mycket undervisning 

personalen får om de har en av personalen negativ attityd till teknik. Enligt Spacey et al. (2004) 

spelar det stor roll hur personal samtalar med varandra, där enligt mig en negativ uppfattning om 

personalens kunskaper kan göra skada på attityder i det intentionella, alltså tillgängliggörandet. Den 

negativa attityden till teknik kan i själva verket vara en fobi och behöva specialiserad träning i 

teknik; något som för mig i så fall kan vara viktigt att satsa på. 

 Att surfplattorna aldrig är lediga på Miini nämner fler bibliotekarier både vid mina initiala besök 

och i intervjuerna som gjorts. Denna information delar fler bibliotekarier stolt, något som säkert har 

påverkat hur de ser på nyttan med surfplattorna. Ett möjligt antagande är att de som varit negativa 

mot surfplattorna åtminstone ser hur roligt barnen tycker det är med surfplattorna. 

 Några av respondenterna försöker själva tillägna sig kunskap, trots ointresse av teknik, genom att 

sitta med besökarna eller prata med kollegor. Det finns redan idéer om hur surfplatteverksamheten 

kan utvecklas, inte bara i behov av undervisning utan också specifikt vad den skulle kunna 

användas till. Respondent B och C nämner i sin gruppintervju en idé att filma boktips, vilket även 

det vore en idé att fortbildas och börja samtala kring. 

 Med bakgrund i förskolan går det att finna många tankar kring surfplattans möjligheter, den 

uppfattningen man får är att surfplattans användning ligger i framkant på förskolorna och att den 

kognitiva attityden är stor och den affektiva attityden är positiv. Då det i promemorian till 

bibliotekslagen motiveras kunskapsinhämtning i samband med informationsteknik motiveras en 

kunnig personal även på bibliotek vad gäller surfplattor. Biblioteket skulle kunna omvärldsbevaka 

och samtala mer med förskolan i de fall de har surfplattor på skolorna i Göteborg.
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5 Avslutning 

5.1 Slutsatser 

Den föråldrade synen på teknik Rydsjö (2007) menar biblioteken har tycks inte stämma in på 

biblioteken Miini och Dynamo, men visst finns där kunskapsluckor och bibliotekarier som inte alls 

är intresserade av tekniken. Anmärkningsvärt är ändå att de som är ointresserade och inte kan 

surfplattans möjligheter anser sig kunna tillgängliggöra tekniken ändå. För att se hur den negativa 

attityden (kognitiv eller affektiv attityd) påverkar bibliotekens tillgängliggörande av surfplattor 

(intentionell attityd) skulle det behöva göras observationer. 

 Spacey et al. (2004) menar att TAM är en givande undersökningsmetod för att se 

folkbibliotekariers attityd och förståelse av ny teknik. Denna metod gick även enligt mig att 

använda kvalitativt för att se några attityder som lockat fram kunskapsluckor och tankar kring 

tillgängliggörande vad gäller surfplattor. 

 Det finns appar som både leker och lär (Hutchison et al., 2012), men fler i personalen vid initiala 

besök på biblioteken och två av respondenterna vid intervjuerna nämner att biblioteken har fastnat i 

”förströelsedelen” av surfplattan. Då det finns möjligheter att likt förskolan använda surfplattan i 

genomtänkta pedagogiska syften går också verksamheten att utvecklas här. 

 Den digitala klyftan berörs av ett par av bibliotekarierna, där det nämns att inte alla familjer har 

råd med tekniken. Vidare menar bibliotekarierna att barnen och ungdomarna har tillgång till 

tekniken på biblioteket. Respondenterna är samtidigt oftast positiva till bibliotekets roll som 

tillgängliggörare av teknik, en attityd som, enligt TAM, ändå är viktig för att kunna tillgängliggöra 

teknik, då de ändå ser nyttan med tekniken för besökarna. Även om biblioteken inte kommit lika 

långt som förskolan kommit så bådar ändå attityden i viktigheten att tillgängliggöra tekniken gott. 

Hur biblioteken ska använda surfplattorna är tydligt att respondenterna vill ha en gemensam strategi 

kring, därför finns det ett behov av diskussioner här. 

 Intressant är hur digital kompetens värderas, då en bibliotekarie inte anser att bibliotekets uppgift 

är att tillgängliggöra teknik. En bibliotekarie tycker inte att bibliotekets uppgift är att tillgängliggöra 

teknik, men tycker sig ändå lätt kunna visa surfplattorna för besökarna. Min åsikt är ändå att denna 

negativa syn på tillgängliggörandet av teknik kan påverka den egna arbetsprestationen och jag hade 

gärna sett en intervju med denna bibliotekarie för förtydliganden. Den affektiva attityden denna 

bibliotekarie har är svår att mäta, respondenten har en negativ kognitiv attityd, men den 

intentionella attityden är ändå god. 
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 Målgruppen som oftast besöker Dynamo, menar en respondent är de som inte har råd med ny 

teknik. Som Aabo (2005, 205) antydde är bibliotekets roll fortfarande demokratiserande, och att 

tillgänglighet av teknik är en förutsättning för demokrati. Problemet att fattigare familjer inte har 

tillgång till den teknik som möjliggör enklare samhällsinformation eller nöjen är ett problem som 

alltid är aktuellt, där bibliotekets roll är viktigt. Att Dynamo i lokalerna under ombyggnationen inte 

visar sig så populär samt saknar surfmöjligheter till sina surfplattor, är olyckligt men en tolkning 

som tillhör en annan uppsats. Dynamos impopularitet påverkar ändå möjligheten att se närmre på 

hur bibliotekarierna visar surfplattorna för ungdomarna. De respondenter som arbetar vid Dynamo 

och Miini uppvisar ändå goda idéer på hur surfplatteverksamheten kan utvecklas (filma boktips, 

sitta med barnen) och var den har brister. 

 Viktigt nu är att de åsikter som respondenterna delat också används, detta menar Spacey et al. är 

viktigt efter att metoden TAM har genomförts (2004, 563). Delar av utvärderingens resultat 

(formulären) har efterfrågats av en nyanställd på biblioteket Miini och kommer redovisas i 

punktform.8 

 

5.2 Rekommendationer 

Här presenteras kortfattat de rekommendationer som framkommit i och med utvärderingen. Ett 

samarbete med förskolan kan ge viktiga kunskaper i surfplattans möjligheter och resurser. 

Förskolan tycks ha goda kunskaper och en positiv attityd till surfplattans möjligheter för barn. 

Bibliotek arbetar redan nära skolor, och bör lätt kunna ta initiativ till ett samarbete. I viss mån 

saknas även kunskaper om vilka appar som passar vilken ålder, men många bibliotekarier verkar ha 

denna kunskap och därmed möjlighet att dela med sig av. 

 Kompetensutveckling i form av kunskaper om appar och vad surfplattorna kan göra för barn och 

ungdomar rekommenderas. Undersöka vidare om den negativa synen på teknik beror på fobi. 

Dessutom rekommenderas en gemensam strategi i varför biblioteken Miini och Dynamo 

tillgängliggör surfplattor. 

                                                

 

 

 
8 Se bilaga 3: Sammanfattning av formulärsvar, sidan 31 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande information och anonymitet 

- Ålder 

< 29 år  30-40 år 40-50 år 50>  

- Kön 

- Arbetstid vid biblioteket 

M&D: 

Annat: 

<1 år  1-2 år  2-5 år  5 år>  

- Utbildning 

- Vilken surfplatta har biblioteken nu? 

 - bakgrund Stadsbiblioteket då och hur blir vid nybygget 

- Vad tycker du om surfplattor? 

- På vilket sätt känns surfplattor relevant på barn- och ungdomsbiblioteken? 

 - Vad var tanken med att köpa in dem? 

 (- Vilka ska använda den?) 

- Varför blev det just surfplattor som teknik på Miini och Dynamo? Varför inte datorer? 

 (- På vilket sätt skiljer sig surfplattor från datorer, för barn och unga? För personalen?  

 Ekonomiskt? På annat sätt?) 

Erfarenhet av teknik 

- Hur introducerades surfplattorna för personalen? 

 Hur har de lärt dig surfplattan?  

 (Skriftlig, muntlig info eller utbildning?) 

Bibliotek och teknik 

- Tycker du det är bibliotekens uppgift att tillgängliggöra teknik till allmänheten? 

- På vilket sätt tror du Ipad påverkar barn? Bra? Dåligt? 

Användningen av surfplattorna på biblioteken 

- Hur används Ipad:en på arbetsplatserna? 

- Vilka användningsområden tycker du är viktigast med surfplattan? 

- Har ni hittat användningsområden för surfplattan som ni inte räknade med? 
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- Vad är en bra app? Vad avgör om en app köps in? 

 Vem bestämmer innehållet på surfplattorna? 

- Finns någon statistik på hur surfplattorna används? Vilka appar/osv? 

- Vad görs det vid biblioteken för att nå ut med att surfplatteverksamheten finns?  

Besökarnas frågor och attityder till surfplattorna 

- Vilka frågor ställer besökarna om surfplattorna? 

- Vad tycker besökarna om att biblioteken har surfplattor?
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Bilaga 2: Ipad på Miini & Dynamo - formulär riktat till alla anställda 

Detta formulär är riktat till all personal på Miini. I mitt examensarbete utvärderar jag vikten av 

utbildning för personal vid införande av ny teknik på bibliotek. Eftersom det är ni som arbetar inom 

surfplatteverksamheten är era svar viktiga, oavsett hur stora eller små kunskaper ni har med 

surfplattorna. Alla som svarar på formulären är anonyma. Formuläret tar 5-10 minuter att fylla i. 

 Så snart som möjligt behöver jag dina svar, helst senast 17/12. Alla som vill ska få en 

sammanställning av svaren senast i slutet på januari. Maila i så fall (mia_h85@hotmail.com) eller 

ring mig (073-7266838), även med andra frågor. 

 Tack!  

/ Mia Hansèn, Umeå universitets kandidatprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap 

Instruktioner: Markera ruta eller linjer för text (exv. genom att dubbelklicka), skriv ditt svar eller 

markera alternativ och välj fetstil eller valfri färg. 

Bakgrund och teknikkunnighet 

Är du:   ☐ Hon   � Han   � Hen 

Ålder: 

Skriv här:_____________________________________________________________________  

Utbildning (universitet, nivå): 

Skriv här:_____________________________________________________________________ 

Hur teknikkunnig upplever du dig vara (exv. med smartphones, ny teknik)? (1=Inget, 5=Väldigt) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Känner du att du behärskar Ipad:en bra? (1=Nej, 5=Ja utan problem) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Hur intresserad av Ipad:en är du? (1=Väldigt mycket 5=Väldigt lite) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Gör du något av nedanstående för att lära dig Ipad:en? (Kryssa för den/de som stämmer) 

� Frågar IT-avdelningen    � Pratar med kollegor 

� Använder en surfplatta hemma   � Provar den på arbetet 

� Pratar med besökarna    � Annat? Vad? 

Skriv här:_____________________________________________________________________ 

Du, surfplattor och appar - kunskaper med betygsättning 

Fick du testa Ipad:en ordentligt innan den infördes på biblioteket? (1=Nej inte alls, 5=Ja) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Vilka känslor har du över att hjälpa besökarna använda surfplattorna? (1=Dåliga, 5=Väldigt bra) 
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1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Känner du till vilka appar som passar till vilka åldrar? (1=Nej inte alls, 5=Ja) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Känner du till hur apparna väljs ut till bibliotekens surfplattorna? (kriterier för inköp, önskemål, 

m.m.)  

Ja �  Nej  

Påståenden 

Surfplattan är väldigt användbar (1= Håller inte alls med, 5= Håller helt med) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Surfplattan är väldigt lättanvänd (1= Håller inte alls med, 5= Håller helt med) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Jag ser positivt på surfplattan (1= Håller inte alls med, 5= Håller helt med) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Det är viktigt att bibliotek tillgängliggör teknik till barn och ungdomar (1=Inte alls, 5= Mycket) 

1 �  2 �  3 �  4 �  5 � 

Hur har du lärt dig använda surfplattorna? 

Hur har du lärt dig använda Ipad:en? (Kryssa för den/de som stämmer) 

� Själv    � Suttit bredvid besökarna när de använt surfplattan 

� Av annan utomstående vuxen � Genomgång i lunchrum på stadsbiblioteket 

� Annat, hur? 

Skriv här:_____________________________________________________________________ 

� Inte alls 

Övrigt 

(Tycker du det finns ett behov av datorer på Dynamo? Ja � Nej �) 

Skulle du vilja ha utbildning i surfplattorna? I så fall i vad? 

� Hur man använder appar    � Hur appar väljs ut 

� Vilka möjligheter den kan ge för barn och ungdomar 

� Hur förhålla sig till Ipad:en allmänt (exempelvis motivera för besökarna att ni har dem) 

� Annat, vad? 

Skriv här:_____________________________________________________________________ 

Andra synpunkter? (exv. om formuläret, om surfplattorna, önskemål) 

Skriv här:_____________________________________________________________________
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Bilaga 3: Sammanfattning av formulärsvar 

• Bibliotekarierna är medelkunniga vad gäller teknik i allmänhet och medelkunniga vad gäller 

Ipad:en 

• Två är inte särskilt intresserad av Ipad:en, annars är de flesta ganska intresserade. 

• Alla lär sig Ipad:en genom att prata med kollegor eller prova i arbetet, några har eller ska köpa 

en surfplatta till hemmet och några pratar med besökarna eller frågar IT-avdelningen 

• Få verkar ha testat Ipad:en innan den infördes på bibliotek 

• Det är ungefär 50-50 hur bibliotekarierna känner sig när de hjälper besökarna använda Ipad:en, 

medan en känner sig väldigt obekväm 

• Vilka appar som passar vilken ålder är de flesta ganska säkra på, en osäker. Alla utom en 

känner till hur apparna väljs ut 

• En person är negativ till Ipads användbarhet medan resten av respondenterna ser en god 

användbarhet eller mycket god användbarhet. En ser negativt på surfplattan medan resten är 

positiva, denna (en) respondent är densamma som: 

• En tycker inte det är viktigt att tillgängliggöra teknik på bibliotek medan de andra tycker det är 

väldigt viktigt 

• Alla tycker surfplattan är lättanvänd 

• Bara två personer har suttit med besökarna, andra har lärt sig av kollegor eller utomstående 

vuxen  

• De flesta vill ha utbildning i vilka möjligheter Ipad:en kan ge barn och ungdomar. En person 

vill också veta hur man använder appar och hur man ska förhålla sig till Ipad:en allmänt 

• Den enda som kommenterade var respondent E, som gjorde det genom att motivera sin positiva 

syn till surfplattorna för användarna: ”bra för förskolebarn om den används selektivt och kreativt” 
 


