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Abstrakt 
Denna utvärdering av Umeå universitetsbiblioteks (UB) övergång till RFID-teknik (radio 

frequency identification) tar upp hur personalen har upplevt konverteringstiden och 

övergången. Syftet var att undersöka den involverade personalens åsikter och attityder kring 

omställningen och de eventuella konsekvenser och effekter som RFID-övergången fört med 

sig. 

Undersökningen genomfördes med korta uppsökande intervjuer vars frågor utformats i 

samråd med Umeå universitetsbiblioteks projektledare för RFID-konvertering. Frågorna 

resulterade i kvantitativa svar men respondenterna gavs möjlighet att utveckla sina svar med 

egna reflektioner. Av de totalt 17 respondenterna var nio män och åtta kvinnor i åldrarna 32-

64 år. 

Resultaten visar på en till stora delar nöjd respondentgrupp, majoriteten tycker att 

övergången till RFID har fungerat bra, de flesta känner sig opåverkade i sin yrkesroll efter 

införandet och endast ett fåtal har lämnat konverteringstiden med några bestående men som 

drabbat deras arbete eller de själva. Bland respondenterna finns det en generellt positiv 

inställning till RFID-teknikens framtid på arbetsplatsen och ett flertal hoppas på en 

vidareutveckling och utbyggnad av tekniken.  



  

 

Ordlista 

Döda taggar - Ofungerande RFID-tagg som inte avger någon signal när den avläses. 

Inre tjänst - Arbete som främst utförs utanför biblioteksmiljön, till exempel fjärrlån, IT-

arbete, märkning och katalogisering av nyinkomna böcker med mera.   

Konvertera - Märka en bok med en tagg och skriva över informationen från bokens befintliga 

streckkod till taggen. 

Konverteringsstation - En hjulförsedd vagn, utrustad med dator, skärm, RFID-platta och 

streckkodsläsare (Nilsson 2012, s. 25). Används under konverteringen, vid bokhyllorna. 

Konverteringstid/Konverteringsperiod - Tidsperioden då UB:s personal konverterade under 

flera tvåtimmarspass varje vecka. 

RFID - Radio Frequency Identification. 

RFID-tagg/ Tagg - RFID-chip innehållande antenn men inte batteri. Även kallat transponder. 

UB använder den andra taggen från vänster i bilden.  

(P.V. Supa 2012) 

Tagga - Förse bok eller annat material med RFID-tagg. Se även Konvertera. 

Yttre tjänst - Arbete ute i biblioteket, främst i returrummet och informationsdisken. 

Övergångsperiod - Den närmsta tiden efter att RFID började användas i verksamheten.  



  

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion 1 

1.1 Syfte och frågeställningar 3 

2. Tidigare forskning 4 

3. Metod 6 

3.1 Genomförande 6 

3.2 Intervjuguide 7 

3.3 Respondenter 8 

3.4 Etiska överväganden 9 

4. Resultat 10 

4.1 Före konverteringen och i dess tidigaste skede - Attityder och instruktioner 10 

4.2 Under konverteringen och övergången - Delaktig personal, problem och positiva 

kontakter 14 

4.3 Efter konverteringen och övergången - Fler eller färre arbetsuppgifter, positiva effekter 

och påverkan på det egna arbetet 22 

5. Diskussion 27 

5.1 Hur tycker personalen på UB att införandet av RFID har fungerat? 27 

5.2 Hur har införandet av RFID påverkat personalen på UB i deras yrkesroll? 28 

5.3 Hur upplevde personalen på UB konverteringstiden? 29 

5.4 Avslutande ord 30 

6. Källförteckning 32 

6.1 Bilder 32 

6.2 Diagram 32 

6.3 Internetbaserade källor 32 

6.4 Tryckta källor 33 

6.5 Webbsidor 34 

6.6 Övriga källor 34 

Bilaga 1 Intervjufrågor till RFID-ansvarig på UB 35 



  

 

Bilaga 2 Sammanställd intervju med projektledaren för RFID-konvertering på UB 36 

Bilaga 3 Meddelande till UB:s personal 39 

Bilaga 4 Tabell med anonymiserad information om respondenter 40 

Bilaga 5 Intervjuguide 41 

Bilaga 6 Sammanställning av svar i tabellform 42 



1 
 

1. Introduktion 
RFID är en förkortning av radio frequency identification och används som ett 

samlingsbegrepp för flera liknande metoder för att identifiera ting eller personer med 

radioteknik (Olsson 2014). Tekniken består enkelt sagt av två komponenter, en rörlig så 

kallad transponder som kan fästas på objektet som ska identifieras och en fast läsare som 

svarar transpondern (Ibid. 2014). Transpondern innehåller elektriska och elektroniska kretsar 

men har inget eget inbyggt batteri utan aktiveras av den fasta läsaren som därmed förser 

transpondern med ström (Ibid. 2014). Den fasta läsaren och transpondern kommunicerar via 

en identifieringskod som transpondern skickar ut då den får en signal från den fasta läsaren, 

som, om allt stämmer kan svara med koden (Ibid. 2014). 

RFID används inom många områden i samhället, till exempel inom produktionsteknik och 

logistik där det är viktigt att veta var saker befinner sig (Ibid. 2014). I denna undersökning 

ligger dock fokus på Umeå universitetsbiblioteks personal på huvudbiblioteket (UB) och 

deras upplevelser av att vara delaktiga under konverteringen till RFID-teknik av bibliotekets 

fysiska medier (böcker, tidsskrifter) och implementeringen av tekniken i verksamheten 

efteråt. 

Bakgrunden till detta arbete är att UB under hösten 2013 rekryterade omkring 20 

biblioteksstudenter som på kvällar och helger skulle delta i en omfattande konvertering av 

böcker och andra fysiska medier. Jag var en av studenterna, streckkoder var vad som skulle 

lämnas och RFID-tekniken skulle ta över. Efter att ha konverterat i flera månader utan att ha 

haft någon naturlig kontaktpunkt med UB:s ordinarie personal som utförde konverteringen på 

dagtid så blev jag mer och mer nyfiken på och intresserad av hur de upplevde införandet av 

den här tekniken som hade potential att både förenkla men kanske även komplicera deras 

vardag på arbetet. Jag tycker att det är viktigt att studera attityderna till RFID hos personalen 

på UB ur två perspektiv; dels så kan en utvärdering av RFID utifrån personalens åsikter 

förbättra tillvägagångssättet vid liknande framtida förändringar och dels så kan andra 

bibliotek relatera till resultaten av undersökningen inför deras egna eventuella införanden av 

RFID. 

Detta ämne är relevant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv då det 

behandlar en kombination av attityder hos personal, arbetsuppgifter och dess påverkan från ny 

teknik i ett bibliotekssammanhang. UB har undersökts även vid tidigare övergångar, 2011 

undersökte Sassa Persson UB:s systembyte från klassifikationssystemet SAB till DDK i en 

processinriktad magisteruppsats (Persson 2011). Persson har även utfört en kvalitativ 

utvärdering av Datorstödsgruppens verksamhet vid UB (2010). I en magisteruppsats vid 
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Högskolan i Borås har Anteskog och Nilsson (2011) undersökt vilka faktorer som har störst 

betydelse vid svenska folkbiblioteks beslut om att övergå till RFID-teknik. Det är också 

intressant ur ett organisatoriskt perspektiv om man ser UB som en organisation där 

förändringar krävs för dennes fortsatta överlevnad (Jacobsen & Thorsvik 2014, ss. 355-356). 

Kritiska röster har höjts om RFID-teknik precis som om de flesta innovationerna; 

författarna och RFID-motståndarna Albrecht och McIntyre (2005, s. 1, 207) ser allvarligt och 

negativt på RFID-tekniken och dess möjlighet till övervakning och potentiella intrång i 

människors privatliv. De är speciellt kritiska till RFID-användning inom detaljhandeln och de 

målar upp både framtidsscenarier med övervakningssamhällen och teorier om hur världen 

skulle ha sett ut om Hitler haft tillgång till RFID (Albrecht & McIntyre 2005, s. 1, 207). 

Generellt sett fungerar konvertering av objekt från streckkod till RFID på bibliotek genom 

att en tom RFID-tagg (transponder) klistras fast i boken, CD-skivan eller det aktuella objektet 

som ska taggas och förses med information från streckkoden. Objektet läggs på en fast läsare 

inbyggd i en så kallad konverteringsstation och om läsaren reagerar med att visa på en skärm 

att ett okänt objekt ligger på plattan så scannas streckkoden som vanligtvis redan finns på 

objektet (Brown 2007, s. 163). Detta innebär att den förut tomma RFID-taggen nu innehåller 

samma information som streckkoden och dessutom att boken är stöldskyddad på grund av det 

faktum att RFID-taggen reagerade i kontakt med den fasta läsaren (Ibid. 2007, s. 163) 

Det är intressant att anta ett personalperspektiv på övergången eftersom personalen på UB 

rimligtvis borde ha lagt märke till förändringen som skett i och med införandet av RFID i 

större grad än UB:s besökare och låntagare som kanske blandar ihop detta med andra 

förändringar så som införandet av UmU-kortet på Umeå universitet (Fjellström 2014). 

Respondenterna kommer bestå av personalen på UB som under några månader har använt 

RFID i biblioteksverksamheten. Fokus kommer att ligga på personalens egna åsikter om 

införandet av RFID och konverteringstiden, hur de har upplevt förändringen och de eventuella 

konsekvenserna eller effekterna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka attityder och åsikter angående övergången till RFID och de 

eventuella effekterna och konsekvenserna som förändringen kan ha fört med sig för 

personalen på Umeå universitetsbibliotek. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang försöker detta arbete besvara följande 

frågeställningar: 

 Hur tycker personalen på UB att införandet av RFID har fungerat? 

 Hur har införandet av RFID påverkat personalen på UB i deras yrkesroll? 

 Hur upplevde personalen på UB konverteringstiden?  
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2. Tidigare forskning 

Inom den tidigare forskningen så kan det urskiljas några inriktningar som kan ses som 

relevanta; dels en stor del utländsk forskning som berör RFID-teknik ur olika perspektiv, både 

med fokus på bibliotek men även med inriktning mot andra områden. Det finns även ett antal 

uppsatser på olika nivåer som handlar om UB ur olika perspektiv så som förändringar och 

funktioner av verksamheten. Olika aspekter av RFID-teknik och dess införande på bibliotek 

har även behandlats i ett antal förstudier på svenska bibliotek.  

I studien RFID systems in libraries: An empirical examination of factors affecting system 

use and user satisfaction tar Dwivedi et al. (2013) upp RFID ur ett 

biblioteksanvändarperspektiv. Med hjälp av en enkätundersökning med 181 aktiva RFID-

användare som respondenter undersökte de attityder till RFID i biblioteksmiljö (Dwivedi et al. 

2013). 

I en artikel från år 2004 beskrivs hur RFID-teknik har förenklat och effektiviserat 

inventeringen av juridiska dokument på en nationell advokatbyrås kontor i Boston, USA. De 

fysiska mapparna märktes med RFID-taggar och personalen använde handhållna scannrar för 

att läsa av dem vid hyllorna och därmed hitta relevant material snabbare. Det handlade om en 

relativt liten kvantitet märkta mappar, mellan 5000 och 6000, vilket gjorde att RFID-

leverantören utvecklade en ny skräddarsydd lösning för företagets inventering av dokument 

(Collins 2004). 

I studien RFID implementation and benefits in libraries från 2007 undersöks vilka fördelar 

bibliotek kan få av att ha RFID i verksamheten. Shien-Chiang Yu ser kostnaden på RFID-

utrustning och taggar som den största utmaningen för teknikens etablering inom 

biblioteksvärlden men rekommenderar bibliotek att börja med att märka vissa samlingar för 

att överkomma den utmaningen (2007). 

Implementeringen av RFID i samhället har, som ny teknik i allmänhet inte bara mötts av 

positiva reaktioner (Ferguson, Gibb, Thornley & Weckert 2011). De flitiga RFID-

motståndarna och tillika författarna till Spychips och The spychips threat; Why christians 

should resist RFID and electronic surveillance, Katherine Albrecht och Liz McIntyre tillhör 

CASPIAN, en organisation som ser till kunders privatliv och intressen och som aktivt 

motarbetar användning av RFID-teknik (Albrecht & McIntyre 2005, s. 2 & 2006). De tillhör 

en utbredd skeptisk grupp som finns främst i USA och som anser att RFID-tekniken i 

dagsläget och i framtiden är stora företags möjlighet att övervaka sina kunder och medlemmar 

(Hansen & Meissner 2007). Alan Butters har undersökt de RFID-standarder som används på 
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bibliotek och har kommit fram till att det finns betydande luckor i dessa systems säkerhet 

(2007). Möjlighet till digital vandalism tas upp som en av de negativa aspekterna (Butters 

2007). 

Ett antal uppsatser på både kandidat-, master- och magisternivå tar upp övergångar och 

förändringsarbete på UB men även RFID-övergångar på andra bibliotek i Sverige. UB:s 

verksamhet har undersökts och utvärderats vid tidigare tillfällen, Sassa Persson har både 

undersökt Datorstödsgruppen vid UB och systembytet från SAB till DDK (2010 & 2011). 

I sin mastersuppsats har Elin Alvinge Erixon utgått ifrån intervjuer med personalen på ett 

bibliotek när hon undersökt bibliotekets övergång till RFID (2012). Anteskog och Nilsson 

(2011) har undersökt ett stort antal svenska bibliotek och vilka faktorer som spelat in i deras 

eventuella beslut att övergå till RFID. 

Många bibliotek i Sverige har redan genomfört en övergång till RFID och vissa överväger 

det, i en konsekvensinriktad förstudie från 2010 redovisar Malmö högskola fördelar och 

nackdelar för både personal och användare med RFID på deras bibliotek (Tornbjer, Nilén & 

Ericson Lagerås 2010).  

En liknande förstudie genomfördes på UB då likartade aspekter togs upp som underlag 

inför det slutgiltiga beslutet om en övergång till RFID (Nilsson 2012). UB:s förstudie tog 

bland annat upp möjliga konsekvenser för personalen ur arbetsmiljösynpunkt, problem och 

möjligheter med att byta system men även erfarenheter från andra bibliotek (Ibid. 2012, s. 5). 

Den utländska forskningen har generellt en teknisk inriktning och har med sin avsaknad av 

problematisering av införande av RFID-teknik ur personalperspektiv inspirerat till att denna 

uppsats kretsar kring det. Att det finns tidigare uppsatser med syften liknande dennas har 

bekräftat att det finns ett intresse för att undersöka tekniska och systemorienterade övergångar 

på bibliotek och därmed relevansen av denna uppsats. Förstudierna har bidragit med 

värdefulla insikter om vad bibliotek som står inför en övergång till RFID väljer att fokusera 

på. Nilssons (2012) förstudie för UB ger tillsammans med intervjusvaren från projektledaren 

kunskap om vad som är viktigt för och prioriterat av UB. 
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3. Metod 
Som metod för insamlingen av empirisk data om personalen på UB:s attityder till och tankar 

om RFID övervägdes först enkäter med kvantitativa svarsalternativ och plats för kvalitativa 

motiveringar eller förklaringar till varje svar. Eftersom enkäter problematiserades i litteraturen 

som en metod med relativt dålig svarsfrekvens och svårighet att få engagerade svar så blev 

uppsökande intervjuer med ett relativt stort antal respondenter ur personalen den utvalda 

metoden för arbetet (Lantz 2007, s. 36). 

Uppsökande intervjuer valdes som metod för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt 

och för att undvika tidsödande kontakt med flera ur personalen för att boka tider för 

intervjuer. Metod valdes även för att förenkla ett strategiskt tillfällighetsurval, vilket innebar 

att ingen respondent valdes på förhand utan de som var tillgängliga för tillfället ombads. För 

att få svar från en mångfald av personal så uppsöktes personer ur olika yrkeskategorier aktivt 

(Bryman 1997, s. 49). Nackdelar med denna uppsökande metod kunde ha varit en låg 

svarsfrekvens på grund av upptagen, frånvarande eller ovillig personal. 

Som förebild för uppsatsens uppbyggnad har Backman med Rapporter och uppsatser stått 

(2008). Uppsatsen har hämtat inspiration från ett utvärderande tillvägagångssätt men bör i 

första hand betraktas som ett vetenskapligt arbete med målsättningen att ge en djupare 

förståelse för ämnet och förankra slutsatserna i forskningssamhället. Bedömningen som 

gjordes inom ramarna för denna uppsats grundades på de utsagor som framkom i intervjuerna 

och den samlade analysen av dessa.    

3.1 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under två eftermiddagar under vecka 50, respondenterna hade 

meddelats via mail i förväg av Stefan Fleig, projektledare för RFID-konverteringen på UB. 

Respondenterna söktes upp på sina respektive kontor och efter en kortfattad presentation av 

mig så tillfrågades de om de hade tid att delta i en frivillig, kort intervju om RFID. En 

hänvisning gjordes till projektledarens mail och i den mån ett medgivande gavs så utfördes 

intervjuerna på respektive respondents kontor. 

Innan alla intervjuer fick varje respondent information om att alla svar skulle anonymiseras 

och inte hanteras av någon annan än författaren. De fick även svara på uppgifter om kön, 

ålder, befattning och biblioteksenhet (se bilaga 4), motiverat med att det i största möjliga mån 

skulle finnas en spridning hos respondenterna på alla punkter. Respondenterna tillfrågades 

även om de godkände att ljud från intervjun spelades in. Om inte så fanns alternativet att 

svaren antecknades för hand.  
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3.2 Intervjuguide 

Som förberedelse och underlag för intervjuguiden gjordes en intervju med projektledaren för 

RFID-konverteringen (se bilaga 1 & 2). Då framgick några speciella önskemål från UB:s sida 

angående vad som skulle undersökas. Dessa önskemål och den förförståelse som 

projektledaren tillförde har bidragit till att utforma intervjuguiden och påverka 

frågeställningarna (Lantz 2007, s. 31). 

Intervjuguiden användes under de korta uppsökande intervjuerna med personalen på UB. 

Frågorna utformades för att ge kvantitativa svar (”Ja”, ”Nej”, ”Positiv” eller ”Negativ”) och 

intervjuguiden var mycket strukturerad till sin form med färdigformulerade frågor i en 

specifik ordning (Lantz 2007, s. 29). Reflektioner och förklaringar från respondenterna 

uppmuntrades dock genom improviserade följdfrågor baserade på deras tidigare kommentarer 

under intervjun och eventuellt deras befattning, något som gjorde intervjun till en form av 

öppen enkät. Alla frågor kunde besvaras med eller utan en motivering och respondenterna 

gavs utrymme för att utveckla sina åsikter och berätta mer om vad de tycker om RFID-

tekniken och konverteringen. Frågornas syfte var att kartlägga personalens åsikter om 

införandet av RFID och arbetssituationen under och efter konverteringen.  

Det har funnits några övergripande tankar bakom hur intervjuguidens 10 frågor utformades 

och det faktum att dessa är grupperade i fem par. Till att börja med fick respondenten bedöma 

om dennes attityd till införandet av RFID på UB innan införandet var övervägande positiv 

eller negativ och eventuellt vad det berodde på. I den avslutande frågan ombads respondenten 

avgöra om införandet av RFID-teknik har påverkat dennes arbete övervägande positivt eller 

negativt. Tanken var att den första frågan återkopplades i den sista men i den sista ombads 

respondenten avgöra RFID:s påverkan på ett mer personligt plan med det egna arbetet i fokus.  

Två av frågorna tog upp organiseringen av konverteringen och övergången till RFID, den 

ena på ett mer direkt sätt och den andra mer indirekt. Det som efterfrågades var huruvida 

personal utifrån borde ha tagits in för att sköta konverteringen så att UB:s ordinarie personal 

inte hade behövt vara delaktig i den. Även huruvida personalen upplevde sig ha fått bra och 

tydliga riktlinjer och instruktioner från chefer i samband med konverteringen och övergången. 

Under intervjuernas gång förändrades dock frågan till att även inkludera RFID-gruppen. På 

grund av de första respondenternas oförståelse och tvekan inför om de alls fått några riktlinjer 

eller instruktioner från chefer så nämndes endast RFID-gruppen i frågan under de 

efterföljande intervjuerna. 

Eventuella positiva aspekter togs även upp, en mer personlig fråga och en mer 

allmängiltig. Den personliga handlade om konverteringstiden eventuellt hade lett till några 
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positiva eller fördjupade kontakter med kollegor. Den frågan föreslogs av projektledaren för 

RFID-införandet. Inom samma tema men på ett mer allmänt plan så efterfrågades även om 

respondenten hade upplevt några positiva effekter av att UB har infört RFID, frågan har under 

intervjuerna betonats handla om UB generellt eller som helhet snarare än om personliga 

upplevelser. 

Eventuella negativa aspekter med införandet av RFID och konverteringen berördes under 

intervjun, både på ett mer personligt plan och på ett allmänt. Respondenten ombads avgöra 

om denne eller någon kollega hade upplevt några tekniska, praktiska eller övriga problem 

med RFID. Tanken med att i denna fråga inte endast fråga efter respondentens egna 

erfarenheter var att denne i så fall kanske skulle ha avhållit från att delge problem som de 

endast hört om och inte upplevt direkt själv. Mot slutet av intervjun efterfrågades eventuella 

kroppsliga eller mentala nackdelar med konverteringstiden och införandet av RFID, detta var 

ytterligare en frågeställning som projektledaren för RFID-införandet var intresserad av att få 

undersökt. 

Ytterligare en tanke var att några frågor var tänkta att vara ganska enkla och snabba att 

svara på men också ett mått på nyttan med RFID.  Dessa handlade om ifall respondenten har 

fått fler respektive färre arbetsuppgifter i samband med övergången.  

3.3 Respondenter 

Personerna som besvarade intervjun arbetar på UB, Umeå universitetsbiblioteks huvudfilial 

som ligger på universitetets campus. Innan den förberedande intervjun med projektledaren var 

tanken att personalgruppen som skulle intervjuas skulle vara bibliotekarier. Projektledaren 

ansåg dock att alla personalgrupper borde inkluderas i intervjuerna eftersom alla avdelningar 

och därmed alla personalkategorier hade deltagit i konverteringen. Undantagen var 

avdelningen för universitetspedagogik och lärandestöd samt de i personalen som av 

medicinska skäl inte hade möjlighet att delta.  

I samråd med projektledaren, bestämdes det att intervjuerna skulle utföras under vecka 50 

och 51 eller tills ett rimligt antal intervjuer genomförts. Hela personalen på UB meddelades 

via mail av honom i förväg. Till mailet bifogades en kortfattad text som jag hade skrivit 

innehållande en presentation av intervjuns och uppsatsens syfte samt även av mig (se bilaga 

3). Efter två eftermiddagar á tre respektive fyra timmar under vecka 50 hade 17 intervjuer 

genomförts och då avgjordes det att fler inte var nödvändiga för studien. 

Respondenterna bestod av 17 personer, utvalda genom ett strategiskt tillfällighetsurval, alla 

är anställda på UB och har erfarenhet av konverteringen, de innehar olika befattningar och 

arbetar på olika avdelningar (Bryman 1997, s. 49). Totalt tillfrågades 23 personer. Tre 
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personer tillfrågades om att delta men hade inte möjlighet på grund av tidpunkten och valde 

att avböja. Ytterligare tre personer tillfrågades men var inte relevanta för undersökningens 

syfte eftersom de anställts efter konverteringen. Av de totalt 17 respondenterna var nio män 

och åtta kvinnor i åldrarna 32-64 år. 74 % av det totala antalet tillfrågade deltog, 13 % 

avböjde och 13 % var inte aktuella för studien. Då endast 13 % aktivt valde att avböja från 

medverkan och 13 % beklagade att de inte kunde delta på grund av att de anställts efter 

konverteringen så kunde förförståelsen för bortfall anses relevant.  

3.4 Etiska överväganden 

I enlighet med de Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet (2002) sammanställt så har alla deltagare informerats om 

utvärderingens syfte, att deltagandet var frivilligt och att deras svar hanterats anonymt. För att 

få en spridning i ålder, kön och befattning hos respondenterna har uppgifter om kön, ålder 

samt befattning samlats in vid intervjuerna, dessa uppgifter kan inte kopplas till enskilda 

uppgiftslämnare (se bilaga 4).  

Anonymiseringen genomfördes eftersom det eventuellt skulle kunna vara känsligt, kollegor 

emellan, att kunna utröna via uppgifter som kön, ålder och befattning vilken kollega som 

tycker på ett speciellt sätt angående en teknik som alla konfronteras med dagligen. UB är en 

för liten arbetsplats för att intervjuer fortfarande skulle vara anonyma om vidare uppgifter 

redovisades.   
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4. Resultat 
Svaren på de tio frågorna är uppdelade i tre grupper och presenteras i kronologisk ordning. 

Resultatredovisningen inleds med frågor som berör tiden innan konverteringen och 

konverteringens begynnande del. Näst återges svaren på de frågor som rör konverteringstiden 

och övergången och till sist redovisas svaren på de frågor som handlar om tiden efter 

konverteringen och övergången.  

Citaten i texten förekommer främst för att erbjuda läsaren en inblick i materialet som har 

bearbetats. Syftet och frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen besvaras dock av 

de kvantitativa analyserna som återfinns i stapeldiagrammen och i en tabell över 

svarsfrekvensen som återfinns i bilaga 6. Intervjuguiden finns i bilaga 5. 

4.1 Före konverteringen och i dess tidigaste skede - Attityder och instruktioner 

”Var du övervägande positiv eller negativ till införandet av RFID på UB innan införandet?” 

 

Diagram 1: Svarsfördelning på fråga 1 

 

Majoriteten av de tillfrågade var positiva till införandet av RFID på UB innan införandet. 

En av åsikterna som framfördes under intervjuerna var att RFID var en bra teknik men att UB 

var ganska sena med att övergå till den. 

 

Jag tycker att RFID är en bra teknik, vi på UB borde ha anammat den 

långt tidigare. De flesta universitetsbiblioteken hade redan övergått till 

RFID när vi började med det. 

 

Det fanns även förhoppningar om att den nya tekniken skulle förenkla sökandet efter 

försvunna böcker i biblioteket.  

 



11 
 

Jag var positiv och hade förhoppningar om att man med denna teknik 

skulle kunna hitta försvunna böcker, i dagsläget är det dock inte 

möjligt, vi får se om det kommer gå att realisera i framtiden. 

 

Vissa respondenters positiva inställning verkade grunda sig i ett missnöje med det tidigare 

systemet som bestod av streckkoder och larmremsor. 

 

Jag tyckte inte att det förra systemet med streckkoder fungerade så 

bra, det var krångligt att hantera för bibliotekets besökare och jag hade 

en förhoppning om att RFID skulle ge en tidsvinst för personalen men 

även vara enklare för besökare. Det gamla stöldmärkningssystemet 

var ålderdomligt och hade många nackdelar så därför var jag positiv 

till en ny teknik. 

 

De negativa aspekterna som framfördes handlade om att motiveringen till övergången hade 

varit svag och otillräcklig men även att tekniken förmodligen hade gjort större nytta för UB 

om man avvaktat några år. 

 

Jag tyckte inte att införandet var motiverat och blev ifrågasättande. 

Det framgick egentligen inte varför vi skulle övergå till RFID, det 

enda argumentet som nådde mig var att leverantörerna av det gamla 

systemet inte skulle stödja det i framtiden. 

 

Hade man avvaktat några år så tror jag att man hade kunnat dra mer 

nytta av den här tekniken. 

 

En annan åsikt som uppkom var att ingen övergång till en ny teknik någonsin inneburit 

mindre jobb. Jobbet har däremot flyttats och det har funnits behov av andra typer av 

bibliotekarier. Varje förändring känns som att börja om från början och RFID är enligt en av 

respondenterna inget undantag, det har till exempel inte blivit mindre jobb i 

informationsdisken men jobbet har förändrats. 
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”Har du upplevt att du har fått bra och tydliga instruktioner och riktlinjer från RFID-

gruppen (och eventuellt chefer) i samband med konverteringen och övergången till RFID?” 

 

Diagram 9: Svarsfördelning på fråga 9 

 

En majoritet av de tillfrågade upplevde att de fått bra instruktioner och riktlinjer. Främst 

berörde de positiva upplevelserna konverteringstiden med inledande kurser och instruktioner i 

fokus. RFID-gruppen och projektledaren upplevdes ha funnits tillgängliga att fråga och att en 

bra dialog med dessa har förts under arbetet nämndes som en positiv aspekt.  

 

Det har varit lätt att hålla en bra dialog med de ansvariga och jag 

tycker att vi har fått tydliga instruktioner. Konverteringsarbetet 

förklarades bra och var enkelt, det har funnits några mindre problem 

men de har mestadels varit tekniska. 

 

Under konverteringsarbetet upplevde de som svarade ”Ja” att de hade fått tydliga 

instruktioner, till exempel angående var man skulle stå och jobba, vad man skulle göra, varför 

det skulle göras, var krånglande böcker kunde läggas och vad som skulle bli bättre på grund 

av konverteringen. 

 

Jag tycker att det gavs ut bra information när vi startade 

konverteringen, vad vi skulle göra, varför vi gjorde det och vad som 

skulle bli bättre. 

 

Den näst största gruppen som svarat ”Både och” var nöjd med det mesta angående 

instruktioner från RFID-gruppen men hade velat se ett annorlunda agerande när det kommer 

till det material som inte är taggat i dagsläget. Det fanns ett visst missnöje angående 
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hanterandet av okatalogiserat material, de beslut som tagits angående detta upplevdes som 

irrationella och har lett till många onödiga och tunga lyft.  

 

Jag tycker att man tog fel beslut gällande böckerna som inte gick att 

konvertera, när man insåg hur många som inte var katalogiserade 

borde man ha avvaktat och tänkt igenom hur de skulle hanteras och 

inte bara ställt dem i en källare med många onödiga tunga lyft som 

följd. Det var ett irrationellt beslut men ingen hade nog insett att det 

fanns så många okatalogiserade böcker. 

 

En annan åsikt som togs upp var att information om det praktiska arbetets genomförande 

var klart och tydligt. Dock var arbetstiderna och var timmar skulle tas ifrån lite oklart, detta 

blev uppklarat men sågs ändå som ett problem. 

 

Hur det praktiska arbetet skulle genomföras var klart och tydligt, 

däremot kändes arbetstiderna lite oklara, var man skulle ta timmarna 

ifrån till exempel, det klarnade dock senare. 

 

Den mindre gruppen som inte tyckte att instruktioner och riktlinjer varit bra och tydliga 

angav att instruktionerna till personalen inför konverteringen var en bristande del. Manualer 

vid konverteringsstationerna som beskrev hur man skulle tagga och var taggen skulle fästas 

var något som saknades enligt en respondent. Bättre exempel på varför det var viktigt var 

någonstans RFID-taggen skulle fästs i boken saknades också.  

 

Jag anser att instruktionerna från RFID-gruppen har brustit, det fanns 

mycket övrigt att önska när det gäller vilka instruktioner de gav till 

personalen. Det hade varit bra att ha en manual vid 

konverteringsstationerna som beskrev hur man skulle tagga och var 

taggen skulle fästas. Det hade även behövts bättre exempel på varför 

det är viktigt var RFID-taggen fästs i boken under personalens 

introduktion. 

 

Genomgångar av de enskilda konverteringsstationerna saknades vilket enligt en respondent 

innebar att vissa i personalen undvek att jobba vid de stationer som krånglade mer. En önskan 

som uttrycktes var att alla som konverterade borde ha läst den interna förstudien om RFID för 

att få en bättre förståelse för tekniken och motiveringen till övergången. 

 

Introduktionen till personalen saknade genomgångar av de enskilda 

konverteringsstationerna, det hade behövts eftersom de krånglade på 
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olika sätt vilket innebar att vissa i personalen undvek att jobba vid de 

stationer som krånglade mer. 

 

4.2 Under konverteringen och övergången - Delaktig personal, problem och positiva 

kontakter 

”Tycker du att personal utöver biblioteksstudenter borde ha tagits in tillfälligt för att sköta 

konverteringen så att UB:s ordinarie personal inte behövt vara delaktig i den?”

 

Diagram 2: Svarsfördelning på fråga 2 

 

En svag majoritet tyckte inte att det hade behövts någon extra personal under 

konverteringen och inte heller att dessa skulle ha ersatt UB:s ordinarie personal. En allmän 

åsikt bland dessa respondenter men även hos de i den näst största gruppen som tyckte både 

och var att avdelningsövergripande projekt var ett positivt inslag i arbetet.  

 

Jag tror att det är nyttigt för alla att genomföra projekt där alla 

avdelningar involveras, det ger en känsla av samhörighet. 

 

Åsikter framkom om att arbetssättet främjat samhörighet på arbetsplatsen och vissa 

framhöll extra mycket det positiva med att personal från avdelningar som vanligtvis inte rör 

sig så mycket i bibliotekets yttre miljö fick se mer av lokalerna och samlingarna. 

  

Jag tycker att det var bra att alla var med, speciellt de som vanligtvis 

inte har pass och jobbar ute i bibliotekets samlingar. 
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Inom både ”Nej”- och ”Både och”-grupperna fanns åsikter om att inte alla i personalen 

borde ha konverterat, ledningsgruppen nämndes på grund av att de har andra högre 

prioriterade arbetsuppgifter.  

 

Verksamheten borde inte styras efter att det ska vara rättvist utan efter 

prioriteringar och behov, ledningsgruppen borde till exempel inte ha 

konverterat för de har viktigare saker att göra. 

 

Det togs även upp att endast personal med grundläggande kunskap om böcker, 

katalogisering, placering och bibliotek borde ha deltagit. 

 

Det var bra att UB:s ordinarie personal var delaktig i konverteringen 

men jag skulle gärna ha sett att det bara var de som hade specifik 

kunskap om bibliotek som deltog. Man bör ha en grundläggande 

kunskap om böcker, katalogisering och placering för 

konverteringsarbetet. 

 

De som ansåg att UB:s personal borde ha ersatts av personal utifrån under konverteringen 

var i minoritet bland respondenterna. Argumenten som framfördes i den gruppen var att 

konverteringspassen tagit upp så mycket tid att det ordinarie arbetet blivit lidande samt i och 

med att konverteringen utfördes under läsåret och inte på sommaren så belastades personalen 

väldigt mycket. 

 

Så här i efterhand tycker jag att det förmodligen hade varit bra att ta in 

lite mer personal eftersom det blev väldigt mycket belastning på den 

ordinarie personalen, dessutom mitt under läsåret. Med facit i hand så 

blev det ganska tungt att sköta den vanliga verksamheten fullt ut. 

 

Konverteringens stora kostnad blev förlorad tid för den ordinarie 

verksamheten, arbetet blev lidande på grund av konverteringstiden. 
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”Har konverteringstiden eller införandet av RFID-tekniken fått dig att må mindre bra 

kroppsligt eller mentalt? (Exempelvis stress, huvudvärk, svårt att sova, magont m.m.)” 

 

Diagram 8: Svarsfördelning på fråga 8 

 

En majoritet av respondenterna upplevde sig inte ha fått några problem av konverteringen 

eller införandet av RFID, varken kroppsligt eller mentalt. Några tyckte att det bara var positivt 

att få komma iväg från kontoret ett tag och få lite variation i arbetet.  

 

Jag har inte märkt några nackdelar med att konvertera, det var mest 

positivt att komma ifrån kontoret, få lite variation och göra något 

annat ett tag. 

 

Andra hade medvetna strategier för att slippa skador och förslitningar, att lyfta en bok i 

taget och inte en hel hög uppgavs ge mindre belastning på kroppen. 

 

För mig har konverteringen inte varit några problem, när jag jobbade 

så tog vi en bok i taget och inte en hel hög vilket gav mindre 

belastning på kroppen. 

 

En mindre andel av de tillfrågade hade mått mindre bra mentalt eller kroppsligt. Smärta i 

nacke och rygg upplevdes bero på konverteringsstationernas höjd och de rörelser man gjorde 

under konverteringspassen.  

 

Jag fick väldigt ont i nacken och ryggen när jag konverterade, smärtan 

berodde nog på konverteringsstationernas höjd och de rörelser man 

gjorde, smärtan försvann lyckligtvis när konverteringsperioden var 

över. 
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Flera av de tillfrågade angav den dammiga miljön, specifikt i Studiesalen och magasinet 

som en anledning till försämrad hälsa under konverteringen. 

 

Att jobba med konverteringen har förvärrat min astma, jag har mått 

dåligt av den dammiga miljön, fått huvudvärk, hostat och blött 

näsblod, Magasinet är dammigt och städas inte för ingen städning 

beställs, dessutom dammar pappret i böckerna och miljön är väldigt 

torr. 

 

En respondent uppgav att den fysiska biten hade fungerat bra men att den mentala 

påverkats negativt på grund av stress orsakad av att behöva jobba ikapp det ordinarie arbetet 

som inte hunnits med under konverteringstiden. 

 

Kroppsligt gick det bra, vi är vana vid att stå länge och att arbeta vid 

de höga hyllorna gick bra eftersom vi samarbetade och bytte av så 

blev arbetet inte lika monotont. Stressen runt omkring var däremot 

inte rolig och det kändes inte alls bra att behöva jobba ikapp det 

viktiga ordinarie arbetet som inte hunnits med under 

konverteringstiden. 

 

”Har du eller någon kollega upplevt tekniska, praktiska eller andra problem med RFID på 

något sätt? (Har det i så fall lösts eller har du något förslag på en förbättring?)” 

 

Diagram 7: Svarsfördelning på fråga 7 

 

En stor majoritet upplevde problem med RFID på något sätt. Det handlade till viss del om 

övergående problem; som att låntagarna måste lära sig ett nytt sätt att låna och återlämna, att 

låneautomaten hanterar både streckkoder och RFID-taggar och därför är långsammare men 
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även att det hade saknats relevant RFID-utrustning på vissa ställen där det varit nödvändigt 

för verksamheten.  

 

Återlämningsautomaten är långsammare nu, vilket är synd men den 

hanterar både RFID och streckkoder parallellt så det problemet 

kommer att försvinna när vi får den inställd på att bara hantera RFID. 

 

Annat som togs upp var problem med sammanbundna böcker, böcker med 

metalldekorationer, okatalogiserade böcker, felinlästa, döda eller tomma taggar.  

 

Sammanbundna böcker med flera streckkoder har skapat vissa 

problem men vi i personalen vet nu om hur de ska hanteras. Böcker 

med metalldekorationer eller omslag av metall är också problematiska 

att tagga. Det finns också en del felinlästa, döda eller tomma taggar 

men de är ganska enkla att ordna. 

 

Några respondenter angav att hanteringen av böckerna ibland gick lite för snabbt under 

konverteringen vilket ledde till att inmatningen av streckkodens siffror blev fel. Detta har lett 

till onödigt arbete med att korrigera felen när böcker ska lånas ut eller fjärrlånas men även till 

att krav i vissa fall har skickats för fel böcker. 

 

Det blir problem om fel streckkod är inläst på en tagg när någon lånar 

den boken, krav kommer för fel bok och i katalogen anges fel bok som 

utlånad. Felen får följder som kan leda till större fel om de inte 

upptäcks och jag är kritisk till sådant som till exempel kan bero på att 

personalen inte var koncentrerade när de konverterade. 

 

I gruppen som inte hade upplevt några problem med RFID ansågs allt ha gått bra och 

smidigt men även att de eventuella problem som funnits i början hade varit övergående och 

berott på att alla skulle lära sig tekniken. 

 

Under en kortare period så var det lite krångel när alla skulle lära sig 

tekniken men det kändes som en övergångsperiod och nu fungerar allt 

bra och smidigt tycker jag. 
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”Upplever du att konverteringstiden har lett till positiva kontakter med fler kollegor eller 

en fördjupad kontakt med dina kollegor?” 

 

Diagram 3: Svarsfördelning på fråga 3 

 

En stor majoritet av de tillfrågade upplevde att konverteringen har lett till positiva kontakter 

med kollegor. 

 

Någon gång har det hänt att jag efter ett konverteringspass har tänkt 

”Wow! Det var kul att prata med den personen som jag aldrig annars 

brukar prata med!” sådant känns roligt. 

 

Att arbeta över avdelningsgränserna sågs som någonting särskilt positivt och ett flertal 

respondenter beskrev att de fått mer kontakt med kollegor som de vanligtvis inte arbetar med. 

 

Jag fick mer kontakt med flera av mina kollegor som jag inte arbetar 

med vanligtvis så det var bra att vi jobbade över avdelningsgränserna. 

 

Det sågs även som positivt att samtalsämnena rörde sig ifrån jobbet och närmade sig mer 

privata ämnen, vissa sa att en eventuell fördjupad kontakt var beroende av vem man 

konverterade tillsammans med. 

 

Vanligtvis brukar man nästan bara prata om jobb med sina kollegor 

men under konverteringen pratade vi nog mer om privata saker så 

trots att jag redan kände många så hittade jag några fler guldkorn! 

 

Övergripande arbeten som involverar hela personalen ansågs av vissa främja nyanställdas 

möjlighet att knyta kontakter på arbetsplatsen medan de inte gjorde någon betydande skillnad 
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för personer som varit anställda under en längre tid och därför kan antas känna fler av sina 

kollegor. 

 

En av de bästa effekterna med konverteringen var att man hade 

möjlighet att umgås med kollegor som man inte hade hunnit bekanta 

sig med. 

 

Jag kände redan alla jag konverterade med eftersom jag har jobbat på 

UB länge, det hade kanske känts annorlunda om jag hade varit 

nyanställd. 

 

”Har du fått fler arbetsuppgifter i samband med övergången till RFID?” 

 

Diagram 4: Svarsfördelning på fråga 4 

 

En mindre majoritet ansåg inte att de har fått fler arbetsuppgifter i och med övergången till 

RFID. Orsaken som vissa av respondenterna nämnde var att deras ordinarie arbete inte har 

något att göra med hantering av böcker eller yttre biblioteksarbete. Andra såg det som att 

arbetsuppgifterna inte har blivit fler med däremot har förflyttats, från en teknik till en annan. 

 

Mitt ordinarie arbete är oförändrat och i informationsdisken har inget 

tillkommit, om något krånglar nu så är det bara en RFID-tagg istället 

för en streckkod. Problemen har inte blivit fler, de har bara förflyttats 

från en teknik till en annan. 

 

Den näst största gruppen bestod av de respondenter som av olika anledningar upplevde att 

deras arbetsuppgifter hade blivit fler. Att ta hand om otaggade eller feltaggade böcker både i 

inre och yttre tjänst benämns som nya arbetsuppgifter.  
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Under passen i informationsdisken så har det blivit mer jobb med alla 

feltaggade och otaggade böcker som besökare försöker låna och som 

därför måste korrigeras. 

 

Av de tillfrågade som tillhör den minsta gruppen och svarade ”Både och” hade det 

gemensamt att deras ordinarie arbete inte har påverkats men att de upplevde en ökning när de 

har pass i informationsdisken eller returrummet. Detta på grund av att alla återlämnade böcker 

kontrolleras så att de är konverterade, om inte så konverteras de under passen, en uppgift som 

upplevdes ha tillkommit. 

 

När man har pass så dyker det då och då upp otaggade böcker som 

måste konverteras och alla böcker måste kontrolleras om de är 

taggade, det innebär egentligen inte att det blivit fler eller längre pass 

men det är ett nytt moment. I mitt ordinarie arbete har inget 

tillkommit. 

 

I samma grupp fanns även en upplevelse av att det ordinarie arbetet som inte hunnits med 

under konverteringen bidrog till att arbetsbördan kändes större efter konverteringen då det 

behövde tas itu med i efterhand. 

 

Jag har inte fått fler eller annorlunda arbetsuppgifter efter övergången 

till RFID men till viss del släpade mitt ordinarie arbete efter och fick 

läggas på hög under konverteringstiden och det får jag ta i tu med nu i 

efterhand. 
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4.3 Efter konverteringen och övergången - Fler eller färre arbetsuppgifter, positiva 

effekter och påverkan på det egna arbetet 

”Har några arbetsuppgifter försvunnit på grund av övergången till RFID?” 

 

Diagram 5: Svarsfördelning på fråga 5 

 

Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att några arbetsuppgifter har försvunnit på 

grund av övergången. Åsikterna om varför går isär hos de olika respondenterna, vissa ansåg 

att arbetsmängden är oförändrad och därmed har inget försvunnit medan andra tyckte att 

uppgifter inte har försvunnit men däremot förenklats, som exempelvis systemet med att 

personalen i informationsdisken kan se vilka larmade böcker som lämnar biblioteket.  

 

Inga uppgifter har försvunnit, däremot har vissa förenklats, när det 

larmar i larmbågarna nu så vet vi som jobbar i informationsdisken 

vilken bok som inte är avlarmad och det förenklar arbetet. 

 

Andra tycker att arbetsuppgifter inte har försvunnit men att de ordinarie har lagts på hög 

under konverteringen. 

 

Verkligen inte! De vanliga arbetsuppgifterna hamnade snarare på hög. 

 

Resten av respondenterna har svarat att någon eller några arbetsuppgifter har försvunnit på 

grund av RFID-övergången. Att fästa både streckkod och larmremsa i böckerna är ett moment 

som har ersatts av att endast fästa en RFID-tagg, något som upplevdes vara positivt.  
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Att både sätta in larmremsa och streckkod i nyinkomna böcker var 

verkligen ett dubbelarbete, dessutom var det ganska krångligt att fästa 

larmremsan på ett bra sätt, med RFID-taggarna så försvinner ett 

moment. 

 

Tidigare ingick det i arbetet att flytta streckkoder till framsidan på böckerna, det är ett av 

de krångliga moment som upplevs vara borta. Scanner-pennor används inte längre i lika hög 

grad, något som känns som en lättnad för vissa respondenter eftersom de upplevdes fungera 

dåligt och vara krångliga att använda. 

 

Tidigare var man tvungen att registrera streckkoden med en scanner-

penna som inte fungerade så bra, det kunde krångla ibland så jag 

tycker det är positivt att det momentet har försvunnit, nu är det enklare 

att hantera böcker vid fjärrlån. 

 

”Har du upplevt några positiva effekter av att UB har infört RFID?” 

 

Diagram 6: Svarsfördelning på fråga 6 

 

Nästan hälften av de tillfrågade har upplevt positiva effekter av att UB infört RFID. En positiv 

effekt som togs upp av flera respondenter var att det blivit enklare och går fortare för 

bibliotekets besökare att låna böcker i självbetjäningsautomaten, bland annat för att flera 

böcker i en hög kan lånas ut samtidigt.  

 

Det har blivit lättare att låna, det tycker jag personligen men jag har 

också sett många låntagare som verkar vara nöjda över att det går fort 

och enkelt. Nu har även UB en teknik som når upp till vad folk 

förväntar sig från att ha lånat på andra bibliotek. 
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Flera tyckte att även återlämningen har blivit både enklare och snabbare, att böckerna inte 

måste ligga på ett speciellt sätt ses som ett argument för det.  

 

Återlämningen har blivit smidigare för låntagarna eftersom böckerna 

inte måste ligga på ett speciellt sätt i automaten. 

 

Flera respondenter tyckte även att RFID-teknikens framtida möjligheter, med till exempel 

sökning av böcker i det fysiska biblioteket är en positiv effekt av övergången. Övergången 

sågs även som positiv på grund av att den ersatt streckkodstekniken med vilken det fanns 

misstankar om utrustning med hälsofarliga magnetfält.  

 

Jag tycker att det faktum att vi blivit av med streckkodsutrustningen är 

bra, det fanns nämligen misstankar om att utrustningen som vi 

använde för att larma på och larma av böcker hade så starka 

magnetfält att de kunde vara skadliga för personalen. 

 

Effektivare hantering och förberedelse av böcker med RFID-taggar och inte larmremsor 

och streckkod såg vissa respondenter som något som på sikt skulle kunna ge en ekonomisk 

vinst. 

 

Om tiden som sparas på att inte fästa larmremsor och streckkoder 

räknas samman så kan det nog i slutändan ge en ekonomisk vinst 

eftersom förberedelsen av böckerna blir effektivare. 

 

Den näst största gruppen av respondenter har inte upplevt några positiva effekter men tror 

att de kanske kommer göra det om RFID-teknikens möjligheter utnyttjas i högre grad än UB 

har gjort i dagsläget.  

 

Jag har inte upplevt några positiva effekter eftersom RFID-tekniken 

har större möjligheter än vad vi på UB har utnyttjat, tillexempel utlån 

med hjälp av smartphone. 

 

I denna grupp fanns även respondenter som upplevde att RFID har lett till mer krångel och 

arbete i informationsdisken och den dag alla böcker är konverterade anges som när det 

kommer att börja fungera bra igen. 

 

Den dag alla böcker är konverterade så tror jag att det kommer 

fungera mycket bra men jag tycker inte att vi är där än. Under ett 
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halvår efter införandet av RFID så tycker jag att det bara har lett till 

mer arbete och krångel i informationsdisken. 

 

”Tycker du att ditt arbete har påverkats övervägande positivt eller negativt av RFID-

tekniken?” 

 

Diagram 10: Svarsfördelning på fråga 10 

 

Majoriteten av de tillfrågade upplevde att deras arbete varken har påverkats negativt eller 

positivt. Den främsta anledningen till detta angavs vara att respondenternas ordinarie arbete 

inte alls berör någon del av verksamheten som har påverkats av övergången.  

 

Jag känner mig inte alls påverkad, i mitt dagliga arbete berörs jag inte 

av RFID-tekniken, jag hanterar till exempel inte utlån eller 

återlämningar vilket gör att jag inte märker någon skillnad mot för 

innan övergången till RFID. 

 

Enda gången dessa respondenter kommer i kontakt med RFID-tekniken är när de rör sig 

ute i biblioteket vilket de flesta inte gör så ofta. 

 

Jag påverkas inte alls i mitt vanliga arbete, enda gången jag kommer i 

kontakt med RFID är när jag har pass i informationsdisken och då 

känns problemen lättare att lösa än när vi hade streckkoder. 

 

Den näst största gruppen tyckte att deras arbete har påverkats övervägande positivt av 

RFID-tekniken. I denna grupp upplevde de flesta att deras arbete ute i biblioteket, till exempel 

vid passtjänstgöring har påverkats positivt men deras ordinarie arbete är oförändrat. I 

biblioteket upplevs larmade böcker som passerar larmbågarna ha blivit lättare att hantera.  
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Enda gången mitt arbete påverkas av RFID-tekniken är när jag jobbar 

i informationsdisken, då har arbetet blivit smidigare. Om någon går ut 

med en larmad bok så kan vi som jobbar i informationsdisken se 

vilken bok det gäller. 

 

I denna grupp begränsade sig de positiva effekterna i det inre arbetet till att hanteringen av 

nyinkomna böcker har förenklats eftersom RFID-taggen innehåller larmfunktionen och en 

larmremsa behöver inte längre fästas i boken. 

 

När jag gör i ordning böcker så går det mycket smidigare med RFID 

än med det gamla streckkodssystemet. 

 

I en av de två minsta svarsgrupperna fanns den respondent som upplevde att dennes arbete 

har påverkats övervägande negativt av RFID-tekniken. Respondenten berörs bara av 

förändringen under passen i informationsdisken och då upplevs RFID bara ha inneburit extra 

krångel och mer problem. 

 

Jag berörs bara av förändringen under passen i informationsdisken och 

där har RFID endast inneburit extra krångel och mer problem. 

 

Personen i den andra av de minsta svarsgrupperna upplevde att arbetet har påverkats både 

positivt och negativt. RFID-tekniken har förvisso förenklat arbetet på vissa punkter enligt 

denne men det har även skapat extra jobb i och med att återlämningsautomaten läser in 

böckerna hur de än ligger på rullbandet, vilket enligt respondenten gör att låntagare lägger 

böckerna snett och felvänt så att de kan de trilla av vagnarna och hamna fel. Den oreda som 

skapas får personalen med returpass ordna. Detta upplevdes vara ett nytt problem då 

återlämningsautomaten tidigare bara kunde läsa av streckkoden om boken låg på rätt sätt. 

 

Mitt arbete har påverkats både positivt och negativt. En negativ sak är 

att återlämningsautomaten läser in böckerna hur de än ligger på 

rullbandet, det gör att låntagare lägger böckerna snett och felvänt och 

då kan de trilla av vagnarna och hamna fel. Det skapar oreda som man 

får ordna när man har returpass, det problemet hade vi inte tidigare då 

maskinen bara kunde läsa av streckkoden om boken låg rätt. 
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5. Diskussion 
Här tas uppsatsens resultat upp i en diskussion mot bakgrund av frågeställningarna. 

5.1 Hur tycker personalen på UB att införandet av RFID har fungerat? 

Jag skulle vilja påstå att majoriteten av personalen på UB tycker att införandet av RFID har 

fungerat bra, förutsatt att de 17 respondenterna i denna studie ses som ett representativt urval 

av hela organisationen. På fråga 2 svarade nämligen majoriteten att de inte tyckte att det hade 

behövts någon personal utifrån för att ersätta den ordinarie personalen under 

konverteringstiden. På fråga 9 svarade en stark majoritet att instruktioner från RFID-gruppen 

varit bra och tydliga, ytterligare en positiv aspekt på hur införandet av RFID har fungerat 

enligt personalen. Sett tillsammans så tycker jag att resultatet från frågorna stödjer det faktum 

att en majoritet av personalen tyckte att införandet har fungerat bra. 

I respondentgruppen fanns dock ett fåtal som gav uttryck för missnöje i dessa frågor. En 

fråga som tog upp ett ämne med fler potentiellt negativa aspekter var fråga 7 där en stor 

majoritet av respondenterna svarade att de eller någon kollega hade upplevt tekniska eller 

praktiska problem med RFID. Detta innebär rimligtvis att ett antal av de som upplevt problem 

var positiva inom andra aspekter av införandet vilket tyder på att den intervjuade 

personalgruppen inte präglas av varken ett renodlat missnöje eller en renodlad nöjdhet. Trots 

detta så tycker jag ändå att oväntat många hade upplevt problem med RFID, dock handlade 

det många gånger om likartade eller till och med samma problem som redovisades av flera 

respondenter.  

Svaren från fråga 6 visade på att drygt hälften av de tillfrågade hade upplevt positiva 

effekter av övergången. I denna fråga fick man inte riktigt hela bilden med endast de 

kvantitativa svaren, respondenternas motiveringar visade att de som inte upplevt positiva 

effekter ändå trodde att de så småningom skulle komma. Kanske på grund av en 

vidareutveckling av RFID-tekniken eller när alla böcker konverterats. 

Innan intervjuerna så förväntade jag mig att fördelningen mellan de som tyckte att 

införandet av RFID hade fungerat bra och de som tyckte att det fungerat mindre bra eller 

dåligt skulle vara jämnare. Jag blev därför positivt överraskad av resultaten även om jag tror 

att det kanske inte är helt överensstämmande med verkligheten. Om endast de kvantitativa 

resultaten tas med i beräkningen så kan jag tänka mig att missnöjet kring införandet snarare 

handlar om tekniska problem eftersom de flesta varit positiva till andra aspekter. Dock visade 

respondenternas kommentarer på en mer nyanserad bild av situationen. Enligt dessa så fanns 

de flesta problemen under konverteringstiden och under en inkörningsperiod när både 
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personal och låntagare skulle vänja sig vid och lära sig den nya tekniken och det var få som 

tyckte att problemen har kvarstått.   

Jag tror att det finns flera anledningar till att en så stor del av respondenterna gav svar som 

kan tolkas som positiva i sammanhanget. En del av respondenterna berördes i princip inte av 

förändringen i sitt vanliga arbete och trots att de varit med under konverteringen så hade de 

svårt att svara på vissa frågor eftersom de inte verkade kunna relatera dem till sitt arbete. Jag 

upplevde ibland under intervjuerna att dessa respondenters svar kunde väga lite lättare än de 

vars arbete påverkats av övergången. Detta var en brist i resultaten då ett ”Ja” för några 

egentligen kanske varit ett ”Neutral” om frågorna hade presenterats som en enkät istället för 

en intervju.  

Jag tror att svaren påverkades lite av att ett fåtal respondenter kan ha svarat efter vad de 

kan ha trott förväntades av dem från kollegor eller från RFID-gruppen. I vissa fall sa dessa 

respondenter emot sina egna svar senare under intervjun vilket gav mig ett intryck av att de 

tidigare svaren kanske drivits av vad som förväntats av dem snarare än vad de egentligen 

tyckte. En annan möjlighet, om än kanske mindre trolig, kunde vara att dessa respondenter 

velat påverka de övergripande svaren genom att svara på ett speciellt sätt. Dessa brister tror 

jag förekommer i alla sorters undersökningar och bör ses som svårfrånkomlig. 

5.2 Hur har införandet av RFID påverkat personalen på UB i deras yrkesroll? 

Respondenternas svar gav en bild av att majoriteten av personalen var opåverkade i sin 

yrkesroll i första hand på grund av att de sällan eller aldrig kommer i kontakt med böcker i sitt 

arbete. För en mindre del som hanterar böcker i sitt arbete har situationen blivit något 

förbättrad och för ett fåtal har införandet av RFID hittills endast påverkat dem negativt men 

de hyser ändå hopp om en förbättring i framtiden.  

På fråga 1 svarade en stor majoritet att de varit positiva till införandet av RFID och i 

kontrast till detta så svarade en mindre andel att de tyckte att deras arbete påverkats 

övervägande positivt av övergången medan de flesta var neutrala när de svarade på fråga 10. 

Jag tycker att dessa resultat är en antydan till att det fanns en generell positiv inställning till 

RFID-tekniken men att de positiva förhoppningarna inte har infriats för alla, speciellt inte de 

som inte kommer i kontakt med tekniken i sitt ordinarie arbete.  

Fråga 4 respektive 5 visar på positiva följder med övergången då majoriteten av de 

tillfrågade inte tycker sig ha fått fler arbetsuppgifter och nästan en tredjedel angav att något 

har försvunnit, något som enligt de flesta effektiviserat eller förenklat deras arbete. 

Resultatet på fråga 10 visar att över hälften av de tillfrågade var helt neutrala till att UB 

infört RFID, de upplevde att den nya tekniken inte alls har påverkat dem eller deras arbete. 
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Med detta resultat så kan man fråga sig för vems skull som denna övergång har skett. Var det 

för att personalen skulle få ett smidigare arbete, för låntagarnas skull eller handlade det om 

ekonomi på en högre nivå än vad som påverkar den enskilda individen i en större 

organisation. Detta resultat gjorde mig mycket förvånad men det har nog sin förklaring i att 

många inte berörs av RFID-teknik i sitt arbete och deras enda kontakt med tekniken var under 

konverteringstiden. 

Innan intervjuerna förväntade jag mig att fler i personalen skulle ha påverkats av 

övergången och att det skulle ha påverkat fler områden i biblioteket. Under intervjuerna fick 

jag veta av personalen att RFID:s påverkan på bibliotekets verksamhet sträckte sig till inre 

tjänst i ganska liten grad. RFID-tekniken påverkar främst arbetet i yttre tjänst; utlån, 

återlämning och kontakt med låntagare sker ute i biblioteket och påverkas av RFID eftersom 

det av naturliga skäl hänger ihop med hanteringen av böckerna. 

5.3 Hur upplevde personalen på UB konverteringstiden? 

Jag tror att de flesta som deltog i konverteringen upplevde den som ett tillfälligt men 

nödvändigt ont som skulle avklaras under en begränsad tid, jag tror också att de flesta är nöjda 

med hur den genomfördes och att endast ett fåtal har lämnat konverteringstiden med några 

bestående men som drabbat deras arbete eller de själva. 

På fråga 3 svarade en stark majoritet att de hade fått positiva kontakter med kollegor under 

konverteringstiden. Jag hade en föraning och förhoppning om att några respondenter skulle ha 

knutit kontakter under konverteringen men jag förväntade mig inte att få ett så positivt 

resultat. På fråga 9 svarade en stor del av respondenterna att de fått tydliga instruktioner för 

konverteringen, en stor del var nöjda med introduktionen och RFID-gruppens tillgänglighet 

under arbetet. 

Majoriteten av de tillfrågade har på fråga 8 angivit att de inte påverkats negativt vare sig 

kroppsligt eller mentalt av konverteringstiden eller införandet av RFID. Vissa har till och med 

upplevt konverteringstiden som ett välkommet avbrott från långa dagar vid en dator, något 

som angavs som en möjlig positiv effekt av en övergång till RFID i UB:s interna förstudie 

(Nilsson 2012, s. 43).  

En mindre andel respondenter svarade att de påverkats negativt och då handlade det om 

problem av dammiga miljöer, problem med smärta i rygg och nacke på grund av 

konverteringsstationernas höjd och stress på grund av ordinarie arbetsuppgifter som inte 

hunnits med under konverteringen och behövde arbetas ikapp. UB var enligt Nilssons (2012, 

s. 43) förstudie medvetna om att konverteringen skulle kunna leda till fysiska skador eftersom 

det handlar om ett repetitivt arbete men verkar av okänd anledning valt att inte aktivt 
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förebygga det. Jag tror att bibliotek som överväger att övergå till RFID kan lära sig av UB:s 

erfarenheter och försöka hitta lösningar i form av till exempel höj- och sänkbara 

konverteringsstationer, pausstretching, städning, ventilering och en bättre översikt över de 

anställdas arbetssituation. 

En aspekt som inte speglades i frågorna, på grund av att den var mindre intressant och 

väsentlig är vad respondenterna spontant tyckte om konverteringstiden. De som trots att ingen 

fråga tog upp det ändå nämnde det tyckte att arbetet hade varit påfrestande tråkigt, speciellt 

om man arbetat själv vid något tillfälle.  Anledningen till att denna aspekt inte är speciellt 

intressant för denna undersökning är att konverteringen dels inte är ett stående inslag i UB:s 

verksamhet och dels för att konverteringen skulle genomföras oberoende av hur ointressant 

och tråkig den var. I en undersökning om hur konverteringsarbete skulle kunna underlättas för 

personal så skulle däremot denna slags information kunna utredas närmare. 

5.4 Avslutande ord 

Skulle undersökningen göras om så tror jag att man med fördel skulle kunna gruppera 

personalen utefter huruvida de har kontakt med böcker i sitt ordinarie arbete. Anledningen till 

detta är att jag tror att vissa övergripande svar kan bli vilseledande eftersom samma svar i 

någon mån kan innebära olika saker för någon som aldrig hanterar eller kommer i kontakt 

med böcker och någon som hanterar dem på olika sätt varje dag. Det hade kunnat vara bra att 

ha en intervjuguide för personal som endast berörts av RFID under konverteringen och en 

annan för dem som berörts av tekniken även efter konverteringen. En sådan fördjupad analys 

skulle kunna visa ännu tydligare hur konverteringstiden upplevdes respektive hur den fortsatta 

användningen av RFID i verksamheten fungerat eftersom man då grupperat respondenterna 

efter vilken relevans deras svar förväntades ha. 

Jag upplevde att missnöjet med streckkodstekniken och larmremsorna var som störst bland 

den delen av personalen som hanterar böcker. Det var även bland dem som förhoppningen om 

RFID-teknikens möjligheter att effektivisera hanteringen var som störst. I UB:s förstudie 

anges larmremsor som en mer tidskrävande teknik och RFID som en rationellare lösning, 

något som bekräftats under intervjuerna (Nilsson 2012, s. 14 & s. 32). Jag tror att UB:s största 

vinst från övergången, för inre tjänst, finns i hanteringen av nyinkomna böcker. Enligt 

personalen så har hanteringen blivit enklare, effektivare och därför förmodligen mindre 

kostsam.   

Jag skulle vilja rekommendera eller föreslå för UB att de tar fram en broschyr eller ett 

häfte om RFID-teknikens utvecklingsmöjligheter. Det skulle vara anpassat för personalen och 

utgå från hur det är möjligt att utveckla den nuvarande tekniken i fråga om att söka försvunna 
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böcker. Det fanns både hoppfullhet och stilla irritation men även okunskap över varför RFID, 

som utlovades kunna söka böcker i biblioteket inte kan det. Jag tror att många ville veta om 

det kommer att gå och varför det inte fungerar i dagsläget, ungefär på samma sätt som på den 

tidigare nämnda advokatbyrån i Boston (Collins 2004). Att göra sökningar i hela eller delar av 

biblioteket som flera respondenter har spekulerat om i intervjuerna skulle så klart inte kunna 

skilja på de böcker som står i hyllan och de som någon läser vid en studieplats. Ett sådant 

system skulle söka efter böcker på gott och ont, alltså både böcker som gömts eller glömts på 

andra ställen, till exempel på fönsterbrädorna, men även böcker som besökare sitter och läser i 

biblioteket även om de inte lånat dem. Om man dessutom skulle ha ett system för att veta var i 

det genomsökta rummet som varje bok befinner sig så skulle integritetsfrågan bli otroligt 

aktuell då man i teorin skulle kunna ha koll på vad alla i biblioteket läste efter en sökning. 

Framtidens boksökningsmetoder finns kanske snarare i system med så kallade Gate 

Trackers som används till larmbågarna än att kunna söka av rummen (Nilsson 2012, s. 31). 

Ett scenario skulle vara att dessa skulle finnas vid varje dörröppning i biblioteket dit besökare 

har tillgång, Studiesalen, kursbokssamlingen, magasinet m.m., och notera, utan att larma, 

vilka böcker som passerat dörröppningen och avregistrerar dessa när boken passerar tillbaka. 

Om en bok aldrig försvinner från listan skulle man kunna anta att den är kvar i rummet. På så 

sätt skulle man veta i vilket rum böcker befann sig men även hur de och besökarna rörde sig i 

biblioteket, studieplatsers popularitet skulle kunna kartläggas, om än baserat på att besökarna 

har en bok med sig. Jag tror att en sådan teknik skulle kunna få som konsekvens att låntagares 

privatliv skulle kunna ifrågasättas och det är möjligt att kritiska grupper skulle bildas med 

inspiration av de i USA (Albrecht & McIntyre 2005). 

Under intervjuerna så uppkom ifrågasättande åsikter angående varför RFID-gruppen inte 

tillhandahållit manualer vid konverteringen. I UB:s förstudie redovisas erfarenheter från ett 

antal bibliotek som övergått till RFID, Göteborgs universitetsbibliotek poängterade vikten av 

tydliga manualer under konverteringen (Nilsson 2012, s. 45). Hur kommer det sig då att UB 

inte följde ett sådant råd när de vanligtvis arbetar mycket med manualer? 

Avslutningsvis undrar jag hur länge lugnet innan nästa konvertering kommer att vara. 

Tekniken går framåt och biblioteken förnyar sig ständigt men förhoppningsvis kommer RFID-

tekniken behålla sin aktualitet för UB i många år framöver.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till RFID-ansvarig på UB 

Frågor till UB och RFID-ansvarig 

 

1. Varför införde UB RFID?  

2. Vad är bakgrunden till att UB införde RFID?  

3. Vad är bakgrunden till att UB införde RFID just nu? Anser ni att detta är tidigt, sent 

eller något annat?  

4. Vad är målet med att gå över till RFID?  

5. Vad är syftet med att gå över till RFID?  

6. Har UB generellt eller du specifikt några egna upplevelser av övergången till RFID? 

Är dessa positiva, negativa eller något annat?  

7. Har UB någon fråga som ni vill ha svar på? Har du någon fråga som du vill ha svar 

på? 

 

Mina frågeställningar; i C-uppsatsen  

 Hur stor del av bibliotekarierna på UB är positiva respektive negativa till 

införandet av RFID?  

 Vad tycker bibliotekarierna på UB har fungerat bra med införandet av RFID?  

 Vad tycker bibliotekarierna på UB har fungerat mindre bra med införandet av 

RFID?  

 Varför tror de själva att de upplever förändringen på dessa sätt?  

 Hur tror bibliotekarierna på UB att de eventuella problemen med RFID skulle 

kunna lösas?  

 Går det att dela in bibliotekarierna på UB inom ramen för Rogers (Diffusion of 

innovations 1995) teorier om kategorier av förhållningssätt vid införandet av 

innovationer?  

 

Övrigt  

 Vad tror du om frågeställningarna? Förmodligen kommer den första och den 

sista antingen tonas ner eller försvinna helt.  

 Kan jag göra intervjuer med personalen på UB? Främst bibliotekarier.  

 Tycker du att någon/några andra personalgrupper bör undersökas?  

 Hur tror du att dina kollegor kommer ställa sig till anonymitet? Bibliotekarier 

på UB kan ju ha många olika fokus på sitt arbete; fjärrlån, krav, kundtjänst, 

samlingar o.s.v. Tror du att de kommer vilja vara öppna med sådant vid en 

intervju?   
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Bilaga 2 Sammanställd intervju med projektledaren för RFID-konvertering på UB 

Intervju med Stefan Fleig 

RFID-ansvarig på UB 
2014-11-14 

Stefan Fleig känner inget behov av att vara anonym i intervjun och att citera och referera till 

vad han har sagt går bra. 

1. Varför införde UB RFID? 

Streckkodstekniken är på utgång och utrustning till den blir allt svårare att få tag på. Det blev 

svårare och svårare att vänta med att ta in RFID och att underhålla det gamla systemet. 

UB är nu inne i en tid med många pensionsavgångar vilket betyder att personalstyrkan inte 

blir större eftersom alla tjänster inte blir återtillsatta av olika anledningar. 

Att gå över till RFID var mycket också en ekonomisk fråga. 

2. & 3. Vad är bakgrunden till att UB införde RFID? Vad är bakgrunden till att UB 

införde RFID just nu? Anser ni att detta är tidigt, sent eller något annat? 

Ekonomisk bakgrund, tidigare var det för dyrt med RFID, för några år sedan kostade en 

”tagg” 12 kr medans en streckkod bara kostade 0,7 kr. En larmremsa som användes 

tillsammans med streckkoden kostade inte mycket den heller men den krävde en del arbete 

(att fästa larmremsan i ryggen på varje bok innan den ställdes på hyllan) som inte behövs med 

RFID där både larmfunktionen och informationen om boken finns i taggen. 

Nu är däremot RFID-etiketterna billigare eftersom kostnaden för varje tagg ligger runt 1 kr. 

Att använda RFID blir alltså både tidsbesparande och det ger enklare arbetsuppgifter inom 

hanteringen av böckerna (i inre tjänst; min anmärkning). RFID ger även färre fellarm vid 

entrén än streckkoderna gjorde. 

En RFID-tagg innehåller: exemplarnummer och ett Q (Umeå universitetsbiblioteks signum 

som används vid katalogisering i Libris som identifikationskod för UB; min anmärkning). 

Anledningen till detta är att i framtiden kommer larmbågarna kunna identifiera och skilja på 

taggar som kommer från andra bibliotek och endast reagera på taggar innehållande ett Q. I 

nuläget kan UB:s larmbågar reagera på t.ex. Stadsbibliotekets taggar och vice versa. 

En annan fördel med RFID-tekniken är att den kan byggas ut på ett annat sätt än streckkods-

systemet kunde, t.ex. med trackingssystem. Stefan ansåg att UB var relativt sena med att 

övergå till RFID. 

4. & 5. Vad är målet med att gå över till RFID? Vad är syftet med att gå över till RFID? 

Effektivitet och ekonomi. UB kan egentligen inte vänta med övergången, den tekniska 

utvecklingen går framåt i en takt som gör att UB:s tekniska lösningar måste uppdateras för att 

de ska ha tillgång till att köpa ny utrustning om den befintliga går sönder. Streckkodstekniken 

köps inte in av bibliotek i Sverige längre vilket gör att ingen till slut kommer sälja det och då 

blir det svårt att få tag på reservdelar och kompletterande utrustning. Stefan menar att det är 

tekniken i dagsläget som har drivit UB till att göra denna utveckling. Stefan menar att 

övergången till RFID var något som behövde göras, frågan var bara när. 

Upphandlingarna för RFID-systemet med mera har blivit försenade på grund av brist på 

personal som har kunnat arbeta med frågan. RFID-konverteringen på UB har blivit försenad 

med ett och ett halvt år. 
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Stefan ser anledningen till övergången till RFID på UB som en konsekvens av krass politik. 

Stefan ställer även frågan om hur detta behandlas på andra bibliotek, t.ex. folkbibliotek, 

handlade RFID-beslutet om realpolitik eller modernitet och enkelhet?    

6. Har UB generellt eller du specifikt några egna upplevelser av övergången till RFID? 

Är dessa positiva, negativa eller något annat? 

Stefan upplever själva tekniken som fungerande. En negativ aspekt som han tar upp är att 

vissa i personalen fortfarande inte riktigt verkar ha förstått skillnaden mellan hur 

streckkoderna fungerade och hur RFID fungerar. Stefan tror att detta gör att personalen blir 

mer benägen till att skylla på tekniken runt RFID om det är något som inte fungerar, trots att 

en bok som inte kan läsas in mycket väl kan bero på att personen som konverterat den har 

gjort något slarvfel snarare än att det är något fel på tekniken. 

Stefan nämner en sak som han ser som både positiv och negativ; det finns en upplevelse under 

och efter konverteringen att man tidigare har varit slarviga med samlingarna, något som har 

blivit påtagligt under övergången till RFID eftersom så stora delar av samlingarna har blivit 

genomgångna. Under konverteringen hittades mycket böcker som inte kunde lånas ut eller 

konverteras av orsaker som avsaknad av streckkod, för många streckkoder eller så fanns de 

inte i bibliotekskatalogen.  

Generellt så är Stefan positiv till engagemanget från personalens sida som han upplever som 

över förväntan. Även ledningen har arbetat med konverteringen och blivit tilldelade pass. 

7. Har UB någon fråga som ni vill ha svar på? Har du någon fråga som du vill ha svar 

på? 

Stefan är intresserad av att veta hur personalen upplever efterdyningarna och de eventuella 

konsekvenserna av övergången och konverteringen. Stefan var intresserad av att få reda på 

mer om konsekvenserna av RFID-införandet, hur det vanliga jobbet har påverkats för 

personalen sedan övergången och under konverteringen. Till exempel om man ligger efter 

med de vanliga arbetsuppgifterna eller om man upplever att allt har återgått till det normala. 

På vilket sätt har personalen fått lägga om rutiner i sitt dagliga arbete på grund av detta? 

Avdelningen Samlingar har fortfarande efterarbete från konverteringen kvar, detta består i ett 

stort antal böcker som av olika anledningar inte kunnat konverteras och behöver hanteras en 

och en för att utföra konverteringen och felsöka. 

Var konverteringens intensiva takt bra?  

Borde arbetskraften kommit utifrån?  

Upplever personalen positiva och eller negativa effekter?  

Upplever personalen att konverteringstiden har gett sociala konsekvenser?  

Har man pratat med nya kollegor?  

Fanns det några fallgropar så som stress eller liknande?  

Fanns det en tydlig prioritering från chefer?  

Försvann det tid från de vanliga arbetsuppgifterna och är det i så fall fortfarande så?  

Har personalen upplevt att fler uppgifter har lastats på dem utan att något har tagits bort i och 

med konverteringen?  

Har konverteringen och övergången fått några effekter som är utanför detta, t.ex. psykosociala 

effekter? 

8. Vad tror du om frågeställningarna? Förmodligen kommer den första och den sista 

tonas ner eller försvinna helt. 
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Stefan tyckte att frågeställningarna såg bra ut men allt eftersom intervjuns gång så märkte jag 

att de behöver kompletters i ganska stor grad för att få med hans frågor också. Jag förklarade 

att första och sista frågan inte längre fanns kvar i samma tappning.  

9. Kan jag göra intervjuer med personalen på UB? Främst bibliotekarier. 

Ja, uppsökande intervjuer. Jag kan maila Stefan när jag har färdiga intervjufrågor så kan han 

maila ut till personalen att jag kommer runt och har intervjuer. Jag skickar då med frågorna. 

Stefan förmedlar även kontakten med särskilt intresserade personer i personalen som kanske 

har mer att tillägga än vad mina intervjufrågor frågar efter. 

10. Tycker du att någon/några andra personalgrupper bör undersökas? 

Konverteringsarbetet var inte frivilligt utan kom som ett ÖB-beslut (Överbibliotekarie(?); min 

anmärkning) hela UB har varit med på konverteringen förutom UPL:s personal 

(Universitetspedagogik och lärandestöd; min anmärkning) som inte är bibliotekarier och 

personer som inte haft möjlighet av medicinska skäl. Stefan föreslår därför att personal från 

hela organisationen bör intervjuas eftersom alla har varit involverade i konverteringen. Alltså 

inte bara bibliotekarier och inte alls de biblioteksstudenter som var delaktiga i konverteringen 

eftersom de gjorde det på frivillig basis i motsats till den ordinarie personalen.  

11. Hur tror du att dina kollegor kommer ställa sig till anonymitet? Bibliotekarier på 

UB kan ju ha många olika fokus på sitt arbete; fjärrlån, krav, kundtjänst, samlingar 

o.s.v. Tror du att de kommer vilja vara öppna vid en intervju? 

Personalen bör vara anonyma men möjligtvis kan befattning, arbetsuppgifter, avdelning och 

liknande tas med. 

Övrigt 

Alla i personalen har uppmanats att delta i kurser för att lära sig använda RFID vid utlåning 

och återlämning o.s.v. 

Stefan ville gärna att jag skulle återkomma till honom efter intervjuerna med personalen. 

Stefan föreslog att jag skulle titta på hur införandet av RFID har gått på Medicinska 

biblioteket också. Han tyckte att det kunde vara intressant eftersom det är ett mindre bibliotek 

som tillhör samma organisatoriska ledning. 

Stefan föreslog att jag kunde ta kontakt med Stadsbiblioteket (i Umeå; min anmärkning) då de 

valt en annan väg när de konverterade sina samlingar. Stadsbiblioteket tog in extern personal 

som var i fas 3 (hos Arbetsförmedlingen; min anmärkning) och konverteringen pågick under 

ett år.  

Stefan tar fram statistik och siffror över till exempel hur många timmar som har spenderats 

med konvertering. 

Efterkonverteringen som har gjorts i informationsdisken hittills är ca 10000 böcker. 
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Bilaga 3 Meddelande till UB:s personal 

Hej, jag heter Daniela Eriksson och jag läser nu sista terminen på Biblioteks- och 

informationsvetenskapsprogrammet på kandidatnivå här på Umeå universitet. Jag arbetar just 

nu med en uppsats där jag undersöker hur personalen har upplevt införandet av RFID på 

Umeå universitetsbibliotek. Undersökningen genomförs genom en kortare intervjuenkät där 

jag kommer att ställa ett mindre antal frågor. Samtalet tar mellan 5 och 10 minuter att 

genomföra. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt, men jag hoppas att 

så många som möjligt av er har möjlighet att delta!  

 

Kontakta mig på xxxxxxx@hotmail.com om ni har frågor! 

 

Vänligen Daniela Eriksson 
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Bilaga 4 Tabell med anonymiserad information om respondenter 

Respondent Biblioteksenhet Befattning/Titel Ålder Kvinna/Man Kod 

Respondent 

exempel 

UB Bibliotekarie 35 K Rexempel 

Respondent 1     R1 

Respondent 2     R2 

Respondent 3     R3 

Respondent 4     R4 

Respondent 5     R5 

Respondent 6     R6 

Respondent 7     R7 

Respondent 8     R8 

Respondent 9     R9 

Respondent 10     R10 

Respondent 11     R11 

Respondent 12     R12 

Respondent 13     R13 

Respondent 14     R14 

Respondent 15     R15 

Respondent 16     R16 

Respondent 17     R17 

Respondent 18     R18 

Respondent 19     R19 

Respondent 20     R20 

Respondent 21     R21 

Respondent 22     R22 

Respondent 23     R23 

Respondent 24     R24 

Respondent 25     R25 
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Bilaga 5 Intervjuguide 

Intervjuguide Förväntat svar 

1 
Var du övervägande positiv eller negativ till införandet av RFID på UB innan införandet? Positiv/Negativ + ev. motivering 

2 
Tycker du att personal utöver biblioteksstudenter borde ha tagits in tillfälligt för att sköta konverteringen så att UB:s 

ordinarie personal inte behövt vara delaktig i den? 

Ja/Nej + ev. motivering 

3 
Upplever du att konverteringstiden har lett till positiva kontakter med fler kollegor eller en fördjupad kontakt med 

dina kollegor? 

Ja/Nej + ev. motivering 

4 
Har du fått fler arbetsuppgifter i samband med övergången till RFID? 

 

Ja/Nej + ev. motivering 

5 
Har några arbetsuppgifter försvunnit på grund av övergången till RFID? 

 

Ja/Nej + ev. motivering 

 

6 
Har du upplevt några positiva effekter av att UB har infört RFID? 

 

Ja/Nej + ev. motivering 

7 
Har du eller någon kollega upplevt tekniska, praktiska eller andra problem med RFID på något sätt?  

(Om Ja: Svara på frågan. Om Nej: Gå vidare till nästa fråga.) 

Har du i så fall något förslag på en förbättring? 

Ja/Nej + ev. motivering 

8 
Har konverteringstiden eller införandet av RFID-tekniken fått dig att må mindre bra kroppsligt eller mentalt? 

(Exempelvis stress, huvudvärk, svårt att sova, magont m.m.)   

 

Ja/Nej + ev. motivering  

9 
Har du upplevt att du har fått bra och tydliga instruktioner och riktlinjer från chefer i samband med konverteringen 

och övergången till RFID? 

Ja/Nej + ev. motivering 

10 
Tycker du att ditt arbete har påverkats övervägande positivt eller negativt av RFID-tekniken? Positiv/Negativ + ev. motivering 
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Bilaga 6 Sammanställning av svar i tabellform 

Sammanställning av svar 

Fråga Positiv Negativ Neutral Både och Vet ej Inget svar 

1 13 1 1 1 1 0 

 Ja Nej Neutral Både och Vet ej Inget svar 

2 3 10 0 4 0 0 

3 13 1 1 1 1 0 

4 4 10 0 3 0 0 

5 5 12 0 0 0 0 

6 9 5 0 1 1 1 

7 13 3 0 1 0 0 

8 3 11 0 1 0 2 

9 12 1 0 3 0 1 

 Positiv Negativ Neutral Både och Vet ej Inget svar 

10 4 1 11 1 0 0 
 

 


