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Abstract

The purpose of this study is to analyse the offer from the ministry of education and cultural

affairs to Swedish public libraries concerning a computerised connection to SUNET (the

Swedish University Network). The study is based on analyses of the main texts from the

campaign and interviews in order to identify arguments that caused the libraries to accept or

decline the offer. My conclusions are that the marketing of the SUNET-offer was to a large

extent filled with technicalities, and that the campaign failed to identify and focus on the true

recipients – the decision-makers. The wordings used in the written material were too negative

and discouraging. In order to succeed with future concentrations concerning public libraries, it

is vitally important to overcome the boundaries between the decision-makers in the local

government, the people responsible for information technology and the library staff.
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1 INTRODUKTION

1.1 Inledning

Dagens samhälle kännetecknas av information. Det gäller att ha verktygen för att skaffa den,

kunskapen för att utvärdera den och förmågan att kunna använda den . I

informationssamhället spelar biblioteken en allt viktigare roll för att tillgängliggöra dessa

verktyg och där finns även kompetensen att sålla i flödet av information från olika källor. Det

är länge sedan biblioteket endast var en lånecentral för böcker.  Idag har biblioteken blivit en

oumbärlig resurs, inte minst för olika kategorier av studerande och ur perspektivet ’det

livslånga lärandet’.

Internet har fått en större roll som resurs för informationssökning och informationsspridning.

Landets kommuner gör kommunal information tillgänglig via sin hemsida, vilket också gäller

de flesta statliga och regionala offentliga förvaltningar och organisationer. Framtiden pekar på

stora möjligheter för Internet: e-böcker, service till funktionshindrade genom nedtankning av

talböcker via nätet, utökad samhällsinformationsförmedling, elektroniska tidningar och

tidskrifter. Internet har blivit en snabb väg för att finna den information eller de kontakter vi

behöver i vardagen vare sig det gäller fortbildning eller förströelse. För att kunna tillgodose

alla användarkategoriers informationsbehov är det en förutsättning att biblioteken har den

teknik som krävs för att kunna erbjuda en snabb Internetuppkoppling.

1.2 Bakgrund

SUNET (Swedish University Network) är det svenska universitetsdatanätverket vars främsta

uppgift är att förse landets alla universitet och högskolor med bra datakommunikation. En

anslutning till SUNET innebär att man genom en förbindelse med det nordiska

universitetsdatanätet NORDUnet samtidigt får en förbindelse ut i Europa och till USA. De

tjänster som nås genom SUNET är informationssökning och informationsspridning (www),

datorpost, filöverföring, gruppkommunikation såsom kontaktlistor samt ljud- och

bildöverföring. SUNET skulle enligt budgetpropositionen 1997 utvecklas kraftigt för att i

framtiden få en högre kapacitet med större tekniska möjligheter och ett ökat internationellt

utbyte (http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/sbmforedrag.html). Så har också skett.

Senare hälften av nittiotalet präglades av satsningar på IT-infrastruktur och utbyggnad av

tekniken. En nationell IT-infrastruktur prioriterade områdena rättsordning, utbildning och
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samhällets informationsförsörjning (SOU 1999:85, s 229). Målet för denna IT-infrastruktur

var att ”alla skulle ha lika möjligheter att använda informationstekniken för ökad kunskap,

demokrati och rättvisa” och man ville med satsningarna utveckla språk och kultur samt stödja

grupper med särskilda behov (SOU 1999:85, s 129).

 Ett led i regeringens nationella IT -satsning under senare delen av 90-talet var att ge SUNET i

uppdrag att utöver sin service till högskolor och universitet, också erbjuda folkbibliotek,

länsbibliotek och  länsmuseer Internetuppkoppling en överföringshastighet av 2 Mbit/s. En

uppkoppling med denna kapacitet  möjliggör en överföring av 60 A4-sidor text på 1 sekund

(http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/sbmforedrag.html). En anslutning av denna kapacitet

skulle underlätta bibliotekens Internetförbindelser och medföra en bra grund att stå på inför

utökad service och utnyttjande av Internettjänster för allmänheten.

SUNET-erbjudandet skulle vara gratis under två år med villkoret att biblioteken därefter

själva under tre år skulle stå för driftskostnaden. Satsningen innebar också att KB och centrala

museer anslöts och att styrelsen för SUNET utökades med biblioteksexpertis från KB och

Statens Kulturråd (http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/sbmforedrag.html).

Staten anslog genom Utbildningsdepartementet 62 miljoner kronor för satsningen, den hittills

största enskilda satsningen på folkbibliotekssverige. Satsningen innebar också ett

förverkligande av bibliotekslagens andra paragraf: ”folkbiblioteken skall verka för att

databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”. Efter förlängda tidsfrister

kunde biblioteken tacka ja eller nej till erbjudandet till och med 31/1 2000.

Andra led i satsningen var att den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS med hjälp av medel

från Utbildningsdepartementet skulle uppdateras samt att man skulle utforma ett gemensamt

system för forskningsinformation inom olika områden för allmänhet och studerande. En viktig

målgrupp  var de distansstuderande. Dessa skulle genom en uppgradering och förstärkt

Internetkapacitet på biblioteken bättre kunna genomföra sina studier med hjälp av

folkbiblioteket. Klyftan mellan folkbiblioteken och forskningsbiblioteken skulle på så sätt

kunna bli mindre och man skulle närma sig varandra för bästa möjliga service för användarna.

Satsningen föll inte ut som väntat. Trots att man förlängde tidsfristen för erbjudandet till den

31/1 2000 (http://www.kultur.nu) var det en stor del av satsningen som inte utnyttjades.
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Motståndet, framförallt bland de kommunala IT-representanterna var oväntat hårt och vissa

ansåg att det skulle bli alltför dyrt att betala månadskostnaden som slutade på 10 600 kronor.

Men det fanns också andra argument för och emot SUNET- satsningen och det är dessa jag

avser att undersöka. Det är viktigt att se på reaktionerna på  och effekterna av denna stora

satsning på biblioteken, inte minst för att se hur man kan vara  bättre rustad inför framtida

satsningar på bred teknisk utveckling i bibliotek. En annan intressant aspekt är frågan om hur

starkt folkbiblioteket är när det gäller att hävda sina intressen gentemot den egna kommunala

organisationen? Vilka uppgifter ska folkbiblioteken ha i framtiden, är ett närmande till

forskningsbiblioteket i SUNET- andan att föredra eller hur ska utvecklingen se ut?

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som hände när statens erbjudande till

folkbiblioteken rörande en uppkoppling till universitetsdatanätet SUNET fördes ut. Det

primära syftet är att analysera argumentationen hos förespråkare och motståndare till projektet

och därigenom försöka identifiera orsaker som kan ha legat till grund för att biblioteken

accepterade erbjudandet eller valde att tacka nej. Utifrån syftet har jag försökt att analysera

hur erbjudandet har utformats och hur denna utformning har påverkat resultatet av projektet.

Det är intressant att titta på vilket som var texternas huvudbudskap och vilka budskap som

kan ha uppfattats av sändare respektive mottagare.

Studien har genomförts utifrån följande frågeställningar:

1.  Med vilka argument försökte SUNET få folkbiblioteken att acceptera erbjudandet?

2. Vilka var motargumenten?

3. Vilket/vilka argument avgjorde mottagarnas svar?
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2 TEORETISK GENOMGÅNG

Detta avsnitt kommer att behandla hur text kan användas som ett verktyg för marknadsföring

och argumentation. Den följande teoretiska genomgången ska ses som en bakgrund till den

del av metoden som handlar om textanalys, något som presenteras mer utförligt i

metodbeskrivningen i kapitel 3.

2.1 Retorik och argumentation

Att formulera en text för ett visst ändamål och till en bestämd, men kanske mångfacetterad

målgrupp är på flera sätt en komplicerad uppgift. Språket vi använder är inte neutralt utan vi

väljer varje ord och vid skapandet av en text samverkar flera faktorer för att skapa en helhet.

Ett visst ordval kan ge mottagaren associationer som man som författare inte kunnat förutse.

Dessutom har vi alla helt olika referensramar och förkunskaper som blir vårt eget personliga

tolkningsmönster för den information vi tar in. En författare av en text kan vilja slå an ett

behov hos mottagaren och använder ordval eller stilistiska drag för att skapa känslan av att ett

sådant behov existerar. Detta är tydligt i den reklam som dagligen slår emot oss genom

tidningar, radio och TV. Språket, bilderna, musiken och personerna som vi möter i reklamen

är inte slumpvis utvalda utan finns där på grund av att det de representerar kan slå an dessa

behov eller känslor hos oss.

Den vetenskap som sedan långt tillbaka sysslar med att analysera kommunikation som

påverkan är retoriken (Ekström & Larsson 2000, s.151). Retorik beskrivs här som ”alla de sätt

som människor använder för att påverka varandras tänkande och beteende genom ett

strategiskt bruk av symboler”. Även i de sammanhang vi tänker oss att språket är fritt från

värderingar och grepp förekommer ändå en viss urvalsteknik. Begreppet ”auktoritetens

retorik” syftar på nyhetsmediernas hävdade tolkningsföreträde av samhällshändelser (Ekström

& Larsson 2000, s.158). Det kan vara svårt att inte tro på det vi möter i mediernas nyheter,

eftersom det är lätt att ta en etablerad institution som t ex TVs Aktuellt på orden just för att

det är en respekterad organisation. Vi hyser respekt och associerar lätt till trovärdighet och

detta kan i sin tur sänka graden av kritiskt tänkande hos oss som mottagare.

2.2 Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation är grundläggande för oss människor som sociala varelser, och vetskapen om

hur vi fungerar som kommunicerande människor är nödvändig när man har en ambition att
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formulera ett budskap som man vill ska nå fram. Vi är till och med i vår framställning som

fysiska varelser ett meddelande, det sätt vi talar, klär oss och för oss avslöjar mycket och ger

andra människor information om oss. På detta sätt marknadsför vi oss till andra människor,

planerat eller oplanerat. Kunskapen om kommunikation är alltså grundläggande för all

marknadsföring. En viktig aspekt av marknadsföring som Philip Kotler tar upp är att konsten

att marknadsföra handlar om skapandet av varumärken. ”När något inte är ett varumärke, ser

man antagligen det som en handlingsvara. Då är det priset som räknas. När priset är det enda

som räknas, är lågprisproducenten den ende vinnaren”. (Kotler 1999, s. 85) Kotler menar

vidare att det inte räcker med att ha ett namn eller en logotyp, finns det inte starka

associationer blir produkten inte lyckad eller stark. Ett varumärke blir enligt Kotler starkt när

det ger positiva associationer, fördelar och personlighet (Kotler 1999, s.88).

Det är viktigt att skaffa sig information om vem kunden är, vilka behov kunden har och för att

kunna sälja en produkt. ”Reklam, PR och marknadsföring använder sig av

kommunikationsformer, främst media, för att övertala människor att tänka eller bete sig på

sätt som de i annat fall inte skulle” (Dimbleby & Burton 1995, s.188). Dimbleby & Burton tar

vidare upp hur reklam fungerar på oss, att den är uppbyggd på ett sätt som får mottagaren att

känna belöning eller straff (s.193). Det väntade resultatet är t ex : köper du detta tvättmedel är

du en bra förälder, gör du det inte är du en dålig mor, osv. Det enda svenska regelverk som

finns när det gäller reklam, förutom etik ock moral, är marknadsföringslagen. Den gäller dock

bara kommersiell verksamhet och kan inte appliceras på politisk propaganda,

samhällsinformation och opinionsbildande verksamhet (SOU: 1999:106, s.125).

Text är ett uttrycksmedel som fungerar som tilltal från en sändare till en mottagare, en slags

skriven dialog med tecken som står för ett innehåll (Hellspong & Ledin 1997, s. 31). Det finns

alltid ett bestämt syfte för vilket en text har kommit till. Författarna förklarar vidare att en text

är ”avsiktlig eller intentionell” och att den är ”tänkt för vissa verkningar” (s 32).

Vid valet av ord är det viktigt att tänka på att ord består av en grundbetydelse (denotation) och

bibetydelser (konnotationer) (Ibid, s. 33). Grundbetydelsen är densamma för oss oavsett vilka

vi är, men det sätt på vilket vi associerar till olika ord beror på vår förförståelse och

erfarenhet. Våra olika förkunskaper gör att vi tolkat texter olika och tolkningen blir därför

subjektiv. ”Olika personer kan ha olika uppfattningar om vilka argument som är övertygande,

enkla och naturliga” (Björnsson et al. 1994, s.49). Därför är det viktigt att man vid skapandet
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av text försöker förutse vilka eventuella känslor ett ord kan skapa. Den kontext i vilken texten

befinner sig är också avgörande för mottagaren. Kontext är den språkliga och sociala miljö

som texten kommer ur och verkar i (Hellspong & Ledin 1997, s. 49). Som mottagare värderar

vi budskapet efter vem sändaren är, så att ett meddelande från regeringen eller kommunen ger

en känsla av högre vikt och autenticitet än ett brev från grannen.

De tolkningar vi gör påverkas av våra känslor vilka i sin tur har en effekt på värderingar,

behov och intressen (Müllern & Stein 1999, s. 44). Vem det är som säger något, vid vilken

tidpunkt och var är också faktorer som spelar in när vi tar in ett meddelande. En person kan

anses vara trovärdig på grund av en position han innehar eller på grund av en institution han

representerar. Detta kan också göra att vi tror på hans budskap.

För att ett argument ska vara trovärdigt krävs det att det är sant, hållbart och relevant (Thurén

1995, s.135). När man tolkar språket kan man inte enbart se ordet som det står svart på vitt

utan det viktiga är vilken klang det ger, vilka känslor som sätts igång genom att man väljer ett

ord framför ett annat. Tolkningsläran, eller hermeneutiken bygger på att inget kan läsas

objektivt, utan läsarens personlighet färgar texten. Detta kan också innefatta känslor och olika

sätt att använda text för vissa syften (Thurén 1995, s.173).

En argumentationsanalys består av ett beskrivande moment i vilket man tolkar vilka

argumenten är och hur de hänger samman, medan det andra momentet är värderande och

handlar om att man bedömer hur sanna argumenten kan anses vara. (Björnsson et al.1994, s.

8). En argumenterande text uttrycker påståenden och syftet med en argumentationsanalys är

att förstå vad författaren vill ha sagt. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är vilken kontext texten

är avsedd att verka i samt vem/vilka författaren och målgruppen är eftersom våra

förkunskaper och syften påverkar resultatet. (Björnsson et al. 1994, s. 17)

2.3 Ytterligare marknadsföringsaspekter

För att kunna marknadsföra effektivt behöver man göra en plan. Marknadsföringsplanen bör

innehålla en analys av situation, mål, strategi och aktiviteter. Situationsanalysen är viktig i

marknadsföring och ger en bild av i vilken kontext produkten existerar. En SWOT- analys är

ett effektivt verktyg för att fastställa företagets/produktens styrka, fördelar, hot och

möjligheter. Resultatet av SWOT-analysen kan sägas vara ett facit för vad som behöver

understrykas i en kampanj för att nå bästa resultat.
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Företag behöver välja ett sätt att positionera sig enligt Philip Kotler (Kotler 1999, s.77). Man

uttrycker då en stark fördel i reklamen för att få målgruppen att ta till sig och satsa på

produkten. Det kan vara mest för pengarna, mest pålitlig  eller högst kvalitet. Det finns olika

slags positionering. Attributpositionering innebär att företaget eller källan till erbjudandet i sig

självt framstår som kännetecknande kvalitet eller pålitlighet. Fördelspositionering handlar om

att man pekar på att produkten i sig har fördelar, alltså en grundsten i klassisk marknadsföring

(Kotler 1999, s.78).

Med användarpositionering beskrivs produkten som det mest fördelaktiga för en viss grupps

specialändamål. Kotler diskuterar vidare att det i samband med positionering finns vissa

fällor. Exempel på sådana är underpositionering, vilket innebär att man misslyckas med att

nämna en viktig fördel för kunden att satsa på produkten, överpositionering: att man skapar en

för snäv produkt, förvirrande positionering: när man hävdar fördelar som motsäger varandra,

irrelevant positionering: när man hävdra fördelar som kunden inte anser viktig, tveksam

positionering: att hävda fördelar som man som kund undrar om de verkligen är genomförbara

(Kotler 1999, s.79). Den samlade kunskap man här får om kunden ger en strategi för att

marknadsföra en produkt och få ett bra resultat.
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3 METODBESKRIVNING

Uppsatsarbetet har genomförts med två olika metoder som grund för att få svar på

frågeställningarna. Dels har jag valt att göra en analys av centrala dokument från SUNETs

erbjudande till biblioteken och dels har jag genomfört intervjuer med personer som varit

framträdande aktörer i arbetet med att erbjuda folkbiblioteken en Internetuppkoppling via

SUNET.

3.1 Textanalys

Jag har valt att arbeta med textanalysen som metod för att försöka utröna vilka argument som

avspeglas i de olika dokument som berör och diskuterar SUNET- satsningen. Ett

analysschema sammanställdes för att appliceras på aktuella texter. Syftet med schemat är att

försöka utröna hur texter kan tolkas av sändare och mottagare. Analysschemat fokuserar på

aspekter som tidigare diskuterats i den teoretiska bakrunden.

Inledningsvis försöker jag se olika aspekter av sändare och mottagare. Huruvida sändaren

tydligt träder fram i texterna är avgörande för marknadsföringen och texten fungerar som

tidigare nämnts som en dialog mellan sändare och mottagare (Hellspong & Ledin 1997, s.31).

Frågan om avsedda/faktiska adressater kan svara på frågan om man har gjort en riktig SWOT

analys respektive analys av kunden och dess behov. Vidare tar schemat upp vad som sägs

explicit och implicit i en text. Detta är viktigt för att försöka avgöra vilka konnotationer

respektive denotationer man som mottagare av texten kan få ut av den samt vilka

associationer vissa ord kan bidra till att ge. Därefter tar schemat upp diskussionen kring vilka

intentioner författaren kan ha haft med en text, dvs det som Hellspong & Ledin kallar att en

text är ”tänkt för vissa verkningar” (s.32).

Tre textgenrer eller sätt att meddela sig på har sammanställts utifrån en tolkning av renodlade

kriterier som kan sägas känneteckna varje genre/stil. De tre genrerna som uttrycker olika

syften man kan ha med en text är informera, kritisera/debattera samt erbjuda/sälja. Syftet

med dessa är också att försöka förstå intentionen med texten. Avslutningsvis ställs frågan om

det i texterna förekommer värdeord, och i såfall om dessa är negativa eller positiva. Syftet

med att titta på dessa genrer har varit att se vilka intentioner man haft med texterna och ifall

de intentionerna har uppfyllts eller om man kan spåra andra avsikter. Kriterierna i schemat har

konstruerats dels med bakgrund av litteratur i ämnet textanalys (se kapitel 2), och dels med
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egna uppfattningar om vilka frågor som kan tänkas ge svar på vilka värderingar som

avspeglas i texterna. En pilotgrupp har också tillfrågats för kontroll och därefter färdigställdes

schemat. Analysschemat har sedan applicerats på texter och resultatet ligger till grund för

analysen. En uppställning av analysmallen återges nedan.

3.1.1 Analysschema

Sändare

1. Vem talar (vems talan förs)?

2. Visar författaren sin närvaro med ett jag/vi?

3. Ur vems perspektiv är texten skriven?

Mottagare

1. Vilken/vilka är avsedda adressater?

2. Vilken /vilka är faktiska adressater?

Vad sägs explicit i texten?

Vad sägs implicit?

Vilket är sändarens syfte med texten?

Informera

Objektiv framställning

Faktaframställning

Ofta monologisk

Inte talspråklig

Officiell

Koncentrerad

Konkret

Sakliga argument

Kritisera/debattera

Dialogisk

Argumenterande

Engagerande
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Försök att förstärka/förändra attityder

Avslöjar motsägelser

Erbjuda/sälja

Syftar till att påverka/övertyga

Relaterar till och förstärker verkliga/inbillade behov

Innehåller manipulativa grepp såsom smicker, under- och överdrifter, irrelevanta/osakliga

fakta

Innehåller värdeladdade ord

Personlig ledig ton

Dialogisk

Förekommer det värdeord, i så fall till vilken grad?

1. Är de negativa, sk minusord som uttrycker avståndstagande, ogillande?

2. Är de positiva, sk plusord som uttrycker uppskattande, gillande?

Eventuella övriga intryck av texten?

3.2 Intervjuer

Redan tidigt stod det klart att det skulle vara omöjligt att inom ramen för denna uppsats

genomföra intervjuer med företrädare för alla inblandade bibliotek. En omfattande

utvärdering av SUNET-projektet med intervjuer med representanter från biblioteken pågår.

Den beräknas vara färdig att publiceras under 2001. Det har inte uppfyllt mina syften att

genomföra en sådan undersökning, då min ambition varit att se hur argumenten speglats i text.

Det finns dock personer som jag ansett det nödvändigt att intervjua för att få en mer

heltäckande bild av arbetet med SUNET-satsningen. En längre intervju genomfördes med en

person (hädanefter kallad P1) som ”utlånad” till Högskoleverket/SUNET från Kulturrådet

arbetade med informationskampanjen till representanter för folkbiblioteken och kommunala

företrädare runtom i landet. Han arbetade med att utforma skrifter, skriva debattinlägg samt

att resa runt på de olika informationsmöten som anordnades i bland annat Halmstad, Umeå

och Stockholm.
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En intervju har också genomförts med en person (hädanefter kallad P2), som vid tiden för

erbjudandet var avdelningschef på Kulturrådet. P2 hade till uppgift att föra diskussioner med

utbildningsdepartementet och att svara för bibliotekskontakterna. Syftet med intervjuerna har

varit att få en djupare insikt i hur arbetet fortlöpte, vilka argument som kom fram från de olika

företrädarna och hur dessa argument bemöttes och bearbetades. Intervjufrågorna var desamma

till båda intervjupersonerna. P1 intervjuades i sitt hem med hjälp av bandspelare och P2 blev

uppringd för en telefonintervju som dokumenterades med anteckningar.

Detta har resulterat i att materialet från telefonintervjun inte är lika omfattande. Intervjuerna

kan betraktas dels som faktadokument och dels som partsinlagor som jämställs med övriga

dokument.
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4 LITTERATURGENOMGÅNG

Då uppsatsen grundar sig på en analys av centrala dokument sammanfaller

litteraturgenomgång och resultatredovisning till viss del. Därför kommer litteraturen här

endast att presenteras kortfattat för att i resultatdelen behandlas mer utförligt.

Det material som ligger till grunden för uppsatsen är följande kategorier av källor:

1. Formella dokument såsom regeringsbeslut, betänkanden, beslut, interna brev och PM.

2. Den professionella bevakningen. Denna grupp innefattar bibliotekstidskrifter, debattlistor

såsom FOLKBIB och BIBLIST.

3. Intervjuer med personer från marknadsföringskampanjen.

Massmedias bevakning har varit marginell och innefattar ett fåtal artiklar; detta gäller också

fackpressen som inte bevakat satsningen nämnvärt. Detta kommenterar Bengt Lönnerblad i

artikeln SUNET utan stöd (Biblioteksbladet 1999: 4, s.4).

Tidigare forskning i ämnet har bland annat utförts av Acke Ericsson som i Fasta förbindelser

(Statens Kulturråd 1998:1) beskriver utvärderingen av länsbibliotekens anslutning till

SUNET. I skrivande stund pågår också en utvärdering av folkbibliotekens anslutning till

SUNET, som genomförs av Håkan Wallberg på Sema-gruppen. Wallbergs undersökning

(Hittills Otitulerad, 2001) innefattar bland annat en enkätundersökning till deltagande och

icke-deltagande bibliotek och deras syn på SUNET-erbjudandets konsekvenser samt frågan

om varför biblioteken behöver en kraftfull anslutning inför framtiden.

4.1 Formellt beslut och inledande informationsmaterial

Man kan identifiera vissa centrala dokument i SUNET- kampanjen. Det mest grundläggande

offentliga dokumentet är regeringsbeslutet U96/3755/B (1996-11-21) som ligger till grund för

kampanjens genomförande. Utifrån detta dokument och dess bilaga fick

Högskoleverket/SUNET formellt i uppdrag att erbjuda anslutningen till olika kommunala

organ såsom folkbibliotek. Bakgrunden till förslaget är regeringens nationella IT-strategi och

handlingsplan för att bredda användningen av IT. I dokumentet tas vidare upp att SUNET ska
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uppgraderas och i fortsättningen bli en nationell biblioteksresurs som ska kunna stödja de

distansstuderande och allmänheten. I samband med satsningen ska också den nationella

databasen LIBRIS uppgraderas och ett system för forskningsinformation utarbetas.

Ett dokument av stor vikt och betydelse är den intresseanmälan (SUNET 1997-01-23) som

skickades ut till folkbibliotek, länsbibliotek och länsmuseer. Här beskrivs avsikten med

projektet och vilka krav som gäller för en eventuell anslutning. Med intresseanmälan

bifogades också den enkät som skulle tjäna som ett första underlag för anslutningen. Enkäten

innehåller fjorton frågor som behandlar finansiering och bibliotekets nuvarande uppkoppling

och kapacitet. En positiv intresseanmälan på detta stadium innebar fortsatt förhandling, ett

negativt svar innebar att man inte heller senare kunde anmäla intresse för ett deltagande i

projektet.

Avtalet preciseras och förklaras i en folder kallad Bibliotek utan gränser (SUNET). Här

beskrivs varför man bör satsa på erbjudandet, och skriften innehåller också delar av ram- och

leveransavtalen som anger vad erbjudandet omfattar. En liknande folder tar upp vad SUNET

är och vad samarbetet med folkbiblioteken går ut på (SUNET öppnas för bibliotek & museer,

SUNET).

4.2 Påminnelser och förtydliganden

Det finns en rad dokument som kan sägas fungera som påminnelser och som ytterligare

förklarar och förtydligar innehållet i satsningen. Exempel på sådana är ett pressmeddelande

från Kulturrådet (”Ny Internet-chans för folkbibliotek och länsmuseer”, 1999-11-17). Man tar

här upp den förlängda tidsfristen som getts för tecknande av avtalet på grund av att många

bibliotek tagit tid på sig att fatta ett beslut i frågan. Flera pressmeddelanden från SUNET

påminner om och upprepar erbjudandet (Högskoleverket/SUNET1998-06-25) och förlängning

av tidsfristen för tecknande av avtal (1999-11-17).

På Kulturnät Sveriges nätmagasin om kultur och IT (http://www.kultur.nu) fanns också här

en artikel om att tidsfristen förlängts till 31/1 2000. Man hänvisar till bibliotekslagens

paragraf om att databaserad information skall göras tillgänglig för alla medborgare och tar

upp vad erbjudandet innehåller.



17

Andra typer av påminnelser om erbjudandet är den skrivelse till kommunstyrelseordföranden

som dåvarande sekreteraren i Utbildningsdepartementet Göran Löfdahl författade

(Utbildningsdepartementet 1998-05-08 Dnr u98/2037/B). Löfdahl förtydligar här statens

motiv för satsningen på folkbiblioteken och nämner de distansstuderande och behovet av en

framtida god utbildning samt att en förutsättning för detta är den satsning på en ökad

Internetkapacitet som folkbiblioteken kan få genom erbjudandet från SUNET.

I ”Två kärringar och en PC - om bibliotek och bandbredd” (Statens Kulturråd, odaterad)

diskuteras erbjudandet om en uppkoppling och det faktum att endast 52 av 289 kommuner vid

tiden för rapportens tillkomst tackat ja till erbjudandet. Här finns två artiklar som beskriver

Ystad och Ljusdals bibliotek som tackat ja till satsningen. Man tar också upp ramavtalets

innehåll och nämner vilka bibliotek som hittills accepterat erbjudandet.

Ett flertal tidskriftsartiklar skrevs av personer inblandade i informationskampanjen. Ett

exempel på detta är ”Ett lyft för bibliotek och museer”(Kulturrådet 1997:3, s.3-7). Här

presenteras erbjudandet och vilka möjligheter det kan ge biblioteken. Man tar upp delarna i

satsningen och beskriver hur uppkopplingen och anslutningen rent praktiskt ska ske.

I ett brev till Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade (odaterat) förklarar SUNET-

chefen Hans Wallberg och Kulturrådets Barbro Thomas vad erbjudandet skulle ha för fördelar

för synskadade, och uppmanar förbunden till aktivitet:

Det vore av stort värde om Synskadades riksförbund och Unga Synskadade kunde bistå oss i arbetet med att

verka för att så många bibliotek som möjligt väljer att acceptera erbjudandet om Internet-anslutning via SUNET.

4.3 Mottagarnas reaktioner

Ett viktigt dokument är den skrivelse (Kommunförbundet Halland 1997-03-04) som styrelsen

på Svenska Kommunförbundet mottog från Kommunförbundet Halland. I skrivelsen vänder

sig Hallandsavdelningen mot en rad villkor i SUNET- satsningen och önskar att Svenska

Kommunförbundet reagerar.

Efter Hallandsavdelningens skrivelse ställde sig andra avdelningar bakom och inkom med

egna skrivelser. Ett exempel på detta är Kommunförbundet Kronoberg (Kommunförbundet

Kronoberg 1997-03-14) som ansåg att ”ett mer flexibelt bidrag” skulle vara att föredra för att
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på så sätt ge kommunerna ökade förutsättningar att inlemma satsningen med övriga IT-projekt

i kommun och region.

Tanums kommuns bibliotekschef Johan Edgren skrev tillsammans med representanter från

Kultur- och fritidsförvaltningarna i Bollebygd och Oxelösund ett öppet brev till kulturminister

Marita Ulvskog (Edgren m.fl, 1997-03-03). Även här handlar det om att differentierade

anslutningstaxor är nödvändigt för att inte satsningen enbart ska vara till för de större

kommunerna.

4.4 Ytterligare påstötningar

Svenska Kommunförbundet utkom efter diskussioner med SUNET med ett cirkulär (Svenska

Kommunförbundet 1997:198) till kommunerna. Man förklarar här att man ställt sig bakom

kommunernas synpunkter om att förbindelsen måste kunna samordnas med lokala nät, att

satsningen måste vidgas till att gälla andra än folkbiblioteket och att kostnaden måste

differentieras efter kommunstorlek. Kommunförbundet utkom i december 1997 med

ytterligare ett cirkulär  (Svenska Kommunförbundet 1997:106) till kommunerna i vilket vissa

aspekter förtydligades och förklarades.

En artikel i tidskriften Svensk Bokhandel tar upp SUNET- satsningen under rubriken ”Statlig

storsatsning på bibliotek gick snett”(1998:22, s.5). Här beskrivs att 42 av de 62 miljoner som

anslagits till satsningen inte kommer att utnyttjas eftersom för få bibliotek tackat ja till

erbjudandet. Artikeln tar också upp diskussionen om att pengarna öronmärkts för biblioteken.

I ett debattinlägg i Värmlands Folkblad (1998-08-20) uppmanar Philip Johnsson,

landstingsråd och Göran Pettersson, ABF-ombudsman kommunerna i Värmland att ansluta

sig till SUNET. Författarna pekar på att den digitala kommunikationens användning är en av

1900-talets och 2000-talets största frågor och att man ska se IT som en resurs som

tillsammans med studieförbunden kan fortbilda olika målgrupper.

I arkivet för FOLKBIB (http://www.dds.se/maillistor/folkbib/msg00157.html), en maillista

för folkbibliotekarier på nätet, återfinner man texter som tar upp SUNET- erbjudandet. Dessa

är främst inbjudningar till de olika informationsträffar som anordnades och påminnelser till

dessa möten. Korrespondensen angående SUNET var på BIBLIST och FOLKBIB alltså inte

särskilt aktiv, men det finns exempel på åsikter i frågan även härifrån. Jon Erik Nordstrand
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beskriver i ett meddelande till BIBLIST 1999-09-15 sin besvikelse över att Kungsbacka

tackat nej till avtalet. Olle Thylander hänvisar i ett brev på BIBLIST (1999-09-14) till en

tidigare diskussion angående huruvida SUNET är bra för biblioteken, eller om man ska

avvakta moderna teknik istället. Han konstaterar att inget alternativ ”verkar jämförbart med

SUNET/Telia-erbjudandet”.
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5 RESULTAT AV LITTERATURGENOMGÅNG

Med stöd av de teorier som redovisas i kapitel 2 (s.6) samt av analysschemat (s. 11) redovisar

jag här resultaten av litteraturgenomgången. För att bäst tydliggöra resultatet och för att finna

svar på de uppställda frågeställningarna för uppsatsen, kommer denna del att delas upp i två

avsnitt. Först behandlas det som efter genomgång av textmaterialet framstår som

huvudargumenten från de som arbetade med att informera om erbjudandet, därefter redovisas

argumenteringen från mottagarna av erbjudandet.

5.1 Argument från uppdragsgivare och kampanjmedarbetare

De argument som återkommer hos förespråkare av erbjudandet om en anslutning via SUNET

kommer att redovisas i den kommande uppställningen. Ett grundargument för satsningen var

att man ville underlätta för distansstuderande runtom i landet samt att förövrigt stödja det

livslånga lärandet. Ett annat viktigt argument behandlar biblioteket som samhällelig

informationsresurs och som förmedlare av statlig och kommunal informationsförsörjning.

Andra argument som märks i debatten är kommunikation och öppenhet samt att man ska

underlätta för funktionshindrade, ett argument som har stöd av bibliotekslagen.

5.1.1 Stöd till livslångt lärande och distansstuderande

I SUNETs pressmeddelande (1999-11-17) anges att erbjudandet är intressant för de

kommuner som drabbats av arbetslöshet och som ”nu ser ett behov av satsning på omskolning

genom bl.a distansundervisning”.

Ett flertal dokument beskriver syftet med satsningen från regeringens sida. I regeringens

beslut och promemoria ( U96/3755/B) finns följande motivering för åtgärderna inom

satsningen:

”ge landets biblioteksväsende i vid mening möjlighet att utnyttja ett modernt bibliotekssystem med samordnade

och användarvänliga sökmöjligheter […och…] därvid också förbättra möjligheterna för distansutbildning”.

Regeringens beslut är tydligt i fråga om hur satsningen ska läggas upp och planeras. Man

angav också en tidsram för projektet och målet anges vara att bibliotekssystemet ska vara i

drift senast till utgången av 1998.
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Göran Löfdahl anför i den skrivelse som gick ut till folkbiblioteken (1998-05-08 Dnr

U98/2037/B, Utbildningsdepartementet) att man från statsmakternas sida gjort stora

satsningar på utbildning och att Sveriges framtid är beroende av kvalificerad arbetskraft med

god utbildning. Man har beslutat erbjuda folkbiblioteken SUNET-uppkoppling som ett led i

att stödja biblioteksväsendet och ”medborgarnas möjligheter att oavsett bostadsort kunna ta

del av vår gemensamma satsning på utbildningsväsendet”.

I samma skrift (Bibliotek utan gränser, SUNET) nämns att satsningen behövs för att man ska

kunna ”leva upp till medborgarnas krav på snabba, säkra och effektiva Internet-tjänster” samt

att biblioteket kan bli ”den moderna inkörsporten till ett livslångt lärande”.

5.1.2 Samhällets informationsförsörjning

I den intresseanmälan (Högskoleverket/SUNET 1997-01-26) som skickades ut till biblioteken

finns följande motivering :

Det nu aktuella stödet till Internet-anslutning av bibliotek och museer får ses som en medveten satsning från

regeringens sida för att stimulera de institutioner som har en nyckelroll inom samhällets informationsförsörjning

– och som förvaltar vårt kulturarv – att bättre utnyttja den moderna informations informationsteknikens

möjligheter för att göra mer material lätt tillgängligt för allt fler.

Erbjudandet innebär fördelar ”till glädje för alla som besöker biblioteken: studerande, kunskapstörstande,

vetgiriga, informationssökande” enligt Bibliotek utan gränser ( SUNET ).

5.1.3 Kommunikation och öppenhet

I intresseanmälan (Högskoleverket/SUNET 1997-01-26) framhåller man att uppkopplingen är

bra för dem som redan har en uppkoppling eftersom man kan få en högre hastighet genom

SUNET. Det anses ”extremt viktigt” med bra kommunikation för bibliotek och museer som

”prioriterar öppenhet och publikkontakt”.

5.1.4 Stöd för funktionshindrade

I det tidigare nämnda brevet (se s. 16) till Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade

betonar man att kraftfulla förbindelser via Internet är viktigt för den framtida

talboksförmedlingen. I brevet citeras Talboken i framtiden, en utredning från TPB:
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”SUNET tycks innebära en mycket attraktiv infrastruktur för uppbyggnad av ett nytt distributionssystem för

talböcker.”

Hans Wallberg och Barbro Thomas anser i brevet att det därför är ”olyckligt” att så få

accepterat erbjudandet samt att de kommuner som valt att inte acceptera erbjudandet kommer

att komma till korta när det gäller den framtida talboksservicen i kommunerna.

5.2 Argument från mottagare

De argument som tydligast träder fram som reaktioner från mottagare av erbjudandet handlar

om kommunal samordning av Internetuppkoppling och prissättningen. Det faktum att

satsningen var förbehållen biblioteksverksamhet och inte innefattade skolor gjorde att

påbörjade samordningsprojekt innebar ett argument mot en anslutning via SUNET.

Differentierade taxor, t ex efter storlek på den aktuella kommunen efterlystes av vissa

kommuner.

5.2.1 Samordning

Ett tydligt argument från mottagarna av erbjudandet är att satsningen är förbehållen

biblioteken och inte hela den kommunala organisationen. Kommunförbundet Halland vänder

sig i sin skrivelse till Svenska Kommunförbundet mot just detta. Styrelsen för förbundet

uppmanas att ”råda bot på de orättvisor som det av SUNET föreslagna tillvägagångssättet

innebär”. Man anser att det faktum att satsningen bara gäller biblioteken stämmer illa med de

planer på samordning man påbörjat i flera regioner. Man anser att SUNET- anslutningen bör

omfattas av skolan och att ”kommuner som redan har gjort satsningar känner sig straffade”.

Även det öppna brevet till Marita Ulvskog från bland andra Bollebygds kommun

(1997-03-03) tar upp problematiken med samordning: ”Att sedan inte kunna samutnyttja

anknytningen för andra förvaltningar inom de kommunala näten förefaller även det vara

synnerligen obetänkt”.

5.2.2 Önskan om differentierade taxor

Ett annat viktigt argument är prissättningen. Från många håll efterfrågades differentierade

taxor efter kommunernas storlek. I brevet till Marita Ulvskog anser man att enhetstaxa skulle

innebära att satsningen enbart kan komma att gälla de stora och medelstora biblioteken och att

man annars ”skärper klassgränserna”. Även i skrivelsen från Kommunförbundet Halland tar
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man upp enhetstaxan och anser att den ”upplevs av de flesta som orättvis”. Man reagerar

dessutom i brevet mot att satsningen inte planerats i samråd med kommunerna och att en

samverkan kunde ha ”lett till ett bättre resultat och förmodligen hade mycket av den förvirring

som nu råder kunnat undvikas”.
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6 REDOVISNING AV INTERVJURESULTAT

I detta kapitel redovisar jag resultatet av de intervjuer som har genomförts som en del av

examensarbetet. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. Inledningsvis presenteras en

sammanställning av intervjun med P1 och därefter följer intervjuredovisningen från samtalet

med P2.

6.1 Intervju med P1

P1 betonar inledningsvis att beslutet att ge 62 miljoner till folkbiblioteken var oväntat men

glatt överraskande. Genomförandet planerades av en trojka bestående av representanter från

Kulturrådet, SUNET och Svenska Kommunförbundet. I inledningsskedet skickades en

intresseanmälan och en enkät ut till biblioteken för att på så vis få en uppfattning om hur läget

var när det gällde bibliotekens Internetuppkoppling och kapacitet. Det visade sig att

påfallande många överhuvudtaget inte hade någon uppkoppling och att de uppkopplingar som

fanns ofta bestod av uppringda anslutningar med någon enstaka dator. Erbjudandet låg alltså

väldigt högt kapacitetsmässigt över vad som då var vanligt på biblioteken. Samtidigt pågick

upphandlingen genom att olika leverantörer lämnade offerter på leverans och support av

SUNET –anslutningen. Den som fick kontraktet blev Telia PubliCom AB och priset slutade

på en månadskostnad på 10 600 för de bibliotek som skulle välja att ansluta sig.

Till informationsmötena inbjöds kommunala representanter och biblioteksanställda. Det var

främst biblioteksanställda som kom och de verkliga beslutsfattarna, som var en viktigt

målgrupp uteblev. Man nådde inte fram till dessa och det var en lärdom P1 gjorde: ”Det kan

jag ju säga nu som ett av misstagen vi gjorde, så var det att vi inte från början riktade in oss på

dom allra högsta beslutsfattarna, nämligen kommunstyrelserna”. P1 berättar vidare att man

skulle haft en annan strategi om man insett att ”kulturnämnderna skulle vara så svaga och att

biblioteken skulle vara så svaga”.

Uppdragsgivaren var utbildningsdepartementet, vilket P1 anser lite ovanligt eftersom det

vanligtvis är Kulturdepartementet som handhar folkbiblioteksfrågor. Den trojka som

planerade arbetet (Kulturrådet, SUNET och Svenska Kommunförbundet) brast i vissa delar av

samarbetet. P1 tolkar klart uppdraget som att ”sälja in en produkt”, nämligen SUNET-

erbjudandet till så många bibliotek som möjligt. Det var en marknadsföringskampanj. Det
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viktigaste syftet med erbjudandet anser P1 var att underlätta för distansstuderande, men han

menar att det fanns också andra delmål såsom folkbildning.

Drivkrafterna bakom erbjudandet tror P1 var dåvarande statssekreteraren Göran Lövdahl som

alltid hade ett varmt hjärta för biblioteksverksamhet. Han berättar att erbjudandet i

inledningsskedet möttes av ett motstånd, främst från kommunernas IT-ansvariga som ansåg

att man blev påtvingad en lösning. Motståndarna inom kommunerna såg det som ett hot att

biblioteket ”dom här kärringarna, vad ska dom med 2 Mbit till?”. Det största felet var enligt

motståndarna just att biblioteket inte behövde bredband och att man kunde tänka sig att

acceptera erbjudandet om även skolorna och hela kommunen fick vara med. Man betonade att

man insåg att erbjudandet var billigt då priset var en fjärdedel av marknadspriset, berättar P1.

Kommunerna ville själva lösa sina IT-satsningar och motståndet underblåstes av

Kommunförbundet som gjorde en total vändning i frågan, från att först ha förespråkat ett

accepterande av erbjudandet till att motsätta sig villkorat bidrag från staten.

Kommunförbundets svängning fick enligt P1 stor genomslagskraft och medverkade till att

många kommuner tackade nej till erbjudandet. Detta blev en överraskning för P1 som väntat

sig ett jubel.

När reaktionerna kom vidtog man åtgärder såsom att tillåta skolbiblioteken och biblioteken

närliggande verksamhet att omfattas av satsningen. P1 berättar att detta gjorde att vissa

”svalde erbjudandet”, men några ytterligare kompromisser kunde man inte göra då detta inte

hade varit överrensstämmande med regeringens uppdrag. På frågan om man aldrig funderade

på att kompromissa om priset, svarar P1 nej. Det skulle vara omöjligt att hitta en rättvis norm

för vad som skulle vara avgörande. Dessutom skulle det vara svårt att få en anbudsgivare som

accepterade differentierade taxor.

De man bedömde skulle tjäna mest på erbjudandet och Telia förlora mest på var

glesbygdskommunerna i inre Norrland, ett område på kartan som är glest på bibliotek som

anslutit sig. Argumentet med differentierade taxor anser P1 var ett argument som endast

förekom i början av förhandlingarna och att det inte var en avgörande faktor för om man

valde att ansluta sig eller inte.

När det gäller geografiska skillnader var det just i Norrland som arbetet gick trögt. Annars

tycker inte P1 att man kan se några skillnader på stora och små kommuner när det gäller
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benägenhet att tacka ja eller nej. Politiskt sett kan man enligt P1 inte heller dra några

slutsatser, det finns olika politisk färgning i de kommuner som accepterat och de som tackat

nej. Man kan se att tillvägagångssättet för hur ärendet hanterades var olika. I en del

kommuner gick inte ärendet upp i kommunstyrelsen, utan biblioteket fattade själv beslutet. I

dessa fall blev svaret om en anslutning till SUNET oftast positivt. Man motiverade detta med

att man inte diskuterar bokanslag i nämnder och att det därför inte fanns någon anledning att

ta upp denna fråga här. Anledningen till att vissa bibliotek tackade ja till erbjudandet tror P1

var att man först och främst insett på biblioteket att det här var något bra, vidare att man inom

olika kommunala instanser insett att det är bra att biblioteket är starkt. Har man gjort detta så

har man tackat ja.

Andra faktorer som kan ha påverkat att kommunen har accepterat erbjudandet anser P1 vara

att man har många distansstuderande och en prestigelös IT-ansvarig. För de bibliotek som

tackade nej kan det ha varit så att man på biblioteket insåg fördelarna, men att man tvingats

tacka nej för att kommunens politiker och IT-ansvariga inte har tyckt att det är viktigt att

biblioteket blir starkt, alternativt att man tycker det är viktigt med ett starkt bibliotek men att

man inom kommunen vill sköta satsningsbeslut själva.

Motiveringen till att man tackade ja – som enligt P1 ofta kom från bibliotekets sida – var att

man tyckte att erbjudandet bestod av något som biblioteken skulle komma att behöva inom en

snar framtid. Motståndarnas motivering, som ofta framfördes av politiker eller IT-ansvariga,

menar P1 bestod av argument som att detta behöver inte biblioteket. Det fanns också en hel

del prestige inblandad, man tyckte inte om att bli överkörd av staten.

Ett argument som de IT-ansvariga hade var enligt P1 brandväggsproblematiken. I

kommunerna ansåg man att den brandvägg som erbjöds som säkerhet i erbjudandet inte var

tillräcklig. Teknikerna på SUNET ansåg däremot att den brandvägg som erbjöds i avtalet var

tillräckligt säker och att detta argument inte höll.

Den respons som i efterhand kommit från de bibliotek som valde att ansluta sig till SUNET

har inte enbart varit positiv då det inte alltid har fungerat med support från Telias lokala

avdelningar. Men för det övervägande antalet har det enligt P1s uppfattning fungerat prickfritt

och man har varit nöjd. Två bibliotek har ansökt om uppsägning av avtalet i förväg. Ett har

fått ansökan beviljad och det andra har fått avslag. Kriteriet för en uppsägning har varit att
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man fortsätter med samma kapacitet som med SUNET- satsningen. Skälet till detta är att

satsningen inte ska ses som en punktsatsning utan en varaktig sådan.

Den stora lärdomen P1 gör i efterhand är att man skulle lagt fram erbjudandet mer praktiskt

och pekat på användningen av det i verksamheten. Man borde ha varit mer utförlig och mer

konkret. Detta tillsammans med det faktum att man borde satsat på beslutsfattarna i större

utsträckning kunde gjort att man fått ett annat resultat. P1 betonar dock att satsningen trots allt

inneburit att stora delar av Sverige fått en bättre biblioteksservice och att man på de orter som

tackat nej ändå skapat en medvetenhet om vad biblioteken betyder.

6.2 Intervju med P2

P2 menar att arbetet med SUNET-satsningen var en lång process som påbörjades långt innan

beslutet om satsningen fattats. Det påbörjades redan i budgetpropositionen i september 1996,

och sedan blev starten det pilotprojekt som innebar att vissa av länsbiblioteken kopplades upp

till SUNET. Målgrupperna för erbjudandet uppfattar P2 som kommunbiblioteken och

uppdragsgivarna var statsmakterna: riksdagen och regeringen, och drivande var dåvarande

utbildningsminister Carl Tham.

P2 tolkar uppdraget som att få med så många bibliotek som möjligt, och syftet var politiskt

sett att erbjuda en bred allmänhet god tillgång till Internet. Vid tiden för erbjudandet fanns

inte bredband, utan bara uppringda modemförbindelser. Information spreds via nät men folk i

allmänhet hade ingen utrustning. Satsningen var en folkbildningsuppgift och en

jämlikhetssträvan, menar P2. Syftet var enligt P2 också att folkbiblioteken och

forskningsbiblioteken skulle närma sig varandra och att folkbiblioteken skulle bli en resurs för

distansstuderande.

Den största fördelen med erbjudandet tycker P2 var diskussionen om hur folkbibliotek kunde

följa med i den tekniska utvecklingen, att lära sig om tekniken och att sprida den. Biblioteken

och deras behov blev synliga.

P2 förklarar att responsen i inledningsskedet var odelat positiv och biblioteken var

överförtjusta. Motståndet var marginellt, men det fanns en tvekan och misstro från

kommunernas IT-ansvariga, vilket inte var överraskande eller oväntat. Den ”kovändning”

som Svenska Kommunförbundet gjorde var däremot överraskande och skapade enligt P2 oro.
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P2 menar att Kommunförbundet av princip är emot statliga erbjudanden som medför

kostnader och orsaken till den plötsliga vändningen kan ha varit att förbundet som existerar

med hjälp av medlemsavgifter från kommunerna, velat göra som det förväntades.

Småkommunerna ville ha differentierade taxor och detta kan enligt P2 ha inverkat på

Kommunförbundets agerande.

De åtgärder som vidtogs för att bemöta motreaktionerna var att informationskampanjen

fortsatte, möten hölls vid olika tillfällen och statssekreteraren skickade ut ett brev till samtliga

kommuner. P2 anser inte att det går att spåra några geografiska skillnader när det gällde

benägenhet att tacka ja/nej, även om det idag finns vita fläckar på kartan framförallt i

Norrbotten och Västerbotten vad gäller bibliotek som ej har accepterat erbjudandet. Inte heller

kan man dra några slutsatser när det gäller politisk styrning i kommunerna, P2 framhåller att

det inte finns något som tyder på att vissa politiker skulle ha en större benägenhet att tacka ja

än andra. Dock anser P2 att IT-representanterna spelade en avgörande roll och att dessa ofta

använde diskussionen om brandväggar och säkerhet som argument.

Anledningen till att vissa bibliotek tackade ja och andra nej anser P2 vara att en del bibliotek

är mer framåt medan andra är mer ”sovande”. Ekonomin kan ha varit avgörande för vissa av

dem som avböjde då man ansåg att bokanslaget kunde vara i fara när pengarna till

månadskostnaden skulle tas någonstans ifrån. P2 anser dock att priset gynnade de små

kommunerna eftersom det var långt under marknadsnivån. De som tackade ja motiverade

detta med att man ville ge kommunen en bra bredbandsuppkoppling, man ville kunna ge

bättre service och underlätta informationssökning. Dessa motiveringar kom ofta från

bibliotekshåll, säger P2. De som tackade nej motiverade med att det var kommunens ideologi,

att man inte hade råd samt att man ville satsa på lösningar för hela den kommunala

verksamheten. Dessa motiveringar kom enligt P2 ofta från kommunens IT-ansvariga.

Den respons som kommit i efterhand från de SUNET -anslutna biblioteken uppfattar P2 som

övervägande positiv. Den utvärdering som för närvarande pågår får ytterligare visa hur

satsningen fallit ut. I efterhand reflekterar P2 över att 2 Mbit /s då var en hög hastighet för

biblioteken, något en del ansåg som en överkapacitet för biblioteksverksamhet. Idag klarar sig

biblioteken inte längre med denna hastighet, utan uppgraderingar kommer att ske efterhand.

Det var omöjligt att då förutspå den snabba tekniska utvecklingen.
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7 ANALYS OCH DISKUSSION AV RESULTAT

I analysdelen kommer jag i tur och ordning att besvara de frågeställningar jag ställde upp

inledningsvis utifrån teorier och analysschema.

7.1 Vad var det som hände när erbjudandet från SUNET skulle föras ut till

folkbiblioteken?

7.1.1 Missbedömning av målgrupp

Analysschemat tar upp problemet med att nå mottagaren. Frågan om avsedda/faktiska

adressater visar att man inte gjort en grundlig SWOT-analys, respektive analys av mottagaren

av erbjudandet och dess behov. När erbjudandet om SUNET skulle föras ut till biblioteken

uppstod ett motstånd hos de kommunala IT-ansvariga. Som P1 anger riktades

marknadsföringen i inledningsskedet och alltför länge till fel målgrupp. Man vände sig till

biblioteksföreträdare som redan var positiva, men utan beslutsrätt över satsningens

finansiering. Man misstog sig enligt P1 på vilken den verkliga målgruppen var, biblioteken

och kulturnämnderna informerades, men inte de högsta beslutsfattarna.

Redan tidigt borde man istället ha marknadsfört satsningen gentemot kommunala

beslutsfattare och IT-ansvariga. De faktiska adressaterna blev alltså en annan än den avsedda.

Hade man redan i planeringen av kampanjen haft en målgruppsanalys, anser jag att man hade

man kunnat undvika de begreppsdiskussioner från IT-ansvariga som blev undanflykter för att

slippa satsa på biblioteksverksamheten. De specialiserade tekniska diskussionerna stängde ute

en stor del av den bibliotekspersonal vars bibliotek borde haft nytta av satsningen.

7.1.2 Marknadsföring på fel nivå

När det gäller att positionera sig gentemot mottagaren finns det brister i kampanjen. SUNET

är inom folkbiblioteksvärlden inte naturligt säljande som varumärke. Sändaren av erbjudandet

är inte tydlig, utan kan uppfattas som två stycken. Detta gör att sändaren blir opersonlig och

otydlig. Utbildningsdepartementet som stod bakom erbjudandet är mer välkänt än SUNET

och man uppfattade sändaren som diffus. Attributpositionering innebär som tidigare nämnts

att källan till erbjudandet kännetecknar kvalitet och pålitlighet, men Utbildningsdepartementet

är vanligtvis inte den naturliga instansen för folkbiblioteksärenden.
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Intervjuresultatet från P1 och det faktum att kampanjarbetet gick trögt visar klart att på att

man missbedömde den nivå för vilken satsningen borde ha tagit sin utgångspunkt. Eftersom

inte SUNET är ett välkänt varumärke, skulle man positionerat sig starkare. Här blev

underpositionering ett faktum. Man höll sig på en alltför abstrakt nivå med argument såsom

folkbildning och öppenhet. Andra argument som fanns, men som borde ha använts i större

utsträckning, var de som visade på den praktiska nyttan med erbjudandet, vilket också P1

diskuterar. Underlättandet för distansstuderande, tillgängliggörandet av samhällsinformation,

möjligheten att nå svaga grupper t ex genom nedtankning av talböcker och anpassningar för

dyslektiker med flera, var mer lättillgängliga argument som borde fått större utrymme. Då

hade nyttan och meningen med satsningen kommit fram på ett annat sätt och mer till sin rätt.

Man kan här referera till marknadsföringsteori och dra slutsatsen att man gjorde en bristande

målgruppsanpassning och en dålig planering.

7.2 Med vilka argument försökte SUNET få folkbiblioteken att acceptera erbjudandet?

Analysschemat fokuserar på syftet med en text. P1 anser syftet med kampanjen var ren

marknadsföring, att sälja en produkt. Intentionen och den tänkta avsikten var alltså att göra

reklam för en vara och få den att framstå så intressant och uppfyllande tänkbara eller verkliga

behov, att det skulle resultera i ett köp av varan. Med de explicita argumenten stöd till

livslånga lärandet, samhällelig informationsförsörjning, kommunikation och öppenhet och

stöd för funktionshindrade relaterar man avsiktligen till behov och spelar på känslor. Detta

stämmer enligt analysschemat in på det kännetecknande för en erbjudandet/säljande text.

I texterna finns många grepp från reklamens värld. Jag har tidigare talat om reklamens sätt att

använda sig av positiv och negativ belöning/bestraffning som ett grepp för att sälja.

Förekomsten av sådana manipulativa grepp i den här verksamheten slog fel. Den som hänger

med på en idé eller köper en vara används i reklamen som en positiv förebild, en förmedlare

som kan skapa en länk av samhörighet mellan alla som använder en viss produkt. Denna

person/organisation framställs som positiv, duktig och vi som ännu inte köpt den rätta

produkten framställs som alienerade.

På åtskilliga ställen används detta i SUNET- kampanjens senare skede. Men de

verkliga/inbillade behoven är i stor utsträckning redan tillgodosedda i

folkbiblioteksverksamheten. De är därför svåra argument att anamma. Ett exempel på detta är
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att man i ett flertal påminnelser och artiklar väljer att göra en uppräkning av de bibliotek som

tackat ja till anslutningen, ofta med beskrivningar såsom:

”De kommuner som redan har tagit ansvar för sina medborgares informationsförsörjning är…” eller ”Idag kan

innevånarna i var sjunde kommun redan fullt ut ta del av distansutbildning, kompetensuppbyggnad och

information. När tar återstående 250 kommuner sitt ansvar och gör det möjligt för resten av

befolkningen?”(Båda citaten Pressmeddelande 1998-06-25).

Uttalanden av denna typen bidrar inte till engagemang, då de är alltför kritiserande. Effekten

blir i stället att man tar ännu mer avstånd och känner sig skamsen för att man känner att man

missunnar sina medborgare något viktigt.

Jan Olofsson från kulturförvaltningen i Luleå (en kommun som inte anslöt sig ) skriver i ett

e-postbrev att SUNET- erbjudandet inte var aktuellt för Luleå. Angående bemötandet skriver

han:

Det fanns sedermera också en irriterande beskäftig besserwisserton i informationen från SUNET. Man försökte

skuldbelägga kommunbibliotek som inte gick [med] - utan att ha en aning om orsaken. Det fanns formuleringar

som ”bibliotek som inte tar sitt ansvar”; detta skulle alltså vara alla bibliotek som inte deltog. Detta skapade

också förvirring kring frågorna, bland annat på min arbetsplats. Man vill ju inte vara ”oansvarig”.

(E-post 2000-10-06)

Jan Olofsson fångar många bibliotekschefers känslor bra med sin beskrivning. Det faktum att

det var en statligt finansierad satsning som man backade upp med argumentet att

bibliotekslagen föreskriver att man ska ställa databaserad information till alla medborgares

förfogande, skapade en känsla av otillräcklighet och säkert gjorde att företrädare för vissa

bibliotek kände att ett nekande till erbjudandet innebar att man försummade sina

biblioteksanvändare.

Ett annat av SUNETS pressmeddelanden (1999-11-17 Ny chans för…) beskriver att man

tidigare ”talat för döva öron” samt att det efter den förlängda tidsfristen ”blivit rena

rusningen” för anslutning. De kommuner som inte accepterade erbjudandet förrän på detta

stadiet upplever det som förolämpande eller som att man är trög och långsam till att fatta ett

självklart beslut. Uttrycket ’rena rusningen’ ger associationer till händelser man inte får missa

såsom en premiär av något stort eller en mellandagsrea.
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Man talar om att kommunerna har fått ett förmånligt erbjudande från staten, men att många

kommuner trots detta inte har utnyttjat det (SUNET, Pressmeddelande 1998-06-25). Då

erbjudandet innebar stora ekonomiska investeringar och andra åtaganden, borde man

framställt det hela som en investering, en nödvändig och viktig sådan. Genom att uttrycka sig

på detta vis framställs erbjudandet nästan som en gåva man från kommunernas håll inte varit

kloka nog att vara tacksamma för. Syftet med detta meddelande är att uppmana kommuner att

ta sitt ansvar för informationsförsörjningen och tonen i meddelandet är nedlåtande och

förmanande. Ett exempel på detta är när man ställer frågan om när återstående kommuner ska

ta ”sitt ansvar gentemot kommuninnevånarna”. Konsekvensen borde bli att man känner sig

utomstående eller inte tillhörande samma liga som de andra kommunerna.

7.3 Vilket/vilka argument avgjorde mottagarnas svar?

7.3.1 Bibliotek som antog erbjudandet

Grundförutsättningen för de accepterande biblioteken var enligt P1 att man ville bygga upp ett

starkare och modernare bibliotek och att biblioteket var starkt förankrat i kommunen. De

accepterande biblioteken har kunnat relatera kampanjen till verkliga och föreliggande behov.

Man har inte heller uppfattat språket i texterna som värderande på ett negativt sätt. Här har

positioneringen lyckats.

Säljaren och källan för erbjudandet, Utbildningsdepartementet, har lyckats med att framstå

som ett kännetecken för kvalitet och pålitlighet. Det hade säkerligen också betydelse att det

var Utbildningsdepartementet och inte Kulturdepartementet som handhade frågan. Utbildning

brukar värderas högre än kulturverksamhet. Man har framgångsrikt anspelat på bibliotekets

roll i utbildnings- och kunskapssamhället i och med ’det livslånga lärandet’ och den

demokratiska vikten av samhällets informationsförsörjning. Därmed har

Utbildningsdepartementet använt sig av ’auktoritetens retorik’. Den kontext i vilken

erbjudandet har framställts i, det vill säga ett samhälle i ständig teknisk utveckling och med

betoning på ’livslångt lärande’, har därigenom frambringat positiva associationer.

7.3.2. Bibliotek som avböjde erbjudandet

Inställningen till en uppkoppling till SUNET skilde sig diametralt mellan yrkesverksamma

biblioteksanställda och beslutsfattande politiker inom kommunerna. Detta visar de

preliminära resultaten från Håkan Wallbergs utvärdering om erbjudandet. Wallberg skriver
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bland annat att 87% av de biblioteksföreträdare som deltagit i enkäten och inte anslöt sig till

SUNET uppfattar att kommunen inte uppskattade erbjudandet. Det anmärkningsvärda är

emellertid att 60% av dessa bibliotek själva var positiva till SUNET- erbjudandet, vilket tyder

på en dissonans och ett glapp inom den kommunala verksamheten, vilket intervjuerna med P1

och P2 bekräftar.

Ett flertal av de kommuner som inte accepterat erbjudandet har uppfattat det implicita

säljande budskapet som nedvärderande och ett steg i riktningen mot de senaste årens

decentralisering. Reklamens grepp med belöning/bestraffning har gett resultatet att man

huvudsakligen har upplevt erbjudandet som negativt. Dessa kommuner har upplevt

erbjudandet som toppstyrning från statligt håll. Målgruppens förkunskaper om och syften med

biblioteksverksamheten har gjort att man inte tolkat argumenten för erbjudandet som positiva.

En annan avgörande faktor har varit priset för anslutningen till SUNET. P2 anger att det för

vissa kommuner varit direkt avgörande, medan P1 vidhåller att så ej är fallet. En aspekt till

varför priset har fått en avgörande roll kan vara SUNETs svaga varumärke. Enligt Kotler

leder detta till att priset blir det enda som räknas. För många kommuner var månadskostnaden

på 10 600 kronor ett för högt pris att betala. Man valde därför att avstå helt och hållet, trots

övriga säljande argument.

Ett argument som tog stor plats var att satsningen enbart var förbehållen bibliotek och därför

inte gick att samordna den kommunala och regionala IT-strukturen med hjälp av SUNET -

satsningen. Även här kan teorin om reklamens belöning/bestraffning appliceras. Man fick ett

erbjudande, men för att få ta del av detta var man tvungen att göra avkall på redan gjorda

investeringar. Det lönade sig alltså inte att ha haft framförhållning och redan själv ha tagit

initiativ till att täcka uppkomna behov.
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8 SLUTSATSER

Det avgörande för SUNET- kampanjens resultat och frågan om anslutning var att man

marknadsförde fel saker till fel målgrupp. Marknadsföringen var uppenbarligen fokuserad på

alltför tekniska detaljer. Detta gjorde att de IT-ansvariga som inte ville satsa på erbjudandet

kunde vända diskussionen till en detaljerad brandväggsproblematik och på så sätt kunde man

lägga frågan på hyllan i vissa kommuner. Marknadsföringens problem är också att de

språkliga formuleringarna som säkerligen var avsedda för att få kommunerna att ta sitt ansvar

och satsa på erbjudandet, var alltför negativa och nedslående. Det är troligt att de som tog till

sig denna negativa klang var de mest engagerade, det vill säga bibliotekspersonalen som var

positivt inställda och välkomnade en så stor satsning på folkbiblioteksverksamheten.

För framtida bibliotekssatsningar av samma typ som SUNET-erbjudandet är det viktigt att

kommunala beslutsfattare och bibliotekspersonal arbetar för att bättre lära känna varandras

områden, detta för att lättare kunna förstå varandras behov. Biblioteket måste bli starkare och

marknadsföra sig för att kunna hävda sina behov och motivera vikten av satsningar på teknisk

utveckling för en bättre service till allmänheten. Det är därför viktigt att bibliotekspersonalen

också har en teknisk grundkunskap, detta för att inte bli överkörda av teknisk expertis och

facktermer. Trots att SUNET – satsningen inte föll ut som väntat är det positivt att

diskussionen om folkbibliotekens roll i samhället har aktualiserats och vidgats. Den tekniska

utvecklingen kommer att fortsätta accelerera och det gäller att plocka upp de positiva

effekterna och inte avstå från framtida satsningar.
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Bilaga 1

Frågeschema för intervju med P1 och P2

1. Hur planerades och genomfördes arbetet med att erbjuda folkbiblioteken en uppkoppling

till SUNET?

2. Vilken var din roll/dina arbetsuppgifter?

3. Vilka uppfattade du som målgrupper för erbjudandet?

4. Vilka uppdragsgivare fanns bakom erbjudandet?

5. Hur tolkade och uppfattade du och dina medarbetare uppdraget?

6. Vilket var syftet med erbjudandet?

7. Vilka var drivkrafterna bakom förslaget?

8. Vilka anser du var de största fördelarna respektive nackdelarna med erbjudandet?

9. Vilken respons fick erbjudandet i inledningsskedet?

10. Vilka åtgärder togs som eventuella reaktioner?

11. Förekom det några geografiska eller andra tydliga skillnader?

12. Vilken tror du var anledningen till att vissa bibliotek tackade ja och vissa nej till

erbjudandet?

13. Hur motiverade man ja-tack respektive nej-tack?

14. Vilken respons har kommit i efterhand från de bibliotek som valde att ansluta sig?

15. Vilka reflektioner angående information, utformning, argument och respons kan du göra i

efterhand?


