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Abstract	  	  
	  
Digitalization	  affects	  work-‐‑life	  in	  terms	  of	  new	  working	  methods	  and	  new	  demands	  on	  
employees.	  It	  is	  important	  to	  understand	  employees’	  attitudes	  towards	  digitalization	  in	  
order	  to	  implement	  new	  technology	  systems	  at	  workplaces.	  This	  study	  examines	  
employee	  attitudes	  towards	  digital	  tools	  within	  the	  library	  industry.	  The	  purpose	  of	  this	  
study	  is	  to	  ascertain	  in	  which	  situations	  employees	  find	  digital	  tools	  stressful,	  how	  their	  
ability	  is	  to	  handle	  digital	  questions	  from	  visitors	  and	  whether	  attitudes	  are	  different	  
depending	  on	  age	  and	  educational	  background.	  Data	  was	  collected	  using	  a	  web	  survey.	  
Employees	  have	  a	  positive	  attitude	  towards	  digital	  tools,	  especially	  when	  they	  have	  a	  lot	  
of	  knowledge	  and	  more	  time	  to	  learn	  new	  digital	  tools.	  The	  employees	  experience	  
digital	  tools	  as	  stressful	  when	  they	  are	  not	  working.	  The	  result	  indicates	  that	  employees	  
have	  a	  low	  ability	  to	  handle	  digital	  questions	  from	  visitors.	  The	  attitudes	  do	  not	  differ	  
depending	  on	  the	  employees’	  background.	  	  
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Sammanfattning	  

Arbetslivet	  påverkas	  av	  digitalisering	  i	  form	  av	  nya	  arbetssätt	  och	  att	  nya	  krav	  ställs	  på	  
anställda.	  Det	  är	  viktigt	  att	  förstå	  anställdas	  attityder	  till	  digitalisering	  för	  att	  kunna	  
implementera	  nya	  teknologiska	  system	  på	  arbetsplatser.	  Denna	  studie	  undersöker	  
anställdas	  attityder	  till	  digitala	  verktyg	  inom	  biblioteksbranschen.	  Studien	  har	  som	  
avsikt	  att	  ta	  reda	  på	  i	  vilka	  situationer	  de	  anställda	  upplever	  att	  digitala	  verktyg	  är	  
stressande,	  hur	  deras	  förmåga	  är	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  från	  besökare	  och	  om	  
attityderna	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  deras	  ålder	  och	  utbildningsbakgrund.	  Data	  
insamlades	  i	  form	  av	  en	  webbenkät.	  De	  anställda	  har	  en	  positiv	  inställning	  till	  digitala	  
verktyg,	  särskilt	  när	  de	  har	  mycket	  kunskap	  och	  mer	  tid	  att	  lära	  sig	  nya	  digitala	  verktyg.	  
Det	  upplevs	  som	  stressande	  när	  digitala	  verktyg	  inte	  fungerar.	  Resultatet	  indikerar	  att	  
de	  anställda	  har	  en	  låg	  förmåga	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  från	  besökare.	  Attityderna	  
skiljer	  sig	  inte	  åt	  beroende	  på	  de	  anställdas	  bakgrund.	  	  

	  
Nyckelord:	  Attityder,	  digitala	  verktyg,	  bibliotek,	  arbetsliv	  	  
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Digitalisering	  har	  en	  stor	  påverkan	  på	  samhället	  och	  arbetslivet.	  Kommunikationen	  på	  
dagens	  arbetsplatser	  är	  beroende	  av	  digitala	  resurser.	  Detta	  gäller	  exempelvis	  digitala	  
verktyg	  som	  digitala	  databaser	  och	  e-‐‑postkorrespondens	  (Soylu	  &	  Campell,	  2012).	  
Enligt	  Parviainen,	  Tihinen,	  Kääriäinen	  och	  Teppola	  (2017)	  leder	  digitalisering	  till	  stora	  
förändringar	  på	  företag.	  Detta	  avser	  exempelvis	  införandet	  av	  nya	  digitala	  verktyg,	  nya	  
arbetssätt,	  omfördelning	  av	  roller	  och	  sociala	  strukturer.	  Lilly	  och	  Durr	  (2012)	  anger	  att	  
ny	  teknologi	  frekvent	  implementeras	  på	  arbetsplatser.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  nya	  krav	  
ställs	  på	  anställda	  i	  det	  dagliga	  arbetet,	  genom	  att	  de	  måste	  lära	  sig	  att	  hantera	  nya	  
digitala	  verktyg.	  Eliasa,	  Smith	  och	  Barneya	  (2012)	  anger	  att	  det	  är	  betydelsefullt	  att	  
förstå	  anställdas	  attityder	  till	  digitalisering	  för	  att	  framgångsrikt	  kunna	  implementera	  
nya	  teknologiska	  system	  på	  arbetsplatser.	  	  	  

Attityder	  
Enligt	  Santiago	  (2016)	  är	  en	  attityd	  en	  utvärdering	  av	  människors	  tänkande,	  såsom	  en	  
inställning	  eller	  ett	  förhållningssätt.	  Tamm	  (2012)	  anger	  att	  attityder	  kan	  vara	  positiva	  
eller	  negativa,	  starka	  eller	  svaga	  samt	  fasta	  eller	  föränderliga.	  Människan	  utsätts	  för	  
olika	  slag	  av	  attitydpåverkan	  över	  hela	  livet.	  Det	  finns	  centrala	  och	  perifera	  attityder.	  
Centrala	  attityder	  är	  viktigare	  för	  människan	  och	  kan	  vara	  exempelvis	  religiösa	  och	  
politiska.	  Medan	  de	  perifera	  kan	  vara	  uppfattningen	  om	  trender	  såsom	  mode	  och	  musik.	  
Dessa	  är	  mer	  föränderliga	  än	  centrala	  (Tamm,	  2012).	  	  
	  
Attityder	  är	  inte	  några	  entydiga	  företeelser.	  Enligt	  Tamm	  (2012)	  består	  attityder	  av	  tre	  
olika	  komponenter.	  Den	  kognitiva	  komponenten	  är	  individens	  kunskaper	  och	  
föreställningar	  om	  själva	  attityden.	  Den	  andra	  komponenten	  kallas	  för	  den	  affektiva	  och	  
innebär	  de	  känslor	  som	  människan	  har	  till	  attityden.	  Den	  tredje	  och	  sista	  benämns	  som	  
den	  handlingsinriktade	  komponenten	  och	  den	  handlar	  om	  hur	  individen	  tenderar	  att	  
bete	  sig	  i	  den	  situation	  som	  attityden	  gäller.	  Dessa	  tre	  attitydkomponenter	  påverkar	  
människors	  tankar,	  känslor	  och	  viljor.	  I	  vissa	  fall	  fungerar	  de	  samstämmigt.	  I	  andra	  fall	  
verkar	  komponenterna	  motstridigt,	  då	  kan	  det	  uppstå	  oro,	  irritation	  och	  konflikter.	  Ett	  
exempel	  på	  detta	  är	  att	  de	  flesta	  människor	  är	  medvetna	  om	  att	  rökning	  är	  skadligt	  för	  
hälsan.	  Trots	  detta	  är	  det	  många	  som	  fortsätter	  att	  röka.	  Detta	  innebär	  att	  handlingen	  
står	  i	  strid	  med	  förnuftet	  och	  en	  känsla	  av	  kluvenhet	  kan	  uppstå.	  Således	  finns	  förnuftet	  
i	  att	  sluta	  röka,	  samtidigt	  som	  njutningen	  tar	  överhanden.	  Denna	  konflikt	  löses	  ofta	  
genom	  att	  ge	  efter	  för	  känslorna	  (Tamm,	  2012).	  	  
	  
Kognitiv	  dissonans	  	  
Tamm	  (2012)	  anger	  att	  om	  en	  individ	  har	  mycket	  kunskap	  och	  är	  positivt	  inställd	  till	  en	  
viss	  företeelse	  brukar	  även	  handlingen	  resultera	  i	  något	  positivt,	  det	  vill	  säga	  att	  den	  går	  
i	  linje	  med	  attityden.	  Om	  attitydkomponenterna	  istället	  är	  motstridiga,	  kan	  det	  uppstå	  
spänningar.	  Enligt	  Hwang,	  Lundberg	  och	  Smedler	  (2012)	  benämns	  detta	  fenomen	  som	  
Festingers	  kognitiva	  dissonansteori	  från	  1957.	  Teorin	  innebär	  att	  en	  känsla	  av	  obehag	  
uppstår	  när	  en	  individ	  har	  flera	  motsägelsefulla	  idéer	  samtidigt.	  Om	  kognitiv	  dissonans	  
föreligger,	  vilket	  betyder	  att	  en	  persons	  attityd	  och	  beteende	  inte	  går	  ihop,	  upplever	  
individen	  obehag	  och	  försöker	  då	  bli	  av	  med	  obehaget	  och	  dissonansen,	  genom	  att	  
antingen	  ändra	  beteendet	  eller	  attityden.	  Det	  finns	  således	  ett	  samband	  mellan	  attityder	  
och	  beteenden.	  På	  grund	  av	  detta	  samband	  är	  det	  enligt	  Lilly	  och	  Durr	  (2012)	  viktigt	  att	  
studera	  medarbetares	  attityder	  till	  ny	  teknologi.	  	  
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Baserat	  på	  kognitiv	  dissonansteori	  har	  Lilly	  och	  Durr	  (2012)	  utfört	  en	  studie	  för	  att	  
sammanställa	  om	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  chefers	  beteende	  och	  anställdas	  
attityder	  till	  ny	  teknik.	  Lilly	  och	  Durr	  (2012)	  menar	  att	  anställda	  som	  har	  en	  positiv	  
inställning	  till	  ny	  teknologi	  har	  större	  chans	  att	  acceptera	  förändringar	  på	  arbetsplatser	  
som	  beror	  på	  ny	  teknik.	  Förutom	  att	  acceptera	  förändringar	  på	  arbetsplatsen	  är	  det	  
också	  troligt	  att	  anställda	  med	  en	  positiv	  inställning	  till	  teknik	  uppvisar	  andra	  positiva	  
beteenden	  på	  arbetsplatsen.	  Resultatet	  visar	  att	  ledarens	  beteende	  påverkar	  de	  
anställdas	  attityder	  till	  ny	  teknik.	  Detta	  påverkar	  i	  sin	  tur	  även	  de	  anställdas	  beteenden,	  
i	  form	  av	  deras	  effektivitet	  och	  produktivitet.	  Ledarens	  beteende	  kan	  också	  användas	  
för	  att	  skapa	  kognitiv	  dissonans	  för	  att	  förbättra	  anställdas	  attityder	  till	  teknologi.	  Det	  
är	  sannolikt	  att	  anställda	  som	  har	  en	  negativ	  inställning	  till	  teknologi	  i	  en	  stödjande	  
arbetsmiljö	  upplever	  kognitiv	  dissonans.	  Dissonansen	  orsakas	  av	  den	  anställdes	  
motstånd	  till	  ny	  teknik	  som	  krockar	  med	  lusten	  av	  att	  lita	  på	  och	  stödja	  ledaren	  som	  
implementerat	  den	  nya	  teknologin.	  Det	  enklaste	  sättet	  för	  den	  anställde	  att	  minska	  
dissonansen	  är	  att	  ändra	  attityden.	  Således	  kan	  ledaren	  minska	  negativa	  inställningar	  
till	  teknologi	  genom	  att	  skapa	  en	  stödjande	  arbetsmiljö.	  Ledaren	  har	  följaktligen	  en	  
avgörande	  roll	  när	  ny	  teknik	  presenteras	  på	  en	  arbetsplats	  (Lilly	  &	  Durr,	  2012).	  	  
	  
Faktorer	  som	  påverkar	  	  
Ålder	  är	  en	  aspekt	  som	  kan	  vara	  kopplad	  till	  attityder	  till	  digitalisering.	  Gewald	  et	  al.	  
(2017)	  anger	  att	  individer	  födda	  efter	  1980	  beter	  sig	  annorlunda	  från	  den	  äldre	  
generationen	  på	  märkbara	  sätt.	  De	  är	  en	  generation	  som	  har	  vuxit	  upp	  med	  Internet	  och	  
konstant	  tillgång	  till	  information.	  När	  denna	  generation	  träder	  in	  på	  arbetsmarknaden	  
utgör	  de	  en	  stor	  utmaning	  för	  ledare	  från	  den	  äldre	  generationen,	  eftersom	  att	  
respektive	  generation	  har	  skilda	  värderingar	  (Gewald	  et	  al.,	  2017).	  Emanuel	  (2013)	  
presenterar	  en	  studie	  utförd	  på	  bibliotekarier	  och	  blivande	  bibliotekarier	  födda	  mellan	  
år	  1982	  och	  1990.	  Det	  är	  en	  generation	  som	  har	  använt	  sig	  av	  teknologi	  under	  en	  längre	  
period	  av	  sina	  liv	  än	  vad	  den	  äldre	  generationen	  har	  gjort.	  Av	  den	  anledningen	  är	  de	  
snabba	  på	  att	  lära	  sig	  nya	  teknologiska	  system.	  Studien	  visar	  även	  att	  unga	  
bibliotekarier	  anser	  sig	  vara	  mindre	  rädda	  för	  att	  använda	  teknologi	  i	  jämförelse	  med	  
den	  äldre	  generationen,	  samt	  att	  de	  blir	  mindre	  frustrerade	  om	  tekniska	  system	  inte	  
fungerar.	  De	  anser	  sig	  också	  vara	  mer	  kunniga	  inom	  ämnet	  (Emanuel,	  2013).	  	  
	  
Åldersaspekten	  undersöks	  även	  av	  Siren	  och	  Knudsen	  (2017).	  De	  presenterar	  en	  studie	  
utförd	  på	  vuxna	  över	  58	  år.	  Deras	  studie	  visar	  att	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  
användandet	  av	  informations-‐‑	  och	  kommunikationsteknik	  (IKT),	  ålder	  och	  
utbildningsbakgrund.	  Yu,	  Lin	  och	  Liao	  (2017)	  anger	  att	  IKT	  är	  den	  del	  av	  IT	  som	  bygger	  
på	  kommunikation	  och	  att	  den	  ska	  ses	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  kommunikation.	  IKT	  kan	  
exempelvis	  vara	  telekommunikation,	  sociala	  medier	  och	  publikationer	  på	  olika	  sajter	  
samt	  delning	  av	  filer	  (Yu	  et	  al.,	  2017).	  Den	  digitala	  klyftan	  när	  det	  gäller	  användandet	  av	  
teknologi	  är	  starkt	  associerad	  med	  ålder.	  De	  flesta	  som	  inte	  använder	  sig	  av	  Internet	  och	  
teknologi	  i	  form	  av	  e-‐‑postkorrespondens	  och	  informationssökning	  är	  människor	  över	  
58	  år.	  Studien	  visar	  även	  att	  individer	  med	  en	  högre	  akademisk	  bakgrund	  använder	  
Internet	  mer	  regelbundet	  än	  de	  utan.	  De	  är	  mer	  bekväma	  med	  att	  använda	  IKT	  och	  när	  
de	  upplever	  problem	  beror	  det	  snarare	  på	  brister	  i	  utformningen	  av	  digitala	  system,	  än	  
på	  deras	  färdigheter.	  De	  som	  inte	  har	  akademisk	  utbildning	  upplever	  att	  IKT	  är	  
utmanande,	  då	  de	  uppvisar	  svaga	  kunskaper	  om	  IKT	  och	  har	  ett	  bristande	  intresse	  
(Siren	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  
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Nilsson,	  Skär	  och	  Söderberg	  (2008)	  anger	  att	  användandet	  av	  IKT	  har	  ökat	  i	  samhället.	  
Deras	  studie	  undersöker	  sjuksköterskors	  attityder	  till	  implementering	  av	  IKT	  i	  sina	  
arbeten.	  Den	  visar	  att	  sjuksköterskor	  har	  en	  positiv	  attityd	  till	  IKT	  i	  sina	  arbeten,	  så	  
länge	  de	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  utformningen,	  designen	  och	  implementeringen	  av	  
IKT	  i	  arbetet	  (Nilsson	  et	  al.,	  2008).	  En	  ytterligare	  studie	  utförd	  av	  Rintala	  (2005)	  visar	  
att	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  implementering	  av	  ny	  teknik	  inte	  lyckas	  kan	  vara	  att	  
anställda	  inte	  är	  tillräckligt	  delaktiga	  i	  processen.	  För	  att	  framgångsrikt	  lyckas	  med	  
implementering	  av	  digitala	  verktyg	  är	  det	  viktigt	  att	  involvera	  anställda	  och	  förstå	  deras	  
attityder	  till	  ny	  teknologi	  (Rintala,	  2005).	  	  
	  
Stress	  	  
Teknologin	  var	  från	  början	  avsedd	  att	  öka	  produktiviteten	  på	  arbetsplatser,	  men	  istället	  
har	  den	  resulterat	  i	  ökad	  stress	  hos	  anställda.	  I	  detta	  fall	  avser	  teknologi	  datorer,	  
Internet,	  e-‐‑postkorrespondens	  och	  telekommunikation	  (Soylu	  &	  Campell,	  2012).	  Enligt	  
Folkman	  och	  Lazarus	  (1985)	  uppstår	  stress	  när	  en	  individ	  upplever	  en	  situation	  som	  
hotfull	  eller	  krävande.	  Individen	  bedömer	  att	  den	  saknar	  tillräckliga	  resurser	  för	  att	  
hantera	  situationen	  och	  upplever	  då	  stress.	  Det	  kan	  exempelvis	  upplevas	  som	  
stressande	  att	  hantera	  ny	  teknologi	  för	  första	  gången	  på	  grund	  av	  att	  individen	  bedömer	  
sin	  förmåga	  som	  låg	  (Folkmans	  &	  Lazarus,	  1985).	  	  
	  
Människors	  förmågor	  har	  studerats	  av	  Bandura	  (1997),	  som	  anger	  att	  självförmåga	  
(self-‐‑efficacy)	  innebär	  tron	  på	  den	  egna	  förmågan	  att	  hantera	  en	  situation	  eller	  
händelse.	  En	  individ	  med	  hög	  självförmåga	  litar	  alltid	  på	  sin	  kompetens	  och	  vid	  ett	  
misslyckande	  skulle	  individen	  mena	  att	  det	  beror	  på	  tidsbrist.	  En	  individ	  med	  låg	  
självförmåga	  däremot,	  menar	  att	  misslyckandet	  istället	  beror	  på	  kunskapsbrist	  
(Bandura,	  1997).	  Detta	  går	  i	  linje	  med	  Yagil,	  Cohen	  och	  Beer	  (2016)	  som	  anger	  att	  
individer	  med	  hög	  självförmåga	  är	  mer	  benägna	  att	  utsätta	  sig	  för	  utmanande	  
situationer,	  än	  individer	  med	  låg	  självförmåga.	  	  
	  
Johansson-‐‑Hidén,	  Wallin	  och	  Wästlund	  (2002)	  har	  genomfört	  en	  studie	  där	  de	  
undersökt	  om	  människor	  upplever	  IKT-‐‑relaterad	  stress	  på	  företag.	  Detta	  undersöktes	  
genom	  att	  studera	  användandet	  och	  upplevelsen	  av	  till	  exempel	  mobiltelefoner,	  e-‐‑post,	  
Internet	  och	  intranät.	  Resultatet	  visar	  att	  deltagarna	  överlag	  inte	  upplever	  någon	  stress	  
relaterad	  till	  IKT.	  De	  individer	  som	  upplever	  stress	  på	  grund	  av	  andra	  faktorer,	  upplever	  
även	  en	  IKT-‐‑relaterad	  stress.	  De	  främsta	  stresskällorna	  med	  koppling	  till	  teknologi	  i	  
arbetet	  är	  att	  tekniken	  krånglar,	  att	  bli	  avbruten	  i	  arbetet	  och	  brist	  på	  tid.	  Majoriteten	  av	  
deltagarna	  i	  studien	  anger	  att	  IKT-‐‑kraven	  ständigt	  ökar	  på	  deras	  arbetsplatser	  
(Johansson-‐‑Hidén	  et	  al.,	  2002).	  	  
	  
Att	  minska	  IKT-‐‑stress	  kan	  göras	  på	  olika	  sätt.	  Enligt	  Fuglseth	  och	  Sørebø	  (2014)	  anger	  
anställda	  att	  nackdelen	  med	  IKT	  är	  bland	  annat	  att	  de	  upplever	  att	  de	  ständigt	  blir	  
avbrutna	  från	  arbetsuppgifter	  på	  grund	  av	  brådskande	  e-‐‑post-‐‑	  och	  röstmeddelanden	  
samt	  att	  mobiltelefonen	  stör	  under	  viktiga	  möten	  med	  kunder.	  Situationer	  som	  dessa	  
kan	  vara	  associerade	  med	  negativ	  stress.	  Deras	  studie	  visar	  att	  åtgärder	  som	  utbildning	  
för	  de	  anställda	  i	  IKT	  och	  en	  god	  supportavdelning	  är	  en	  effektiv	  metod	  för	  att	  minska	  
IKT-‐‑stress	  (Fuglseth	  &	  Sørebø,	  2014).	  Detta	  går	  i	  linje	  med	  Wang,	  Shu	  och	  Tus	  (2005)	  
studie	  som	  undersöker	  teknikstress	  hos	  anställda	  och	  hur	  den	  ska	  hanteras.	  De	  kom	  
fram	  till	  att	  utbildning	  och	  ett	  supportcenter	  kan	  minska	  svårigheten	  i	  att	  hantera	  ny	  
teknologi	  samt	  att	  ett	  stödcenter	  för	  de	  anställda	  kan	  minska	  osäkerheten	  hos	  dem	  och	  
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på	  så	  sätt	  lindra	  teknikstress.	  Rintala	  (2005)	  menar	  att	  anställdas	  attityder	  till	  teknik	  är	  
kopplat	  till	  hur	  effektiv	  utbildning	  i	  teknik	  är.	  Utbildning	  är	  mindre	  effektivt	  om	  de	  
anställda	  har	  en	  negativ	  attityd	  till	  teknik	  än	  om	  de	  ser	  på	  tekniken	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  	  
	  
Faktorer	  som	  ålder	  och	  utbildning	  har	  tidigare	  nämnts	  och	  de	  är	  även	  kopplade	  till	  
stress.	  Wang	  et	  al.	  (2005)	  anger	  att	  ålder	  och	  utbildningsnivå	  kan	  påverka	  stressnivån	  
hos	  de	  anställda.	  Exempelvis	  varierar	  de	  anställdas	  mottaglighet	  för	  ny	  teknik	  beroende	  
på	  deras	  utbildningsnivå.	  Således	  kan	  de	  befinna	  sig	  i	  liknande	  miljöer,	  men	  uppleva	  
olika	  saker	  (Wang	  et	  al.,	  2005).	  Kopplingen	  mellan	  ålder	  och	  stress	  är	  något	  som	  Yagil	  et	  
al.	  (2016)	  har	  undersökt.	  Deras	  studie	  visar	  att	  användning	  av	  teknologi	  kräver	  en	  viss	  
kunskap,	  speciellt	  sådan	  teknologi	  som	  ständigt	  uppgraderas	  och	  måste	  läras	  in	  på	  nytt.	  
Människor	  över	  65	  år	  upplever	  oftare	  problem	  när	  de	  använder	  sig	  av	  teknologi,	  då	  de	  
begår	  fler	  misstag	  och	  behöver	  mer	  tid	  och	  hjälp.	  Svårigheten	  i	  användning	  kombinerat	  
med	  kravet	  att	  använda	  sig	  av	  teknologi	  dagligen	  kan	  generera	  stress	  hos	  äldre	  
människor	  (Yagil	  et	  al.,	  2016).	  	  
	  
Den	  aktuella	  studien	  	   	   	   	   	   	  
Denna	  studie	  har	  som	  avsikt	  att	  studera	  biblioteksbranschen.	  Ett	  flertal	  faktorer	  som	  
stress,	  kunskap,	  ålder	  och	  utbildning	  kommer	  att	  undersökas.	  Samtliga	  kan	  ligga	  till	  
grund	  för	  en	  individs	  attityder	  till	  digitalisering.	  Det	  finns	  inte	  särskilt	  mycket	  tidigare	  
forskning	  inom	  biblioteksbranschen	  som	  undersöker	  attityder	  till	  teknologi.	  
Verksamheten	  som	  vi	  valt	  att	  studera	  förser	  människor	  med	  information	  av	  olika	  slag	  
och	  har	  utvecklats	  och	  digitaliserats	  på	  senare	  år.	  Numera	  har	  verksamheten	  till	  stor	  del	  
i	  uppgift	  att	  hjälpa	  besökare	  med	  digital	  information.	  Denna	  studie	  kan	  således	  bidra	  
med	  ytterligare	  kunskap	  inom	  området.	  
	  
Syfte	  och	  frågeställningar	  	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  vilka	  attityder	  de	  anställda	  på	  ett	  bibliotek	  i	  
Sverige	  har	  till	  de	  digitala	  verktyg	  som	  de	  använder	  sig	  av	  på	  sin	  arbetsplats.	  Fokus	  
kommer	  även	  att	  ligga	  på	  hur	  de	  anställda	  upplever	  och	  hanterar	  de	  digitala	  frågor	  som	  
uppstår.	  Det	  vill	  säga	  frågor	  från	  besökare	  som	  gäller	  digitala	  verktyg.	  	  
	  
Den	  här	  undersökningen	  kommer	  att	  fokusera	  på	  två	  begrepp;	  digitala	  verktyg	  och	  
digitala	  frågor.	  Digitala	  verktyg	  innebär	  i	  detta	  fall	  de	  hjälpmedel	  som	  används	  i	  det	  
dagliga	  arbetet,	  exempelvis	  Outlook,	  Skype,	  intranät,	  databaser,	  Office	  365,	  Onedrive,	  
etc.	  Digitala	  frågor	  är	  exempelvis	  frågor	  från	  besökare	  som	  handlar	  om	  hur	  dokument	  
skrivs	  ut	  eller	  hur	  applikationer	  laddas	  ner.	  	  
	  
Frågeställningar:	  	  
	  

•   I	  vilka	  situationer	  upplever	  de	  anställda	  att	  digitala	  verktyg	  är	  stressande?	  
	  

•   Hur	  upplever	  de	  anställda	  sin	  förmåga	  att	  hantera	  digitala	  frågor?	  
	  

•   Skiljer	  sig	  attityderna	  åt	  i	  relation	  till	  de	  anställdas	  bakgrund	  såsom	  ålder	  och	  
utbildning?	  	  
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Metod	  	  
	  

Undersökningen	  genomfördes	  på	  ett	  bibliotek	  i	  Sverige	  i	  form	  av	  en	  webbenkät.	  
	  
Deltagare	  	   	   	   	   	   	  
Deltagande	  respondenter	  i	  denna	  studie	  var	  anställda	  på	  ett	  bibliotek	  i	  Sverige.	  Totalt	  
arbetar	  cirka	  80	  personer	  i	  denna	  verksamhet.	  Då	  syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  
anställda	  på	  ett	  bibliotek	  valdes	  deltagarna	  ut	  genom	  ett	  strategiskt	  urval.	  Totalt	  deltog	  
41	  respondenter,	  där	  31	  har	  akademisk	  utbildning	  och	  nio	  inte	  har	  det.	  Åtta	  av	  
respondenterna	  identifierade	  sig	  som	  män,	  31	  som	  kvinnor	  och	  två	  som	  annat.	  
Respondenterna	  var	  mellan	  26	  och	  63	  år.	  Det	  fanns	  även	  en	  respondent	  som	  inte	  angav	  
sin	  ålder.	  Majoriteten	  av	  respondenterna	  var	  över	  46	  år.	  	  
	  
Tabell	  1	  	  
Åldersfördelning	  av	  respondenter.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ålder	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26–35	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36–45	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46–55	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56–65	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Okänd	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalt	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  

	  
Material	  och	  Procedur	  	   	   	   	   	   	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  om	  verksamheten	  var	  intresserad	  av	  att	  delta	  i	  undersökningen	  
kontaktades	  bibliotekets	  chef.	  Därefter	  anordnades	  ett	  kortare	  möte	  med	  bibliotekets	  
chef	  och	  deras	  IKT-‐‑pedagog	  för	  att	  diskutera	  idéer	  och	  upplägget	  av	  studien.	  	  
	  
Två	  pilotintervjuer	  genomfördes	  innan	  enkäten	  utformades.	  Syftet	  med	  dessa	  var	  att	  
kartlägga	  de	  anställdas	  digitala	  arbetssituation	  och	  därefter	  urskilja	  var	  fokus	  skulle	  
läggas.	  De	  två	  respondenterna	  var	  en	  bibliotekarie	  och	  en	  IKT-‐‑pedagog.	  Båda	  angav	  att	  
de	  digitala	  verktygen	  som	  används	  fungerar	  väldigt	  bra	  och	  används	  enligt	  dem	  av	  
samtliga	  på	  organisationen.	  Biblioteksverksamheten	  har	  gått	  från	  att	  besvara	  frågor	  om	  
informationssökning	  till	  digitala	  frågor,	  såsom	  hur	  man	  laddar	  ner	  en	  applikation.	  Det	  
största	  problemet	  på	  organisationen	  är	  att	  kunna	  besvara	  just	  dessa	  digitala	  frågor	  som	  
besökarna	  har	  och	  således	  tillgodose	  besökarnas	  behov.	  Respondenterna	  anger	  att	  
biblioteket	  förväntas	  vara	  ett	  “levande	  google”,	  vilket	  kan	  medföra	  stress	  hos	  de	  
anställda.	  	  
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En	  elektronisk	  enkät	  utformades	  sedan	  med	  hjälp	  av	  enkätverktyget	  Google	  Formulär.	  
Enkäten	  konstruerades	  utifrån	  pilotintervjuerna	  samt	  den	  tidigare	  forskning	  som	  är	  
presenterad	  ovan.	  Detta	  resulterade	  i	  36	  frågor	  (Bilaga	  2).	  Enkätfrågorna	  inleddes	  med	  
bakgrundsfrågor	  om	  yrke,	  ålder,	  kön	  och	  utbildning.	  Sedan	  följde	  frågor	  som	  berör	  de	  
anställdas	  inställning,	  kunskap,	  påverkansmöjligheter,	  stress/krav,	  digitala	  frågor	  och	  
digitala	  källor.	  Majoriteten	  av	  frågorna	  besvarades	  genom	  en	  skattningsskala	  med	  lika	  
skalsteg	  som	  bestod	  av	  fyra	  svarsalternativ	  där	  1	  motsvarade	  “inte	  alls”	  och	  4	  
motsvarade	  “i	  mycket	  hög	  grad”.	  Resterande	  frågor	  besvarades	  genom	  “ja/nej”,	  öppna	  
frågor	  eller	  skattningsskalor	  med	  andra	  svarsalternativ.	  	  
	  
Enkäten	  skickades	  sedan	  ut	  den	  28:e	  mars	  2018	  till	  IKT-‐‑pedagogen	  som	  
vidarebefordrade	  den	  via	  e-‐‑post	  till	  samtliga	  anställda.	  De	  anställda	  kom	  åt	  enkäten	  via	  
en	  Internetlänk	  i	  e-‐‑postmeddelandet	  och	  hade	  sedan	  till	  den	  10:e	  april	  på	  sig	  att	  besvara	  
enkäten.	  Under	  denna	  period	  var	  flertalet	  av	  de	  anställda	  på	  påskledighet,	  således	  
skickades	  det	  ut	  två	  påminnelsemejl	  av	  ledningen	  på	  biblioteket.	  	  
	  
Etiska	  överväganden	  	  
I	  samband	  med	  att	  enkäten	  skickades	  ut	  informerades	  deltagarna	  om	  Vetenskapsrådets	  
forskningsetiska	  principer.	  De	  består	  av	  fyra	  huvudkrav:	  informationskravet,	  
samtyckeskravet,	  konfidentialitetskravet	  och	  nyttjandekravet	  (Vetenskapsrådet,	  2002).	  
Följebrevet	  (Bilaga	  1)	  i	  denna	  studie	  är	  utformat	  efter	  dessa	  principer:	  
	  
Informationskravet	  innebär	  att	  forskaren	  ska	  informera	  deltagarna	  om	  
undersökningens	  syfte	  och	  en	  beskrivning	  av	  hur	  undersökningen	  har	  genomförts.	  
Deltagarna	  ska	  informeras	  om	  att	  medverkan	  är	  frivillig	  och	  att	  de	  har	  rätt	  att	  avbryta	  
sin	  medverkan.	  Informationen	  ska	  även	  inkludera	  det	  som	  kan	  påverka	  deltagarens	  
villighet	  att	  delta	  (Vetenskapsrådet,	  2002).	  Deltagarna	  informerades	  om	  detta	  i	  det	  
följebrev	  som	  ingick	  i	  enkäten.	  Med	  tanke	  på	  att	  deltagandet	  är	  anonymt	  är	  det	  inte	  
möjligt	  att	  återkalla	  ett	  svar	  efter	  att	  det	  är	  inskickat.	  Således	  är	  deltagaren	  bunden	  till	  
studien	  när	  den	  skickat	  in	  och	  detta	  framgick	  tydligt	  i	  följebrevet.	  	  
	  
Samtyckeskravet	  innebär	  att	  deltagaren	  i	  undersökningen	  själv	  har	  rätt	  att	  bestämma	  
över	  sin	  medverkan.	  När	  information	  insamlas	  via	  enkäter	  och	  ett	  stort	  antal	  deltagare	  
behövs	  inte	  samtycke	  i	  förhand,	  utan	  det	  räknas	  som	  ett	  samtycke	  när	  enkäten	  lämnats	  
in.	  Förutsatt	  att	  det	  följer	  information	  med	  enkäten	  som	  anger	  detta	  (Vetenskapsrådet,	  
2002).	  Även	  detta	  informerades	  deltagarna	  om	  i	  det	  följebrev	  som	  fanns	  med	  i	  enkäten.	  
Enkäten	  var	  frivillig	  att	  fylla	  i,	  således	  uppnåddes	  detta	  krav.	  	  
	  
Konfidentialitetskravet	  handlar	  om	  att	  uppgifter	  om	  de	  som	  deltar	  i	  en	  undersökning	  
ska	  behandlas	  med	  största	  möjliga	  konfidentialitet.	  Personuppgifter	  ska	  även	  hanteras	  
på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  dem	  (Vetenskapsrådet,	  
2002).	  Detta	  krav	  uppfylldes	  genom	  att	  deltagarna	  anonymiseras	  i	  undersökningen	  
samt	  att	  varken	  utomstående	  eller	  forskaren	  själv	  kunde	  identifiera	  dem.	  	  
	  
Slutligen	  innebär	  nyttjandekravet	  att	  alla	  uppgifter	  om	  enskilda	  personer	  som	  samlas	  in	  
i	  en	  undersökning	  endast	  får	  användas	  i	  forskningssyften	  (Vetenskapsrådet,	  2002).	  
Detta	  krav	  uppfylldes	  i	  och	  med	  att	  informationen	  som	  samlats	  in	  endast	  använts	  till	  
denna	  studie.	  	  
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Bearbetning	  och	  analys	  av	  data	  	  
Resultaten	  fördes	  in,	  bearbetades	  och	  analyserades	  i	  statistikprogrammet	  SPSS,	  genom	  
korrelationer	  och	  oberoende	  t-‐‑test.	  	  
	   	   	   	  

Resultat	  	  
	  

Attityder	  till	  digitala	  verktyg	  
Respondenterna	  skattade	  på	  en	  skala	  1–4,	  där	  1	  motsvarar	  negativ	  och	  4	  positiv,	  hur	  
deras	  inställning	  till	  digitala	  verktyg	  är	  (M	  =	  3.58,	  SD	  =	  .547).	  I	  enkäten	  fick	  
respondenterna	  chansen	  att	  komplettera	  sitt	  svar	  genom	  att	  besvara	  en	  öppen	  fråga	  om	  
sin	  inställning	  till	  digitala	  verktyg.	  Hälften	  av	  respondenterna	  utvecklade	  sitt	  svar.	  
Resultatet	  visar	  att	  i	  det	  stora	  hela	  tycker	  de	  att	  digitala	  verktyg	  fungerar	  bra,	  men	  det	  
händer	  att	  tekniken	  inte	  fungerar,	  exempelvis	  beroende	  på	  dålig	  uppkoppling	  och	  
undermåliga	  verktyg.	  Medelvärdet	  för	  om	  respondenterna	  har	  tillräckliga	  digitala	  
verktyg	  för	  deras	  arbetsuppgifter	  är	  3.07	  (SD	  =	  .818).	  
	  
Resultatet	  visade	  inget	  signifikant	  samband	  mellan	  respondenternas	  inställning	  till	  
digitala	  verktyg	  och	  om	  de	  använder	  sig	  av	  digitala	  verktyg	  i	  sitt	  arbete,	  r(41)	  =	  .285,	  ns.	  
Resultatet	  visade	  inte	  heller	  något	  signifikant	  samband	  mellan	  respondenternas	  
attityder	  till	  digitala	  verktyg	  och	  om	  de	  använder	  sig	  av	  digitala	  källor	  framför	  litterära	  
när	  de	  hjälper	  besökare,	  r(41)	  =	  .239,	  ns.	  Ett	  signifikant	  samband	  konstaterades	  inte	  
heller	  mellan	  respondenternas	  attityder	  till	  digitala	  verktyg	  och	  deras	  möjligheter	  att	  
påverka	  införandet	  och	  utformningen	  av	  digitala	  verktyg	  r(41)	  =	  .159,	  ns.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  32	  av	  41	  respondenter	  får	  utbildning	  i	  digitala	  verktyg,	  70	  %	  av	  
dessa	  uppger	  att	  den	  utbildningen	  är	  tillräcklig.	  Det	  finns	  en	  måttlig	  korrelation	  mellan	  
kunskap	  om	  digitala	  verktyg	  och	  attityder	  till	  digitala	  verktyg,	  r(41)	  =	  .457,	  p	  <	  .01.	  Det	  
vill	  säga	  ju	  bättre	  kunskap	  respondenterna	  har	  om	  digitala	  verktyg,	  desto	  mer	  positiv	  
attityd	  har	  de.	  Det	  finns	  även	  ett	  samband	  mellan	  om	  respondenterna	  anser	  att	  de	  har	  
tillräckligt	  med	  tid	  för	  att	  lära	  sig	  nya	  digitala	  verktyg	  och	  respondenternas	  attityder	  till	  
digitala	  verktyg,	  r(41)	  =	  .356,	  p	  <	  .05.	  Således	  ju	  mer	  tid	  de	  anställda	  har	  att	  lära	  sig	  nya	  
digitala	  verktyg,	  desto	  mer	  positiv	  är	  deras	  attityd.	  
	  
Situationer	  som	  ger	  upphov	  till	  stress	  
I	  enkäten	  fick	  respondenterna	  tydliggöra	  i	  vilka	  situationer	  de	  blir	  stressade	  på	  grund	  
av	  teknik,	  genom	  en	  öppen	  fråga	  som	  75	  %	  av	  respondenterna	  bevarade.	  Resultatet	  
visar	  att	  ⅔	  av	  dessa	  blir	  stressade	  när	  tekniken	  inte	  fungerar	  samt	  när	  flera	  besökare	  vill	  
ha	  hjälp	  samtidigt	  som	  tekniken	  inte	  fungerar.	  Resterande	  respondenter	  anger	  att	  de	  
blir	  stressade	  på	  grund	  av	  teknik	  när	  de	  inte	  har	  tillräcklig	  kunskap	  eller	  tid.	  Det	  finns	  
en	  negativ	  korrelation	  mellan	  respondenternas	  attityder	  till	  digitala	  verktyg	  och	  
upplevd	  stress	  på	  grund	  av	  teknik,	  r(41)	  =	  -‐‑.421,	  p	  <	  .01.	  Detta	  innebär	  att	  ju	  mer	  positiv	  
attityd	  respondenterna	  har	  till	  digitala	  verktyg,	  desto	  mindre	  stressade	  blir	  de	  på	  grund	  
av	  teknik.	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  om	  respondenterna	  blir	  
stressade	  på	  grund	  av	  teknik	  och	  om	  de	  har	  tillräcklig	  kunskap	  om	  digitala	  verktyg,	  
r(41)	  =	  -‐‑.471,	  p	  <	  .01.	  Således	  ju	  mer	  kunskap	  respondenterna	  har,	  desto	  mindre	  
stressade	  är	  de.	  Det	  finns	  även	  ett	  samband	  mellan	  respondenternas	  upplevda	  grad	  av	  
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stress	  och	  hur	  mycket	  tid	  de	  anger	  att	  de	  har	  för	  att	  lära	  sig	  nya	  digitala	  verktyg,	  r(41)	  =	  
-‐‑.335,	  p	  <	  .05.	  Det	  vill	  säga	  att	  ju	  mer	  tid	  respondenterna	  har,	  desto	  mindre	  stressade	  är	  
de.	  

Förmåga	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  många	  gånger	  i	  veckan	  respondenterna	  får	  digitala	  frågor	  från	  
besökare	  fick	  de	  välja	  ett	  av	  fyra	  svarsalternativ	  (Bilaga	  2).	  Majoriteten	  angav	  att	  de	  får	  
digitala	  frågor	  1–5	  gånger	  i	  veckan.	  Cirka	  60	  %	  uppger	  att	  de	  har	  tillräckligt	  med	  tid	  att	  
besvara	  digitala	  frågor	  från	  besökare.	  När	  respondenterna	  upplever	  att	  de	  inte	  kan	  
besvara	  en	  digital	  fråga	  anger	  cirka	  70	  %	  att	  det	  beror	  på	  kunskapsbrist.	  	  

I	  enkäten	  fick	  respondenterna	  möjlighet	  att	  utveckla	  vad	  som	  förväntas	  att	  de	  ska	  kunna	  
om	  vardagsteknik,	  60	  %	  besvarade	  frågan.	  Sammanfattningsvis	  anger	  respondenterna	  
att	  de	  ska	  ha	  grundläggande	  kunskaper	  om	  användning	  av	  exempelvis	  datorer	  och	  
smartphones.	  Sedan	  mer	  djupgående	  kunskap	  när	  det	  gäller	  bibliotekets	  egna	  tjänster.	  
Det	  finns	  ett	  negativt	  samband	  mellan	  respondenterna	  upplevda	  grad	  av	  stress	  att	  
hantera	  digitala	  frågor	  från	  besökare	  och	  hur	  mycket	  kunskap	  respondenterna	  anger	  att	  
de	  har	  om	  vardagsteknik,	  r(41)	  =	  -‐‑.446,	  p	  <	  .01.	  Detta	  innebär	  att	  ju	  mer	  kunskap	  de	  
anställda	  har,	  desto	  mindre	  stressade	  blir	  de.	  Det	  finns	  ytterligare	  ett	  negativt	  samband	  
mellan	  om	  respondenterna	  blir	  stressade	  av	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  och	  om	  de	  kan	  
hjälpa	  besökare	  i	  digitala	  frågor,	  r(41)	  =	  -‐‑.495,	  p	  <	  .01.	  Det	  vill	  säga	  ju	  mindre	  stressade	  
de	  anställda	  blir,	  desto	  mer	  kan	  de	  hjälpa	  besökare.	  

70	  %	  av	  respondenterna	  anser	  att	  de	  uppfyller	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  dem	  att	  vara	  
digitalt	  kunniga.	  I	  enkäten	  fick	  respondenterna	  möjlighet	  att	  utveckla	  hur	  de	  upplever	  
att	  det	  är	  att	  hantera	  oförutsedda	  digitala	  problem,	  28	  av	  41	  utvecklade	  sitt	  svar.	  
Resultatet	  visar	  att	  majoriteten	  anser	  att	  det	  upplevs	  som	  stressande	  om	  de	  inte	  har	  
kontroll	  över	  problemet.	  

Attitydskillnader	  beroende	  på	  bakgrund	  	  	  
Respondenterna	  delades	  in	  i	  en	  yngre	  åldersgrupp,	  26–45	  år	  (n	  =	  12)	  och	  en	  äldre,	  46–
65	  år	  (n	  =	  28).	  En	  uppdelning	  har	  även	  gjorts	  mellan	  de	  respondenter	  som	  har	  en	  
akademisk	  utbildning	  (n	  =	  31)	  och	  de	  som	  inte	  har	  en	  (n	  =	  9).	  För	  att	  undersöka	  om	  det	  
finns	  en	  signifikant	  skillnad	  mellan	  de	  två	  åldersgrupperna	  och	  deras	  attityder	  till	  
digitala	  verktyg	  har	  ett	  oberoende	  t-‐‑test	  utförts,	  t(38)	  =	  1.843,	  ns.	  Ett	  oberoendet-‐‑test	  
har	  även	  gjorts	  för	  att	  undersöka	  skillnaden	  mellan	  respondenter	  med	  akademisk	  
utbildning	  och	  de	  utan	  i	  fråga	  om	  deras	  attityder	  till	  digitala	  verktyg,	  t(38)	  =	  -‐‑.822,	  ns.	  
Inget	  av	  testen	  visade	  alltså	  att	  ålder	  har	  betydelse.	  
	  
Ett	  oberoende	  t-‐‑test	  visade	  inte	  någon	  signifikant	  skillnad	  mellan	  åldersgrupperna	  i	  
fråga	  om	  vilja	  att	  använda	  sig	  av	  digitala	  källor	  mer,	  t(38)	  =	  .385,	  ns.	  Ytterligare	  ett	  
oberoende	  t-‐‑test	  har	  gjorts	  mellan	  utbildningsgrupperna	  för	  att	  undersöka	  om	  de	  vill	  
använda	  sig	  av	  digitala	  källor	  mer,	  t(38)	  =	  -‐‑1.453,	  ns.	  
	  
Respondenterna	  skattade	  på	  en	  skala	  1–4	  hur	  deras	  kunskap	  är	  till	  digitala	  verktyg.	  Den	  
yngre	  åldersgruppen	  har	  ett	  medelvärde	  på	  3.50	  (SD	  =	  .522)	  och	  den	  äldre	  ett	  på	  2.82	  
(SD	  =	  .772).	  Ett	  oberoende	  t-‐‑test	  visar	  att	  det	  finns	  en	  signifikant	  skillnad	  mellan	  
åldersgrupperna	  gällande	  skattningen	  av	  deras	  kunskap	  till	  digitala	  verktyg,	  t(38)	  =	  
2.80,	  p	  <	  .05.	  Detta	  visar	  att	  den	  yngre	  åldersgruppen	  har	  mer	  kunskap	  om	  digitala	  
verktyg,	  än	  den	  äldre.	  
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Diskussion	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  undersöka	  de	  attityder	  anställda	  på	  ett	  bibliotek	  har	  till	  
digitala	  verktyg	  samt	  deras	  hantering	  av	  digitala	  frågor.	  Frågeställningarna	  var	  i	  vilka	  
situationer	  de	  anställda	  upplever	  att	  digitala	  verktyg	  är	  stressande,	  hur	  deras	  förmåga	  
är	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  och	  om	  attityderna	  skiljer	  sig	  åt	  i	  relation	  till	  de	  anställdas	  
bakgrund,	  såsom	  ålder	  och	  utbildning.	  
	  
Resultatdiskussion	  	  
Resultatet	  visar	  inte	  på	  något	  signifikant	  samband	  mellan	  de	  anställdas	  attityder	  till	  
digitala	  verktyg	  och	  deras	  beteenden	  i	  förhållande	  till	  detta.	  Enligt	  Hwang	  et	  al.	  (2012)	  
innebär	  kognitiv	  dissonans	  att	  en	  persons	  attityd	  och	  beteende	  inte	  går	  ihop.	  För	  att	  
förhindra	  detta	  kan	  personen	  ändra	  antingen	  beteendet	  eller	  attityden.	  Ett	  positivt	  
samband	  mellan	  attityd	  och	  beteende	  hade	  indikerat	  att	  konsonans	  förelåg.	  Ett	  negativt	  
samband	  hade	  indikerat	  hög	  nivå	  av	  dissonans	  hos	  både	  de	  med	  positiv	  och	  negativ	  
attityd.	  Då	  inget	  samband	  hittades	  mellan	  attityd	  och	  beteende	  kan	  dissonans	  ha	  
förelegat	  hos	  vissa	  och	  konsonans	  hos	  andra.	  Förekomsten	  av	  konsonans	  och	  dissonans	  
hade	  krävt	  en	  närmare	  granskning	  av	  sambandet.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  det	  inte	  konstateras	  någon	  korrelation	  mellan	  respondenternas	  
attityder	  och	  deras	  möjligheter	  att	  påverka	  införandet	  och	  utformningen	  av	  digitala	  
verktyg.	  Således	  beror	  de	  anställdas	  positiva	  attityd	  till	  digitala	  verktyg	  inte	  på	  deras	  
påverkansmöjligheter.	  Detta	  avviker	  från	  tidigare	  forskning	  där	  ett	  samband	  
rapporterats	  (Nilsson	  et	  al.,	  2008).	  Det	  påvisade	  resultatet	  kan	  bero	  på	  att	  det	  inte	  är	  
viktigt	  för	  de	  anställda	  att	  få	  möjlighet	  att	  påverka.	  	  

Enligt	  resultatet	  blir	  de	  anställda	  stressade	  på	  grund	  av	  teknik	  när	  den	  inte	  fungerar	  
samt	  när	  de	  saknar	  den	  kunskap	  och	  tid	  som	  krävs	  för	  att	  hantera	  teknik.	  De	  anställda	  
upplever	  även	  att	  det	  är	  stressande	  att	  hantera	  oförutsedda	  digitala	  problem	  för	  att	  de	  
anser	  att	  de	  inte	  har	  kontroll	  över	  situationen.	  I	  resultatet	  framgår	  det	  också	  att	  de	  
anställda	  blir	  mindre	  stressade	  när	  de	  har	  en	  positiv	  attityd	  till	  digitala	  verktyg	  och	  har	  
mer	  tid	  att	  lära	  sig	  digitala	  verktyg.	  Detta	  går	  i	  linje	  med	  tidigare	  studier	  (Johansson-‐‑
Hidén	  et	  al.,	  2002).	  En	  förklaring	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  det	  finns	  brister	  i	  deras	  
supportcenter,	  som	  i	  detta	  fall	  hade	  kunnat	  bidra	  till	  en	  minskad	  IKT-‐‑relaterad	  stress	  
(Fuglseth	  &	  Sørebø,	  2014;	  Wang	  et	  al.,	  2005).	  	  
	  
Resultatet	  visar	  vidare	  att	  ju	  mer	  kunskap	  de	  anställda	  har	  om	  vardagsteknik,	  desto	  
mindre	  stressade	  blir	  de	  av	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  från	  besökare.	  Detta	  går	  i	  linje	  
med	  tidigare	  forskning	  som	  anger	  att	  utbildning	  är	  ett	  effektivt	  tillvägagångssätt	  för	  att	  
minska	  stress	  på	  arbetsplatser	  (Fuglseth	  &	  Sørebø,	  2014;	  Wang	  et	  al.,	  2005).	  Resultaten	  
tolkas	  som	  att	  de	  anställda	  får	  god	  utbildning	  och	  därmed	  besitter	  god	  kunskap	  om	  
teknik,	  vilket	  leder	  till	  mindre	  stress.	  Majoriteten	  av	  de	  anställda	  anser	  även	  att	  den	  
utbildning	  som	  ges	  är	  tillräcklig,	  vilket	  ytterligare	  stärker	  detta.	  Rintala	  (2005)	  anger	  att	  
utbildning	  i	  teknik	  är	  mer	  effektiv	  om	  de	  anställda	  har	  en	  positiv	  attityd.	  Då	  resultatet	  
visar	  att	  de	  anställda	  har	  en	  positiv	  attityd	  till	  digitala	  verktyg	  tolkas	  det	  som	  att	  den	  
utbildning	  som	  ges	  är	  effektiv.	  	  
	  
Flertalet	  av	  de	  anställda	  anger	  att	  det	  beror	  på	  kunskapsbrist	  när	  de	  inte	  kan	  besvara	  en	  
digital	  fråga,	  medan	  60	  %	  uppger	  att	  de	  har	  tillräckligt	  med	  tid	  att	  besvara	  digitala	  
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frågor.	  Bandura	  (1997)	  anger	  att	  när	  individer	  med	  låg	  självförmåga	  (self-‐‑efficacy)	  
misslyckas	  kan	  det	  bero	  på	  kunskapsbrist	  och	  att	  när	  individer	  med	  hög	  självförmåga	  
misslyckas	  kan	  det	  handla	  om	  tidsbrist.	  En	  förklaring	  till	  resultatet	  kan	  således	  vara	  att	  
de	  anställda	  har	  en	  låg	  självförmåga	  när	  det	  kommer	  till	  att	  hantera	  digitala	  frågor.	  	  
	  
Det	  påträffades	  inte	  någon	  signifikant	  skillnad	  mellan	  de	  anställda	  med	  akademisk	  
utbildning	  och	  de	  utan	  och	  deras	  attityder	  till	  digitala	  verktyg.	  Detta	  avviker	  något	  från	  
tidigare	  studiers	  resultat	  (Siren	  &	  Knudsen,	  2017).	  Resultatet	  visar	  även	  att	  det	  inte	  
hittades	  någon	  signifikant	  skillnad	  mellan	  den	  yngre	  åldersgruppen	  och	  den	  äldre	  och	  
deras	  attityder	  till	  digitala	  verktyg.	  Den	  tidigare	  forskning	  som	  studerat	  detta	  har	  gjort	  
andra	  åldersindelningar	  än	  den	  som	  gjordes	  i	  denna	  undersökning	  (Gewald	  et	  al.,	  2017;	  
Siren	  &	  Knudsen,	  2017).	  På	  grund	  av	  detta	  samt	  att	  ingen	  signifikant	  skillnad	  
påträffades	  mellan	  åldersgrupperna	  går	  undersökningen	  inte	  i	  linje	  med	  tidigare	  
forskning.	  Således	  skiljer	  sig	  inte	  attityderna	  åt	  beroende	  på	  de	  anställdas	  ålder	  eller	  
utbildning.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  båda	  grupperna	  är	  ojämnt	  fördelade,	  där	  majoriteten	  
tillhör	  den	  äldre	  åldersgruppen	  samt	  har	  en	  akademisk	  examen.	  	  
	  
Däremot	  visar	  resultatet	  att	  den	  yngre	  åldersgruppen	  har	  mer	  kunskap	  om	  digitala	  
verktyg,	  än	  den	  äldre.	  Gewald	  et	  al.	  (2017)	  anger	  att	  individer	  födda	  efter	  1980	  är	  
uppväxta	  med	  teknologi	  och	  en	  ständig	  tillgång	  till	  information,	  således	  besitter	  de	  mer	  
kunskap	  om	  teknologi.	  Emanuel	  (2013)	  presenterar	  även	  en	  studie	  med	  en	  liknande	  
åldersuppdelning	  som	  anger	  att	  den	  yngre	  generationen	  anser	  sig	  vara	  mer	  kunniga	  
inom	  teknik.	  Som	  nämnts	  ovan	  skiljer	  sig	  åldersindelningarna	  åt	  från	  de	  som	  gjorts	  i	  
andra	  undersökningar,	  följaktligen	  går	  resultatet	  delvis	  i	  linje	  med	  tidigare	  studier	  
(Emanuel,	  2013;	  Gewald	  et	  al.,	  2017).	  
	  
Metoddiskussion	  	  
Enkäten	  skickades	  ut	  till	  bibliotekets	  ledning	  som	  sedan	  vidarebefordrade	  den	  till	  de	  
anställda.	  Biblioteket	  har	  cirka	  80	  anställda	  och	  vi	  fick	  in	  41	  svar,	  således	  en	  
svarsfrekvens	  på	  cirka	  50	  %.	  Eftersom	  enkäten	  skickades	  ut	  via	  de	  anställdas	  chef	  hade	  
vi	  förväntat	  oss	  fler	  svar,	  särskilt	  efter	  två	  påminnelser.	  En	  förklaring	  till	  detta	  kan	  vara	  
att	  enkäten	  skickades	  ut	  precis	  innan	  påsk	  då	  många	  anställda	  gick	  på	  ledighet.	  
Följaktligen	  kan	  enkäten	  ha	  hamnat	  långt	  ner	  i	  inkorgen	  och	  på	  så	  sätt	  glömts	  bort.	  En	  
högre	  svarsfrekvens	  hade	  varit	  önskvärt	  för	  att	  kunna	  generalisera	  resultatet	  till	  andra	  
sammanhang.	  I	  detta	  fall	  är	  respondenterna	  inte	  tillräckligt	  många	  för	  att	  kunna	  göra	  
detta.	  I	  enkäten	  fick	  respondenterna	  möjlighet	  att	  utveckla	  några	  av	  sina	  svar,	  vilket	  inte	  
var	  obligatoriskt.	  Detta	  resulterade	  i	  en	  relativt	  låg	  svarsfrekvens	  på	  några	  av	  de	  öppna	  
frågorna	  och	  det	  var	  således	  svårt	  att	  analysera	  svaren.	  För	  att	  undvika	  detta	  hade	  
samtliga	  öppna	  frågor	  kunnat	  vara	  obligatoriska.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  utföra	  t-‐‑test	  delades	  respondenterna	  in	  i	  åldersgrupper	  respektive	  
utbildningsgrupper.	  En	  negativ	  aspekt	  med	  detta	  var	  att	  båda	  indelningarna	  hade	  ett	  
ojämnt	  antal	  respondenter.	  Det	  hade	  varit	  önskvärt	  om	  grupperna	  istället	  var	  lika	  stora	  
och	  resultatet	  hade	  följaktligen	  kunnat	  bli	  mer	  tillförlitligt.	  Då	  en	  respondent	  inte	  angav	  
sin	  exakta	  ålder	  har	  det	  skett	  ett	  bortfall	  vid	  åldersjämförelserna	  i	  t-‐‑testen.	  Detta	  hade	  
kunnat	  förhindras	  genom	  att	  förtydliga	  frågan.	  Ett	  annat	  bortfall	  förekom	  då	  en	  
respondent	  angav	  sin	  högsta	  avslutade	  utbildning	  som	  “annat”.	  Då	  vi	  inte	  vet	  vad	  detta	  
betyder	  fick	  även	  detta	  svar	  räknas	  bort	  i	  t-‐‑testen.	  Detta	  hade	  kunnat	  göras	  annorlunda	  
genom	  att	  ta	  bort	  “annat”	  som	  svarsalternativ.	  	  
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Utifrån	  Tamm	  (2012)	  tolkas	  det	  som	  att	  attityder	  till	  digitala	  verktyg	  är	  perifera	  och	  
därmed	  mer	  föränderliga.	  De	  anställdas	  attityder	  kan	  ändras	  på	  grund	  av	  förändringar	  
inom	  verksamheten,	  exempelvis	  införandet	  av	  nya	  digitala	  system	  och	  andra	  
utbildningar	  inom	  teknik.	  Hade	  undersökningen	  genomförts	  vid	  ett	  annat	  tillfälle	  hade	  
resultatet	  följaktligen	  kunnat	  se	  annorlunda	  ut	  och	  detta	  kan	  påverka	  undersökningens	  
reliabilitet.	  	  
	  
Att	  vissa	  samband	  och	  test	  kunde	  påvisa	  signifikans	  bekräftar	  att	  frågorna	  hade	  
tillräcklig	  reliabilitet	  åtminstone	  i	  de	  fallen.	  Om	  reliabiliteten	  hade	  varit	  för	  låg	  hade	  
inga	  samband	  eller	  differenser	  kunnat	  bekräftas	  med	  test.	  
	  
Slutsatser	  och	  framtida	  forskning	  
Föreliggande	  studie	  tillför	  användbar	  information	  till	  det	  undersökta	  biblioteket	  om	  de	  
anställdas	  attityder	  till	  digitala	  verktyg.	  Undersökningen	  visar	  att	  de	  anställda	  har	  en	  
positiv	  attityd	  till	  digitala	  verktyg.	  De	  anställda	  upplever	  att	  digitala	  verktyg	  är	  
stressande	  när	  de	  inte	  fungerar	  och	  när	  de	  saknar	  kunskap.	  Enligt	  resultatet	  bedöms	  de	  
anställdas	  självförmåga	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  som	  låg.	  De	  anställda	  blir	  mindre	  
stressade	  av	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  när	  de	  har	  tillräcklig	  kunskap	  om	  vardagsteknik.	  
Ju	  bättre	  kunskap	  de	  anställda	  har	  om	  digitala	  verktyg	  och	  ju	  mer	  tid	  de	  har	  att	  lära	  sig	  
nya	  digitala	  verktyg,	  desto	  mer	  positiv	  är	  deras	  attityd.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  den	  
yngre	  åldersgruppen	  har	  mer	  kunskap	  om	  digitala	  verktyg,	  än	  den	  äldre.	  Följaktligen	  
tolkas	  detta	  som	  att	  den	  yngre	  åldersgruppen	  blir	  mindre	  stressad	  av	  att	  hantera	  
digitala	  frågor	  och	  har	  en	  bättre	  förmåga	  att	  hantera	  digitala	  frågor.	  Inga	  skillnader	  
påvisades	  mellan	  de	  anställdas	  attityder	  beroende	  på	  deras	  ålder	  eller	  utbildning.	  	  
	  
Vidare	  forskning	  är	  nödvändigt	  inom	  området.	  Ett	  förslag	  på	  detta	  är	  undersöka	  fler	  
bibliotek	  och	  därefter	  urskilja	  om	  det	  råder	  skillnader	  respektive	  likheter,	  genom	  detta	  
hade	  tillförlitligare	  slutsatser	  kunnat	  dras.	  Detta	  hade	  varit	  intressant	  att	  genomföra	  i	  
form	  av	  en	  regressionsanalys	  för	  att	  kunna	  fastställa	  vilka	  bakomliggande	  faktorer	  som	  
påverkar	  de	  anställdas	  attityder	  till	  digitalisering.	  En	  annan	  aspekt	  som	  hade	  kunnat	  
involveras	  är	  ledarens	  roll.	  Eftersom	  att	  Lilly	  och	  Durr	  (2012)	  anger	  att	  ledarens	  
beteende	  påverkar	  de	  anställdas	  attityder	  till	  teknik.	  Det	  hade	  även	  varit	  intressant	  att	  
göra	  en	  mer	  djupgående	  undersökning	  om	  anställdas	  självförmåga	  när	  det	  kommer	  till	  
hantering	  av	  teknologi	  och	  vad	  som	  påverkar	  om	  den	  är	  hög	  respektive	  låg.	  	  
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Bilagor	  
	  

Bilaga	  1-‐‑	  	  Följebrev	  till	  respondenterna	  	  
	  
Attityder	  till	  digitalisering	  	  
	  
Hej!	  
	  	  
Vi	  heter	  Gabriela	  Christiansen	  och	  Maria	  Fellnäs	  och	  vi	  arbetar	  för	  närvarande	  med	  vår	  
kandidatuppsats	  på	  psykologiprogrammet	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet.	  Syftet	  med	  denna	  
studie	  är	  att	  undersöka	  vilka	  attityder	  de	  anställda	  på	  er	  arbetsplats	  har	  till	  de	  digitala	  verktyg	  
som	  används.	  Vi	  kommer	  även	  att	  fokusera	  på	  hur	  ni	  upplever	  och	  hanterar	  de	  digitala	  frågor	  
som	  uppstår	  i	  ert	  arbete.	  Det	  vill	  säga	  frågor	  från	  besökarna	  som	  gäller	  digitala	  verktyg.	  	  
	  
All	  data	  samlas	  in	  genom	  denna	  enkät	  och	  vi	  skulle	  uppskatta	  om	  du	  tog	  dig	  tiden	  att	  besvara	  
den,	  ditt	  svar	  är	  viktigt.	  Enkäten	  består	  av	  36	  frågor	  och	  tar	  cirka	  5–10	  minuter	  att	  besvara.	  	  
	  
Det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  i	  undersökningen	  och	  du	  kan	  avbryta	  din	  medverkan	  fram	  tills	  att	  
enkäten	  är	  inlämnad,	  genom	  att	  stänga	  ner	  sidan.	  När	  du	  har	  lämnat	  in	  din	  enkät	  ses	  det	  som	  ett	  
samtycke	  till	  deltagande.	  Deltagandet	  är	  anonymt	  och	  efter	  att	  enkäten	  är	  inskickad	  är	  det	  
således	  inte	  möjligt	  att	  dra	  tillbaka	  ditt	  deltagande.	  Resultaten	  kommer	  att	  presenteras	  på	  
gruppnivå	  och	  det	  kommer	  vara	  omöjligt	  att	  identifiera	  enskilda	  individers	  svar	  i	  rapporten.	  
Slutligen	  kommer	  all	  insamlad	  data	  att	  behandlas	  konfidentiellt.	  	  
	  
Besvara	  gärna	  enkäten	  senast	  den	  10:e	  april	  2018.	  	  
	  
Kontakta	  oss	  om	  du	  har	  några	  frågor	  eller	  funderingar.	  
	  
Tack	  för	  din	  medverkan!	  
	  
Vänliga	  hälsningar,	  
	  
Gabriela	  Christiansen	  	   	   	   	   Maria	  Fellnäs	  
073-‐‑972	  29	  84	   	   	   	   070-‐‑400	  22	  15	  
gabchr-‐‑5@student.ltu.se	   	   	   	   marfel-‐‑4@student.ltu.se	  	  
	   	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



  
  

  

Bilaga	  2	  -‐‑	  Enkät	  om	  attityder	  till	  digitalisering	  	  
	  
Är	  du	  bibliotekarie	  eller	  assistent?	  	  
	  
□	  Bibliotekarie	  	  
□	  Assistent	  
□	  Annat	  	  

Ålder?	  OBS	  du	  måste	  vara	  minst	  18	  år	  för	  att	  delta	  

Svar:	  …	  

Kön?	  

□	  Kvinna	  	  
□	  Man	  	  
□	  Annat	  	  

Avslutad	  utbildning?	  	  

□	  Grundskola	  
□	  Gymnasium	  	  
□	  Högskola/Universitet	  3	  år	  
□	  Högskola/	  Universitet	  5	  år	  
□	  Annat	  

Inställning	  
	  
Begreppet	  digitala	  verktyg	  är	  genomgående	  i	  enkäten.	  Det	  vi	  menar	  med	  digitala	  
verktyg	  är	  de	  program	  och	  applikationer	  som	  ni	  använder	  er	  av	  idag	  på	  datorer	  och	  
mobiltelefoner	  på	  er	  arbetsplats,	  exempelvis	  Outlook,	  Skype,	  intranät,	  databaser,	  Office	  
365,	  Onedrive,	  “V”,	  micromark,	  etc.	  	  
	  
Fråga	  1.	  Hurdan	  är	  din	  inställning	  till	  digitala	  verktyg?	  	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Negativ	  	   	   	   	   	   	   Positiv	  
	  
Utveckla	  ditt	  svar:	  ………………………………………………………………………………………………............	  

…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
Fråga	  2.	  Använder	  du	  dig	  av	  digitala	  verktyg	  i	  arbetet?	  	  	  



  
  

  

	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Fråga	  3.	  Är	  de	  digitala	  verktygen	  ett	  hjälpmedel	  i	  ditt	  arbete?	  
	  	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  4.	  Anser	  du	  att	  de	  digitala	  verktygen	  fungerar	  på	  ett	  smidigt	  sätt?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Fråga	  5.	  Anser	  du	  att	  du	  har	  tillräckliga	  digitala	  verktyg	  för	  alla	  arbetsuppgifter?	  	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Utveckla	  ditt	  svar:	  …………………………………………………………………………………………………........	  

…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
	  
Fråga	  6.	  Anser	  du	  att	  de	  digitala	  verktygen	  som	  redan	  finns	  kan	  förbättras?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Kunskap	  
	  
Fråga	  7.	  Är	  du	  bekväm	  med	  att	  använda	  de	  digitala	  verktyg	  som	  finns	  på	  din	  
arbetsplats?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  



  
  

  

Fråga	  8.	  Anser	  du	  att	  det	  finns	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  dig	  att	  lära	  dig	  nya	  digitala	  
verktyg?	  Exempelvis	  nytt	  mailprogram,	  intranät	  etc.	  

□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  

Fråga	  9.	  Anser	  du	  att	  du	  har	  tillräckligt	  god	  kunskap	  om	  de	  digitala	  verktyg	  som	  
du	  använder	  dig	  av?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Fråga	  10.	  Får	  du	  utbildning	  i	  att	  hantera	  nya	  digitala	  verktyg	  på	  din	  arbetsplats?	  
	  
□	  Ja	  	  	   	   □	  Nej	  	  

Fråga	  11.	  Om	  ja:	  Anser	  du	  att	  denna	  utbildning	  är	  tillräcklig?	  

□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Utveckla	  ditt	  svar:	  …………………………………………………………………………………………………........	  

…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
Påverka	  	  

Fråga	  12:	  Har	  du	  möjlighet	  att	  påverka	  utformningen	  av	  nya	  digitala	  
system/verktyg	  på	  din	  arbetsplats?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  13.	  Hade	  du	  velat	  ha	  möjlighet	  att	  påverka	  utformningen	  av	  digitala	  
system/verktyg	  mer?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  



  
  

  

Fråga	  14.	  Har	  du	  möjlighet	  att	  påverka	  införandet	  av	  att	  nya	  digitala	  system?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Stress/Krav	  	  
	  
Fråga	  15.	  Är	  du	  stressad	  på	  din	  arbetsplats?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Fråga	  16.	  Hur	  stor	  del	  av	  din	  arbetstid	  känner	  du	  dig	  stressad?	  Ange	  med	  siffror	  i	  
procent	  
	  
Svar:	  …	  
	  
Fråga	  17.	  Blir	  du	  stressad	  på	  grund	  av	  teknik?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  18.	  I	  vilka	  situationer	  blir	  du	  stressad	  på	  grund	  av	  teknik?	  Utveckla!	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
Fråga	  19.	  Blir	  du	  stressad	  när	  tekniken	  inte	  fungerar?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  20.	  Hur	  stor	  del	  av	  din	  arbetstid	  upplever	  du	  att	  tekniken	  inte	  fungerar?	  
Ange	  med	  siffror	  i	  procent	  
	  
Svar:	  …	  



  
  

  

Digitala	  frågor	  
	  
Nedan	  följer	  frågor	  som	  berör	  digitala	  frågor	  från	  besökarna.	  Det	  vi	  menar	  med	  digitala	  
frågor	  i	  detta	  sammanhang	  är	  frågor	  om	  vardagsteknik	  som	  exempelvis	  kan	  handla	  om:	  
“Hur	  laddar	  jag	  ner	  en	  app	  på	  min	  telefon?”,	  “Hur	  skickar	  jag	  ett	  mejl?”,	  “Hur	  betalar	  jag	  
mina	  räkningar	  digitalt?”,	  “Hur	  skannar	  jag?”,	  “Hur	  skriver	  jag	  ut?”,	  “Hur	  ansluter	  jag	  mig	  
till	  internet?”,	  “Hur	  uppdaterar	  jag	  min	  telefon?”,	  “Hur	  fungerar	  denna	  applikationen?”,	  
osv.	  
	  
	  
Fråga	  21.	  Blir	  du	  stressad	  av	  att	  hantera	  digitala	  frågor	  från	  besökare?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  	  
Fråga	  22.	  Anser	  du	  att	  du	  har	  tillräckligt	  med	  tid	  att	  besvara	  digitala	  frågor?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  23.	  Ställs	  det	  krav	  på	  dig	  att	  du	  ska	  vara	  digitalt	  kunnig?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  24.	  Vad	  förväntas	  det	  av	  dig	  att	  du	  ska	  kunna	  om	  vardagsteknik?	  Utveckla!	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
	  	  
Fråga	  25.	  Anser	  du	  att	  du	  uppfyller	  dessa	  krav?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  



  
  

  

Fråga	  26.	  Kan	  du	  hjälpa	  besökarna	  i	  digitala	  frågor?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
Fråga	  27.	  Hur	  många	  gånger	  i	  veckan	  får	  du	  digitala	  frågor	  från	  besökare	  i	  ditt	  
arbete?	  	  
	  
□	  Aldrig	   	   □	  1-‐‑5	   	   □	  6-‐‑10	   	   □	  10+	  

	  
Fråga	  28.	  Upplever	  du	  att	  det	  beror	  på	  kunskapsbrist	  när	  du	  inte	  kan	  besvara	  en	  
digital	  fråga?	  	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  29.	  Upplever	  du	  att	  det	  beror	  på	  tidsbrist	  när	  du	  inte	  kan	  besvara	  en	  digital	  
fråga?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
Fråga	  30.	  Hur	  upplever	  du	  att	  det	  är	  att	  hantera	  oförutsedda	  digitala	  problem,	  
exempelvis	  om	  något	  program	  och	  system	  inte	  fungerar?	  Utveckla!	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
Fråga	  31.	  Anser	  du	  att	  din	  kunskap	  är	  tillräcklig	  om	  vardagsteknik	  för	  att	  kunna	  
hjälpa	  besökarna?	  
	  
□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
	  



  
  

  

Digitala	  Källor	  	  
	  
Fråga	  32.	  Använder	  du	  dig	  av	  digitala	  källor	  såsom	  databaser/sökverktyg	  framför	  
litterära	  när	  du	  hjälper	  besökare?	  

□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  

Fråga	  33.	  Om	  inte	  alls:	  Vad	  beror	  det	  på	  att	  du	  använder	  dig	  av	  litterära	  källor	  
mer	  än	  digitala?	  Utveckla!	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  
…………………………………………………………………………………………………...............................................	  
	  

Fråga	  34.	  Vill	  du	  använda	  digitala	  källor	  mer?	  

□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  

Fråga	  35.	  Anser	  du	  att	  digitala	  källor	  är	  svåra	  att	  hitta/använda?	  

□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  

Fråga	  36.	  Önskar	  du	  att	  ni	  hade	  ett	  större	  utbud	  av	  databaser/sökverktyg?	  

□	  1	   	   □	  2	   	   □	  3	   	   □	  4	  

Inte	  alls	   	   	   	   	   I	  mycket	  hög	  grad	  
	  
	  
	  


