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1. Inledning 

Forskningsbibliotekens uppgift är att utgöra en viktig central instans i dagens 
häftigt forsande informationsflöde, där specialistkompetens finns att tillgå, där 
informationsservice erbjuds som hjälp för forskare, lärare och studerande i 
deras akademiska arbete, samt där informationskällor samlas och bevaras för 
aktuell liksom för framtida forskning. Den ökade informationsproduktionen har 
lett till satsningar på ett mer strategiskt och målmedvetet förhållningssätt till 
förvärvsarbetet. Parallellt sker en eskalerande utveckling av 
informationsteknologin, vilken har fått en oerhört stor betydelse för hela 
samhället. Den teknologiska utvecklingen har införlivats i bibliotekens 
verksamhet som ett led i strategisk informationshantering. 

En relativt ny teknologi som biblioteken kommit att satsa på är 
elektroniska böcker. De utgör en informationsresurs som via internet möjliggör 
tillgång till litteratur på den egna datorn och bespar användaren mödan att söka 
upp samma litteratur i tryckt format på en hylla någonstans långt hemifrån. 
Många andra fördelar går att finna med e-böcker, men även en hel del problem. 
Frågan den här uppsatsen är uppbyggd kring handlar om de motiv som finns 
för att satsa på e-böcker.  

Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka e-bokens roll vid forskningsbibliotek, dels 
genom en sammanställning av den pågående e-boksdiskussionen som den 
presenterats i rapporter, artiklar och konferenser, dels genom en 
användarundersökning vid Stockholms universitetsbibliotek (SUB). Det 
teoretiska sammanhanget vari jag ämnar placera diskussionen om e-böcker och 
forskningsbibliotekens användning av e-böcker, har hanteringen av 
informationsresurser i fokus. I detta sammanhang är det komplexa begreppet 
användarbehov av stor betydelse, vilket uppmärksammas genom ett inledande 
avstamp i domänanalytisk teori som den framförs av Birger Hjørland. Som 
ramverk för e-boksdiskussionen används en teoribildning kring 
informationshantering som kallas collection management.  
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För användarundersökningen används en kvalitativ metod, en 
fokusgruppsundersökning, vilken innebär att forskningsunderlag insamlas 
genom ämnesfokuserade gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna ska 
behandla frågor om studenters och doktoranders studie- respektive 
forskningsrelaterade behov, samt hur nyttjandet av e-böcker kan tillgodose 
dessa behov. Få användarundersökningar har gjorts angående e-böcker, både i 
Sverige och internationellt, vilket är en anledning till varför jag finner det vara 
angeläget att göra denna undersökning.  

Forskningsöversikt 
Uppsatsen rör sig över ett par olika forskningsområden och använder dessutom 
en metod att särskilt uppmärksamma. De forskningsområden jag studerat är 
elektronisk publicering och collection management, medan den kvalitativa 
metod jag valt är fokusgrupper. Här vill jag kort presentera den forskning jag 
har uppmärksammat inom respektive område.  

Elektronisk publicering  
Den allmänna debatten kring elektronisk publicering har pågått i decennier nu 
och mycket finns skrivet om ämnet. Den diskussion som förts har påvisat både 
en stor tilltro till det elektroniska mediets utvecklingsmöjligheter samt betonat 
vikten av att problematisera verksamheten med vetenskaplig publicering.  

I University Libraries and Scholarly Communication från 1992 ger 
författarna Anthony M. Cummings, Marcia L. Witte, William G. Brown, Laura 
O. Lazarus, samt Richard H. Ekman en intressant redogörelse för den bland 
amerikanska forskningsbibliotek då rådande problematiken och 
framtidsutsikter med elektroniska medier.1 Texten är till övervägande del 
fortfarande högst aktuell. Bland annat lyfts det fram att elektronisk 
publiceringsteknologi kan skapa en ny akademisk diskurs med andra 
karaktärsdrag än den litteraturdiskurs som blev en produkt av 
boktryckarkonsten och den industriella kapitalismen.2 Det elektroniska mediet 
anses kunna utnyttjas till fördel för den vetenskapliga kommunikationen 
genom att dokument lätt kan delas mellan användare, samt att den elektroniska 
publiceringen förväntas göra främst vetenskapliga tidskrifter mindre 
kostsamma, vilket inger hopp i en annars mycket dyster ekonomisk verklighet 

                                                 
1 Cummings, Anthony M., m.fl., 1992, University Libraries and Scholarly Communication. 
2 Cummings, m.fl., 1992, s. 105. 
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bland forskningsbiblioteken. Rapporten konkretiserar också möjligheten för 
biblioteken att själva bedriva förlagsverksamhet. Problemområden som tas upp 
för elektronisk publicering är bland annat bristen på standarder, 
upphovsrättsfrågor, behovet av en allmän och välfungerande infrastruktur för 
elektronisk kommunikation, samt den osäkra ekonomiska utvecklingen.  

I rapporten ”Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden. Elektronisk 
publicering” angriper Ingegerd Rabow ämnet från flera olika perspektiv och 
ger därmed ett rikt informationsunderlag för studier om elektronisk 
publicering.3 Den utgör en slutrapport för ett projekt genomfört vid Karolinska 
Institutets bibliotek för kartläggning av bibliotekets elektroniska tidskrifter och 
databaser inom medicin och vårdvetenskap. Rapporten behandlar bland annat 
marknadens olika aktörer, marknadsstrategier, upphovsrättsfrågan, olika typer 
av produkter och prismodeller, avtalsfrågor, initiativ från forskare, konsortier, 
licensvillkor, arkivfrågor, samt, av störst relevans för den här uppsatsen, 
användningen av elektronisk information.   

Leif Robertsson och Eva Thomson-Roos vid Handelshögskolan i 
Stockholm har i Elektroniska resurser. Statistik och utvärdering redogjort för 
ett projekt där kvantitativa användarstudier gjorts angående de databaser som 
Handelshögskolan abonnerar på.4 Där framförs bland annat kritik mot 
databasleverantörernas svårforcerade och bristfälliga statistik, samt mot de 
höga kostnaderna, inte bara för databaserna i sig utan också för underhåll av 
teknik och all den undervisning som krävs för användning av de mycket 
varierande plattformarna.  

Ett relativt tidigt utvärderingsprojekt med elektroniska böcker i fokus 
genomfördes vid Columbia University 1995-1999. Det är i min vetskap den 
mest ambitiösa användarundersökningen med inriktning på e-böcker som finns. 
Projektet syftade till att undersöka potentialen hos online-böcker i den 
akademiska världen.5 Resultaten presenteras i rapporten The Online Books 
Evaluation Project. De elektroniska böcker som universitetet hade tillgång till 
under undersökningsperioden publicerades i HTML-format i samarbete med 
förlag just för projektets skull, men samlingen blev inte stor på grund av att 
många förlag saknade elektroniska versioner av böckerna. Ett någorlunda 
tillförlitligt resultat ansågs ändå kunna utläsas och detta framställs vara till de 

                                                 
3 Rabow, Ingegerd, 2001, Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden. Elektronisk publicering.  
 http://www.kib.ki.se/info/proj/elec_pub/index_se.html (030815) 
4 Robertsson, Leif & Thomson-Roos, Eva, 2003, Elektroniska resurser. Statistik och utvärdering. 
5 Summerfield, Mary, Mandel, Carol & Kantor, Paul, 1999, The Online Books Evaluation Project. 

 5 

http://www.kib.ki.se/info/proj/elec_pub/index_se.html


elektroniska böckernas fördel inom akademin. En förväntan uttrycks i 
rapporten att det inom ungefär fem år kommer att finnas etablerad och 
användarvänlig hård- och mjukvara för online-böcker.  

En annan utförlig utredningen av e-böcker vid forskningsbibliotek är E-
book Task Force Report framställd i mars 2001 av Joint Steering Committee 
for Shared Collections vid California Digital Library, University of California. 
Den innehåller en utvärdering av akademiska biblioteks erfarenheter av e-
böcker, främst genom e-bokstjänsterna netLibrary och ITKnowledge, en 
undersökning av e-boksmarknaden, samt presenterar riktlinjer och möjliga 
strategier för vidare nyttjande av e-böcker vid University of California. 
Utmärkande för e-boksrollen på akademiska bibliotek framställs vara behovet 
av utveckling av standarder, förbättrad teknologi för smidigare e-
boksanvändning, samt varaktiga, funktionella prismodeller. Det påpekas också 
att majoriteten av de rekommendationer som ges för elektroniska böcker är lika 
användbara för elektroniska tidskrifter.6 

Fler rekommendationer har utarbetats genom det brittiska EBONI-
projektet, understött av JISC, The Joint Information System Committee. 
Projektet avslutades 2002 och rekommendationerna gällde publicering av 
akademiskt inriktat undervisningsmaterial på internet. Undersökningen 
genomfördes genom studier av innehåll och utformning av det 
undervisningsmaterial som finns på internet, utarbetning av en metod för 
utvärdering av textböcker, samt användarstudier med deltagare från olika 
studiebakgrund. Resultatet presenteras som ”Electronic Textbook Design 
Guidelines”.7 

En stor mängd artiklar har skrivits om e-böcker. En som är flitigt refererad 
är Clifford Lynch vars mycket omfattande artikel ”The Battle to Define the 
Book in the Digital World”, metodiskt och mångfasetterat tar upp hela 
problematiken kring e-böcker. På ett lättillgängligt sätt behandlar han frågor 
om kontroll av användning, äganderätt, bevarande och spridning av 
mänsklighetens intellektuella arv, multimediala möjligheter, standarder, 
distributionssätt, användbarhet, skydd mot förvanskning, samt framtiden för e-
böcker bl.a. som del av biblioteksverksamheten.8  

                                                 
6 Coyle, Karen, m.fl., 2001, Ebook Task Force Report, s. ii.  
 http://www.cdlib.org/about/publications/ (030815) En lättöverskådlig och välskriven sammanfattning 
av resultaten finns i artikeln ”E-book and Their Future in Academic Libraries” av Lucia Snowhill, 2001.   
7 “Electronic Textbook Design Guidelines”, 2002,  
 http://ebooks.strath.ac.uk/eboni/guidelines/contents.html (030815) 
8 Lynch, Clifford, 2001, ”The Battle to Define the Book in the Digital World”. 
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Några magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap har 
behandlat e-böcker utifrån olika angreppspunkter. Bland dessa kan nämnas 
Katarina Jandérs uppsats 2001: ett e-äventyr. Implementering av e-böcker i det 
digitala biblioteket, som följer implementeringen av e-boken vid fyra svenska 
högskolebibliotek under ett år.9 Förutom en lång sammanställning av en stor 
mängd artiklar och rapporter om e-böcker, beskriver Jandér de val och beslut 
som biblioteken vid Stockholms universitet, KTH, Blekinge tekniska högskola, 
samt Göteborgs universitet har tagit beträffande e-böcker, samt vilka strategier 
som har använts vid implementeringen av e-bokstjänsterna netLibrary och 
ebrary.  

Collection management 
Det jag funnit när jag sökt ett teoretiskt raster för informationshantering är en 
teoribildning som främst är författad av amerikaner för amerikaner i ett 
amerikanskt sammanhang. Den bok som jag har haft mest användning av är 
dock ett undantag med australisk respektive nya zeeländsk författare: 
Managing information resources in libraries: collection management in theory 
and practice, skriven av Peter Clayton och G. E. Gorman. Där ges en 
omfattande och koncentrerad genomgång av hela biblioteksverksamheten, med 
återkommande reflektioner och diskussioner kring bibliotekets roll relativt 
elektroniska resurser.10 Begreppet som används där och i övrig engelskspråkig 
litteratur för den här teoribildningen är collection management och omfattar i 
princip allt som rör ett biblioteks informationsresurser. 

Andra användbara studier i ämnet återfinns i essäsamlingen Collection 
Management: A New Treatise, sammanställd av Charles B. Osburn och Ross 
Atkinson, Electronic Collection Management, med Suzan D. McGinnis som 
redaktör, ”Collection Development and Management” – ett avsnitt i Academic 
Libraries skrivet av Charles B. Osburn, samt Future Libraries av Walt 
Crawford och Michael Gorman. Den förstnämnda omfattar två band i vilka 
ämnesområdet behandlas från många olika perspektiv genom en mängd olika 
författare. Särskilt kapitlet om utvärdering, ”Value and Evaluation”, har varit 
av intresse för mig då det tar upp och diskuterar det ständigt pågående 
urvalsarbetet som en dialektisk process mellan personal och användare.11 

                                                 
9 Jandér, Katarina, 2002, 2001: ett e-äventyr. Implementering av e-böcker i det digitala biblioteket. 
10 Clayton, Peter & Gorman, G. E., 2001, Managing information resources in libraries: collection 
management in theory and practice.  
11 Osburn, Charles B. & Atkinson, Ross, 1991, Collection Management: A New Treatise, s. 111-124. 
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McGinnis bok innehåller relativt aktuella artiklar som är koncentrerade till 
de nya utmaningarna i förvärvsarbetet genom mötet med en växande marknad 
av elektroniska informationsresurser. Centralt för resonemangen som förs kan 
sägas vara det talande begreppet som återfinns i artikeln av Thomas Peters, 
”the techno-economic straitjacket”.12 Med det utgångsläge den 
teknoekonomiska tvångströjan ger framhävs vikten av och möjligheterna med 
att biblioteken antar utmaningarna de möter både ekonomiskt, med en stram 
budget, men främst teknologiskt, med en alltmer avancerad teknik.  

Den optimism inför digitala alternativ och reformvänlighet som 
presenteras av Thomas Peters med flera, är kritiserad i Future Libraries, vars 
författare anser att uppfattningen om informationsflödets viktiga roll i 
samhället är en konstruktion av IT-visionärer, vilken med medias hjälp har 
kommit att dominera samtidstolkningen. De hävdar att biblioteket snarare än 
att vara ett informationscentra utgör en central instans för social, politisk och 
intellektuell frihet, vars roll bäst sammanfattas med att kunskap tillgängliggörs 
till allmänheten.13 Crawford och Gorman menar att medieplaneringen därför 
fungerar bäst om fokus främst är riktat mot att möjliggöra effektiv 
kunskapsförmedling, varför de pläderar för en både-och-attityd i förhållande 
till den traditionella biblioteksverksamheten och de nya alternativ som skapas i 
och med teknologisk utveckling.  

Fokusgrupper som kvalitativ metod 
Information om metoden har jag främst hämtat från David L. Morgans Focus 
Groups as Qualitative Research, samt den litteratur som ingår i The Focus 
Group Kit av samme David L. Morgan och Richard A. Kreuger. Den 
förstnämnda är en tunn men ändå mycket innehållsrik översikt över 
fokusgruppsmetoden, medan den senare är ett flerbandsverk bestående av sex 
stycken handböcker där forskningsprocessen vid användning av fokusgrupper 
gås igenom steg för steg. Jag har även använt mig av Focus Groups. Theory 
and Practice, skriven av David W. Stewart och Prem N. Shamdasani. Där ges 
bland annat ett vägledande exempel på hur en fokusgruppsrapport kan se ut. 

                                                 
12 Peters, Thomas, 2000, ”Some Issues for Collection Developers and Content Managers”, s. 139. 
13 Crawford, Walt & Gorman, Michael, 1995, Future Libraries, s. 5. Resonemanget är grundat på  
Mortimer Adlers definition av information respektive kunskap, där information betyder  
sammanställda och framställda data utan krav på mänskligt meningsskapande, medan kunskap är  
information som placerats i en kontext och omvandlats till mening.  
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Teoretiska utgångspunkter 
För att undersöka e-bokens roll vid forskningsbibliotek har jag funnit det 
användbart att utgå från ett teoretiskt sammanhang där hanteringen av 
informationsresurser står i fokus. Det möjliggör en koncentration på e-boken 
som en resurs att utvärdera relativt övriga informationsresurser och ger ett 
ramverk vari e-boksförvärv kan motiveras och få konsekvenser.  

Med en historisk tillbakablick på diskussionen om informationshantering 
vid bibliotek märks en attitydförändring från att främst se till 
bibliotekssamlingarnas omfattning och kvalitet utifrån ett normativt ideal, till 
att lyfta fram användarnas behov som det mest centrala. Tonvikten på 
användarbehov har visat sig vara ett komplext ämne. Joacim Hansson, fil. dr. 
vid Bibliotekshögskolan i Borås, kritiserar exempelvis hur detta 
perspektivskifte tog sig i uttryck i Sverige och menar att det innebar en 
reducerande syn på biblioteken som ”skymde de delar av verksamheterna som 
inte passade in i de ekonomiskt definierade delar som IT-anpassningen var en 
central del av”.14 Hansson lyfter också på flera andra ställen fram problemet 
med att alltför ensidigt tolka bibliotekens syften.  

Birger Hjørland, forskningsprofessor vid Institut for informationsstudier 
vid Danmarks Biblioteksskole invänder i flera artiklar mot att alltför 
individualistiska metodologier har präglat användarundersökningar inom 
informationsvetenskap som en del av det kognitiva paradigmet, med 
individpsykologi som dominerande vetenskapligt ramverk.15 Enligt Hjørland är 
det denna individualistiska syn på användarnas behov som orsakat den 
reducerande uppfattningen om bibliotekens syften som Hansson kritiserar. 

I artikeln ”Toward a New Horizon in Information Science: Domain 
Analysis” skriver Hjørland och Hanne Albrechtsen att den positivistiska synen 
på vetenskapen som dominerar i bland annat det kognitiva paradigmet, överlag 
inom samhällsvetenskaperna har ersatts av en mer holistisk trend där hänsyn 
tas till historiska, kulturella och sociala faktorer.16 De argumenterar vidare för 
att även informationsvetenskapliga studier måste frångå att söka efter dolda, 
generella principer i användarnas mentala processer vid 
informationsanvändning, eftersom denna isolering av individer från sin 
omgivning inte tar hänsyn till hur verkligheten är beskaffad. Psykologisk 

                                                 
14 Hansson, Joacim, 2003, “Professionalism, folkbildning och de socialt underpriviligerade”, s. 12. 
15 Hjørland, Birger, Albrechtsen, Hanne, 1995, ”Toward a New Horizon in Information Science: Domain 
Analysis”, s. 411.  
16 Hjørland & Albrechtsen, 1995, s. 408. 
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förståelse måste enligt Hjørland och Albrechtsen innefatta någon slags objektiv 
kunskap och inte enbart vara en reflektion av individens subjektiva 
uppfattning, varför det även krävs kunskap om individens omgivning och 
bakgrund.17 Författarna beskriver objektiv kunskap inom 
samhällsvetenskaperna som de omkringliggande och omedvetna faktorerna för 
de vetande subjektens uppfattningar.  

Reality can not be understood naively by the unprepared and isolated subject. It is the 
knowing subject, who is formed by history and culture, including the concrete 
development in specific knowledge-domains, who has the possibility to perceive the 
reality.18 

Det teoretiska och metodologiska angreppssättet Hjørland och Albrechtsen 
förespråkar kallas för domänanalys. Det domänanalytiska perspektivet 
uppmärksammar att det hela tiden finns en samverkan mellan individuell 
kunskap och domänstrukturer, det vill säga strukturer av omgivnings- och 
bakgrundsfaktorer. Empiriska undersökningar där exempelvis 
biblioteksanvändares uppfattningar undersöks är betydelsefulla om de 
kombineras med studier av större disciplinära strukturer, samt teoretiska och 
filosofiska studier, vilka kan utgöra redskap för tolkningsarbetet.19 För att tolka 
och förstå krävs så heltäckande kunskaper som möjligt. 

Med den domänanalytiska teorin lyfter Hjørland i flera artiklar fram 
behovet av att förmedla information som kan hjälpa användare att själva tolka 
och förstå, det vill säga att ge redskap för att underlätta utvärdering av 
kunskapsanspråk. Jag anser att domänanalysen ger ett intressant teoretiskt 
avstamp för min uppsats eftersom den ger en bild av komplexiteten hos 
informationsarbete med syfte att tillgodose användarbehov. Här följer en 
redogörelse för och diskussion kring Hjørlands definition av 
informationsbehov. 

Hjørlands syn på informationsbehov 
Hjørland betonar att utvecklingen av effektiva informationssystem och därmed 
effektiva bibliotek förutsätter social och kulturell medvetenhet och 
ansvar.20 Detta hävdar Hjørland enligt den hermeneutiska insikten om att det 

                                                 
17 Hjørland & Albrechtsen, 1995, s. 411. 
18 Hjørland & Albrechtsen, 1995, s. 408. 
19 Hjørland & Albrechtsen, 1995, s. 404. 
20 Hjørland, 2003, ”Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and 
Documentation Studies”, s. 71. 
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inte existerar någon neutral plattform för kunskapsutvärdering, utan att olika 
epistemologier, eller politiska och ekonomiska intressen, grundar de 
värderingar som finns och präglar allt mänskligt tänkande. 

Med förutsättningen att användarens förmåga att formulera frågor är mer 
eller mindre bestämd av den påverkan omgivningen ger, föreslår Hjørland att 
informationssystemen bör konstrueras för att vara en hjälp för att formulera 
frågor snarare än att besvara dem. Han hävdar att ”information needs are needs 
to solve some problem for which knowledge has been produced”.21 
Informationsbehov definieras vidare av Hjørland dels som ett behov att ta del 
av dokumenterad kunskap som behandlar ett visst problem, dels att få reda på 
huruvida vetenskaplig konsensus råder angående den givna informationens 
relevans, eller om det finns motstridiga paradigm inom det aktuella 
ämnesområdet. Informationssystem bör därför konstrueras med målsättningen 
att på bästa sätt tillgodose dessa generellt gällande behov genom 
epistemologisk insikt och gedigna ämneskunskaper. Bibliotekens uppgift att 
tillgodose användarnas informationsbehov handlar således enligt Hjørland om 
ett betydligt mer omfattande och vetenskapligt utmanande arbete än att försöka 
uppfylla användarnas egna önskemål. Han betonar att användarna inte kan 
uttrycka behov de är omedvetna om, att det inte är användarna som är 
professionella inom informationshantering och därmed bäst kan identifiera 
informationsbehov.22 

Hjørland argumenterar utifrån att informationsbehov handlar om ett behov 
till ökad kunskap och att det är till hjälp för användarnas utbildning som 
biblioteken har sin viktigaste uppgift. De krav Hjørland ställer på hur 
informationssystem bör tillgodose dessa behov verkar dock vara närmast 
omöjliga att uppfylla i praktiken. Den kunskap och omfattande överblick över 
olika ämnesområden som är en förutsättning för att bygga upp 
informationssystem enligt Hjørlands modell kan milt sagt skapa 
prestationsångest hos de bästa av bibliotekarier. Målsättningen att hjälpa 
användare att formulera källkritiska frågor är eftersträvansvärd, men det kan 
vara mycket svårt att finna resurser, både ekonomiska och personella, samt 
tidsmässiga ramar som räcker till för att både ingående och heltäckande studera 
domänstrukturer kring dokumenterade kunskaper.  

                                                 
21 Hjørland, 2003, s. 88. 
22 Hjørland, 2002, “Domain analysis in information science. Eleven approaches – traditional as well as 
innovative”, s. 431. 
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Jag anser dock att det trots de höga kraven är mycket betydelsefullt att ta 
till vara på det Hjørland visar vara eftersträvansvärt för ett informationssystem 
vilket har som syfte att tillgodose användarnas informationsbehov. Hjørlands 
teorier har en stor förtjänst i att de grundligt problematiserar begreppet 
informationsbehov och utmanar biblioteks- och informationsvetenskapen att 
avanceras teoretiskt. Denna uppsats avser inte att diskutera e-böcker genom att 
tydliggöra olika epistemologiska positioner eller göra avancerade filosofiska 
utläggningar, utan jag finner att det domänanalytiska perspektivet är 
användbart som informationsvetenskaplig grund vid analys av användarbehov, 
vilka e-boken som informationsresurs har som mål att tillgodose.   

Med den vida domänanalytiska teorin som grund finner jag det lämpligt att 
placera e-boksdiskussionen i ett smalare teoretiskt ramverk som behandlar 
informationshantering. Därför har jag studerat litteratur som behandlar 
collection management. I följande avsnitt presenteras collection management 
och dess grundvalar diskuteras utifrån Hjørlands syn på informationsbehov. 
Därefter följer en redogörelse av de teoretiska grundvalar jag har valt för min 
uppsats, samt uppsatsens frågeställningar. 

Collection management 
I den engelskspråkiga litteraturen om informationshantering vid bibliotek 
återfinns ämnesområdena collection management och collection development. 
Det förstnämnda omfattar i princip allt som rör ett biblioteks 
informationsresurser och definieras av James A. Cogswell som ”the systematic 
management of the planning, composition, funding, evaluation, and use of 
library collections over extended periods of time, in order to meet specific 
institutional objectives”.23 Collection development, eller beståndsutveckling, är 
enligt Peter Clayton och G. E. Gorman ett delområde i collection management 
som inbegriper uppgiften att formulera och driva en systematisk plan för 
utvecklingen av ett biblioteks förvärv med syfte att möta användarnas behov.24 
Eftersom collection management behandlar hela biblioteksverksamheten, från 
förvärvsplanering till tillgängliggörande och bevaring, anser jag det vara av 
stort intresse att sammanställa diskussionen kring e-böcker med hjälp av det 
ramverk som där erbjuds.  

                                                 
23 Cogswell, James A., 1987, “The organization of collection management functions in academic research 
libraries”, s. 269. 
24 Clayton & Gorman, 2001, s. XII.  
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Collection management, eller CM som jag av bekvämlighet ofta kommer 
att kalla ämnet, är ett forskningsområde som började studeras på allvar på 
1970-talet då man insåg att det snabba informationsflödet innebar att 
bibliotekssamlingarna inte rimligtvis kunde vara heltäckande. Istället riktades 
fokus mot att bibliotekets mål skulle motsvara den egna moderorganisationens 
mål och prioriteringar.25  

Idag, trettio år senare, flödar informationen än snabbare: alltfler tryckta 
publikationer ges ut samtidigt som produktionen av det elektroniska materialet 
fortsätter att växa. Bland andra Clayton och Gorman framhåller därför att CM-
kunskaper behövs för att som bibliotekarie kunna göra det urval och den 
sortering av information som krävs för bevarande och tillgängliggörande av 
material som är, eller kommer att bli, användbart för identifierade målgrupper. 
De menar att kunskaperna också krävs för att utvärdera och kvalitetssäkra ett 
biblioteks resurser, samt för förhandling av priser för informationstillgång och 
inköp.26  

Informationsanvändarnas behov är av högsta prioritet inom CM och 
eftersom dessa enligt Clayton och Gorman inte kan betraktas som statiska är 
CM en ständigt pågående process omfattande: 

• beståndsutveckling (collection development) 

• urval (selection) 

• insamling och inköp (acquisitions) 

• tillgängliggörande (provision of access)  

• underhåll (maintenance) 

• utvärdering (evaluation) 

• bevarande (preservation) 

• gallring (weeding)27 

Nedanför utvecklar jag dessa delmoment i CM främst utifrån Clayton och 
Gormans redogörelse av dem.  

                                                 
25 Osburn, Charles B., 1990, “Collection Development and Management”, s. 2.  
26 Clayton & Gorman, 2001, s. 3.  
27 Clayton & Gorman, 2001, s. XIII. 
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Beståndsutveckling 
Beståndsutveckling handlar om uppgiften att formulera och driva en 
systematisk plan för utvecklingen av ett biblioteks bestånd. Det är ett arbete 
ämnat att medvetandegöra syftet med informationsservice, identifiera behov, 
skapa standarder, uppmärksamma huruvida förvärvskriterierna är 
välbalanserade, skapa kontinuitet i organisationens informationshantering, 
samt utvärdera verksamheten.28  Huvuddragen i en beståndsutvecklingsplan kan 
formuleras i fyra punkter: 

• hur urvalsbeslut går till 

• vad som ska förvärvas 

• vad som ska bevaras/arkiveras 

• vad som ska uteslutas/dras in29 

Långt ifrån alla bibliotek har en skriven beståndsutvecklingsplan, utan 
informationshanteringen fungerar väl med den oskrivna plan som finns i 
organisationens muntliga tradition. Clayton och Gorman lyfter dock fram att en 
tydligt formulerad och lättillgänglig policy är en kvalitetsinvestering för 
informationsförsörjningen och ett hjälpmedel för en effektiv kommunikation 
inom organisationen och med externa aktörer. 

Urval 
När det gäller urvalsdelen i CM är den ständigt pågående frågan vilken 
grundinställning som ska intas. De olika lägren kan beskrivas som användarnas 
behov kontra vilja, samt kvalitet kontra krav. Jag diskuterar detta närmare 
under rubriken ”Grundvalar i collection management” nedan. Klart är att 
användaren är i centrum och att biblioteket/informationsservice finns till just 
för henne/honom. David Henige lyfter fram att användarnas behov bäst 
uppfattas av användarna själva och att personer som rutinmässigt använder 
bibliotekets samlingar är mest lämpade för att både förnuftigt förvärva material 
och uppskatta dess värde.30 Clayton och Gorman poängterar lite mer försiktigt 
att eftersom olika bibliotek har olika mål att uppfylla för sina användare blir 
också inställningen till urval reglerat efter dessa. För forskningsbibliotek är till 

                                                 
28 Clayton & Gorman, 2001, s. 20. 
29 Clayton & Gorman, 2001, s. 19. 
30 Henige, David, 1991, “Value and evaluation”, s. 115. 
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exempel den vetenskapliga kvaliteten absolut avgörande och för att säkra den 
görs ofta urvalsbeslut under inflytande av ämnesspecialister och forskare.31 
Författarna påpekar dock att det kan vara en politisk och ekonomisk 
nödvändighet att möta användarnas uttryckta krav på grund av att processen 
för budgetbeslut starkt påverkas av användarnas utlåtanden.32 

Det finns en uppsjö med förslag på urvalskriterier, oftast mycket detaljrika 
och grundliga. Det verkar som att många teoretiker glömmer bort att det i 
realiteten måste göras mycket snabba val vid förvärv. Clayton och Gorman 
föreslår en snabbguide där sex urvalskriterier definierar urvalsprocessen: 

1) upphov, förlag, redaktör: Vilka tidigare kvalifikationer uppvisar de? 
Vilka kvalifikationer finns för det aktuella ämnet? Hur har de 
mottagits? Hurdant är ryktet? 

2) syftet med materialet: Vilken vidd, djup och omfattning har verket? 
Uppfyller författaren sitt syfte? 

3) svårighetsgrad och användartillvändhet: Är språk, tabeller och bilder 
passande för målgruppen? 

4) upplägg (t.ex. innehållsförteckning, referenser och index): Passande för 
ämnet? Lättåtkomligt innehåll? 

5) format: Finns materialet i olika format? Vilket format är att föredra? 

6) speciella överväganden och speciella karakteristika: Finns det någon 
särskild kvalitet i en viss upplaga som är extra attraktiv?33 

Särskilt punkt nummer fem är aktuell i en diskussion kring elektroniska texter. 
Om en text finns i både tryckt och elektroniskt format, vad är att föredra? Det 
är viktigt att vara medveten om de olika formatens styrkor och svagheter för att 
kunna göra en rättvis bedömning.  

Insamling och inköp 
Huvudprincipen för förvärv är att ett bibliotek behöver skapa rutiner för att 
samla in den information som krävs för användarna på ett så ekonomiskt och 
snabbt sätt som möjligt.34 Val av leverantör är därför centralt för 

                                                 
31 Clayton & Gorman, 2001, s. 75. 
32 Clayton & Gorman, 2001, s. 163. 
33 Clayton & Gorman, 2001, s. 89-95. 
34 Clayton & Gorman, 2001, s. 118. 
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materialanskaffning. Länge har särskilda biblioteksleverantörer, i Sverige t.ex. 
Bibliotekstjänst, varit en dominerande leverantörskontakt som sållat terrängen 
och gett rekommendationer till bibliotek. Det är dock diskutabelt om en sådan 
mellanhand innebär det snabbaste och mest ekonomiska alternativet. En 
direktupphandling från förlaget kan vara en lösning som bättre uppfyller dessa 
krav.  

Förutom pris och snabbhet rekommenderar Clayton och Gorman att en 
uppskattning av andelen mottaget material och antal problem vid leveransen 
eller med levererade varor ger lämpliga utvärderingskriterier av leverantörer. 
Omgivande faktorer utanför leverantörens kontroll spelar förstås också in på 
utfallet av en utvärdering efter dessa kriterier, vilket bör tas i beaktande.35 

Inköp av elektroniskt material innebär fler problem att hantera. I många 
fall handlar det om köp av avtalslicenser som utlovar tillgång till aktuellt 
material så länge avtalet gäller och således blir det ingen investering för 
framtida användare. Licensavtalen innehåller ofta restriktioner i användandet 
som är omöjliga att förhandla bort om inte ett högre pris betalas för tjänsten.36 
Bibliotekens skyldighet att bistå varandra med fjärrlån är ett område där 
avtalslicenser många gånger har blivit ett hinder på grund av sådana 
restriktioner. I detta sammanhang är resonemangen kring rätten till det fria 
nyttjandet av inköpta verk, rätten till ”fair use”, aktuella och viktiga. 

Tillgängliggörande 
Det har sedan en tid tillbaka pågått en debatt kring huruvida bibliotekens 
uppgift främst är att ge tillgång till information vid tiden för efterfrågan (”just-
in-time”) eller om det är att samla information utifall att efterfrågan uppstår 
(”just-in-case”). Konsensus i frågan har kommit att falla till fördel för en både-
och-attityd; biblioteken ska ge tillgång till information vid tiden för efterfrågan 
men någon måste äga materialet och se till att information finns tillgänglig som 
är relevant för forskningen. Problemen med att driva effektiviseringen av 
beståndsutvecklingen för hårt och ordna access till informationsresurser 
snarare än att äga dem är att samtliga biblioteks kärnsamlingar minskar, att en 
större andel material anses som perifert, vilket till slut medför att ingen äger 
detta material, samt att kärnsamlingarna blir likadana för bibliotek av samma 
slag.37   

                                                 
35 Clayton & Gorman, 2001, s. 123. 
36 Clayton & Gorman, 2001, s. 130. 
37 Clayton & Gorman, 2001, s. 58-59. 

 16 



Samarbete och resursutbyte mellan bibliotek har länge varit en viktig del i 
biblioteksarbetet, men bör enligt Clayton och Gorman spela en än viktigare roll 
för beståndsutveckling, särskilt som det inte är realistiskt att ett bibliotek har 
allt. De betonar betydelsen av ett bredare utbud till användarna och vinster som 
är att hämta i kostnadseffektivitet tack vare ett starkt samarbete mellan 
bibliotek. Det handlar om allt från att fylla igen ämnesluckor och undvika 
dubbletter, till samarbetsavtal för databaser och koordinering av CM-beslut.38  

Ett utökat bibliotekssamarbete leder lätt till ett beroende av 
fjärrlånesystemet, vilket många användare upplever som negativt. Väntetiden 
anses ofta vara för lång. Något som ger goda utsikter för att omedelbart kunna 
ge vid tillgång till efterfrågad information är det virtuella biblioteket, där ett 
stort antal biblioteks kvalitetssäkrade elektroniska dokument finns fritt 
tillgängliga för användarna på internet.39  

Utvärdering 
Eftersom man inom CM betonar att informationsresurserna är ett medel till att 
tillgodose den egna organisationens serviceprioriteringar, behövs kontinuerliga 
utvärderingar för att avgöra bibliotekets förmåga att uppfylla användarnas och 
huvudmännens förväntningar. Clayton och Gorman rekommenderar en 
blandning av olika utvärderingsmetoder där man dels ser över samlingens 
storlek och kvalitet genom bland annat citeringsanalys, dels gör 
användarstudier i både kvantitativ och kvalitativ form.40  

Författarna påpekar att i synnerhet användarstudier sällan ger en korrekt 
bild av den behandlade situationen, utan tenderar att återge oövertänkta krav 
snarare än verkliga behov relaterade till biblioteksverksamheten.41 De nämner i 
detta sammanhang att de tillfälliga åsikter som kommer fram i 
användarundersökningar ändå kan vara värdefulla, eftersom biblioteken oftast 
finansieras efter hur verksamheten uppfattas av sina målgrupper.42 Med service 
som fokus för verksamheten menar Clayton och Gorman att det dominerar en 
uppfattning om att det främst är uppgifter om huruvida användarna är nöjda 
eller inte som har betydelse snarare än information om samlingens inriktning 
och omfattning. Men de rekommenderar som sagt en blandning av olika 

                                                 
38 Clayton & Gorman, 2001, s. 52-54. 
39 Clayton & Gorman, 2001, s. 56. 
40 Clayton & Gorman, 2001, s. 171-181.  
41 Clayton & Gorman, 2001, s. 176. 
42 Clayton & Gorman, 2001, s. 177. 
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utvärderingsmetoder: samlingsstatistik kan hjälpa till att utläsa vad användarna 
anser.  

Underhåll, bevarande och gallring 
Slutprocesserna i CM handlar om underhåll av informationsresurser, bevarande 
av informationsinnehåll och utgallring av material som har kommit att bli en 
belastning för biblioteket snarare än en tillgång. De uppfyller tillsammans en 
av kärnuppgifterna för biblioteken: ”to preserve real access to the documentary 
record”.43  

Olika informationsmaterial kräver olika slags bevaring. Som det ser ut idag 
är det tryckta materialet mest långlivat, även om förvaringsstrategierna av det 
långt ifrån alltid är idealiska.44 Mindre stabilt är det digitala materialet, vilket 
finns samlat på magnetband, metallskivor och plastskivor. Det är beroende av 
maskiner som kan läsa och presentera informationen, maskiner som på grund 
av den snabba teknologiska utvecklingen ständigt byts ut mot nya 
standardsystem. Därför behöver det digitala materialet kontinuerligt bli 
omkopierat, korrigerat och förflyttat till ny hård- och mjukvara efter aktuell 
standard.45 En klar fördel framför tryckt material är dock att det fysiska 
utrymme som krävs för bevaring av digital information är minimalt. 

Mikrofilmer är ett annat alternativ som inte tar så stor plats vid förvaring. 
De har lång livslängd och den enkla teknologi som behövs för att läsa 
mikrofilm kommer antagligen inte att förändras nämnvärt. Nackdelen är att få 
tycker om att använda mikrofilm. De kan inte heller utlova något särskilt 
mervärde som motsvarar den omedelbara globala tillgänglighet och multipla 
användning som digitala kopior kan erbjuda genom internet.46  

Syftet med gallring är att öka tillgängligheten till den information som 
efterfrågas, att öka effektiviteten och att reducera kostnaderna. Det går många 
bibliotekarier emot att välja bort material när en av biblioteksuppgifterna är att 
bevara för framtida behov. Även om uppgiften att avgöra för framtiden är svår 
menar Clayton och Gorman att den så kallade Slote-metoden är fullt 
användbar. Den innebär att gallring görs efter tidigare användning och bygger 
på tesen att framtida användning kommer att vara riktat mot det material som 

                                                 
43 Clayton & Gorman, 2001, s. 188. 
44 Clayton & Gorman, 2001, s. 189. 
45 Clayton & Gorman, 2001, s. 192.  
46 Clayton & Gorman, 2001, s. 190-191. 
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redan har använts. Författarna anser dock att professionell personal bör 
involveras i gallringsarbetet för att se till att verk av varaktigt värde bevaras.47 

Grundvalar för collection management 
Jag finner två grundvalar för CM. Det är att bibliotekets mål ska vara att 
tillgodose den egna moderorganisationens mål och prioriteringar för 
verksamheten, samt att användarnas behov är av högsta prioritet. För att dessa 
två premisser ska vara förenliga måste den egna organisationen ha som mål 
med biblioteksverksamheten att användarnas behov ska tillgodoses. Vad 
betyder det? Hur definieras användarnas behov inom CM? 

Clayton och Gorman lyfter fram att biblioteket spelar en aktiv roll när det 
gäller att tillmötesgå användarnas behov. Det handlar inte bara om att passivt 
förverkliga de önskemål som biblioteksbesökarna lägger fram, utan om att 
planera för eventuella framtida användare, liksom för de aktuella användarnas 
omedvetna behov.48 Under rubrikerna ”Urval” och ”Utvärdering” ovanför skrev 
jag att författarna lyfter fram att det inom biblioteksvärlden finns en sedan 
länge pågående debatt om skillnaden mellan krav och behov. Clayton och 
Gorman beskriver krav som det som främst framkommer när användarna 
uttrycker sin vilja medan behov snarare handlar om vad som är nödvändigt för 
användarnas utbildning.49 Vidare anser de att diskussionen om på vilket sätt 
användaren bör stå i fokus ständigt är aktuell, men att det främst är bibliotekets 
syfte som avgör vilket perspektiv som är lämpligt. Exempelvis 
forskningsbibliotek antar, enligt min tolkning av Clayton och Gorman, oftast 
ett behovsperspektiv där användarna tillmötesgås med vad som anses vara bäst 
för deras intellektuella utveckling, även om de flesta användarna själva inte 
medvetet önskar vad de får. Inflytandet från ämnesspecialister för urvalsbeslut 
vid forskningsbibliotek förväntas möjliggöra en framgångsrik utbildning och 
forskning för samtliga biblioteksmålgrupper. Behov betraktas därmed som 
något personer med särskild insikt kan identifiera, medan krav är något gemene 
man kan föra fram genom att uttrycka sina åsikter. 

Clayton och Gormans synsätt på användarnas behov är jämförbart med 
Hjørlands resonemang kring att biblioteksanvändarna inte kan förväntas vara 
experter på informationsfrågor, utan tvärtom till stor del är omedvetna om 
vilka informationsbehov de har och hur de kan identifieras (se ”Hjørlands syn 

                                                 
47 Clayton & Gorman, 2001, s. 198-200. 
48 Clayton & Gorman, 2001, s. 4. 
49 Clayton & Gorman, 2001, s. 74-75. 
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på informationsbehov” ovanför). Liksom Hjørland menar de att det krävs 
expertis för att formulera reella behov. De praktiska resonemangen som 
återfinns i collection management om att uppgifter om användarnas åsikter och 
krav är viktiga för att få finansiellt stöd från moderorganisationen, visar dock 
utifrån Hjørlands perspektiv att en smal, kommersiell syn på användarbehov 
fortfarande råder i bibliotekens omgivning. Detta rimmar illa med den strävan 
efter en realistisk bild av informationsbehov som Hjørland vill ska prägla 
biblioteksverksamheten genom det domänanalytiska angreppssättet.  

Ett hänsynstagande till både användarnas krav och de behov som 
ämnesspecialister identifierar framställs av såväl Clayton och Gorman som 
Hjørland vara det mest fruktsamma förhållningssättet. Vilken enskild individ 
kan säga sig ha perfekt insikt om vad som behövs för optimal utbildning och 
forskning inom ett ämnesområde? De råd som så kallade specialister ger kan 
betraktas som väl övertänkta krav ställda på informationsmaterialet, medan 
vissa av åsikterna som ”vanliga” användare framför kan tänkas vara 
insiktsfulla formuleringar av generella såväl som specifika inlärningsbehov. 
Att helt förlita sig till experter ger ingen rättvisande bild av användarbehov. 
Det vida hänsynstagandet behövs för ökad förståelse. 

Genom att ta vara på Hjørlands domänanalytiska perspektiv anser jag att 
CM kan undvika att domineras av en reduktionistisk syn på verksamheten. 
Med inställningen att det är den ständiga samverkan mellan individuell 
kunskap och domänstrukturer som biblioteken uppmärksammar och ger 
vägledning för, får inte idéer fäste som bara ser kortsiktiga, kanske populistiska 
mål med biblioteksverksamheten.  

Grundvalar och frågeställningar för uppsatsen 
Det är de informationsbehov som är relaterade till användarnas akademiska 
verksamhet i form av studier eller forskning som jag finner relevanta att 
identifiera när jag undersöker e-bokens roll vid forskningsbibliotek med 
utgångspunkt i collection management. De faktorer som påverkar mitt 
perspektivval är att jag ser forskningsbibliotekens uppgift som att stödja 
forskning och högre utbildning, samt att biblioteksanvändarnas metod för att 
bedriva forskning och högre utbildning främst är att studera dokumenterad 
kunskap50 på ett vetenskapligt sätt med hjälp av de informationsresurser som 
finns att tillgå.  
                                                 
50 Med dokumenterad kunskap menar jag tidigare genomfört vetenskapligt arbete som bevarats i någon 
form av tecken och som tillgängliggörs genom olika informationsresurser. 
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Uppsatsens ansats att föra en diskussion relaterad till syftet med hela 
informationshanteringen vid forskningsbibliotek och därmed det komplicerade 
begreppet användarbehov, innebär att jag inte fokuserar på den 
användbarhetsforskning som finns inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet 
människa-datorinteraktion.51 Istället för att specifikt och detaljrikt utvärdera e-
bokstjänsters funktionalitet och användarvänlighet, har jag valt att försöka 
förstå övergripande användarbehov och främst lyfta fram generella 
karakteristika hos e-böcker relaterade till dessa behov samt 
informationshanteringen i stort, som den presenteras i collection management.    

Som utgångspunkt för min fokusgruppsundersökning antar jag att e-boken 
inte per definition har ett kvalitativt annorlunda innehåll än den tryckta boken, 
utan att det unika med e-boken främst är det digitala formatet, e-boksmediet. 
Undersökningen är tänkt att vara en utvärdering av hur väl e-boken fungerar 
som förmedlare av information i en process av intellektuell utveckling. Jag 
sammanfattar detta med att jag vill utvärdera hur användbar e-boken är som 
informationsresurs på forskningsbibliotek. Denna typ av utvärdering anser jag 
vara mycket viktig för CM-beslut angående vilken typ av format som är 
lämpligast för planerade nyförvärv. 

Jag har för undersökningen valt att vända mig till målgrupperna 
doktorander och studenter, vilka jag anser tillhöra en gemensam grupp av 
studerande. Jag inhämtar således inte information från personer som är uttalade 
experter på interaktionen med informationsmedier i samband med vetenskaplig 
utbildning, men sådan information framkommer till viss del genom min 
redogörelse för Birger Hjørlands definition av informationsbehov och vad som 
krävs av ett informationssystem med hänsyn till dessa. Att i min avgränsning 
av uppsatsen prioritera de ordinarie biblioteksmålgrupperna doktorander och 
studenter för undersökningen faller sig naturligt eftersom jag anser att de 
vanliga användarnas röster behövs för att balansera teoretikerna och 
bibliotekarierna som för övrigt refereras till i uppsatsen. Dessutom efterfrågas 
användarundersökningar angående e-böcker, enligt bland andra Mats Lindquist 
på e-bokskonferensen i Göteborg den 12:e december 2002.52  

Mitt metodval med gruppintervjuer, vilket jag i följande delkapitel ska 
presentera närmare, är intressant att ha i åtanke vid analys av resultaten, 

                                                 
51 Carl Martin Allwood ger en bra introduktion till ämnet i boken Människa-datorinteraktion. Ett 
psykologiskt perspektiv (Lund, 1998).   
52 Lindquist, Mats, 2002, ”E-books as innovations”. Anteckningar från föredrag på e-bokskonferensen i 
Göteborg 021212. http://www.ub.gu.se/Gdig/ebok/publekologi/author.html (030815) 
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eftersom det möjliggör för informanterna att pröva sina åsikter mot varandra 
och därmed kan tänkas lyfta diskussionen från en alltför subjektiv och 
kontextomedveten nivå. 

Valet att göra en fokusgruppsundersökning vill jag också motivera 
teoretiskt med hjälp av Jürgen Habermas kommunikationsteori. Utan att göra 
några långa utläggningar vill jag referera till en liten del av denna mycket 
omfattande universalteori, ett avsnitt rubricerat ”The Problem of 
Understanding Meaning in the Social Sciences”.53 Habermas argumenterar där 
för att förståelse av mening alltid kräver rationell tolkning och att denna 
tolkning inte kan vara helt neutral, eftersom den oberoende position som är 
nödvändig för en neutral observatör inte existerar inom samhällsvetenskaperna. 
De mänskliga handlingar som studeras inom samhällsvetenskaperna är 
nämligen motiverade av och framsprungna ur gemensamma överenskommelser 
mellan människor möjliggjorda genom giltighetsprövande kommunikation. För 
att förstå sociala sammanhang måste forskaren pröva giltigheten i de anspråk 
som sammanhanget är uppbyggt av, vilket i sin tur kräver att forskaren aktivt 
interagerar i det sociala sammanhang hon studerar.54 Förståelse handlar således 
om att medvetandegöra de anspråk som formar den mänskliga aktivitet man 
vill förstå, där medvetandegörandet i sig innebär att aktiva ställningstaganden 
görs kring vilka anspråk som verkligen gäller. Att på detta sätt ta ställning 
förutsätter enligt Habermas att man deltar i den studerade kontexten, någon 
annan möjlighet att få tillgång till det interna utbyte med vilket anspråkens 
giltighet kan prövas finns inte. 

Med stöd från Habermas finner jag att det är nödvändigt för förståelsen att 
forskaren påverkar informanterna i en undersökning, vilket stämmer väl 
överens med den inverkan som diskussionsledaren har vid 
fokusgruppsundersökningar (se metodbeskrivningen nedanför). Eftersom en 
kvalitativ metod som fokusgrupper så uppenbart frångår från det positivistiska 
vetenskapsidealet där forskaren är en strikt neutral observatör, kan den inte 
anklagas för att ge uttryck för skenbar objektivitet. Detta riskerar man dock 
utifrån Habermas resonemang att göra vid kvantitativa undersökningar. 
Statistiska data som exempelvis bygger på svaren på enkäter, kan aldrig ge 
förståelse för hur informanterna påverkades av enkäterna. Jag menar inte att 
kvantitativa undersökningar är fel, eller att kvalitativa undersökningar alltid är 
de bästa metoderna vid samhällsvetenskapliga studier, utan att kvantitativa 
                                                 
53 Habermas, Jürgen, 1984, The Theory of Communicative Action, Vol. 1, s. 102-141. 
54 Habermas, 1984, s. 116. 
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undersökningar ofta alltför lättvindigt förvärvar en missvisande hög status av 
objektivitet. Jag anser dock att fokusgrupper har stor potential att ge både 
intressantare och mer verklighetsanknutna resultat.  

Frågeställningar 
För den sammanställning jag vill göra av de artiklar och rapporter som 
behandlar e-böcker frågar jag mig: 

- Varför vill forskningsbibliotek förvärva e-böcker? 

- Vilken roll framställs e-böcker ha vid forskningsbibliotek? 

- Vilka möjligheter respektive problem innebär e-böcker för strategisk 
informationshantering vid bibliotek? 

Dessa frågeställningar utgör också övergripande frågeställningar för hela 
uppsatsen och är det som främst diskuteras i den avslutande analysen. 
Huvudfrågorna för fokusgruppsundersökningen lyder som följer:  

1) Vilka studie- eller forskningsrelaterade behov tillgodoses respektive 
tillgodoses inte av e-bokstjänsterna? 

2)  Vilka är villkoren för att de studie- och forskningsrelaterade behoven ska 
tillgodoses med hjälp av e-boksmediet? 

Villkoren jag eftersöker svarar mot de eventuella brister som finns i den e-
bokstillgång som erbjuds på SUB idag. De svarar mot vad som krävs för att e-
böckerna ska nyttjas i det vardagliga studiearbetet och utgöra en funktionell del 
i inlärningsprocessen. Jag vill även inhämta information genom att 
uppmärksamma frågorna: 

- Hur ser studievanorna ut för studenter och doktorander? 

- Spelar tidigare erfarenheter in på uppfattningen av e-böcker? 

- Vilken typ av litteratur passar för e-boksmediet? 

- För vem passar e-boksmediet? 

- Är e-boken pålitlig med tanke på eventuellt utrymme som finns för att 
förvanska innehållet?  
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- Är e-boken bra som medium för att användaren ska tillägna sig det 
vetenskapliga innehållet, det vill säga för läsning och förståelse? 

Centrala begrepp  
e-bok – en bok i elektronisk form som tillgängliggörs via internet och som kan 

läsas med hjälp av webbläsare eller särskilda läsprogram på PC, handdator 
eller specialtillverkade läsapparater.   

e-bokstjänst – en kombination av databas för e-böcker och webbaserad 
plattform för sökning och nyttjande av e-böcker. Även kallad aggregator. 

forskningsbibliotek – bibliotek som inrättats vid universitet och högskolor för 
att stödja forskningens och den högre utbildningens behov av litteratur- 
och informationsservice. Forskningsbibliotek finns även vid akademier och 
myndigheter.55 

informationsresurs – en person eller ett slags medium (pappersbok, tidskrift, 
databas, etc.) som tillgängliggör information.  

söktjänst – [inom internet:] tjänst som erbjuds på en webbplats och som är 
inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i 
meddelanden i diskussionsgrupper.56 

Metod 
För att få möjlighet att få information om inställningen till e-böcker hos 
användarna på ett forskningsbibliotek som erbjuder e-böcker, har jag valt att 
göra en fokusgruppsundersökning vid Stockholms universitet. Det är en 
kvalitativ metod där forskningsunderlag insamlas genom ämnesfokuserade 
gruppdiskussioner.57 Här följer en beskrivning av metoden.  

Fokusgrupper 
Fokusgrupper har under de senaste decennierna blivit en populär kvalitativ 
metod inom samhällsvetenskap, särskilt inom sociologi. Utanför akademin är 
metoden flitigt nyttjad vid marknadsundersökningar av olika slag och många 
                                                 
55 Nationalencyklopedin, 2003-06-25. 
 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=173287  
56 Svenska datatermgruppen, 2003-06-25. 
 http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a67  
57 Morgan, David L., 1998, The Focus Group Guidebook, s. 35. 
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handböcker finns publicerade om fokusgrupper inom marknadsföringsområdet. 
Den nyttjas då främst som förstudie där underlag samlas in till att formulera 
frågor för en större kvantitativ undersökning, men på senare tid har det blivit 
allt vanligare att fokusgruppsundersökningen utgör en självständig och 
oberoende metod.58 Kanske har fler liksom jag funnit teoretiska argument för 
metoden hos Jürgen Habermas (se ”Grundvalar för uppsatsen” ovanför).  

I en fokusgrupp samlas ett lämpligt antal deltagare för att diskutera ett 
ämne som valts av forskaren. En mentor leder diskussionen och styr den mer 
eller mindre strukturerat med frågor. Metoden kan beskrivas som ett mellanting 
mellan individuella intervjuer med öppna frågor och deltagarobservationer där 
forskaren är mitt i, och en del av, ett socialt skeende. Eftersom forskaren själv 
bestämmer diskussionsämne får hon mer kontroll än vad hon får vid en 
deltagarobservation, men hon får mindre kontroll än vid individuella intervjuer 
på grund av att interaktionen skapas av gruppens deltagare. Det unika med 
fokusgrupper summeras av David L. Morgan med att de ger den bästa 
möjligheten för insamling av data från grupper som diskuterar teman som är av 
intresse för forskaren.59     

Vilken typ av data som forskaren vill samla in beror på syftet med 
undersökningen. Är tanken att fokusgrupperna ska utgöra en självständig 
metod brukar forskaren rikta in sig på att samla in data som visar på vilka 
attityder och åsikter deltagarna har. Morgan föredrar dock att gå djupare än så 
och betonar att han vill lära om deltagarnas erfarenheter och perspektiv bakom 
deras attityder och åsikter. Han hävdar att folk i allmänhet hellre talar om 
erfarenheter än motsätter sig eller utmanar någon annans åsikt, varför 
gruppdynamiken blir livlig om fokus är på erfarenheter. Inriktningen mot att 
studera deltagarnas perspektiv förklarar han med att dessa utgör grunden för 
attityder och åsikter; ett uppmärksammande av perspektiven ger en förståelse 
för varför deltagarna har de åsikter de har. 

An emphasis on perspectives brings together attitudes, opinions, and experiences in an 
effort to find out not only what participants think about an issue but also how they think 
about it and why they think the way they do.60 

                                                 
58 Morgan, David L., 1997, Focus Groups as Qualitative Research, 1997, s. 30. 
59 Morgan, 1997, s. 16. 
60 Morgan, 1997, s. 20. 
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Styrkor och svagheter 
Den mest värdefulla aspekten hos fokusgruppsmetoden finner Morgan i 
gruppinteraktionen: att deltagarna ger varandra respons och jämför varandras 
frågor och svar. Denna aktivitet påbörjar forskarens analysarbete och gör att 
forskningen vilar på flera analyserande hjärnor.61 Stewart och Shamdasani 
lyfter fram fokusgrupper som en kvalitativ metod med en stor fördel i och med 
att den möjliggör insamling av en rik mängd data formulerade genom 
informanternas egna ord och kontext. Deltagarna får möjlighet att motivera 
sina uttalanden och kan följa upp de associationer som ett uttalande ger hos 
övriga deltagare och omdefiniera sig om de tycker det är nödvändigt.62    

Eventuella svagheter hos metoden finns i att gruppen påverkar vad 
individen säger samt att ämnets karaktär och gruppens grad av engagemang för 
ämnet påverkar resultatet. En dominant eller kunnig deltagare kanske 
förhindrar andra att tala och ett alltför magert informationsunderlag eller 
ostyrig diskussion kan leda till att undersökningen misslyckas helt.63 Stewart 
och Shamdasani tar upp ytterligare problem: generaliserbarheten hindras av att 
fokusgruppsundersökningar är beroende av personer villiga att delta och att 
antalet deltagare är begränsat; forskaren tenderar att lita för mycket till sina 
informanter eftersom diskussionen förs ”live”; summering och tolkning av 
resultaten är svår att genomföra; ledande frågor och kommentarer ger forskaren 
de svar hon vill ha.64 

Orsakerna till att en fokusgruppsundersökning inte är generaliserbar har 
den gemensamt med andra kvalitativa undersökningar: det är alldeles för 
arbetsamt och för kostsamt att genomföra undersökningen med ett statistiskt 
hållbart antal deltagare. Det är oftast också ofruktbart att genomföra studier 
som kräver en relativt stor personlig insats av informanterna om dessa inte 
deltar på eget initiativ utan endast deltar för att de blivit slumpmässigt valda. 
Ett villkor som däremot måste uppfyllas för att fokusgruppsundersökningen 
ska vara giltig är att diskussionen ska vara meningsfull. För att en meningsfull 
diskussion ska kunna skapas måste deltagarna på något vis vara anknutna till 
undersökningsämnet och framför allt villiga att diskutera ämnet tillsammans 
med andra. Detta krav för att skapa mening är jämförbart med Habermas 
argumentering för att ett aktivt deltagande i ett sammanhang är nödvändigt för 

                                                 
61 Morgan, 1997, s. 21. 
62 Stewart, David W. & Shamdasani, Prem N., 1990, Focus Groups. Theory and Practice, s. 12. 
63 Morgan, 1997, s. 15. 
64 Stewart & Shamdasani, 1990, s. 17. 
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förståelse av sammanhanget. Anknytningen till undersökningsämnet lägger den 
nödvändiga grunden för att deltagarna ska kunna engagera sig och skapa den 
förståelse för kontexten som forskaren söker efter. Morgan rekommenderar 
därför att urvalet istället för att väljas ut slumpmässigt motiveras teoretiskt.65  

Problemet med att fokusgruppsdiskussionernas påtaglighet blir alltför 
styrande vid tillämpning av resultaten tas upp i en artikel i Medical Library 
Association. Där redogörs för en fokusgruppsundersökning vid University of 
Texas Southwestern Medical Center at Dallas Library där syftet var att samla 
information om biblioteksanvändarnas framtida behov och önskemål. 
Bibliotekspersonalen beskrivs som ivriga att göra anpassningar efter minsta 
lilla förslag som kommit fram i någon av fokusgrupperna och att det därför 
krävdes undervisning av personalen där de blev påminda om att de borde 
koncentrera sig på de huvudteman som lyfts fram i undersökningen.66 
Anledningen till att det ofta blir denna omedelbara respons på 
fokusgruppsresultat kan enligt artikelförfattarna förklaras med att dessa är mer 
lättbegripliga än de resultat som presenteras efter mer sofistikerade statistiska 
analyser.   

Risken att forskarens frågor är ledande finns alltid inbyggd i 
undersökningar där frågor formuleras. Till viss del är det ju också det som är 
meningen; forskarens frågor ska leda in informanterna på det specifika ämnet. 
Att frågeformuleringarna inte är för slutna är dock en förutsättning för att 
deltagarnas egen tankeverksamhet och interaktion ska stimuleras. I detta 
sammanhang har fokusgrupper fördelen framför till exempel individuella 
intervjuer att individerna i gruppen kan välja att inte svara på frågor till vilka 
de inte anser sig kunna bidra med något eget. De är ”skyddade” bakom 
medvetenheten om att det är det inom diskussionsämnet som berör dem som är 
intressant och inte individens direkta respons till varje fråga.67 

Spontaniteten i gruppinteraktionen är också tänkt att föra med sig 
synergieffekter som att nya idéer skapas. Detta är ett argument som Edward F. 
Fern har granskat i en jämförande studie mellan fokusgrupper och individuella 
intervjuer, där syftet var att generera så många bra idéer som möjligt kring ett 
relativt okänt ämne. Resultaten visar på att med lika många individuella 
intervjuer som det finns deltagare i en fokusgrupp så skapas sammanlagt 

                                                 
65 Morgan, 1997, s. 35. 
66 Higa-Moore, Mori Lou, m.fl., 2002, ”Use of focus groups in a library’s strategic planning process”, s. 
86-92.  
67 Stewart & Shamdasani, 1990, s. 19. 
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betydligt fler nya idéer i de individuella intervjuerna. Men de visar också att 
exempelvis två fokusgrupper om åtta personer vardera producerar lika många 
idéer som tio individuella intervjuer.68 Istället för att genomföra och analysera 
tio intervjuer kan forskaren med lika gott resultat genomföra och analysera 
endast två gruppintervjuer, om syftet är att till exempel göra en 
marknadsundersökning.  

Morgan, Stewart och Shamdasani invänder dock mot uppfattningen att 
fokusgrupper är en lättare och mindre arbetsam metod än exempelvis 
individuella intervjuer. Tidsödande problem uppstår så gott som alltid med att 
organisera träffarna så att de passar samtliga inblandade, mycket noggrann 
förberedelse krävs för att gruppdiskussionen ska fungera och analysen av 
materialet kräver stor arbetsinsats eftersom många olika perspektiv kan 
uppmärksammas och följas upp.69 

Design och struktur 
Det finns tumregler för vad som brukar vara lämpligt vid fokusgruppsdesign, 
men Morgan betonar att enskilda beslut måste tas från fall till fall. De 
tumregler Morgan finner vara de mest frekvent förekommande är: 

a) Deltagarna ska utgöra en homogen grupp av främlingar. 

b) Intervjun ska vara strukturerad med stor moderatorpåverkan. 

c) 6-10 deltagare per grupp. 

d) 3-5 grupper per projekt.70  

Med homogenitet menas att forskaren i gruppsammansättningen har undvikit 
stora skillnader i social bakgrund och livsstil för att deltagarna ska känna sig 
bekväma att tala med varandra och inte hindras av att de upplever varandra 
som alltför olika. Vanliga bakgrundsvariabler att ta hänsyn till är kön, etnicitet, 
ålder och social tillhörighet. Åldern tenderar att vara av störst betydelse, men 
problem uppstår också mycket lätt i grupper där personer med auktoritet 
blandas med personer med lägre status, t.ex. på en arbetsplats. För att nå en 
                                                 
68 Fern, Edward F., 1982, “The Use of Focus Groups for Idea Generation: The Effects of Group Size, 
Acquaintanceship, and Moderator on Response Quantity and Quality”, s 6. 
69 Morgan, 1997, s.14; Stewart & Shamdasani, 1990, s. 123. 
70 Morgan, 1997, s. 34. 
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homogen gruppkonstellation är det därför ofta lämpligt att segmentera 
undersökningens målgrupper.71   

Att deltagarna ska vara främlingar bör enligt Morgan absolut inte ses som 
ett krav. Det viktiga är att vara medveten om att gruppdynamiken blir 
annorlunda i en grupp med främlingar än i en grupp med personer som känner 
varandra. Om inte denna skillnad i gruppdynamik anses vara betydelsefull för 
undersökningen kan praktiska förutsättningar avgöra om det ska vara 
främlingar eller bekanta som träffas. Huvudsaken är att deltagarna är bekväma 
att diskutera med varandra på ett för forskaren användbart sätt.72 

Graden av struktur på gruppdiskussionen rekommenderas ofta vara hög 
eftersom det underlättar jämförelse och analys. Det är med en hög grad av 
struktur som forskaren kan styra diskussionen till att behandla de områden hon 
på förhand har intresserat sig för. En löst strukturerad diskussion innebär ett 
mer flexibelt tillvägagångssätt där de intressanta komponenterna utvecklas 
under undersökningens gång och därmed kräver ett mer omfattande och 
svårsammanställt tolkningsarbete.73  Stewart och Shamdasani anser att ett 
strukturerat upplägg passar undersökningar med specifika informationskrav där 
diskussionen inte behöver gälla det för stunden mest angelägna ämnet för 
deltagarna. Mindre struktur innebär däremot att diskussionen i högre grad 
behandlar det som är av intresse och relevans för deltagarna.74  

Gruppens storlek är avgörande för att diskussionen ska komma igång och 
fungera. Stora grupper tenderar att splittras i flera mindre konversationer 
medan små grupper kanske inte skapar tillräckligt med olika infallsvinklar för 
att diskussionen ska få fart.75 Liksom övriga tumregler är gruppstorleken något 
att ta ställning till efter de unika förutsättningar som finns, varför både färre än 
sex och fler än tio deltagare inte på något sätt är en omöjlighet. Stewart och 
Shamdasani rekommenderar att den övre gränsen för en fokusgrupp är tolv 
deltagare76 medan Krueger hävdar att nybörjare i metoden inte bör ha fler än 
fyra till fem deltagare per grupp77.   

Hur många grupper som bör samlas beror på graden av olikheter mellan 
deltagarna i och mellan grupperna. Präglas de av heterogenitet behövs fler 
grupper, vilket också är nödvändigt vid en löst strukturerad undersökning för 
                                                 
71 Morgan, 1997, s. 36-37. 
72 Morgan, 1997, s. 38. 
73 Morgan, 1997, s. 54. 
74 Stewart & Shamdasani, 1990, s. 11. 
75 Morgan, 1997, s. 42. 
76 Stewart & Shamdasani, 1990, s. 57. 
77 Krueger, Richard A., 1998, Analyzing & Reporting Focus Group Results, s. 98. 
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att möjliggöra stegvis generering och prövande av intressanta delämnen. Är 
deltagarna indelade i segment bör det finnas mer än en grupp per segment för 
att jämförelse grupperna emellan ska vara meningsfull. Om syftet inte är att 
jämföra olika typer av grupper behövs inte lika många fokusgrupper som när 
detta utgör en central del av undersökningen.78 

Analys 
En kvalitativ undersökning som fokusgrupper kännetecknas av att forskaren 
strävar efter att ha få förutfattade meningar och en öppenhet för olika 
alternativ; att uppmärksamma nya idéer, förhållningssätt och uppfattningar är 
av central betydelse.79  Analysen börjar därför redan vid intervjutillfället genom 
lyssnandet. Det är viktigt att vaket och noggrant lyssna för att snappa upp 
innebörden och ge möjlighet till utveckling genom följdfrågor till det som sägs. 

Krueger lyfter fram att det förhållningssätt som bör prägla forskaren under 
analysen inbegriper en ständig prövning av förkunskaperna mot den nya 
informationen som undersökningen ger, analys av meningen med det som sägs, 
samt identifiering av åsikter, idéer eller känslor som upprepas.80 För att 
analysera meningen med utsagorna kan man exempelvis fråga sig om 
informanterna talar om samma sak, vad det är som betonas, hurdant 
engagemanget är, om informanterna ändrar uppfattning, eller om de kunde 
utveckla ett svar när de blev ombedda att göra det. 

Analysprocessen bör enligt Krueger ha fem nyckelkarakteristika:  

• disciplin 

• systematik: sekvenserade frågor, noggrann hantering av data, 
delgivande av rapport till de inblandade etc. 

• definierat protokoll: påminner forskaren om vad som ska 
uppmärksammas och ger tyngd åt undersökningen 

• verifierbara resultat: möjlighet att kontrollera bandinspelningar, 
anteckningar, transkriberingsmaterial etc. 

• multipla vägar till feedback: inse att kritik hjälper.81 

                                                 
78 Morgan, 1997, s. 44. 
79 Krueger, 1998, s. 3. 
80 Krueger, 1998, s. 6-7. 
81 Krueger, 1998, s. 10. 
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Morgan kommenterar att en välstrukturerad analys med förutbestämda 
delområden är passande för tillämpad forskning, där syftet till exempel är att 
göra en utvärdering.82 Det är också särskilt viktigt med en fast struktur om 
fokusgrupperna är uppdelade i segment och ska jämföras. Däremot är det enligt 
Morgan absolut inte något allmängiltigt mål att gruppintervjuernas förfarande 
ska vara konsekvent genom undersökningen; det är snarare ett 
tillvägagångssätt bland andra för att nå de övergripande forskningsmålen.83 
Undersökningar som liksom ”grounded theory” efterhand genererar nya 
angreppspunkter skulle snarare motarbetas av en hög grad av struktur. 

En viktig regel som Morgan tar upp är att man både ska se individens 
agerande i en grupp som beroende av gruppkontexten och att det som händer i 
gruppen beror på individerna som skapar händelserna. Han varnar för att 
sociologin i rädsla för psykologisk reduktionism, där gruppbeteende inte ses 
som något annat än summan av de individuella deltagarnas beteenden, har 
hemfallit åt en form av sociologisk reduktionism, där individernas beteenden 
endast betraktas som en manifestation av grupprocessen.84 Forskaren måste 
försöka hitta en balans där samspelet mellan analys på individnivå samt 
gruppnivå tas till vara. 

                                                 
82 Morgan, 1997, s. 59. 
83 Morgan, 1997, s. 54. 
84 Morgan, 1997, s. 60. 
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2. e-böcker – en presentation 

I detta kapitel redogörs för den pågående e-boksdiskussionen utifrån den 
teoribildning kring strategisk informationshantering som framförs i collection 
management (se ”Teoretiska utgångspunkter” ovanför). Därefter följer en 
presentation av de e-bokstjänster som erbjuds vid Stockholms 
universitetsbibliotek, vilken är ämnad att ge hjälpande bakgrundsinformation 
vid tillgodogörelse av fokusgruppsundersökningen i nästkommande kapitel. 

e-boksdiskussion  
Hanteringen av information beskriven som collection management har jag 
tidigare med hänvisning till Peter Clayton och G. E. Gorman indelat i 
beståndsutveckling, urval, insamling och inköp, tillgängliggörande, 
utvärdering, samt underhåll, bevarande och gallring. Denna indelning använder 
jag mig av här för att beskriva och diskutera e-böcker, eftersom jag vill lyfta 
fram många relevanta aspekter på de möjligheter och problem som e-böcker 
kan innebära för strategisk informationshantering.  

Källmaterialet har jag hämtat ur tidskriftsartiklar, såväl tryckta som 
elektroniska, rapporter, samt genom deltagande vid två e-bokskonferenser: 
”Vart leder e-boken?”, som Biblioteksföreningen ordnade i Stockholm den 15 
november 2002, samt ”E-böcker på vetenskapliga bibliotek – erfarenheter från 
den nya publiceringsekologin”, anordnad den 12 december 2002 vid Göteborgs 
universitet med stöd från BIBSAM.     

Beståndsutveckling 
Att arbeta med beståndsutveckling av en informationsresurs beskrivs av 
Clayton och Gorman i stora drag som att utarbeta en strategisk plan för denna 
resurs, samt genomdriva och följa upp planen. Eftersom e-böcker är ett nytt 
medium som olika ideella såväl som kommersiella aktörer prövande utvecklar 
på sitt sätt, kännetecknas de bibliotek som inskaffar e-böcker som en del av sin 
beståndsutveckling av en osäkerhet gentemot planeringen för dem. Katarina 
Jandér visar i sin magisteruppsats om implementeringen av e-böcker vid 
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forskningsbibliotek i Sverige att inget av de fyra biblioteken hon undersökte 
hade utvecklat något klart definierat mål eller några formella strategiska planer 
för e-böckerna.85 E-bokssatsningarna handlar främst om en pröva-på-
verksamhet och att följa med i den instabila branschen för att förstå dess 
utveckling. Mats Cavallin från Göteborgs universitetsbibliotek hänvisar till det 
pragmatiska uttrycket ”learning by doing” och menar att detta förhållningssätt 
är nödvändigt för att kunna vara aktiv i denna tidiga utveckling av e-
boksmarknaden.86 E-böckerna betraktas även som en naturlig evolution av det 
elektroniska mediet, vars utveckling biblioteken är mer eller mindre skyldiga 
att sprida och undervisa om enligt svensk IT-politik. I propositionen Ett 
informationssamhälle för alla formuleras en nationell strategi som riksdagen 
senare godkände:  

Regeringen föreslår [...] att statens insatser främst ska prioritera tre uppgifter. Dessa är: 
tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgänglighet till informationssamhällets 
tjänster.87  

Men pröva-på-verksamheten är kostsam om priset för att följa med 
utvecklingen utgör en stor del av bibliotekets förvärvsbudget. Susan Sawyer 
poängterar efter en studie av e-böckers roll vid bibliotek att biblioteken 
behöver veta vad de vill med e-böcker för att kunna söka möjligheter att 
samarbeta med e-boksindustrin och driva de frågor som är av betydelse för 
biblioteksverksamheten.88 Utan någon tydlig målformulering menar Sawyer att 
e-böcker på bibliotek riskerar att endast användas som marknadskanal för 
förlagen, där både användare och bibliotek kan testa en bok i elektroniskt 
format, för att sedan lockas att köpa det tryckta exemplaret.  

Sawyers farhågor verkar rimliga när man tar del av de argument e-
boksföretaget ebrary använder för att värva förlag till att bli medarbetare. 
Ebrary har öppet motiverat förlag att publicera sina böcker elektroniskt genom 
ebrary med argument om att det dels är ett idealt sätt att marknadsföra den 
tryckta boken, särskilt för lite äldre titlar ännu ute i handeln men också för nya 
titlar som man vill lansera på bred front, dels innebär att vinster är att hämta 
utan några egentliga ekonomiska utgifter. Det sistnämnda argumentet syftar till 
att ebrary baserar sin teknologi på förläggarstandardformatet PDF, varför ingen 
                                                 
85 Jandér, 2002, s. 71. 
86 Anteckningar från konferensen “Vart leder e-boken”, 021115.  
87 Proposition 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla. 
88 Sawyer, Susan K., 2001, “Electronic books: their definition, usage and role in libraries”. 
 http://libres.curtin.edu.au/libres12n2/ebooks.htm (030806) 

 33 

http://libraries.curtin.edu.au/libres12n2/ebooks.htm


särskild omvandlingsprocess måste föregå publiceringen av böcker på ebrarys 
plattformar. Förutom förväntad ökad försäljning av tryckta böcker lyfter ebrary 
fram att det finns vinster att hämta genom avtalslicenser med institutioner av 
olika slag, däribland givetvis bibliotek.89 

En alternativ strategi till att göra e-bokssatsningar genom att köpa tjänster 
av e-boksföretag är att biblioteket själv ordnar en e-boksdatabas och en 
webbplattform för tillgängliggörande av e-böckerna, för att sedan själv köpa in 
elektroniska dokument från förlagen. Det kräver dock en hel del administration 
och tekniskt kunnande för att kunna garantera den säkerhet för e-
boksinnehållet och det underhåll en sådan anläggning kräver. Adobe Systems 
Incorporated säljer system för denna slags e-bokshantering.90 

Genom Ebook Task Force, ett projekt drivet av Joint Steering Committee 
for Shared Collections vid California Digital Library, har det utarbetats 
rekommendationer till förhållningssätt gentemot e-boksmarknaden.91 
Rekommendationerna har formulerats efter analys av enkätundersökningar på 
olika akademiska bibliotek samt information om e-boksmarknaden. Med 
utgångspunkt i att branschen präglas av instabilitet lyfter de fram vikten av att 
följa och avläsa utvecklingen av marknaden, utbilda bibliotekarier om e-
böcker, uppmärksamma och påverka behovet av utveckling av e-
boksstandarder, förbättrad teknologi för smidigare e-boksanvändning, samt 
varaktiga, funktionella prismodeller.92 Fortsättningen av detta uppsatskapitel 
bör kunna kasta ljus över vad Ebook Task Force menar med sina 
rekommendationer. 

Urval 
Bland de sex urvalskriterier som Clayton och Gorman presenterar handlar ett 
om vilket format som är att föredra för ett verk. Detta kriterium är högst 
aktuellt att fundera över vid en diskussion om e-böcker. Det elektroniska 
formatet förklaras i de flesta artiklarna som behandlar e-böcker vara bäst 

                                                 
89 ”ebrary: Publishers”, http://www.ebrary.com/publishers/channels.jsp (030215) Webbplatsen ändrades 
dock våren 2003. 
90 ”About Adobe – Press Room”, 
 http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200209/ACS_4.html (030813) 
91 Coyle, Karen, m.fl., 2001, Ebook Task Force Report, Joint Steering Committee for Shared Collections, 
California Digital Library, University of California. 
 http://www.cdlib.org/about/publications/ (030815) 
92 Coyle, m.fl., 2001, s. 14-15. 
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lämpat för korta texter och för referensuppgifter.93 Detta motiveras med att det 
är smidigt att använda de söktjänster som är kopplade till elektroniska 
dokument för att hitta specifika avsnitt och svar på uttalade frågor, samt att 
läsning på skärm är för arbetsamt för möjligheten att tillägna sig långa 
elektroniska texter. Således ses romaner i e-boksformat som särskilt olämpligt, 
liksom teoretiskt komplicerade verk som kräver ingående, linjär läsning. 

Den typ av läsning som förknippas med att söka upp fakta och ett behov av 
att läsa kortare stycken i olika böcker är fackstudier. Bill Schilit, amerikansk 
forskare inom datavetenskap, kallar det för analytiskt läsande, ”analytic 
reading”.94 Att fackstudier är det som studenter bör syssla med större delen av 
sin tid är en orsak till att studenter framställs som den målgrupp med störst 
nytta av e-böcker i många sammanhang där e-böcker diskuteras.95 Andra 
orsaker till att e-boksmarknaden anses finnas bland studenter är att stora 
litteraturomfång ska införskaffas för studierna, vilka genom e-bokstjänster kan 
komprimeras radikalt och samlas på ett ställe, samt studenters välutvecklade 
datorvana.96 Därmed finns argument som talar för att kurslitteratur är lämpad 
för det elektroniska formatet. Vid tillfällen då elektroniska böcker innehåller 
viktiga vetenskapliga verk som inte existerar i något annat format, påpekar 
Clifford Lynch att vetenskapliga bibliotek inte har mycket annat val än att 
ordna tillgång till dessa e-böcker.97  

Genom direkt kontakt med förlag, eller genom exempelvis e-bokstjänsten 
netLibrary, kan forskningsbibliotek precis som vid inköp av tryckta böcker ha 
kontroll över det urval av titlar som införskaffas. E-böckerna köps in titel för 
titel jämförbart med hur man gör förvärv för övrigt. Därmed ligger ansvaret för 
dessa e-bokssamlingars kvalitet till stor del på förvärvsbibliotekarierna själva.  

Under det senaste året har främst e-boksföretaget ebrary varit på stark 
frammarsch med sin biblioteksanpassade e-bokstjänst ebrarian, där tillgång 
erbjuds till en hel e-bokssamling om tusentals titlar inom olika ämnen och från 
olika förlag. Det färdiga paketet med e-böcker innebär ett oerhört snabbt 
förvärvande av en stor mängd ny litteratur, men urvalet sker inte längre inom 

                                                 
93 Bl.a. Hughes, Carol Ann, 2001, “The Myth of ’Obsolescence’: the Monograph in the Digital Library”, 
s. 116; Lynch, 2001, s. 8; Sottong, Stephen, 2001, “E-Book Technology: Waiting for the ‘False 
Pretender’”, s. 10. 
94 Schilit, Bill, 1999, “Why e-Read? Finding Opportunities In the Merger Of Paper and Computers”. 
 http://www.futureprint.kent.edu/articles/schilit01.htm (030815) 
95 Bl.a. Hawkins, Donald T., 2002, “Electronic books: reports of their death has been exaggerated”; 
Tennant, Roy, 2000, “The emerging role of e-books”; Sawyer, 2001. 
96 Sawyer, 2001, s. 4. 
97 Lynch, 2001, s. 36. 
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bibliotekets väggar. Frågan är hur biblioteket ska kunna svara för kvaliteten 
hos denna litteratur när förvärvsbibliotekarien inte har kontrollen över det 
urval som görs. Bland andra Thomas Peters anser att den stora utmaningen för 
förvärvsansvariga nu är att analysera förlagens och e-boksleverantörernas 
urvalskriterier.98  

En oro finns över att boken i de kretsar där e-boksmediet utvecklas endast 
betraktas som en teknologi i mängden. Karen Coyle ger uttryck för denna oro 
när hon hävdar att många av dem som är involverade i e-boksutvecklingen är 
datatekniker utan förlagsförbindelse som inte för någon diskussion kring e-
böckernas inverkan på förlagsverksamhetens humana, sociala och intellektuella 
värden.99 Coyle menar att e-boksföretagen består av många åtskilda enheter 
som arbetar på egen hand vars första prioritet inte är att se till de möjligheter 
det elektroniska mediet erbjuder för till exempel synskadade människor, utan 
främst strävar efter att snabbt få igång en vinstdrivande affärsverksamhet. 
Standarder för e-boksmediet utarbetas på flera olika håll och det krävs en hel 
del granskning av tekniken för att som köpare få klart för sig vilken produkt 
man helst bör satsa på. Coyle påpekar att bibliotekarier måste vara medvetna 
om att det inte är bibliotekens intressen som driver marknaden.100 

Parallellt med trenden mot att e-boksurvalet görs av förlaget eller e-
boksleverantörerna själva genom distribution av färdiga databaser, så finns en 
rörelse som för användare närmare förlag och leverantör. I takt med att alltmer 
av det som förlagen publicerar också förmedlas elektroniskt via e-boksföretag 
får användarna själva större ansvar för vilket urval som görs. Det står enligt 
Thomas Peters användaren snart fritt att välja mellan så gott som allt som 
publiceras och tack vare internet uppstår direkt kontakt mellan förlag och 
användarnas viljor, en kontakt som innebär ett ökat kundinflytande på 
individnivå.101   

Användaren tenderar också att få allt större inflytande på utseendet och 
ämnesinriktningen på de databasplattformar hon nyttjar genom möjligheten att 
skapa en så kallad personlig profil som är kopplad till login-koden. Som 
personlig kund på en e-bokstjänst kan användaren genom denna teknik skapa 
sig en egen inriktning på det material som hon finner på tjänsten. Materialet 
som presenteras efter en personlig profil väljs ut maskinellt enligt kodningen 

                                                 
98 Peters, 2000, s. 139. 
99 Coyle, Karen, 2001, “Stakeholders and the standards in the e-book ecology: or, it’s the economics, 
stupid!”, s. 315-316. 
100 Coyle, 2001, s. 316.  
101 Peters, 2000, s. 145. 
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av de personliga urvalspremisserna. Den tekniska begränsningen måste således 
tas med i beräkning: användarens profil styrs maskinellt och kräver därför 
mycket avancerad teknik för att generera både ett välomfattande och 
ämnesspecifikt urval. Ett exempel på ett individanpassat gränssnitt, vilket dock 
inte är kopplat till någon e-bokstjänst, är MyLibrary som används vid bland 
annat Lunds universitetsbibliotek.102  

Den direkta kontakten mellan förlag och kund kan dock bli ett dilemma för 
kundens integritet. Ett scenario kan vara att förlagen gör det till rutin att genom 
någon slags ”spyware” inventera kundernas e-bokssamlingar och därmed få 
uppgifter som kan utnyttjas för ekonomiska och politiska syften.103 I 
sammanfattningen som Lucia Snowhill gör av California Digital Librarys 
Ebook Task Force finns en uppmaning till bibliotek som tänker satsa på e-
böcker att undvika login-krav, eftersom detta innebär kontroll av den enskilda 
användaren och därmed fara för intrång i privatlivet.104 Ebook Task Force 
pläderar för att det i distributionskedjan för e-böcker bör bli praxis att 
innehållet separeras från den utrustning som behövs för att få tillgång till det. 
På detta sätt menar man att användarnas valmöjlighet av externa hjälpmedel 
maximeras samtidigt som det skulle stå ägaren fritt att använda innehållet i 
olika sammanhang, som till exempel att skicka det vidare som fjärrlån.105 

Insamling och inköp                                                                                                             
De inköpsmodeller som erbjuds från e-boksföretag kan som tidigare sagt vara 
en prenumeration på en hel databas med förvalda titlar, liksom för ebrary, lika 
väl som att tillgång till individuella titlar köps in för en engångssumma, som 
för netLibrary. Marknaden har prövat sig fram ett tag med olika varianter. Ett 
stort problem för biblioteken har varit de höga priserna. Stephen Sottong menar 
att både inköp och kontinuerlig kostnad visar på mycket högre pris för 
elektroniska böcker jämfört med tryckta. En prenumeration på en e-bokstjänst 
blir en ständigt återkommande utgift, men priset blir också högt beroende på 
den hårdvara som krävs för tillgodogörelse av e-boken, vilken måste 
underhållas och uppgraderas kontinuerligt.106  

Ett alternativ till den stora prenumerationskostnaden för ett system där 
tillgång finns till en mycket stor elektronisk samling kan vara att använda sig 

                                                 
102 Leamon, Pat, 2001, “MyLibrary at Lund University”. 
103 Lynch, 2001, s. 30. 
104 Snowhill, Lucia, 2001, “E-books and Their Future in Academic Libraries”. 
105 Coyle, m.fl., 2001, s. 14. 
106 Sottong, 2001, s. 9. 
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av en ”pay-per-use”-modell, där biblioteket, eller privatpersonen, står för 
kostnaderna för exakt så mycket som används av de tillgängliga e-böckerna. 
Ebrary försökte sig på en variant av denna modell vid företagets första 
bibliotekssatsning på bland annat Stockholms universitetsbibliotek, där 
sökning och läsning på skärm var gratis medan avgifter drogs för utskrift och 
kopiering. Modellen fungerade dock inte så bra enligt ebrary, utan 
administrationen för att sammanställa alla små avgifter som skulle dras efter de 
data som uppvisades på användarnas individuella konton blev för omständlig.107 
Detta är dock den modell som ebrary i en något reviderad variant fortfarande 
använder sig av för sin konsumentinriktade e-boksverksamhet, där de vänder 
sig direkt till privatpersoner genom en fritt tillgänglig webbplats på internet.108 

Det faktum att elektroniska resurser så ofta mot en avgift tillgängliggörs 
till biblioteket och dess användare snarare än ägs av biblioteket är ett i 
sammanhanget centralt diskussionsämne. Clifford Lynch är mycket skeptisk 
till den flyktighet som inbegrips i sådan uthyrningsverksamhet: 

…for digital works that will carry the same cultural role and importance that the printed 
book carries today, arrangements that go beyond pay-per-view to permanent access and 
‘ownership’ of copies will be essential as a matter of public policy.109 

Lynch betonar att texter som bevaras i böcker representerar det viktigaste 
kulturella och intellektuella arvet vi har, varför den kontroll som förlag och e-
boksföretag får över digitala verk genom monopol på äganderätten hotar 
yttrandefriheten. Han hänvisar till den historiska ”first sale doctrine” och 
menar att det regelverk den står för alltid har utgjort ”the lifeblood of 
libraries”.110 ”First sale” beskriver Lynch som att en ägodel kan användas hur 
mycket som helst så länge som ägodelen håller och så länge som det finns 
teknologi för att nyttja den, samt att det står ägaren fritt att låna ut eller sälja 
vidare objektet i fråga.  

Den främsta orsaken till att förlagen ogärna säljer äganderätt till e-böcker, 
är att digitala medier är lättare att manipulera och masskopiera än exempelvis 
tryckta böcker, vilket enligt förlagen innebär att de förlorar stort ekonomiskt 
om inte e-boksåtkomsten regleras. Regleringen har främst gått ut på att genom 
krypteringsteknik inkludera restriktioner i den mjukvara som krävs för e-
                                                 
107 Anteckningar från informationsmöte med Wilhelm Widmark, SUB 030211. 
108 ”ebrary, Inc.”, http://shop.ebrary.com (030815). Tjänsten är reviderad sedan maj 2003 på så sätt att ett 
användarkonto måste skapas med en insats om minst $5 innan e-böckerna kan användas.  
109 Lynch, 2001, s. 41. 
110 Lynch, 2001, s. 23. 
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böckerna, något som bland andra Howard Falk kallar för ”Reader Restriction 
Software”.111 Det oönskade manipulerandet och kopierandet utgör också ett 
allmänt hot mot upphovsrätten, varför särskilda paragrafer med restriktioner 
för digitala verk formuleras i upphovsrättslagar världen över. Att formulera 
lagtexter för en sådan föränderlig verksamhet som informationsteknologi är 
förstås vanskligt. Exempelvis den amerikanska Committee on Intellectual 
Property Rights in the Emerging Information Infrastructure efterfrågar 
förändringar i den amerikanska förordning som tillkom 1998, Digital 
Millennium Copyright Act, för ett större utrymme för ickekommersiellt bruk 
och en utökad utveckling av krypteringsteknik som komplement till mer 
övergripande lagar kan användas mot missbruk av digitala verk.112 

På grund av att e-boksdistributionen inte följer ordinarie försäljningsrutiner 
är det extra viktigt att ha koll på lagar och juridiska förfaranden vid förvärv av 
e-böcker, liksom för övriga elektroniska informationsresurser. Oftast måste 
bibliotek och leverantör komma överens om ett licensavtal. Hur avtalen 
formuleras är avgörande för hur e-böckerna får användas och därför är det 
vanligt att bibliotek samarbetar i så kallade konsortier för att förhandla fram 
bra villkor för biblioteken gentemot förläggare och leverantörer. I en rapport 
från Handelshögskolan i Stockholm framkommer att de förhandlingar som 
utförts av det svenska konsortiet BIBSAM gällande tidskriftsdatabaser har gett 
resultat i form av fjärrlånemöjligheter, walk-in-use, samt arkivering, men att de 
ekonomiska vinsterna varit marginella.113  

Den ovan nämnda Committee on Intellectual Property Rights lyfter fram 
att det är viktigt för offentliga institutioner att slå vakt om upphovsrättslagens 
huvudmål, så att en fungerande praxis för nyttjandet av intellektuella verk i 
ickekommersiellt syfte kan införas även för digitala medier.114 Det huvudmål 
som finns för upphovsrättslagen kan åtminstone i amerikanska sammanhang 
helt kort beskrivas vara att främja utvecklingen av samhällsuppbyggande 
vetenskap och konst.115 Vissa inskränkningar i upphovsrätten tillåts i många 
länder med hänvisning till detta, eller liknande, huvudmål. I USA återfinns 
inskränkningar i avdelning 107 i copyrightdeklarationen, där rättigheterna till 

                                                 
111 Falk, Howard, 2001, “What is fair use of ebooks?”, s. 349. 
112 The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, 2000, Committee on Intellectual 
Property Rights in the Emerging Information Infrastructure, s. 14. 
 http://books.nap.edu/books/0309064996/html/index.html (030815) 
113 Robertsson, Leif & Thomson-Roos, Eva, 2003, Elektroniska resurser. Statistik och utvärdering, s. 34. 
114 The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, 2000, s. 102. 
115 The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, 2000, s. 19. 

 39 

http://books.nap.edu/books/0309064996/html/index.html


”fair use” finns formulerade. I Sverige är det upphovsrättslagens andra kapitel 
som gäller. Där står bland annat att offentliga bibliotek, arkiv och museer  

...har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram, för bevarande-, 
kompletterings- eller forskningsändamål, för utlämning till lånesökande av enskilda 
artiklar eller korta avsnitt eller av material som av säkerhetsskäl inte bör utlämnas i 
original eller för användning i läsapparater.116 

Att värna om dessa rättigheter genom att se till att licensavtalen ger möjlighet 
för biblioteken att göra kopior även av e-böcker är mycket viktigt för att 
biblioteken ska kunna utföra sina uppgifter. Upphovsrättslagen begränsar dock 
möjligheten att lämna ut kopior till att endast gälla papperskopior, varför 
bibliotek, arkiv och museer inte är tillåtna att överföra digitala kopior av 
exempelvis ett kapitel i en e-bok till en låntagare. Riktigt klumpig blir denna 
begränsning vid fjärrlån av elektroniskt material, eftersom de elektroniska 
dokumenten som lätt skulle ha kunnat bifogats i ett mail till låntagaren istället 
måste skrivas ut och antingen faxas eller skickas med ordinarie post.117 

Tillgängliggörande 
Den största fördelen med elektroniska böcker anses vara deras löften om 
ständig tillgänglighet där fungerande internetuppkoppling finns. Som digitalt 
medium erbjuder de snabb, enkel, billig och effektiv publicering och 
distribution. De suveräna utsikter detta ger för samarbetet mellan bibliotek och 
fjärrlåneverksamheten reduceras dock väsentligt på grund av de nyss beskrivna 
fjärrlånereglerna, om det inte i licensavtal uttryckligen formulerats att digital 
kopiering för fjärrlån är tillåten. Att göra utskrifter av hela monografier som 
finns i e-boksformat på samma sätt som elektroniska tidskriftsartiklar skrivs ut 
och postas vid fjärrlån, är heller inget genomförbart alternativ, även om det 
enligt avtal skulle vara tillåtet. Detta poängteras av bland andra Lucia Snowhill 
och hon påpekar vidare att e-boken därför endast kan utgöra supplement till 
tillgängliga tryckta exemplar, om stöd till den öppna forskningen även i 
fortsättningen ska ges av biblioteken.118 

Det verkar som att den stora fördelen för användarna av e-böcker, 
lättillgängligheten, också är den stora stötestenen för e-boksföretagen som vill 

                                                 
116 16 § URL. 
117 Broms, Susanna, ”Från när till fjärran – fjärrlån i e-miljö”. Seminarium vid BIBSAM:s konsortiedag 
021010. http://www.kb.se/bibsam/dbupphdl/kursokonf/2002/anteckn_konsdag.htm (030806) 
118 Snowhill, 2001. 
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nå kommersiell framgång med verksamheten. Jämförelser görs med tryckta 
böcker som måste läsas av en person i taget och inte kan användas av samtliga 
läsare samtidigt, vilket är möjligt med en e-bok tillgänglig på internet. Oron 
över den ekonomiska förlust denna jämförelse antyder, har inneburit att till 
exempel netLibrary säljer åtkomst av e-böcker som gäller för en användare i 
taget. Om ett bibliotek önskar ge möjlighet till flera användare att läsa boken 
samtidigt, måste det köpa rättigheten till ännu en åtkomst, precis som flera 
exemplar köps in av vanliga tryckta böcker. Detta förfarande kritiseras hårt.119 
Att e-boksproducenter fruktar sin produkts största och mest konkurrenskraftiga 
potential, det vill säga tillgängligheten, anses inte vara särskilt fruktbart för 
arbetet att etablera en marknad för e-böcker. Snowhill efterlyser exempelvis 
mer flexibla och kreativa affärsmodeller där både möjligheten att läsa delar ur 
böcker kombineras med utrymme för ett rimligt antal samtidiga användare.120  

Enbart det faktum att en text finns att tillgå tjugofyra timmar om dygnet sju 
dagar i veckan på internet är ingen garant på att tillgängligheten är enastående.  
Användaren måste först och främst ha god tillgång till en högpresterande 
internetuppkoppling och även om hon har det kan tillgängligheten reduceras av 
att hon upplever sig låst vid att sitta framför datorskärmen och läsa. E-böcker 
beskrivs ofta som obekväma, eftersom de inte går att ta med överallt där man 
behöver dem eller där man kan sitta bekvämt.121 Donald Hawkins, chefredaktör 
för Information Today, skriver att förekomsten av billiga, portabla läsapparater 
av hög kvalitet är en förutsättning för att e-böcker ska slå igenom på 
konsumentmarknaden, men att tillgången till e-böcker som den ser ut idag 
fungerar för studiearbete.122 Hawkins tror dock inte att tillräckligt billiga och 
bra läsapparater kommer att finnas inom någon snar framtid.  

Förutom de teknologiska förutsättningarna krävs också att kvalitativa 
aspekter på e-böcker relaterade till förmågan att använda, uppskatta och 
föredra e-böcker tillgodoses. Monica Landoni, Ruth Wilson och Forbes Gibb 
har presenterat resultat från två projekt som visar på att de kvaliteter som 
behövs generellt handlar om att e-boken måste påminna om och vara 
konsekvent med den traditionella boken.123 Samtidigt uttrycks från många 
artikelförfattare en förväntan på att de nya möjligheter som det elektroniska 

                                                 
119 Saunders, Pam, 2001, Ebooks in Victorian Libraries. Findings from the USA. 
120 Snowhill, 2001. 
121 Blumenstyk, Goldie, 2001, “Total Resource Guide: the Skinny on e-textbooks…”. 
122 Hawkins, Donald T., 2002, “Electronic books: reports of their death have been exaggerated”. 
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mediet för med sig ska revolutionera människans förhållande till texter och 
skapa nya, utvecklande rutiner för forskning. Den allmänna hållning som 
dominerar är dock att en sådan utveckling inte kan pressas fram utan att 
förändringen måste ske stegvis genom att e-böcker produceras i samverkan 
med gällande uppfattningar om vad som är kvalitet.124  

För implementeringen av e-böcker på bibliotek framförs införandet av e-
böckernas katalogposter i den egna bibliotekskatalogen vara central. På detta 
sätt blir användarna automatiskt uppmärksammade om den nya tillgången till 
böcker när de är i behov av den.125  

Utvärdering 
De undersökningsrapporter om e-böcker som jag tagit del av uttrycker i de 
flesta fall en vilja att kontrollera om e-böcker utgör en god service enligt 
användarnas egna uppfattningar. Några undersökningar om vad bibliotek anser 
om e-böcker som informationsresurs har jag också funnit. Sammantaget finns 
det dock få undersökningar gjorda som har kunnat ge utvärderingsunderlag för 
bibliotek med e-böcker. Det finns häpnadsväckande få 
användarundersökningar överlag inom e-boksbranschen med tanke på att 
produktutvecklare brukar ha som praxis att noggrant undersöka 
användbarheten hos nya produkter innan de släpps på marknaden.126 

Användarundersökningarna är grundade i en något förvirrande blandning 
av olika sätt att betrakta e-böcker: de flesta definierar dem som elektroniska 
dokument av olika format som avgör hur de kommer i uttryck, medan andra 
likställer e-böcker med läsapparater särskilt konstruerade för att presentera 
elektroniska texter. Resultaten tenderar ändå att behandla samma sak, nämligen 
vilka egenskaper hos e-boksmediet som användarna föredrar och vilka 
egenskaper de anser vara önskvärda, med den tryckta boken som jämförelse. 
Undersökningsobjekt är således främst e-bokens design och de tjänster som 
kan kopplas till gränssnittet för att underlätta användning, det vill säga e-
boksmediet snarare än innehållet. 

En tidig och mycket omfattande användarundersökning har genomförts 
genom The Columbia University Online Books Evaluation Project, där 
universitetsanslutnas anammande av och reaktioner mot en liten mängd 
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elektroniska böcker utvärderades under åren 1995-1999. Genom 
enkätundersökningar bland studenter, individuella intervjuer och 
gruppintervjuer med forskare, samt en online-enkät för forskare, framkom att 
fördelarna med online-böcker ansågs vara den omedelbara tillgången, lätt 
navigering och sökning, samt möjligheterna att bland annat göra markeringar, 
länkas vidare från texten till andra internetkällor, kopiera och skriva ut 
dokumentet. Referensböcker i elektroniskt format visades vara särskilt 
välanvända, medan en ovilja uttrycktes mot att läsa längre texter online.127  

Resultat liknande dem från Columbia University återkommer i de övriga 
användarundersökningarna. Stanley Wearden, Associate Professor vid School 
of Journalism and Mass Communication, Kent State University, rapporterar 
exempelvis om att en enkätundersökning vid Kent State University gav 
resultatet att egenskaper hos läsapparater som värderas högt är goda 
navigeringsmöjligheter i texten (dvs. lätt att bl.a. förflytta sig mellan sidor eller 
olika kapitel), länkning från ord till ordböcker och uppslagsverk, samt 
sökmöjligheter.128 Nancy Gibbs sammanfattar en enkätundersökning om e-
böcker och läsapparater vid North Carolina State University Libraries med 
orden: ”for those titles you need to consult occasionally for research, reference, 
or quick look, these alternatives offer promise”.129 Utifrån ännu en amerikansk 
enkätundersökning, genomförd vid Texas A&M University, rapporterar 
Pauline Melgosa, Pamela Mennel och Suzanne Gyeszly att studenter och 
forskare uppskattar tillgängligheten som elektroniska informationsresurser 
erbjuder via internet, men att de flesta föredrar tryckta böcker framför e-böcker 
eftersom de är bekvämare att använda.130 

Att samla in data genom enkäter är uppenbarligen populärt för 
användarundersökningar. Vid sidan av Online Books Evaluation Project har 
dock även John Messing vid Charles Sturt University redovisat en 
användarundersökning om e-böcker där flera kompletterande metoder 
använts.131 Messings studie är också tidig i sammanhanget, den publicerades 
1995. Syftet var att undersöka användningen av webbaserade e-böcker som 
läromaterial för att kunna utveckla dessa till gagn för distansutbildningen 
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genom att i större utsträckning utnyttja det elektroniska mediets potential. De 
metoder som användes var analys av loggfiler som avläst användarnas 
interaktion med e-böckerna, enkätundersökning, samt djupintervjuer via 
telefon. Bland synpunkterna som kom fram var att den enskilt största 
nackdelen med e-boken var att tillgången till den är obekväm: om den inte 
skrivs ut måste den släpas på i en laptop för att vara tillgänglig där man 
behöver den. Detta påminner om Melgosa, Mennel och Gyeszlys resultat om 
att tryckta böcker är mer bekväma, vilket visar på att tillgänglighet inte är 
liktydigt med användbarhet.  

En riktigt påkostad e-boksutredning har genomförts i Storbritannien där 
Joint Information System Committee, JISC, har drivit projektet EBONI med 
syftet att utarbeta rekommendationer för publicering av akademiskt inriktat 
undervisningsmaterial på internet.132 Inom ramen för EBONI utvecklades en 
metodologi för utvärdering av e-böcker genom användarundersökningar, där en 
rad olika utvärderingstekniker föreslås: att mäta hur lång tid det tar för 
användare att finna rätt svar på enkla såväl som intellektuellt krävande 
uppgifter, observera beteenden vid informationssökning, samt inhämta 
användarnas subjektiva uppfattningar genom webbaserade 
enkätundersökningar eller individuella intervjuer.133 För EBONI-projektet 
påstås samtliga tekniker ha använts med ungefär etthundra studenter, lärare och 
forskare vid University of Strathclyde som informanter. De rekommendationer 
undersökningarna har resulterat i behandlar ganska ingående de komponenter 
som är vitala för e-böcker, som till exempel innehållsförteckning, index, 
söktjänster, tydlig struktur, kortfattade stycken, samt verktyg för att sätta 
bokmärken, textmarkering och hämta noter. Detta kan förutom att vara en 
utgångspunkt vid egenproduktion av e-böcker användas som checklista vid 
förvärv av en e-bokstjänst.  

För ett forskningsbibliotek som redan har en e-bokssamling är det viktigt 
att utvärdera vilken typ av litteratur som används, d.v.s. vilka ämnesmässiga 
innehåll som bäst fungerar i e-boksformatet. Med en kommersiell e-bokstjänst 
hamnar alla data om användningen hos e-boksföretaget, varför det bör vara 
avtalat att företaget förser biblioteken med tydlig användarstatistik för att 
kunna bedriva denna delen av biblioteksverksamheten effektivt.134 Ett alternativ 
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är att som vid Texas A&M University Libraries bli försedd med mjukvara för 
datainsamling till användarstatistik för att biblioteken själva direkt ska få den 
information de behöver.135 Vid Texas A&M University visades det sig att de 
mest använda ämneskategorierna var datavetenskap, ekonomi, samt teknologi- 
och ingenjörslitteratur.  

Underhåll, bevarande och gallring 
För de sista viktiga komponenterna i CM finns mer frågetecken än förslag till 
svar. Klart är att e-böcker i jämförelse med tryckta böcker kräver minimalt med 
fysiskt förvaringsutrymme. Det är också klart att e-böcker till skillnad från 
tryckta böcker kräver viss utrustning för att kunna tillgodogöras, en utrustning 
som behöver kontinuerligt underhåll. Denna utrustning består för användarens 
del av någon slags dator och en internetuppkoppling, medan leverantören 
behöver datorer med starka processorer och stort lagringsutrymme, databaser, 
en webbplats för presentation av e-böckerna, etc. Med kommersiella e-
bokstjänster ingår självklart underhåll av e-böckerna i priset; biblioteken har 
inte själva ansvar för databaserna, utan betalar bara för åtkomst av böckerna, 
resten sköter e-boksföretaget. Detta hyllas av Brian Stern och Lynn Silipigni 
Connaway som menar att när bibliotekarieresurserna befrias från stämplandet 
och hyllplacerandet av böcker så finns större utrymme för den viktiga 
pedagogiska rollen. Stern och Connaway pläderar därför för ett nära 
partnerskap med leverantörer och förlag.136 

Problemet med att köpa licenser till stora elektroniska databaser, typ 
ebrary, är att om vissa titlar försvinner på grund av att leverantörens avtal med 
förlaget har upplösts, eller leverantör/förlag väljer att ta bort dem av något 
företagsmässigt skäl, eller om biblioteket inte vill fortsätta abonnemanget för 
att licensen blivit för dyr, så försvinner tillgången till det som biblioteket redan 
har satsat en massa pengar på och räknat till sin samling. För elektroniska 
tidskrifter har detta problem länge diskuterats. En möjlig lösning är icke-
vinstdrivande fulltextarkiv av den typ som representeras av JSTOR, där 
publikationer blir tillgängliga som är tre till fem år gamla, enligt avtal som 
slutits med upphovsrättsinnehavaren.137 Någon generellt gällande lösning för 
elektronisk arkivering finns dock inte.  
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En utmaning för att ge långsiktig tillgång till arkiverade elektroniska 
dokument är det kontinuerliga underhåll och den uppgradering som krävs för 
att inte nya tekniska standarder ska göra materialet oåtkomligt. Något slags 
migrationssystem för detta arbete måste finnas där även en innehållslig 
kvalitetskontroll är inkluderad, men ingen vet riktigt hur det skulle fungera 
eller vad det kan kosta.138 Mer eller mindre neutrala format, som till exempel 
XML, diskuteras för att undvika konverteringsproblem. Det är en orsak till att  
Open eBook Forum, som kallar sig själva för ”the leading international trade 
and standards organization for the electronic publishing industry”,139 har 
utarbetat en e-boksstandard som baseras på XML. 

När det gäller gallringsarbetet för e-böcker så är förutsättningarna 
desamma som för urvalsarbetet; kontrollen ligger först som sist hos e-
boksföretaget om inte biblioteket innehar en egen e-boksdatabas. Som jag 
nämnde tidigare fruktar bland andra Clifford Lynch att e-boksföretagen eller e-
boksförlagen får för mycket makt med denna kontroll, att de lätt kan komma att 
vända kappan efter vinden och inte vilja ge fortsatt tillgång till kontroversiellt 
material som visar tendenser till att trassla till affärerna.140 Denna typ av 
förlagscensur är givetvis ett hot mot yttrandefriheten, varför det är mycket 
viktigt att biblioteken är uppmärksamma på vilka konsekvenser olika e-
bokssatsningar kan föra med sig.  

Slutsats 
E-boksmarknaden består av en brokig blandning kommersiella och ideella 
aktörer. Beroende på åt vilket håll man vänder sig domineras informationen av 
den ena eller den andra tongången. Möjligheterna som e-böcker erbjuder kan 
presenteras som ett måste för varje vettigt bibliotek, medan andra utredningar 
lyfter fram de tunga problemen som uppkommer på grund av 
upphovsrättslagar, den föränderliga teknologin och det faktum att e-
boksverksamheten till stor del styrs av vinstdrivande intressen.  

Argumenten för varför det bör vara fördelaktigt för forskningsbibliotek att 
ha e-böcker är flera: de är billiga och lätta att producera och distribuera, de är 
tillgängliga dygnet runt, de är tillgängliga på distans, de erbjuder bra 
söktjänster genom att fulltextsökning är möjlig att genomföra över en samlings 
alla e-böcker, hyperlänkar kan ordna direktkontakt med uppslagsverk etc., samt 
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ett obegränsat antal användare kan få samtidig tillgång till dem. Dessutom 
finns en uppmaning ’uppifrån’ genom den nationella IT-politiken, om att 
arbeta för att undervisa om och ge tillgång till informationsteknologi, vilket 
tyder på att satsningar på nya informationsmedier vid forskningsbibliotek 
premieras och ger status åt biblioteken i fråga. Sammantaget finner jag tre 
huvudfaktorer som motiverar forskningsbibliotekens vilja att satsa på e-böcker: 
att e-böcker innebär en god service till användarna, viljan att effektivisera 
informationshanteringen för att underlätta biblioteksarbetet, samt synen på e-
boken som en naturlig utveckling av elektroniska informationsmedier och 
därmed som konkurrensmedel i informationssamhället. 

Problemen som sätter krokben på de lovande möjligheterna kan radas upp 
på samma sätt som möjligheterna: priset för e-böckerna blir inte lägre än de 
tryckta böckerna eftersom förlagen vill få ersättning för all användning snarare 
än att sälja äganderätt till exemplarpriser som utgår från produktionskostnaden; 
tillgängligheten reduceras av  bundenheten till internetuppkoppling och 
oergonomiska dataskärmar; krypteringsteknik begränsar användningen; det 
innehållsliga urvalet tenderar att göras av e-boksföretag snarare än av 
biblioteken själva; ingen garanti för framtida tillgång finns.  

Att som bibliotek hålla sig ajour med vad som händer runtomkring e-
boksutvecklingen och bilda kontaktnät med e-boksaktörer, förläggare, samt 
organisationer som bevakar för biblioteket centrala intresseområden, verkar 
viktigare än att ge sig in i stora e-bokssatsningar. För bibliotek som beslutat sig 
för att satsa på kommersiella e-bokstjänster är det av central betydelse att slå 
vakt om att bibliotekets uppdrag inte sätts ur spel på grund av för begränsande 
avtal, samt att göra utvärderingar av verksamheten. Hotet om att biblioteket 
riskerar att endast utgöra en maktlös bricka i ett marknadsekonomiskt spel bör 
tas på allvar när insatsen består av något så betydelsefullt som mänsklighetens 
kulturella och intellektuella arv. 

I nästa kapitel redogörs för hur Stockholms universitetsbiblioteks 
användare betraktar e-böcker. För att lättare kunna ta del av denna 
undersökning följer här ett avsnitt där SUB:s e-boksresurser presenteras. 

e-böcker vid Stockholms universitetsbibliotek 
Vid Stockholms universitetsbibliotek erbjuds tre olika typer av e-bokstjänster: 
netLibrary, ebrary, samt Projektet elektronisk kurslitteratur. Samtliga är 
producerade på kommersiell basis, men de representerar olika modeller för e-
boksförvärv.  
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netLibrary 
Genom medlemskap i bibliotekskonsortiet SamKon har SUB köpt tillgång till 
e-böcker via e-bokstjänsten netLibrary. Böckerna är på engelska och sträcker 
sig över de samhällsvetenskapliga ämnena sociologi, statsvetenskap, 
biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, medie- och 
kommunikationsvetenskap, statistik, samt socialt arbete.141 Drygt ettusen titlar 
har köpts in av konsortiet och därutöver är netLibrary kopplat till  
tretusenfyrahundra titlar som finns fritt tillgängliga på internet, vilka inkluderas 
i tjänsten. När en användare söker i netLibrarys databas söker hon igenom 
databasens alla tiotusentals e-böcker, men hon kan bara öppna och använda de 
som biblioteket betalat för samt de fritt tillgängliga e-böckerna.142 

NetLibrarys affärsmodell är, som jag nämnde i e-boksdiskussionen 
ovanför, konstruerad efter hur tryckta böcker fungerar. Detta innebär att endast 
en läsare i taget kan använda en e-bok och att biblioteken köper in e-böckerna 
som om de vore enskilda exemplar, d.v.s. de betalar för möjligheten att en 
person i taget kan öppna en viss e-boksfil när de betalar för en e-bok. Om 
ytterligare en användare vill läsa boken får hon beskedet att boken är upptagen 
och får möjlighet att ställa sig i kö tills den blir ledig. Upptagen kan den vara i 
upp till tjugofyra timmar, eftersom det är den tid som en användare har 
möjlighet att låna boken i ett streck. För sådana lån krävs ett användarkonto, 
där användaren loggar in för att lånen ska kunna registreras.143 Om boken inte 
lånas blir användaren ”utkastad” ur den efter ungefär femton minuter, men det 
finns ingen begränsning av hur många femtonminuterspass användaren får 
tillägna boken. 

Användningen av en e-bok innebär i netLibrary att innehållet läses på en 
datorskärm till en internetuppkopplad dator, sökning i e-bokstexten, att med 
hjälp av sitt användarkonto skapa bokmärken, göra anteckningar och spara 
länkar till personligt valda e-böcker. Viss manipulering av texten är möjlig 
genom webbläsarens egna verktyg, t.ex. ändring av textstorlek, kopiering, eller 
att göra en utskrift. Varningsmeddelanden och spärrar dyker dock upp efter att 
flera utskrifter eller kopieringar gjorts, eftersom det enligt avtal endast är 
tillåtet att skriva ut eller kopiera några enstaka sidor. 

                                                 
141 “Stockholms universitetsbibliotek – Informationssökning – E-böcker”, http://www.sub.su.se (030809) 
142 ”SamKon – Samhällsvetenskapligt konsortium”,  
 http://www.ub.gu.se/G/tillf/SamKon/biblsamkon.html (030809) 
143 ”SamKon – Samhällsvetenskapligt konsortium”, 
 http://www.ub.gu.se/G/tillf/SamKon/biblsamkon.html (030809) 
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NetLibrary ägs av OCLC, Online Computer Library Center, vilka ser till 
att e-böckerna arkiveras på CD-ROM för bibliotekens räkning. 

ebrary 
I januari 2003 ökade SUB:s tillgång till e-böcker drastiskt i och med att 
abonnemanget på ebrary påbörjades. Ebrarys e-boksmodell fungerar ungefär 
som e-tidskrifternas fulltextdatabaser: genom en dyr licens ges tillgång till 
samtliga elektroniska dokument i databasen. Inget titel-för-titel-förvärv eller 
begränsad samtidig tillgång, utan den webbaserade plattformen tillgängliggör 
tjugotusen e-böcker och andra elektroniska dokument för alla användare 
kopplade till universitetsnätet. Men ebrary kräver att särskild mjukvara, ebrary 
Reader, installeras på datorer där databasen ska användas, annars går böckerna 
inte att öppna. Denna mjukvara kontrollerar att ingen manipulering av texten 
sker utan att användaren är inloggad med personlig kod och ger efter 
inloggning möjlighet till användning av en rad verktyg under kontrollerade 
former. Dessa är verktyg för utskrift, vilken begränsas till fem sidor i taget, 
kopiering, med vilken referens automatiskt medföljer, skapa bokmärken, göra 
anteckningar, samt markera text.144  

En meny finns med länkar till olika söktjänster: uppslagsverk, ordböcker 
och atlaser som finns fritt tillgängliga på nätet samt ebrarys egna söktjänster i 
databasen. För att till exempel söka upp betydelsen av ett ord i en e-bokstext, 
kan detta markeras och länken ”Define” väljas i menyn. Ett fönster öppnas då 
med Merriam-Webster Dictionary och ett uppslag visas som förklarar ordet i 
fråga. Att övriga internetresurser kan utnyttjas på detta sätt bygger på att det, 
liksom för netLibrary, är en förutsättning för ebrary att e-boksinnehållet läses 
på en datorskärm till en internetuppkopplad dator, d.v.s. att e-böckerna bara är 
tillgängliga online och inte kan laddas ner till den egna datorn.  

Innehållsmässigt sträcker sig e-böckerna över ett vitt ämnesspektra av 
främst engelsk- men också spanskspråkig akademisk litteratur, samt litteratur 
av allmänintresse. Ebrary samarbetar med mer än etthundrafemtio förlag och 
lyfter fram de ansedda Cambridge University Press, Random House och The 
McGraw-Hill Companies som hörnpelare för verksamheten. Förutom 
försäljning av licenser till bibliotek så satsar ebrary på direktkontakt med 
internetanvändare genom sin Discover ebrary-webbplats. Där kan vem som 
helst skapa ett användarkonto med en insats om fem dollar, ladda hem 
                                                 
144 ”ebrary, Inc.”, http://shop.ebrary.com (030815). Under länken ebrary help finns dokumentet Using the 
ebrary Reader där information ges om mjukvarans funktioner. 
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mjukvaran ebrary Reader och använda e-boksplattformen på samma sätt som 
den används vid bibliotek.145 

Projektet elektronisk kurslitteratur 
SUB och e-boksföretaget eLib påbörjade under hösten 2002 ett 
samarbetsprojekt för att finna sätt att producera och förmedla kurslitteratur i e-
boksformat. Det resulterade i att fem kursböcker inom pedagogik gjordes 
nerladdningsbara för SUB:s användare. Modellen som eLib använder innebär 
att det ges möjlighet för användarna att ladda ner e-böcker till valfri dator mot 
betalning av en summa som alternerar beroende på hur lång tid som boken ska 
kunna användas aktivt. Aktiv lästid innebär att tiden endast minskar medan 
programmet används. Användningstiden regleras av den särskilda mjukvara, 
Adobe Reader, som krävs för e-böckerna. Nerladdningskostnaden har SUB 
förlagt till användarna själva, eftersom det inte ansågs ekonomiskt hållbart att 
SUB betalade för ett obegränsat antal nerladdningar och att det inte var 
önskvärt att göra en kraftig begränsning av antalet lån per titel.146  

Genom att använda lånekortsnumret som login-kod kan en student ladda 
hem sin kursbok enligt tre olika alternativ: tio minuters gratis bläddring, 
tjugofyra timmars aktiv läsning för trettiofyra kronor som betalas in med 
kontokort, eller etthundratjugo timmars aktiv läsning för femtionio kronor. E-
böckerna i projektet är kopieringsskyddade, vilket innebär att försök till 
utskrift och kopiering av text spärras av mjukvaran. Detta var ett krav från 
förlagen för att inte riskera förlust med försäljningen av kursböckerna i tryckt 
format.147 

Pengarna som betalas för e-böckerna går direkt till förlag, eLib, 
kontokortskostnader, samt moms; biblioteket gör sig inga förtjänster på 
projektet. På tre datorer i biblioteket installerades också referensexemplar av e-
böckerna för gratis läsning.  

 

 

                                                 
145 ”ebrary, Inc.”, http://shop.ebrary.com (030815) 
146 Widmark, Wilhelm, 2003, Slutrapport för projektet ”Kurslitteratur som e-bok – ett samarbetsprojekt 
mellan Stockholms universitetsbibliotek och eLib”, s. 2. 
147 Widmark, 2003, s. 3. De förlag som deltagit i projektet är Natur och Kultur, SNS och Agora. 
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3. Fokusgruppsundersökning 

För att undersöka hur e-boksmediet fungerar som informationsresurs vid 
forskningsbibliotek vill jag använda mig av Stockholms universitetsbibliotek 
som exempel och höra vad detta biblioteks användare har för uppfattningar om 
de e-bokstjänster som biblioteket erbjuder. Undersökningen utgör därmed 
också ett exempel på hur en utvärdering kan genomföras inom collection 
management.  

Undersökningen 
Tolv personer har deltagit i fokusgruppsundersökningen, åtta studenter och 
fyra doktorander. Urvalet gjordes från samtliga fakulteter genom att per telefon 
och e-post kontakta institutionsledningar, ämnesråd, fakultetsombud, 
doktorandombud och doktorandråd vid Stockholms universitet, vilka i sin tur 
vidarebefordrat rekryteringsmeddelandet till studenter och doktorander, samt 
direkt lämnat förslag på informanter. Dessutom har jag sökt deltagare genom 
olika internetforum inom universitetet.  

Anledningen till att jag sökte informanter bland bibliotekets målgrupper 
som är studenter och doktorander var att jag i flera artiklar stött på 
uppfattningen att studenter har mest nytta av e-böcker.148 Jag gjorde också den 
praktiska bedömningen att dessa grupper generellt sett har en del tid att 
disponera som de själva önskar och därmed har större möjlighet att delta i en 
fokusgrupp än exempelvis lärare, samt att de liksom jag är studerande och 
därmed lätt kan fatta intresse för mitt studiearbete, kanske för att själva hämta 
inspiration.  

Min plan var ursprungligen att jag skulle ordna två fokusgrupper med 
studenter och två fokusgrupper med doktorander. Jag ville således segmentera 
deltagarna för att bilda homogena grupper med tanke på studienivå. Denna 
tanke övergav jag när rekryteringen av doktorander visade sig vara mycket 
                                                 
148 Bl.a. Hawkins, 2002; Tennant, 2000. Jag anser att doktorander som forskarstuderande också kan ses 
som studenter. 
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svår. Jag gjorde bedömningen att den viktigaste gemensamma nämnaren bestod 
i att alla deltagare är studerande med intresse att diskutera e-böcker och att 
detta utgjorde tillräckligt med homogenitet för att bilda fungerande 
fokusgrupper.   

Sammanlagt arton personer svarade att de var både intresserade av 
undersökningen och kunde delta. Eftersom svaren kom från samtliga fakulteter 
såg jag ingen orsak till att bland dessa göra ytterligare urval; den spridning 
över olika studieområden jag ville se bland deltagarna fanns representerad 
bland de anmälda personerna. Det var dock mycket arbetskrävande att ordna 
sammankomsttider som passade för tillräckligt många. Jag satte den nedre 
gränsen till fem deltagare, men trots att det inte verkade vara svårt att samla ett 
sådant litet antal människor blev jag tvungen att ställa in inplanerade möten ett 
flertal gånger på grund av oväntade frånfall.  

Två fokusgruppdiskussioner genomfördes med framgång, den första med 
sju deltagare och den andra med fem. Diskussionerna ägde rum i ett 
undervisningsrum på Stockholms universitetsbibliotek och varade i en och en 
halv respektive två timmar. Sessionerna spelades in på band som sedan 
transkriberades. Upplägget var relativt välstrukturerat, vilket enligt bland andra 
David L. Morgan är att rekommendera vid en undersökning med syftet att göra 
en utvärdering.149 Frågeformuläret (se bilaga 2) följdes dock inte till punkt och 
pricka vid diskussionerna, utan utgjorde främst ett stöd för att jag som 
diskussionsledare skulle kunna övervaka att de intressanta komponenter jag i 
förväg definierat togs upp i de båda gruppernas naturliga samtalsflöde. 

Till skillnad från de tillvägagångssätt som presenteras i metodlitteraturen 
arbetade jag ensam under hela processen med formulerandet av frågeformulär, 
ledning och observation av diskussionsseminariet, samt analys av resultatet. 
Att ensam dra detta lass är inte lätt och har flera nackdelar: frågornas 
formulering är av stor vikt och kan behöva växa fram under diskussioner med 
medarbetare; det går inte att föra noggranna anteckningar samtidigt som 
diskussionen ska ledas; analysen tenderar att bli alltför subjektiv. Jag har 
försökt bemöta dessa problem genom att pröva frågorna på ett par vänner innan 
första fokusgruppsträffen, genom att noggrant transkribera de bandade 
diskussionerna, samt genom att skicka undersökningsrapporten till deltagarna 
för kommentarer. 

                                                 
149 Morgan, 1997, s. 59. 
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Gruppkonstellation och förinformation 
I följande presentation identifieras deltagarna genom koder bestående av 
gruppbokstav och individuellt nummer. Denna identifikation har jag gjort 
eftersom jag finner det intressant att kunna följa individernas uttalanden, bland 
annat för att undersöka huruvida de ändrar sin uppfattning allteftersom, samt 
för att jag anser att tillgängligheten till citaten blir större för den som studerar 
rapporten om de är förknippade till specifika personer, om än anonyma.  

Den första fokusgruppen, grupp A, bestod av tre doktorander och fyra 
studenter. Den andra gruppen, grupp B, bestod av en doktorand och fyra 
studenter. Deltagarkoderna representerar följande grundläggande 
karakteristika: 

Grupp A: 

A1 – manlig student, företagsekonomi 

A2 – kvinnlig student, nutrition 

A3 – manlig student, juridik 

A4 – kvinnlig doktorand, sociologi 

A5 – kvinnlig doktorand, tyska 

A6 – kvinnlig student, samhällsvetenskap 

A7 – kvinnlig doktorand, litteraturvetenskap 

Grupp B: 

B1 – manlig student, datavetenskap 

B2 – kvinnlig student, personal och administration 

B3 – manlig doktorand, medieteknik 

B4 – manlig student, konstvetenskap 

B5 – manlig student, personal och administration 

Deltagarna var i olika grad bekanta med e-böcker, men ingen uppgav att de 
kände till universitetsbibliotekets e-böcker innan de fick kontakt med mig. I det 
informationsutskick som jag sände till alla intresserade påpekade jag att det 
vore bra om deltagarna använde bibliotekets e-bokstjänster innan 
fokusgruppsträffen, men jag ansåg mig inte kunna kräva att de förberedde sig 
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på detta sätt.150 Jag gav därför en kort genomgång av e-bokstjänsternas verktyg 
och funktioner i ett inledande skede av diskussionerna. 

Informanternas perspektiv 
Min intention är att följa David L. Morgans exempel och försöka förstå de 
perspektiv som grundar informanternas åsikter och sätt att beskriva sina 
erfarenheter. Det bakgrundsperspektiv jag anser relevant att lyfta fram för 
undersökningens syfte rör synen på studier och informationssökning i 
allmänhet. Jag har försökt få fram information om detta genom att ta upp frågor 
som har lett till diskussioner kring sökningsstrategier, studierutiner och 
kvalitet.  

När det gäller sökningsstrategier såg de flesta i båda grupperna internet 
som det primära redskapet. Internet används för att orientera sig i ett ämne 
genom att kolla biblioteksbestånd och andra databaser. Det ansågs praktiskt att 
besöken i biblioteksbyggnaden kan planeras i förväg genom att man kan 
använda bibliotekskatalogen på internet för att kontrollera vad som finns 
tillgängligt och var det finns. Men de som helst använder sig av internet även 
för att hämta källmaterial uttryckte tydligt att de känner ett motstånd till att gå 
till det fysiska biblioteket. Några gör det nästan aldrig. 

A1: Jag tycker att det tar för lång tid att gå till biblioteket. Och det tar mig... 12 minuter. 

B1: Jag skulle aldrig gå […] tjugo meter till biblioteket om jag har informationen på 
internet. 

B3: Internet är absolut det primära. Det var väldigt länge sen jag över huvud taget satte 
min fot i ett bibliotek. […] Det mesta jag letar efter är forskningsrapporter och liknande 
som finns på internet. 

Det framgick i båda grupperna att det på den grundnivå en del studerar oftast 
inte krävs någon annan studierelaterad informationssökning än för att leta upp 
redan givna titlar på kurslitteratur, med undantag för PM och uppsatsarbete. 
Dessa studenter betonade vikten av att bibliotek och institutioner samarbetar 
och ser till att kursmaterialet finns på biblioteket i större utsträckning än idag. 

De flesta beskrev kursböcker som oattraktiv litteratur som man helst inte 
vill spara eftersom de antagligen inte kommer att användas igen. Grupp A kom 
fram till att inställningen till kurslitteratur är olika inom olika ämnen. Inom 

                                                 
150 Se bilaga 1.  
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samhällsvetenskapliga ämnen förklarades det hela tiden produceras väldigt 
mycket litteratur där självklara auktoriteter saknas. Däremot ansågs det 
vanligare att inom naturvetenskapliga ämnen nyttja standardverk som är 
användbara genom hela utbildningen.  

A2: Jag vet att jag har kvar alla mina kursböcker och har användning för alla mina 
kursböcker. Och jag tycker att det låter tragiskt att ni blir påprackade så mycket skit. Det 
låter helt absurt. Alla böcker som jag har är bra. Dom har jag haft jättestor användning av. 

A1: Men ditt ämne är naturvetenskapligt. Det är stor skillnad. Jag läser till ekonom, det är 
ett flumämne.  

I grupp B lyftes det kravfyllda med kursböcker fram. Även om nyfikenhet 
fanns till en kursbok vid inköpet så försvinner intresset för den oftast snabbt 
och efter avslutad kurs öppnas den aldrig mer, bland annat på grund av att den 
är präglad av krav och måsten. Ett par personer förklarade att de brukar sälja 
vidare använd kurslitteratur, vilket de tyckte är en fungerande strategi. 

B2: Jag köper böckerna och säljer dom vidare, så har dom ändå bara kostat nån 
hundralapp. Eller lånar dom från andra studenter, eller vad som helst.   

Förutom att kunna bistå med studiematerial framhölls biblioteket som mycket 
centralt och viktigt i en vidare social och kulturell bemärkelse. En person i 
grupp A beskrev biblioteket som en nödvändig instans på grund av att 
informationssökning är en komplicerad process och att den hjälp som erbjuds 
på bibliotek utgör ett viktigt stöd. Det betonades också i samma grupp att ett 
universitetsbibliotek bör ha stor bredd på sina samlingar för att främja 
forskningen. I grupp B uttryckte ett par personer att de ställde sig frågande 
inför den utveckling biblioteket verkar ha mot att det bara handlar om ”att ge 
folk så mycket information som möjligt”. De ansåg att detta är en reducerande 
syn som glömmer bort värden av mer omätbar karaktär som det är svårt att 
sätta ord på. 

B2: Och bibliotek för mig är inte bara att jag får min information, utan det är lite det att 
jag känner mig... 

B1: En slags världsbild. 

B2: Ja, att jag befinner mig i biblioteket. 
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När diskussionen leddes in på fördelar och nackdelar med många möjliga 
sökvägar vid biblioteket uppstod i båda grupperna snart idén om en gemensam 
sökmotor för alla möjliga kvalitetssäkrade vetenskapliga databaser. De positiva 
effekterna ansågs vara att studierna breddas i och med att man i denna 
allomfattande databas lättare snubblar över och blir nyfiken på andra aspekter 
på det ämne som studeras. I grupp A gjordes dock invändningen att det blir 
svårare att avgränsa sig: 

 A5: Det kan ju finnas skäl till att ha åtskilda [databaser], för att jag kanske blir ännu mera 
stressad om jag söker på… jag vill bara ha böcker till exempel. Eller man måste lära sig 
då att begränsa sin sökning, för att annars får man upp en massa artiklar som man inte var 
intresserad av i första hand.  

Avgränsningsförmågan uppfattades av de flesta som något man utvecklar mer 
eller mindre automatiskt genom att använda databaser. De ansåg att det handlar 
om vana, men också att intresset för redskapen spelar roll. I vissa uttalanden 
syftades till att förmågan till avgränsning uppövas genom att tålmodigt tolka 
sökträffarna.  

B3: Grejen är ju det; det är värst att hitta, sen kan man titta ”är det här nåt att ha?”. Det 
kan visserligen vara ett bra nyckelord, men det kan ju handla om något helt annat. 

B5: Det känns som att, hela internet, det går ut på att söka information […] och hitta 
information. Och hitta mycket information. Sen tycker jag att det handlar mycket om 
vanor, för att, jag menar jämför jag mig med min syster till exempel, då… Hon hittar ju 
lika snabbt informationen, men sen att få fram det som hon tycker är intressant och 
relevant, där tröttnar hon. Det tycker hon är jobbigt: ”åh nej, jag fick upp hundra träffar, 
vad i det här är relevant?”. Då är det inte alltid det som står högst upp som är bäst, det 
kanske är den tionde i raden. Då gäller det att på dom korta, korta raderna som står… på 
nåt sätt […] försäkra mig om att ”ja, den här är bra”. 

En hög grad av skepticism fanns mot kvaliteten på internetkällor. I grupp A 
diskuterades problemet med att gratisresurser på internet oftast inte kan 
garantera auktoriserade texter och därmed inte kan utgöra giltiga referenser för 
vetenskapligt arbete. Project Gutenberg151 gavs som exempel på en 
fulltextdatabas med litterära texter som är användbar för att kolla upp vad en 
bok handlar om men som inte utgör en godkänd referens. Nödvändiga 
uppgifter som exempelvis sidnummer och upplaga saknas.  

                                                 
151 Project Gutenberg är en omfattande, fritt tillgänglig fulltextdatabas med främst icke-
upphovsrättsskyddad äldre litteratur. Återfinns på http://promo.net/pg/index.html (030811) 
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A7: Jag skulle inte våga hänvisa till information som jag fått från webben och inte absolut 
vet att det till exempel är första utgåvan eller tredje.  

I grupp B framfördes argumentet att kvaliteten är mer tvivelaktig hos de texter 
som publiceras elektroniskt, eftersom de inte genomgått den granskning som 
förläggaren står för vid publicering i tryck. Detta bemöttes med synen på 
information på internet som vilken källa som helst att ta ställning till efter egen 
granskning av webbsida, upphovsman och referenser. Konsensus uppstod, 
vilket det även gjorde i grupp A, kring att de verkligt trovärdiga källorna på 
internet är samlade i databaser med texter som ansvaras av förläggare med 
tidigare erkänd publiceringsverksamhet. 

A2: Javisst, om man går in via Svenska akademiens, deras hemsida, där hittade jag lite 
böcker [...] Det kan jag ju lita på.  

B2: Finns det inte databaser där man vet att inte vad som helst får läggas upp? [...] Ligger 
det på den databasen så finns det ändå nån typ av säkerhet. 

B4: Det gäller att förläggaren tar sitt ansvar helt enkelt. 

Därmed ansågs att också universitetsbibliotekets e-bokstjänster kunde ses som 
trovärdiga informationskällor om de e-böcker som publiceras kommer från 
ansedda förlag. I grupp A ifrågasattes dock det urval som gjorts för e-
bokstjänsterna, vilket bemöttes med ett marknadsmässigt argument om att 
vetenskaplig kvalitet är en nödvändighet för att e-boksverksamheten på 
universitet ska bli framgångsrik. 

Utvärdering av e-bokstjänsterna 
I och med att de e-böcker som finns i universitetsbibliotekets e-bokstjänster, 
det vill säga ebrary, netLibrary och Projektet elektronisk kurslitteratur, ansågs 
kunna uppfylla de kvalitetskrav som finns för vetenskaplig kommunikation, 
uppstod en motvikt mot en annars restriktiv inställning till 
universitetsbibliotekets satsning på e-böcker bland deltagarna. Kommentarer 
gavs nämligen om att e-böcker ändå finns fritt tillgängliga att hitta på internet 
för de med intresse för elektroniska texter och att även om dessa e-böcker 
ibland utgörs av piratkopior så finns inga större problem: internet nyttjas och 
kommer alltid att nyttjas för att ge och få fri tillgång till information. 
Deltagarna undrade också varför biblioteket köpte in de här tjänsterna när de 
inte ges någon särskild uppmärksamhet eller reklam så att användarna hittar 
dem.  
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Diskussionen koncentrerades till e-bokstjänsternas fördelar efter att 
deltagarna ombetts att ägna ett par minuter för att skriva ner och rangordna de 
tre mest positiva fördelarna de kunde finna med e-böcker. Tillgängligheten 
ansågs vara den absolut största förtjänsten. Möjligheten att finna användbara 
böcker var man än befinner sig med uppkoppling till internet, framhölls som en 
tidsbesparande tillgång.  

A4: Det är bra det här att man kan bläddra genom böckerna utan att köpa dem eller låna 
dem, att man kan kolla om de verkar va nåt att ha. 

B1: Väldigt tidsbilligt sätt att hitta mycket information på. Man kan göra den här 
sökningen och få upp fyrtio böcker; det går mycket fortare att sålla bort trettioåtta av dom 
mot att gå här i biblioteket och först hitta dom böckerna och sen kolla vilka som är 
intressanta. 

Att vinna tid och förminska arbetsbördan vid informationssökning beskrevs 
som särskilt värdefullt vid arbete med fördjupningsuppgifter där urval måste 
göras bland många böcker. Men det handlar då främst om att kolla upp vad 
som står i texten för att sedan beställa fram eller köpa det tryckta exemplaret 
för ordentlig genomläsning. Särskilt fördelaktigt framstod det att kunna bläddra 
i elektroniska exemplar av böcker som måste beställas fram från magasin eller 
via fjärrlån, eftersom man kan undvika den väntan och den arbetsinsats som 
krävs av bibliotekspersonal för att få fram böcker som inte är intressanta.   

A5: Ibland är det så att jag fjärrlånar böcker som inte finns här och sen när de kommer så 
ser man ganska snabbt att det inte var det som man förväntade sig. Man vet ju att fjärrlån 
är dyra, men man måste ändå kolla på den där boken i alla fall, och sen lämna tillbaka den 
efter en timme igen. Då hade det varit bättre att kolla snabbt på nätet om den kan vara nåt 
att ha. 

A7: Jo, jag tycker det som är bra är att man skulle kunna kolla, som du sa, kolla en text 
helt enkelt, ”är det här nånting för mig, är det här intressant?”. Utan att behöva göra ett 
fjärrlån eller beställa. 

B5: Du får dina hundra sökträffar [...] Då kan du bara kolla snabbt, ja, vilken utav dom 
ska du ha och då kollar du bara på skärmen. Och sen så beställer du upp dom på 
biblioteket. 

B4: Om man kan slippa det här med att beställa upp från magasinet [...] Om man kan 
slippa det så har man ju vunnit i alla fall lite... 

Andra fördelar som togs upp var att e-bokstjänsterna kan ge snabbare tillgång 
till nyutgiven utländsk litteratur, eftersom distributionen sker omedelbart 
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genom internet, att svårtillgängliga böcker kan tillgängliggöras, samt att den 
minskade kostnaden vid publicering i elektroniskt format öppnar upp 
möjligheter för fler författare.  

Oviljan att mer ingående läsa böckerna på en dataskärm förklarades med 
en rad olika argument. Ett var att det är ansträngande att läsa på skärm, varför 
man fort blir trött och inte orkar ta sig igenom stora mängder text. Ett annat att 
överblicken blir bättre med tryckta böcker, både vad gäller möjligheten att 
kunna känna igen var någonstans i boken man läst vad och för att snabbt kunna 
ögna igenom en text. Ett tredje var att e-böcker som endast finns att tillgå via 
internet, vilket är fallet med bibliotekets e-böcker, hänvisar användarna till en 
låst och obekväm position vid stationära datorer för sin läsning.  

B5: Man blir ju mycket tröttare av att läsa på skärmen. Bara läsa texter. Sen kan jag sitta 
framför en dator i åtskilliga timmar, men stirra blint... Man måste skrolla med musen, 
klicka för att byta sida. Det är ju mycket mer arbete... 

Istället för användning av e-boken för läsning så betonades användbarheten i 
de söktjänster som e-bokstjänsterna erbjuder. E-bokstjänsterna beskrevs som 
sökmotorer för att göra en snabb koll av texter som verkar intressanta.   

B2: Det är ett sätt att söka, men kanske inte använda det. 

B3: [ang. fördelar med e-böcker] Möjligheten att göra sökningar i många böcker 
samtidigt. Och sen när man läser boken: sökningar i den boken man läser. 

Behovet att läsa texten i tryckt form framgick också av att många förklarade att 
de gärna skriver ut texter de hittar på internet. Det framhölls som positivt att e-
böcker lätt kan kopieras och skrivas ut, men kritik framlades mot e-
bokstjänsternas begränsningar av dessa möjligheter. Att kurslitteraturprojektet 
inte tillät någon utskrift alls upplevdes som en stor nackdel. 

A4: [ang. fördel med e-bok] Att det finns möjlighet att skriva ut eller läsa enstaka kapitel 
eller enstaka sidor i en tjockare bok. 

B1: Man vill gärna, kanske inte skriva ut en hel bok, men i alla fall rapporter. Då skriver 
jag ut... Jag kollar först om det är nåt relevant [...] Sen skriver jag ut på skrivaren. Det är 
mycket lättare att läsa på papper än på skärmen. Man vill ju gärna kunna skriva ut. 

B5: [ang. projektet elektronisk kurslitteratur] Om jag inte kan skriva ut och det bara blir 
ett lån på dat... på skärmen, då skulle jag inte betala. Då kan jag lika gärna gå och ta 
boken och kopiera den. 
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Den avgift på trettiofyra respektive femtionio kronor som tas för lån av böcker 
från den svenska elektroniska kurslitteraturen sågs som en problematisk spärr, 
även om idén att ordna e-böcker för aktuell kurslitteratur i samråd med 
institutioner ansågs bra. Det finns en inställning att internetkällor bör vara 
gratis som uppvisades i båda grupperna och som förklarades med att man inte 
vill betala för något man inte får behålla. Det som skulle kunna motivera 
betalning av e-bokslån framlades vara tidsbrist och ett ointresse för att behålla 
en obligatorisk kursbok för framtida användning. Kurslitteraturprojektet som 
det ser ut idag ansågs dock av grupp B inte vara tillräckligt bra för att 
deltagarna skulle vilja betala: förutom att utskriftsmöjligheten är spärrad finns 
en nackdel i det internetbundna formatet. Bland annat följande kommentarer 
gavs till betaltjänsten: 

A1: Det kommer döda det. Fullständigt. För folk betalar inte tjugofyra eller trettiofyra 
kronor... 

A3: Det beror ju på i vilket läge du är. Kan du vänta i en vecka på boken eller måste du ha 
den nu. 

B3: Om jag fick ungefär samma känsla för en e-bok [som för en pappersbok], då skulle 
jag göra det, gärna betala 59 spänn. Framför allt om det är just en bok som jag kanske 
inser att jag inte är speciellt intresserad av den. 

B2: Jag betalar för nånting jag läser på nätet, då har jag aldrig fått det ändå. Jag känner att 
jag skulle vilja ha nånting. 

En annan begränsning som fick kritik var att netLibrary inte tillåter samtidiga 
användare på en e-bok som köpts in av biblioteket. Möjligheten till samtidig 
användning framstod i båda grupper som en central fördel med e-böcker 
framför tryckta böcker, eftersom tillgängligheten underlättas väsentligt. Tas 
den möjligheten bort finns inte många speciella fördelar kvar, var 
inställningen. Likaså kritiserades idén med tidsbegränsat lån som både finns 
hos netLibrary och för den elektroniska kurslitteraturen. 

B4: Jo, och så det här med tjugofyratimmarslånet... Vare sig om man pluggar inför en 
tenta eller om man skriver uppsats så tar det oftast längre tid än ett dygn.  

B3: En del har ju tjugofyra timmars aktiv läsning... 

B4: Jo, men ändå. Det är just den här tillgänglighetsbiten. Poängen med böcker på datorn 
är ju inte att dom är praktiska och lättlästa utan att man kan få tag på dom när man vill. 
Och om den biten försvinner så... 

 60 



I båda grupperna framhölls uppskattning för verktyg som länkar samman ord i 
en e-bok med uppslagsverk och biografier för förklaring och utveckling av 
ordet. Det sågs som en smidig hjälp vid studier som underlättar lösningen av 
problem som man stöter på i en text.  

Verktygen för textmarkering och anteckningar bemöttes med tvivel. De 
flesta påpekade att de vill anteckna i marginalen på böcker och göra 
understrykningar, men att detta antagligen blir ett problem vid användning av 
elektroniska böcker. Samtliga var dock självkritiska och antog att det handlade 
om vilket arbetssätt man vänjer sig vid. 

B4: Man är van att ta anteckningar och sådär. Som jag nu gör för hand i marginalen och 
ritar små bilder så jag kommer ihåg. Det går ju inte... Eller jag menar, man vänjer sig vid 
det man gör.  

Fler typer av mervärden hos e-böckerna efterlystes i grupp B. Det ansågs att 
mediet skulle kunna utnyttjas mer för att motivera att ha böcker i digital form. 
De tvivlade dock på lämpligheten med stora dokument med animationer och 
ljud i kombination med en åtkomst som endast är möjlig genom direkt 
uppkoppling till internet: nerladdningen av varje sida skulle ta för lång tid.  

Det fanns en betänksamhet inför e-böckernas framtida tillgång. En person i 
grupp A ansåg att kontinuerlig åtkomst av e-bokstjänsternas böcker utgjorde en 
kvalitetsfaktor; att tjänsterna är av god kvalitet är beroende av att de kan ge 
tillgång till dagens sortiment även i framtiden.  

A1: Dom har ju på nåt sätt en utgivarcertifikat. Dom ska vara korrekta. Dom ska man 
våga lita på. Och det gäller ju då i såna saker som i framtida tillgänglighet också. 

I grupp B förklarades att fördelen med pappersboken är att den ger starkare 
garanti på att den finns att läsa när man behöver den. Den riskerar inte att 
försvinna med ett musklick under förstrött internetsurfande, eller att raderas av 
leverantören.  

B4: Det är det där att om man vill använda den en gång till, så är pappersboken kvar sen. 

B1: Min tjusning av böcker är att de inte bara är där när man letar i datorn... 

e-böcker för studier? 
Vilken typ av läsning och vilket typ av material som är lämpat för e-
boksformatet blev en viktig diskussionsfråga i båda grupperna. Det var långt 
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ifrån en självklarhet att informanterna såg e-böcker som en informationsresurs 
för just sina studier.  

I grupp A var samtliga tidigt överens om att skönlitteratur inte är särskilt 
lämpad för e-boksformatet. De talade om att e-böcker är användbara då man 
vill söka upp och läsa kortare stycken i taget, samt för att aktivt arbeta med 
texten. Skönlitteratur förknippades mer med avkoppling som kräver frihet för 
att kunna avnjutas. Därför ansågs e-böcker passa som informationskälla vid 
fackstudier.  

A6: Just när man ska läsa bara ett kort stycke i en tjock bok så kanske man inte vill gå och 
köpa hela boken. Och den finns ju oftast inte till utlåning och då kanske det här skulle 
kunna vara ett alternativ [...] så kan man läsa just den biten man behöver läsa. 

 A4: Skönlitteratur, det vill man nog hellre läsa som en vanlig bok, men däremot 
facklitteratur, kurslitteratur, är bra att ha så här som e-böcker. Man gör på ett annat sätt 
och skriver ut vissa delar och läser vissa delar, ibland bara ett kapitel ur en tjock bok som 
du sa innan... 

Det rådde dock ingen rörande enighet angående vilken typ av facklitteratur 
som fungerar bäst som e-bok. Flera tyckte att kursbokssatsningar i nära 
samarbete med institutionerna är det bästa. De främsta argumenten för det var 
att samtliga i en klass på en grundkurs oftast har samma kurslitteratur och 
därmed blir ett e-boksexemplar av en sådan kursbok flitigt använt, samt att de 
flesta på dessa kurser är yngre och därmed har god datorvana. Invändningar 
mot detta rörde dock att bland annat naturvetarnas böcker oftast består av flera 
hundra sidor som kräver ingående studier och att man behöver ha med sig 
kursböcker till föreläsningarna. Dessutom påpekades att det allmänt inte är 
lämpligt att ha mycket komplicerad litteratur som e-bok.  

A2: Vi [naturvetare] köper böcker, mycket svindyra böcker, men det är inga böcker som 
man kan ha glädje av via nätet. Det är Atkins Chemistry på flera hundra sidor – den 
behöver du ha i knäet. 

A1: Om jag ska ta mig igenom en, ja vad ska vi ta, vetenskapsmetodiken som vi har på 
FEKen [Företagsekonomiska institutionen] som är helt hysterisk. [...] Ska man sitta och 
plugga den där då, eller nåt annat svårt finansiellt eller så, då behöver jag linjalen i stort 
sett. 

I grupp B framhölls också att mer komplicerade texter inte passar som e-bok. 
Där ansåg flera istället att skönlitteratur fungerar att läsa i e-boksformat om 
man har en smidig handdator. De betonade att överblicksproblematiken är så 
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stor att en e-bok bäst läses från början till slut. Denna ståndpunkt mötte 
motstånd i att läsning av skönlitteratur kräver bekvämlighet. 

B1: Jag har så svårt för det där. Jag pluggar nog aldrig e-böcker. Det är en sak att läsa 
kanske skönlitteratur, där man läser från början till slut i boken, men just det här... Som 
jag sitter nu och skriver uppsats, då vill man ju gärna bläddra i boken och hoppa fram och 
tillbaka. Det är extremt svårt att bara skumläsa en e-bok tycker jag. 

B2: [Jag sätter] mig nog inte framför datorn hemma eller här, som i pinnstolar, och kollar 
på eller läser min skönlitterära bok. Då är det närmare till hands att man gör det när man 
ska läsa sin, eller skriva sin uppsats istället.  

En anledning till att ha kurslitteratur i e-boksformat skulle enligt grupp B 
kunna vara att slippa köpa obligatoriska kursböcker som man ändå inte vill 
behålla. Men som informationsresurs för studier såg de egentligen e-boken som 
mer användbar för arbete med fördjupningsuppgifter, uppsatsarbete och 
forskning.  

Åsikten att e-boken skulle uppskattas mer vid fördjupningsstudier och av 
doktorander uppkom också i grupp A, bland annat genom att det påpekades att 
det är ett smidigt sätt att kontrollera referenser vid korrekturläsning i slutet av 
sitt arbete. Men åtminstone två av de tre doktoranderna menade att de böcker 
de var intresserade av antagligen inte kommer publiceras elektroniskt eftersom 
de är så ensamma om att vilja läsa dem. En student, som själv läser på 
grundnivå, vände sig dock emot inställningen att det är kurslitteratur för 
grundstudier som är mest motiverat på grund av de många användarna. 

A3: Jag kanske är väldigt skeptisk, men jag tror liksom att det är enormt svårt att få 
studenter att använda e-böcker bara. Däremot så är det när man kommer till att skriva 
uppsatser, PM, när man doktorerar, då kanske man använder det i en annan utsträckning. 
Men i en vanlig kurs? [...] Inte en chans att folk använder e-böcker, tror jag. Om du inte 
verkligen anstränger dig för att få studenter att börja använda det. Jag tror ändå att det är 
svårt. 

Lättheten att uppdatera böcker i elektroniskt format var också en faktor som 
kom upp och vägdes in i diskussionen. En fördel med att ha kursböcker som 
alltid är centrala inom ett ämne, så kallade standardverk, i e-boksformat ansågs 
vara att de uppdateringar som ständigt måste göras i och med nya upplagor 
enkelt kunde genomföras. I grupp B påpekades att särskilt datavetenskaplig 
litteratur snabbt blir gammal och därför skulle passa bra som e-bok. 

 A5: Men jag funderar på om det inte är just standardverk som biblioteket borde satsa på 
som elektroniska böcker. Om det är så att man kunde, från biblioteket, kanske 
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prenumerera på nya upplagor. Det vore ju till exempel en fördel för att just standardverk 
[...] dom kommer ju jämt med nya upplagor.  

B3: Jag läste ju mycket datalitteratur och det, där händer det så mycket så att läsa en tio år 
gammal databok, det är oftast ganska så här... Ja, känns ganska passé redan. Där är det 
nog ännu mindre behov av att ha den i nåt pappersformat och ställa den i bokhyllan. 

Villkor för e-boksanvändning 
Som framgått tidigare så är tillgången till hårdvara som datorer med 
internetuppkoppling en nödvändig förutsättning för att kunna använda 
universitetsbibliotekets e-böcker. Informanterna ansåg att hänvisningen till att 
läsa e-böckerna på en stationär dators skärm är begränsande och inte 
användbart för noggranna studier. Däremot var det personer i båda grupperna 
som använde sig av handdatorer som de såg som ett fungerande redskap för att 
läsa böcker.  

A6: En förutsättning för att det ska vara riktigt praktiskt [med e-bok] är nog att man ska 
kunna bära med sig den hela tiden, att man ska kunna läsa den i en palm. För släpa runt på 
en dator hela dagarna är ju jobbigt. 

B3: För mig går det faktiskt precis lika snabbt att läsa på den här [handdatorn] som att 
läsa en bok [i tryckt format].   

En viss skepticism mot handdatorerna fanns i grupperna. Man menade att det 
bara är personer med särskilt tekniskt intresse som skaffar handdatorer och att 
skärmen verkar för liten för att läsbarheten ska vara tillräckligt bra. Dessa 
personer medgav dock att det antagligen handlar om en vanesak, att det är 
möjligt att också de kan bli bekväma med att använda en handdator, men att 
det vore underligt att behöva köpa en speciell dator för att läsa böcker.  

A3: [ang. köp av handdator] Framför allt skulle jag inte köpa den för att läsa e-böcker, jag 
skulle köpa den för att göra andra saker. Men... Det är möjligt att det är nån sorts 
inlärningsbas där också, att lära sig använda den så att... Och vänja sig vid och tycka att 
det är bra. Däremot så är jag tveksam, naej, jag skulle nog inte göra det. 

I grupp A togs det också upp som ett problem att det kan komma att bli mer 
eller mindre krav på att ha handdatorer för att på ett likvärdigt sätt kunna 
tillgodogöra sig material som främst finns att tillgå i elektroniskt format. 
Eftersom inte alla har råd att använda pengar till ny teknik blir tillgången till de 
elektroniska texterna ett rättviseproblem.   
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A5: Det blir ju en rättvisefråga som också har nämnts. Alltså, vilka som har råd och ha 
dom här... 

Samstämmighet uppvisades ändå i grupperna kring att nerladdning av e-böcker 
till en handdator sågs som en nödvändighet för att e-boken verkligen skulle 
kunna vinna fördelar framför en pappersbok. Främst ansågs det viktigt att 
genom handdatorn fullt ut kunna utnyttja den tillgänglighet som enligt 
informanternas egna uttalanden utgör den mest centrala fördelen med e-böcker. 
Fördelar sågs också i att en mycket stor mängd böcker kan sparas i en 
handdator samtidigt som den kan användas till en hel del annat.  

B3: Sen, har man en sån här [handdator], [...] jag får ju in tiotusen böcker eller nånting på 
den här. [...] Det innebär ju att jag kan vara var som helst och läsa allting jag nånsin har 
läst i hela världen. Jag bara får upp här ”just det, den här boken”. Det tycker jag är ganska 
attraktivt. Men då krävs det nog att dom blir lite bättre. 

B5: När man har det så där [i handdator], där man har det så man alltid kan få med sig det 
dit man vill, så att det blir som en pappersbok, det är först då som jag ser att det kan ta 
över pappersboken. 

Kravet att e-böckerna måste bli bättre handlade i grupp B främst om att 
formatet behöver förbättras väsentligt för att ge samma överblick som man får 
vid läsning av pappersböcker. Det ansågs att man får en känsla i fingrarna var 
man befinner sig i en text när man läser tryckta böcker som inte infinner sig vid 
läsning på en skärm. Även behovet att bli inskolad i e-boksmediet framstod 
som ett hinder som först och främst måste överbryggas. Att bli van vid mediet 
sågs som en förutsättning för e-boksanvändning. 

B2: Det känns som att det krävs lite vana för att man ska kunna använda det [e-
bokstjänsterna] på ett smidigt sätt. Så är det väl med det mesta, men hade jag gått in där så 
hade jag antagligen bara blivit frustrerad över att, ja, riktigt få det hela att hänga ihop. 
Plus att man inte vet exakt alla fördelarna, eller alla dom här små tipsen med att förklara 
texterna, eller... Det krävs nog ändå att man har ett genuint intresse för att sätta sig in i 
det. 

I grupp A uttrycktes liknande tankar och där gjordes också en analys om att det 
förutom vana handlar om att pappersböckernas handfasthet ger en känsla av 
kontroll. 

A5: Jag tror också att vi är väldigt inskolade i, än så länge i alla fall, att förknippa text 
med papper och att det är nånting som man kan hålla i handen. Det ger ju också en känsla 
av kontroll, i alla fall när det är en lång text. Man kan se ”nu har jag läst hälften” och nu 
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hoppar jag kanske över ett kapitel. Det blir ganska handfast. Och den handfastheten 
försvinner när man rör sig i den elektroniska miljön. 

Ännu ett villkor för e-boksanvändning som deltagarna ansåg som 
problematiskt var kravet på en välfungerande internetuppkoppling. Det sågs i 
båda grupperna som ytterligare ett rättviseproblem att internetuppkoppling via 
bredband är långt ifrån alla förunnat. Det fungerar inte att vara uppkopplad via 
modem för att läsa stora dokument som e-böcker: det tar för lång tid och blir 
för höga telefonräkningar.  

A2: För att man ska kunna utnyttja dom här e-böckerna måste man ha tillgång till internet. 
Alla har inte det. [...] Det kanske blir en klassfråga. Det är jätteviktigt. Det är därför jag 
inte vill att dom krymper det övriga sortimentet. 

B1: Jag sitter hemma och har bredbandsbolaget hemma. Varje gång jag laddar ner en e-
bok, det tar ingen tid. Kanske en bok inte är så tung att ladda ner, men nån som sitter 
hemma med ett  [...] modem... Så jag misstänker att det inte känns så bra då att läsa 
böcker. 

En invändning som uppkom var att alla universitetsanslutna har tillgång till 
internet i universitetets lokaler. Detta bemöttes med argument om att vitsen 
med e-boken som lättillgänglig försvinner om man måste söka upp en offentlig 
dator för att sitta där och läsa.  

B2: Alltså jag bara menar att utgångspunkten för hela vår diskussion är att man har en 
dator hemma och går man till datorn på universitetsbiblioteket så förlorar man ändå lite av 
vitsen med funktionen, tycker jag. Då är man ju ändå på biblioteket.  

I samband med kritiken mot att det förutsätts bredbandsuppkoppling för e-
boksanvändning uppkom tankar om att Sverige är ett av de länder som är bäst 
utrustat med bredband. Kommentarer gavs också om att studenter antagligen är 
den mest datoriserade populationen, men att det fortfarande finns många 
studenter som inte har datorer hemma.  

Analysresultat 
I början av kapitlet nämnde jag att jag inför undersökningen gjorde 
bedömningen att blandade grupper med både doktorander och studenter borde 
vara tillräckligt homogena för att fokusgrupperna skulle fungera. Genom två 
mycket givande gruppdiskussioner och det följande analysarbetet har jag fått 
min bedömning bekräftad. Visserligen hade det varit intressant att med hjälp av 
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ett större urval, medarbetare och mer resurser, kunna utöka undersökningen så 
att fler fokusgrupper hade bildats, gett utrymme för segmentering och därmed 
möjliggjort jämförelse mellan olika målgrupper. Men det jag förlorat på att inte 
kunna segmentera grupperna, anser jag ha vunnit på genom att få ta del av 
mycket välfungerande diskussioner, vilka jag tvivlar på skulle ha blivit lika 
engagerande om deltagarna varit alltför homogena.  

Frågeställningarna som jag strävade efter att besvara genom 
undersökningen syftade till att utröna huruvida Stockholms 
universitetsbiblioteks e-bokstjänster är användbara vid vetenskapliga studier 
och varför eller varför inte. Den första delfrågan behandlade vilka 
studierelaterade behov som finns och den andra delfrågan vilka villkor som 
ställs för att e-boksmediet ska vara en hjälp för att tillgodose behoven på ett för 
den studerande tillfredsställande sätt. Genom analys av de redovisade 
gruppdiskussionerna har jag kommit fram till följande resultat.   

Studierelaterade behov 
De studierelaterade behoven jag har identifierat hos informanterna är: 

- Snabb information 

- Sökverktyg  

- Medtagbar information 

- Kopierings- och utskriftsmöjligheter 

- Specifikt urval: tillgång till obligatorisk kurslitteratur 

- Brett urval: fördjupningsstudier möjliga med många inriktningar 

- Vetenskapligt kvalitativ information 

I diskussionerna framträdde särskilt behovet att få information snabbt, det vill 
säga behov av en smidig tillgång till användbara informationskällor vid rätt 
tidpunkt. Tidsödande informationssökning, exempelvis fjärrlån av stora 
mängder böcker och genomgång av innehållet i dessa böcker, samt 
svåröverskådligt informationsmaterial, i vilket det till exempel inte går att lätt 
bläddra fram och tillbaka, upplevdes som stora nackdelar. Att minimera dessa 
nackdelar genom bra sökverktyg och lättillgängliga informationskällor ansågs 
särskilt viktigt vid fördjupningsstudier som uppsats- och avhandlingsarbete, 
där orientering inom stora mängder litteratur är nödvändig. 
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Behovet att kunna ta med informationsmaterial till föreläsningar och 
studieplatser av eget tycke finns för att aktivt kunna arbeta med texten. Till 
studierna hör också en vilja hos flera av informanterna att kunna göra 
textmarkeringar och marginalanteckningar. För denna typ av aktiv läsning av 
låneböcker, internetkällor eller referensmaterial måste det vara möjligt att göra 
papperskopior och utskrifter. 

De som studerar på grundnivå har behov av tillgång till specifikt utvalda 
titlar givna som obligatorisk kurslitteratur. Detta är böcker som många inte 
kommer att använda igen, bland annat för att kurslitteratur är förknippat med 
tvång eller för att böckerna snabbt blir inaktuella, varför man helst lånar dem, 
kopierar dem eller köper och säljer dem vidare. Vid fördjupningsstudier är 
däremot tillgången till ett universitetsbibliotek med ett brett urval viktigt. Med 
ett brett sortiment möjliggörs forskning med många olika inriktningar och 
tvärvetenskaplig inspiration. 

Ett sista viktigt behov som betonades var att den information som används 
för studier är kvalitetsgranskad och vetenskapligt korrekt.    

Villkor för e-boksanvändning 
De e-bokstjänster som Stockholms universitetsbibliotek har, det vill säga 
ebrary, netLibrary och Projektet elektronisk kurslitteratur, hade inte nyttjats i 
någon högre grad av informanterna innan diskussionerna. Den utvärdering som 
ändå gjordes grundades därför främst på deltagarnas erfarenheter av e-böcker 
och andra elektroniska texter i allmänhet, samt på min presentation av 
universitetsbibliotekets e-bokstjänster i början av diskussionsträffarna. 

I min redovisning av undersökningen ovanför utläser jag att 
informanternas studierelaterade behov tillmötesgås av e-bokstjänsterna på 
följande sätt: 

- Snabb information – absolut. Med bredbandsuppkoppling till internet får man 
e-bokstexten snabbt tillgänglig. Läsning på datorskärm anses dock vara 
arbetsamt och obekvämt.  

- Sökverktyg – mycket bra. Söktjänsterna möjliggör att flera böcker kan sökas 
igenom samtidigt och man kan söka igenom texten inom en bok.  

- Medtagbar information – begränsad. Vad som kan tas med beror på vad som 
kan skrivas ut och om man har tillgång till skrivare.  

- Kopierings- och utskriftsmöjligheter – begränsade. NetLibrary tillåter utskrift 
av en sida i taget och visar varningsmeddelanden när flera utskrifter/kopior 
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görs. Ebrary möjliggör utskrift av fem sidor i taget. Den elektroniska 
kurslitteraturen är spärrad för all utskrift och kopiering.  

- Specifikt urval – till liten del genom kursböckerna på Projektet elektronisk 
kurslitteratur. 

- Brett urval – inte tillräckligt. All litteratur finns inte och kommer inte att 
finnas i elektroniskt format. 

- Vetenskapligt kvalitativ information – okej: förlagen verkar etablerade. 

Det framkom att den snabba tillgängligheten som e-boksmediet erbjuder via 
internet var den största förtjänsten med böcker i elektroniskt format. 
Tillgängligheten anknöts till förmågan att på ett enkelt sätt kunna söka bland 
många böckers innehåll och därmed lätt kunna kolla upp vad som inkluderas i 
böckerna. Således betraktas e-böckerna snarare som söktjänster än som 
enskilda böcker att använda från början till slut.  

Det finns dock mycket tydligt en motvilja mot de begränsningar för 
användning av bibliotekets e-böcker, begränsningar som påverkar viljan att 
använda e-böckerna i en negativ riktning. Begränsningarna består av den 
obekväma skärmläsningen, kravet på att vara uppkopplad till internet för 
tillgång till netLibrary- och ebrary-böcker, restriktioner för utskrift och 
kopiering, översiktsproblemen för elektroniska medier i allmänhet, samt 
avgifterna för den elektroniska kurslitteraturen.  

För att eliminera begränsningarna och uppmuntra viljan att använda e-
böcker behövs bättre teknologi som gör skärmläsningen mindre arbetsam, att e-
böckerna ska kunna laddas ner till en smidig, bärbar dator för att de ska kunna 
användas där de behövs och för att de ska vara bekväma att använda, samt 
tillåtelse till utskrift och kopiering. 

Behoven till specifikt och brett litteratururval kan inte tillgodoses enbart av 
e-böcker, eftersom böcker bäst garanteras framtida användning i tryckt format. 
Viss kurslitteratur är lämpad för e-boksformatet, men vidare undersökningar 
krävs för att göra en tydlig analys av vilka ämnesområden det gäller. En faktor 
av betydelse är att e-böcker lätt går att uppdatera, varför kurslitteratur som 
frekvent kommer ut i nya upplagor, till exempel datavetenskaplig litteratur, är 
särskilt lämpad för e-boksformatet.  

Sammantaget finner jag att följande villkor måste uppfyllas för att 
användarnas studie- och forskningsrelaterade behov ska tillgodoses med e-
boksmediets hjälp: 
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- Väl fungerande och bekväm handdator allmän egendom 

- Nerladdning av e-böcker till handdatorer möjlig 

- Utökning av elektronisk kurslitteratur enligt ämnesspecifika preferenser 

- Fortsatt satsning på tryckta böcker 

- Utskrift och kopiering måste vara möjlig 

Med dessa villkor uppfyllda finns goda förutsättningar för att e-böcker ska 
utgöra en betydande informationsresurs inom forskning och högre utbildning. 
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4. Analys 

I den slutsats jag formulerade efter det andra kapitlets redogörelse för den 
pågående diskussionen om e-böcker, framförde jag tre faktorer vilka jag finner 
inbegripa vad som motiverar forskningsbiblioteken till att satsa på e-böcker. 
Dessa faktorer är att e-böcker innebär en god service till användarna genom att 
de tillgodoser användarnas informationsbehov, viljan att effektivisera 
informationshanteringen för att underlätta biblioteksarbetet, samt synen på e-
boken som konkurrensmedel i informationssamhället. Med detta kapitel ämnar 
jag göra en sammanställande analys kring e-bokens roll vid 
forskningsbibliotek, varför jag utgår från de tre identifierade faktorerna och 
problematiserar dessa utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt det 
resultat som framkom genom fokusgruppsundersökningen. 

God användarservice 
Om och om igen upprepas det inom biblioteksvärlden att bibliotekets syfte är 
att tillgodose användarbehov. Hjørland har visat på hur behoven kan definieras 
genom sitt domänanalytiska perspektiv: att de syftar till att utveckla förståelse 
för de problem användaren vill lösa, där det för förståelse krävs information 
om problemens kontexter. Ger e-böcker sådan kontextmedveten information?  

En viss typ av kontextmedvetenhet framkommer i e-boksmodeller som 
erbjuder hyperlänkar till referensmaterial att rådfråga angående personer, 
händelser och begrepp i e-bokstexten. Detta ses också av många användare 
som en värdefull möjlighet. I fokusgruppsundersökningen som presenterades 
ovanför, samt genom andra användarundersökningar, får dock e-boksmediet 
kritik för sina strukturella svagheter och svårigheten att få en god överblick 
över informationsmaterialet, vilket är ett problem som kännetecknar 
elektroniska informationsmedier överlag. Även om hyperlänkar är ämnade att 
kristallera ut olika nivåer och typer av information, så bibehålls 
överblicksproblematiken.  

E-boken uppfattas således bokstavligen som ett platt medium och det krävs 
mycket arbete och vana för att kunna navigera mellan sidorna. För en 
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etablering av e-boken som en betydelsefull informationsresurs vid studier och 
forskning är detta enligt användarna själva ett allvarligt problem. Denna 
uppfattning är intressant att jämföra med den teoretiska struktur Hjørland 
menar svarar mot användarnas informationsbehov. Skulle den svårforcerade 
fysiska överblicksproblematiken för elektroniska medier kunna förebyggas 
genom en mer gedigen teoretisk uppstrukturering, där uppgifter framkommer 
om till exempel informationens epistemologiska inriktning och relation till 
andra kunskapsparadigm? Självklart är det en skillnad mellan teoretisk 
orientering och mediets design, men jag anser att det finns en poäng med att 
den yttre strukturen byggs upp utifrån de särskilda förutsättningar som finns 
för informationen i det enskilda dokumentet. Innehållet har betydelse för 
definitionen av informationsbehov. Det visas också i resultatet av 
undersökningen att det behövs noggranna studier kring vilken litteratur i vilka 
ämnesområden som är bäst lämpad för e-boksmediet.   

Med argumentet att e-böckerna ger god användarservice är det främst den 
goda tillgängligheten till e-böcker via internet man syftar till. Tillgängligheten 
är av betydelse för studier och forskning och framställs av användarna som en 
central fördel med e-boksmediet. Men utan förmågan att kunna ladda ner e-
böcker till bekväma handdatorer, eller skriva ut de kapitel man vill studera 
närmare, eller att många personer samtidigt kan använda böckerna, begränsas 
fördelarna med tillgängligheten för mycket. Lösningen för både 
överblicksproblemet och den begränsade användningen skulle kunna vara en 
förbättrad teknologi i form av funktionella och bekväma handdatorer som 
kombinerat med låga priser blir en egendom för så gott som alla, samt att e-
böcker kan laddas ner till dessa för icke-kommersiellt bruk.  

Att den allmänna tillgången till bra handdatorer endast är ett villkor för att 
e-böcker ska få genomslag på konsumentmarknaden och inte gäller för 
fackstudier, liksom Donald Hawkins anser (se s. 41), är dock en rimlig tanke. 
E-böcker som endast kan nås online ansåg fokusgrupperna vara användbara vid 
fördjupningsarbete och forskning, där sökning efter relevanta källor utgör en 
stor del av arbetet, samt där fjärrlån ofta är nödvändigt men skulle kunna 
undvikas för irrelevant litteratur om innehållet först kunde kollas upp 
elektroniskt. Denna användbarhet för e-böcker online handlar om möjligheten 
att använda dem för fulltextsökning och snabba kollar av innehåll, det vill säga 
en användbarhet som söktjänst. För en vidare användning av e-böcker som 
inkluderar noggranna studier och användning av verktyg för att till exempel 
markera text eller göra anteckningar, finner jag att villkoren om förbättrade och 
billiga handdatorer, nerladdningsmöjligheter, samt tillåtelse till utskrift och 
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kopiering, är nödvändiga att uppfylla. Om man parallellt med denna förbättring 
tar till vara Hjørlands definition av informationsbehov och bygger upp 
informationssystem kring e-boksdatabaser som ger information om böckernas 
sociala och kulturella kontexter, kan e-bokssatsningar förväntas ge verkligt god 
användarservice. 

Effektivisering av informationshantering 
Idén att distribuera böcker digitalt, där allt som behövs för att få nyförvärv 
levererat till biblioteket är ett musklick, är mycket lockande för en 
biblioteksverksamhet som är hårt pressad både vad gäller ekonomiska och 
personella resurser. Att sedan kunna förvara tusentals böcker på en dator och 
slippa arbetet med att bereda plats för mängder av bokhyllor, vilka i öppna 
samlingar lätt blir oordnade och i magasin får det allt trängre, borde verkligen 
underlätta arbetssituationen; adjö till det tidsödande arbetet att märka, stämpla, 
ställa upp, hämta ner och reparera böckerna. Dessutom kan den elektroniska 
boken levereras vidare lika enkelt som den förvärvades, vilket är en stor fördel 
för fjärrlåneverksamheten.  

Begränsningarna för dessa möjligheter är dock påtagliga. E-boksföretagen 
och förlagen är måna om att gå med vinst och fruktar att e-böckernas 
lättillgänglighet ska bidra till masskopiering och förluster även för 
försäljningen av tryckta böcker. De ekonomiska fördelarna med e-böcker som 
går att utläsa i den förenklade distributionen via internet och den ringa 
kostnaden som krävs för produktion, har därför uteblivit: e-böckerna är snarare 
dyrare än de tryckta. Leverantörernas fruktan för att mista kontrollen över 
spridningen av e-böckerna innebär också att det är svårt att sluta avtal med 
dem om tillåtelse till att vid fjärrlån göra digitala kopior av böckerna för 
smidig vidareleverans via e-post, fastän det finns krypteringsteknik att tillgå 
som kan hindra vidare kopiering av denna fjärrlånekopia. De kommersiella e-
boksaktörernas vinstintresse står således i vägen för tillämpningen av e-
boksmediets fördel vid fjärrlån.  

Minskningen av det omständliga arbetet för att bevara och underhålla 
tryckta böcker i och med att förvärv görs i e-boksformat, måste vägas mot det 
underhåll som krävs för utrustningen som förmedlar e-böckerna. Som det ser ut 
idag förvärvar forskningsbiblioteken främst e-böcker genom att betala för 
tillgången till dessa via e-bokstjänster, vilket innebär att den tekniska 
administrationen som krävs för att garantera säkerhet och teknisk kvalitet hos 
e-boksdatabaserna inte sköts av biblioteken själva. På detta sätt underlättas till 
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viss del det biblioteksarbete som syftar till att kontrollera att böckerna är 
fysiskt i ordning och funktionsdugliga, men det kostar som sagt mycket pengar. 
För att kunna bibehålla ansvaret för de tjänster biblioteket köper in utifrån, bör 
personella resurser utnyttjas för att följa utvecklingen av e-boksindustrin: hur 
tekniken avanceras, vilka inköpsmodeller som erbjuds, vilka aktörer som finns, 
etc. Även om allt nyförvärv görs i e-boksformat blir det således inte märkbart 
mer tid för andra delar av bibliotekarierollen, som till exempel den 
pedagogiska rollen, utan nya arbetsuppgifter skapas för ett fungerande 
underhåll av e-bokssamlingen. 

Det största problemet med att i informationshanteringen se e-böcker som 
alternativ till tryckta böcker är bevarandefrågan. De snabbt föränderliga 
standarderna för nya teknologier ger arkiv med elektroniska dokument en oviss 
livslängd. Licenser som endast ger tillgång till e-böcker för en förutbestämd 
period istället för ägandeskap av e-böcker, ger inga löften alls om framtida 
tillgång. För en effektivisering av informationshanteringen genom e-
bokssatsningar måste därför arkiveringsproblematiken tas med i beräkning så 
att inte material som är värdefullt att bevara förloras. En sund inställning är att 
se e-böckerna som supplement till de tryckta böckerna, att både tryckta och 
elektroniska exemplar förvärvas. Effektiviseringen kan då ligga i att 
användarna föredrar e-böckerna framför de tryckta, vilket ger en smidigare 
låneverksamhet, eller att biblioteket begränsar utlånen till att endast gälla de 
elektroniska exemplaren, i de fall sådana finns tillgängliga, medan de tryckta 
bevaras för framtiden. Men en sådan begränsning kan endast motiveras om 
användarnas informationsbehov tillgodoses av e-böckerna. 

Konkurrensmedel i IT-samhället 
Det nationella uppdraget att utveckla kompetensen för och tillgängligheten till 
informationsteknologi ger motivation ’uppifrån’ för forskningsbiblioteken att 
satsa på e-böcker. Att skapa sig positioner inom IT-branschen ger status och 
möjlighet för biblioteken att hävda sig för fortsatt finansiering, men att på detta 
sätt positionera sig är dyrt och riskerar att svälja budgeten som ska räcka till 
hela den mångfasetterade biblioteksverksamheten. Det som var tänkt att leda 
till utveckling kan på detta sätt bli en reducering av verksamheten. 

Med e-boken som utvecklingssatsning och konkurrensmedel behövs en 
tydlig målsättning och god planering som kan medvetandegöra de problem som 
kan uppkomma. Vid abbonemang på e-bokstjänster är exempelvis den stora 
utmaningen enligt Thomas Peters att analysera e-boksleverantörernas 
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urvalskriterier (se s. 36). Denna utmaning antas bäst om biblioteken själva har 
tydliga kriterier för vad som är gångbart i e-boksformat, liksom de har 
urvalskriterier för informationens kvalitet. Forskningsbibliotek kännetecknas 
av att satsa på kvalitet och det är en image som kan få än större genomslag 
genom utvärderingar av e-boksföretag och förlag, kanske i samarbete med flera 
bibliotek, vilka kan ställa krav på e-boksindustrin. Ett tydligare kvalitetsarbete 
skulle mycket väl kunna stärka forskningsbibliotekens position i samhället. 

Ett strategiskt arbete kring e-böcker skapar också en medvetenhet som 
behövs för att kunna hantera risken Susan Sawyer varnar för: att biblioteken 
förutom att betala dyra licenser också utgör en marknadskanal för förlagen och 
e-boksföretagen i deras försäljning av tryckta böcker. Visst är alla inköp en 
fråga om att ge och ta, men det gäller för biblioteken att bevaka sina intressen 
så att inte relationen mellan dem och e-boksleverantörerna blir för obalanserad. 
Om forskningsbiblioteken är attraktiva marknadskanaler så bör de också 
utnyttja detta så mycket som möjligt och sätta press på priserna liksom på den 
kvalitetsnivå de finner hos e-böckerna. 

Ett steg mot att forskningsbibliotek deltar i e-boksutvecklingen kan vara att 
de själva väljer att ansvara för e-boksdatabaser och konstruerar användbara 
informationssystem, till vilka de kan göra urval och förvärva e-böcker direkt 
från förlagen. Att i distributionen på detta sätt separera e-böckernas innehåll 
från den utrustning som behövs för tillgång är en förutsättning som framställts 
som önskvärd av bland annat Ebook Task Force vid University of California. 
För att biblioteken ska kunna handha e-boksdatabaser behövs administrativa 
resurser med stor teknisk kapacitet för skötsel av underhåll och garanterad 
säkerhet i systemet. Lättast är förstås att anlita ett företag som har en utvecklad 
programvara för e-böcker och som kan sköta den tekniska servicen, som till 
exempel eLib, eller att köpa in ett färdigt system att tillämpa, vilket finns att 
tillgå genom exempelvis Adobe, men denna service kostar också mycket 
pengar. Den ekonomiska begränsningen är svår att kringgå. 

Med ett ökat anseende om att satsa på kvalitet är det möjligt att 
forskningsbibliotekens varumärke skulle kunna stärkas till den grad att förlag 
gärna vill finnas med i e-bokssamlingen för att stärka sin egen image och 
därför kan lätta lite på kraven om att de ekonomiska vinsterna för e-böckerna 
ska hämtas direkt från biblioteken. Detta skulle ge goda utsikter för 
utvecklingen av e-böcker liksom för ett breddat utbud av 
informationsteknologi, helt i linje med svensk IT-politik. 
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Slutsats 
Forskningsbibliotekens motivation till att förvärva e-böcker är främst grundad i 
en vilja att tillgodose användarnas behov och att effektivisera 
informationshanteringen för den egna organisationens välbestånd, men även 
grundad i det politiska uppdraget att tillgängliggöra informationsteknologi.  

Som ett led i användarservice fungerar satsningar på e-böcker riktigt bra 
först när det skett en utveckling och förbättring av både e-boksmediet och 
portabla små handdatorer, liksom av de informationssystem som tillgängliggör 
e-böckerna. Utan denna utveckling utgörs e-bokens roll vid forskningsbibliotek 
främst av en funktion som söktjänst och är som sådan användbar vid 
fördjupningsstudier och forskning, där möjligheten till snabba kollar av 
innehållet i många olika böcker är en hjälp för forskningsarbetet. Utvecklingen 
som krävs för att e-boken som informationsresurs ska kunna tillgodose 
användarnas vidare informationsbehov, är enligt resultaten från 
fokusgruppsundersökningen samt Hjørlands teoretiska definition av 
informationsbehov, ett e-boksgränssnitt med möjlighet till bättre överblick, 
förbättrade och billiga handdatorer, nerladdningsmöjligheter, tillåtelse till 
utskrift och kopiering, samt ett informationssystem för presentation av e-
böckerna som ger information om bokinnehållets relationer till omgivande 
domänstrukturer. 

Denna utveckling är också en förutsättning för att kunna effektivisera 
informationshanteringen med hjälp av e-böcker, eftersom det är först när e-
böckerna kan tillgodose användarnas informationsbehov och användas istället 
för de tryckta böckerna vid utlån som bibliotekspersonalens arbetsbörda vid 
lånedistribution kan minska.  

Ett initiativ för den samhälleliga IT-utvecklingen är att 
forskningsbiblioteken själva ansvarar över e-boksdatabaser. Genom att vara 
noggranna med e-boksurvalet till dessa databaser tydliggörs 
forskningsbibliotekens inriktning mot kvalitet, samt deras position relativt 
andra aktörer på e-boksmarknaden, en tydlighet som rimligtvis ökar 
forskningsbibliotekens status som kvalitetsgarant. Med en sådan stärkt position 
kan goda relationer skapas med förlagen och utrymme ges åt den utveckling 
som är nödvändig för e-böckerna, ett utrymme som främst skapas genom att 
förlagen dämpar de ekonomiska vinstkraven och som konsekvens gör lättnader 
för restriktionerna av användningen. Denna positiva framtidsutsikt anser jag 
dock endast vara möjlig om investeringar först görs på den instabila e-
boksmarknaden och forskningsbiblioteken aktivt deltar i e-boksutvecklingen. 
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Slutsatsen jag har kommit fram till är således att för att 
forskningsbiblioteken ska kunna utnyttja de möjligheter e-boken erbjuder för 
informationshanteringen måste den utvecklas till att mer heltäckande tillgodose 
användarbehoven, men för att denna utveckling ska kunna få tillräckligt med 
utrymme krävs en medveten och kräsen ”pröva-på-verksamhet” av e-böcker 
vid forskningsbiblioteken, genom vilken bibliotekens position på marknaden, 
liksom i samhället i stort, stärks. Min förhoppning är att denna uppsats ska 
kunna bidra till den ökade medvetenheten kring e-böcker som är nödvändig vid 
forskningsbibliotek med e-boksinvesteringar eller med planer på att satsa på e-
böcker. 
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5. Sammanfattning 

Denna uppsats syfte är att undersöka e-bokens roll vid forskningsbibliotek. 
Frågorna jag söker besvara är varför forskningsbiblioteken vill förvärva e-
böcker, det vill säga vilka motiv de har, samt vilka möjligheter och problem e-
böckerna innebär för bibliotekens informationshantering. 

I inledningskapitlet uppmärksammas det för biblioteksverksamheten 
centrala begreppet användarbehov och den rådande målsättningen om att 
bibliotekens syfte är att tillgodose användarnas informationsbehov. Genom en 
teoretisk ansats där jag redogör för och diskuterar Birger Hjørlands 
domänanalytiska perspektiv, finner jag att Hjørlands definition av användarnas 
informationsbehov fungerar bra som informationsvetenskaplig grund vid 
analys av användarbehov.  

Med den vida domänanalytiska teorin som grund presenteras och granskas 
den mer specifika teorin kring informationshantering som kallas collection 
management. Denna teoribildning tas med för att utgöra ramverk för 
redogörelse och analys av redan framförda rapporter och artiklar angående e-
böcker. Anledningen till att jag valde collection management är att där 
behandlas samtliga processer i ett biblioteks informationshantering, från 
förvärvsplanering till tillgängliggörande och bevaring. Därmed såg jag goda 
möjligheter att med hjälp av collection management tydliggöra många 
relevanta aspekter av e-böcker på forskningsbibliotek. 

Utöver analysen av den pågående e-boksdiskussionen sådan som den 
framförts i artiklar, rapporter och på konferenser, används en kvalitativ 
användarundersökning som analysunderlag. Metoden är fokusgrupper, där 
ämnesspecifika data inhämtas genom gruppdiskussioner. Undersökningen 
genomfördes vid Stockholms universitetsbibliotek och deltagarna bestod av 
tolv studenter och doktorander, vilka delades upp i två grupper för att diskutera 
bland annat de e-bokstjänster som biblioteket erbjuder. 

Uppsatsens slutsats identifierar tre huvudfaktorer som motiverar 
forskningsbibliotekens vilja att satsa på e-böcker: att e-böcker innebär en god 
service till användarna, viljan att effektivisera informationshanteringen för att 
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underlätta biblioteksarbetet, samt synen på e-boken som konkurrensmedel i 
informationssamhället. En problematisering av dessa faktorer utifrån det 
inhämtade forskningsunderlaget, visar att användarservicen som dagens e-
boksmodeller erbjuder inte är tillräckligt god för att informationsbehoven ska 
tillgodoses, att e-böckernas bidrag till effektiviseringen av 
informationshanteringen vid forskningsbiblioteken uteblir så länge som 
användarbehoven inte är tillgodosedda, samt att kvalitetsmedvetna 
investeringar i e-böcker är nödvändiga för att forskningsbiblioteken ska kunna 
positionera sig på marknaden och för att utrymme ska kunna skapas för en 
utveckling som är gynnsam för biblioteken. Denna utveckling bör ge följande 
resultat: bättre överblick med e-boksgränssnittets hjälp, förbättrade och billiga 
handdatorer, nerladdningsmöjligheter, samt tillåtelse till utskrift och kopiering. 
En möjlig förbättring som också tas upp är att utifrån Hjørlands teoretiska 
tolkning av informationsbehov skapa ett informationssystem för presentation 
av e-böckerna som ger information om bokinnehållets relationer till omgivande 
domänstrukturer, vilket skulle kunna bidra till att användarnas 
informationsbehov tillgodoses på ett mer heltäckande sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till informanterna 

Fokusgruppsundersökningen “e-böcker som informationsresurs på 
forskningsbibliotek” 
Tack för ditt intresse att delta i min undersökning.  

Syftet med min uppsats är att hämta in feed-back från Stockholms 
universitetsbiblioteks målgrupper angående elektroniska böcker och de 
särskilda e-boksplattformar, eller e-bokstjänster, som biblioteket erbjuder 
universitetsanslutna. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med 
temafokuserade gruppdiskussioner som metod, eftersom den process som sätts 
igång vid diskussioner i grupp ofta ger ett innehållsrikt och intressant 
forskningsunderlag.  

  Planen är att ca 8 doktorander/studenter ska medverka vid en 
gruppdiskussion i något av universitetsbibliotekets undervisningsrum. 
Sessionen beräknas ta högst 2 timmar. Diskussionen ska hållas relativt öppen 
och kan röra bland annat e-boken som fenomen och/eller specifika verktygs 
funktionalitet i e-bokstjänsterna. Viss förberedelse är bra, men inget måste. 

För förberedelse kan du gå in på universitetsbibliotekets hemsida 
http://www.sub.su.se/index.asp, välja informationssökning i menyn och sedan 
gå vidare på länken E-böcker. Där finns information om vad biblioteket 
erbjuder gällande e-böcker som är bra att läsa. Om du använder en dator som är 
uppkopplad till universitetsnätet ska det sedan inte vara några problem att 
nyttja de tjänster som erbjuds på ebrary och netLibrary. De fem svenska 
kursböckerna som utlyses under ”Projektet elektronisk kurslitteratur” måste du 
dock betala för vid användning längre än tio minuter. 

Förslag på sammankomsttid: ---. 
Jag bjuder på fika (kaffe/te och smörgås/kaka). 
För bekräftelse på anmälan, frågor, fikatips eller annat, ring eller mejla till mig: 
--- 
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Bilaga 2: Frågeformulär för fokusgrupperna 
 
Fem delar: 1) inledning 

 2) studievanor 
 3) utvärdering 
 4) prioriteringar 
 5) avslutning 

Inledning 
- berätta vad du heter och vad du tycker bäst om att göra på fritiden. 
 
- de allra flesta har ingen aning om vad en e-bok är. Kan ni helt kort i en 

mening beskriva associationen från den första gången ni hörde talas om 
e-böcker? 
 

- har ni ofta stött på eller sökt upp e-böcker sedan första bekantskapen 
med dem? 

Studievanor 
- svenska förlag har mest satsat på att digitalisera skönlitteratur, men 

enligt artiklar om e-böcker jag tagit del av så är den allmäna 
uppfattningen att det främst är för studier av facklitteratur som e-boken 
är användbar. På vilket sätt kan e-boken vara särskilt användbar för er 
som studerar och forskar? (Fördelar/nackdelar) 

 
- tillgången till internet sägs ha ökat kraven på omedelbar åtkomst av 

informationskällor. Om ni ser till era egna studievanor har ni några 
exempel att ge som visar på detta? (ev. utveckla svar) 

Utvärdering 
- från universitetsbibliotekets sida är tillgängliggörandet av elektroniska 

textkällor ett sätt att förbättra informationsservicen till studenter och 
forskare. Nu visar biblioteket på många olika möjligheter att finna 
information. För e-böcker gäller tex. kanalerna ebrary, netLibrary, 
elektronisk kurslitteratur, samt länkar till ett antal fria textarkiv. Ser ni 
några fördelar eller nackdelar med att det finns många möjliga 
sökvägar vid biblioteket?  
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- om ni har testat någon eller några av e-bokstjänsterna som biblioteket 

erbjuder, har ni några kommentarer till dem? (Tex om verktyg, 
läsbarhet, länkar, sökmotorer, utskriftsmöjligheter, kopiering, 
personligt konto?) 

 
- framför er finns papper och penna. Där vill jag att ni skriver ner och 

rangordnar det ni tycker är de tre största fördelarna med e-böcker. Ni 
får tid på er att fundera lite, så ni behöver inte stressa. (jämförelse och 
diskussion av resultat) 

Prioriteringar 
- bibliotek har överlag en stram och begränsad budget att förfoga över 

och det är mycket kostsamt att utöka samlingarna med både tryckt och 
elektroniskt material. Därför är prioriteringar hela tiden nödvändiga att 
göra. Hur vill ni att Stockholms universitetsbibliotek ska prioritera? 
(ev. presentera tanken att standardverk och frekvent använda titlar bör 
finnas i tryck för bevaring inför framtiden, men övrigt material kan 
göras tillgängligt i elektroniskt format) 
 

- tänk er en situation där ni behöver en bok för era studier som ni vet 
finns på en e-boksplattform på webben, men ni har inte tagit reda på om 
den finns i tryckt format på biblioteket. Vad är det troligast att ni gör?  

 
- Följdfråga: Om e-bokstjänsten är avgiftsbelagd? 

Avslutning 
- Stockholms universitetsbibliotek vill att så många som möjligt av sina 

användare ska pröva på de e-boksresurser som finns. Har ni några råd 
att ge för att fler ska uppmärksamma denna informationskälla? 
 

- snabb summering. 
 
- utrymme för frågor och kommentarer. Var det något som vi missade? 
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