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1 Inledning 

Den informationsrevolution som vi nu upplever bygger på en, historiskt sett, 
oerhört snabb utveckling av en medie- och informationsteknologi, där fram-
växten av ny teknik skapar förutsättningar för ett nytt slags samhälle, det gräns-
lösa informations- eller nätverkssamhället. Framtiden har således redan börjat. 

Tekniken anses ha en stark förändringskraft men den utgör också ett red-
skap för styrning och påverkan. En av dagens centrala teknikfrågor handlar om 
hur ny teknik kan utnyttjas och utvecklas för att främja enskilda människors 
välfärd och en positiv samhällsutveckling. 

I takt med den teknologiska utvecklingen och den därav följande samhälls-
utvecklingen förändras bibliotekets framtida roll som informationsförmedlare. 
Biblioteken har egentligen inget val, utan de är tvungna att hålla sig à jour med 
respektive följa med i utvecklingen av informationsteknologin. 

För att även i framtiden kunna befästa sin roll som informationsförmedlare 
bör biblioteken se till att såväl informationsutbud som medieurval hålls aktu-
ellt. På grund av införandet av det virtuella biblioteket har man börjat ifråga-
sätta det konventionella bibliotekets existens, vilket innebär att bibliotekets 
uppgifter och dess koncept kan behöva omdefinieras. 

Utvecklingen hittills har visat att införandet av IKT (informations- och 
kommunikationsteknologi) inom biblioteksvärlden är av stor betydelse framför 
allt för att kunna tillgodose alla användares informationsbehov på ett effektivt 
sätt. De mångfaldiga kombinationsmöjligheterna mellan olika medier leder till 
en ”informationens motorväg” som kan definieras som ett slags informations-
marknad där biblioteket som informationsförmedlare kan drabbas av hård kon-
kurrens. Samtidigt innebär detta en stor chans, eftersom det är just på det om-
rådet som den individuella servicen, den mänskliga kompetensen samt den 
professionella rådgivningen om nya medier kommer att efterfrågas mest. 

En i diskussionen ofta förekommande fråga är vad som kommer att hända 
med pappersboken i nutidens Internetera. Kommer vi i framtiden att bry oss 
om hur information kommer till oss, och i vilken form, så länge vi får vad vi 
söker? 
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Bokens starka ställning är än så länge inte hotad. Människors läsvanor 
kommer dock troligtvis att förändras dramatiskt på grund av andra mediers 
inflytande. Är biblioteket redo att bemöta det framtida samhällets informa-
tionsbehov, oavsett medium? Hur kommer den framtida mediekulturen att på-
verka bokens nutida ställning? 

Genom denna uppsats försöker vi ta reda på hur inställningen till e-böcker 
ser ut, framför allt hos studenter. Att fokus läggs på studenter beror på att vi 
undersöker hur just kurslitteratur, främst inom språkvetenskapliga ämnen, skul-
le kunna fungera i elektronisk form. Vi försöker också få en inblick i hur man 
ur bibliotekets synvinkel ser på e-boken, om man har brukat den i verk-
samheten och hur det i så fall har fungerat. 

Själva tror vi att e-boken kommer att kunna utgöra ett bra komplement till 
pappersboken, speciellt vid universitetsbiblioteken, där efterfrågan på kurslitte-
ratur idag är stor. Biblioteken tillhandahåller några exemplar av kursböckerna 
som skall räcka till för alla studenter. Dessutom erbjuder biblioteken sällan 
hemlån av kurslitteratur, varför läsning av dessa böcker måste ske på bibliote-
ket, vilket inte passar alla. Här skulle e-boken kunna vara till stor hjälp, men 
det förutsätter förstås att lånevillkoren är utformade på ett sätt som gagnar stu-
denterna och att hanteringen vid utlån inte utgör några problem för biblioteken. 

Genom tiderna har man ansett att litteratur och läsning är huvudkällorna 
till människans utveckling, samt att läskulturen ligger till grund för ett välut-
vecklat samhälle. För att människor inte skall tappa intresset för biblioteket 
krävs dock numera förmodligen mer än bara böcker. Trenden går mot en över-
lappning av olika medier, mot en interaktion mellan text och bild, mot infor-
mation och kommunikation samtidigt, vilket innebär att utvecklingslinjer indi-
kerar en obegränsad symbios.  

Disposition 
Här nedan följer en översiktlig beskrivning av uppsatsens innehåll. 

I kapitel 1 presenteras ämnets teoretiska utgångspunkter, en kortfattad 
forskningsöversikt, syfte och frågeställningar, definitioner av i uppsatsen före-
kommande begrepp och en utförlig beskrivning av undersökningens metod. 

Kapitel 2 diskuterar e-böcker i stort och paralleller dras till E-learning. 
Kapitel 3 består av en diskursanalys, som inleder den empiriska delen av 

uppsatsen. Den grundar sig på en analys av utvald litteratur inom ämnet. Där-
igenom får den delen av undersökningen en mer teoretisk karaktär. Efter ett 
klargörande av syftet följer en redogörelse av materialurvalet. Vidare diskute-
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ras undersökningens tillvägagångssätt och därefter genomförs själva analysen. 
Kapitlet avslutas med en summering och diskussion av analysresultatet. 

Kapitel 4 innehåller en intervjuundersökning som inte bara går ut på att 
behandla användarnas, det vill säga studenternas, behov av och inställning till 
e-böcker, utan framför allt beaktar bibliotekets respektive bibliotekariens situa-
tion. Diskussionen av intervjuresultatet anser vi vara ett bra komplement till 
diskurs- och enkätdelen. 

Kapitel 5 utgörs av en enkätundersökning bestående av en syftesbeskriv-
ning, själva genomförandet och slutligen ett resonemang kring resultatet. Jäm-
fört med den mer teoretiska diskursanalysen ligger enkätundersökningen på ett 
praktiskt plan. Den direkta användarresponsen är anledningen till att diskussio-
nen av erhållet resultat är användarinriktad och verklighetsanknuten. Den skil-
jer sig således från de två övriga diskussionerna. 

I kapitel 6 fördjupas resonemangen kring resultaten av alla tre undersök-
ningar, som placeras i ett större sammanhang genom återkopplingar till de in-
ledande teoretiska utgångspunkterna. 

Kapitel 7 rymmer en kortfattad sammanfattning av hela uppsatsen. 

Teoretiska utgångspunkter 
Människan har nog alltid, på ett eller annat sätt, undrat och haft visioner om 
framtiden. Det gäller både den nära framtiden och den lite avlägsnare. Det var 
först på 1960-talet som intresset för framtidsstudier i vetenskaplig form tog 
fart. Man upplevde verklighetens komplexitet som en följd av det starka sam-
bandet mellan världsekonomin och samhällsutvecklingen och började studera 
samhällsutvecklingen på ett globalt plan.  

Vad gäller framtidsanalyser och visioner brukar man enligt Emin Teng-
ström i regel skilja mellan en amerikansk och en europeisk tradition på detta 
område. Till skillnad från den amerikanska, militäranknutna och mer prognos-
inriktade traditionen, har den europeiska linjen inspirerats av Bertrand de Jou-
venels program ”Futuribles” som talar om möjliga framtider inom konkreta 
problemområden. 1

Om man tar ett riktigt långsiktigt perspektiv, som Tore Frängsmyr gjort i 
sin bok Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk tan-
ketradition, framträder ett mönster där framtiden målas antingen i bländande 

                                                 
1 Tengström, Emin, 1987, Myten om informationssamhället: ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten, 
passim. De Jouvenel var en fransk ekonom och filosof som levde år 1903–1987. 
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vitt eller i kolsvart. Å ena sidan har man optimisten som blundar för de nega-
tiva konsekvenserna av samhällsutvecklingen när han pläderar för naturveten-
skapligt respektive tekniskt betingade framtidsvisioner, medan pessimisten 
med sin kritiska attityd till sådan framtidsoptimism, å andra sidan, inte inser det 
möjliga handlingsutrymmets begränsningar. Bådas idéer och teorier handlade 
enbart om framtiden istället för att dra lärdom av historien. 

Huvudlinjerna står ändå tydliga. Förfall står emot framsteg, utopi står emot utvecklings-
tron. Den som upplevde sitt samhälle som krisartat önskade sig en så radikal förändring, 
att idealbilden fick fantasins prägel. Den som var nöjd med sitt samhälle hoppades på en 
fortsatt likartad utveckling; det gällde bara att gå vidare på den inslagna vägen.2

Beskrivningen av förfallet respektive framsteget har växlat över tiden. Francis-
kus av Assisi, grundaren av franciskanerorden, slog förmodligen huvudet på 
spiken redan på 1200-talet: ”Ge mig kraft att förändra det jag kan, mod att ac-
ceptera det jag inte kan förändra och förstånd att inse skillnaden.”3  

Informationssamhället som begrepp är sedan länge vedertaget. Man kan 
säga att det har två huvudkällor, en teknisk och en ekonomisk. Den ekono-
miska kan delas upp i en tekno-ekonomisk och en socio-ekonomisk. Till den 
sistnämnda hör den ryske 20-talsekonomen Kondratieffs teori om långa vågor 
inom ekonomin. Enligt honom varar dessa vågor 50–60 år, och de bärs upp av 
en eller flera tekniska innovationer som får återverkningar inom alla samhälls-
områden. Samhällets infrastruktur, sociala relationer och livsstilar präglas såle-
des av dessa innovationer. De långa vågorna är cykliska till sin natur: de har en 
uppgångsfas, en storhetstid och en förfallsperiod. När en våg går mot sitt slut, 
följs den av en ny.4

Ekonomhistorikerna Freeman och Perez beskriver fem ”långa vågor”. Den 
första, den tidiga industrialismen, dominerades av mekanisering och textilindu-
stri, den andra av ångkraft och järnvägar, den tredje av elektricitet och tung 
industri och den fjärde av massproduktion och bilindustri. Den femte bygger på 
datateknik, mikroelektronik och telekommunikation, det vill säga IT.5

                                                 
2 Frängsmyr, Tore, 1980, Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition, 
s. 227. 
3 Franciskus av Assisi, http://www.gavelin.com/urban/articles/tiden%20och%20pengarna1.htm, 2003-10-
15. 
4 Pålsson Syll, Lars & Lingärde, Svante, 2000, Ekonomi utan ränta: en teorihistorisk undersökning, 
passim. 
5 Lundgren, Kurt & Wirberg, Sofia, 1997, IT-Rapporten: om kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning 
och förändrade kompetenskrav, http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/260.pdf, s. 10. 
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Daniel Bells bok Coming of the Post-Industrial Society: a Venture of Soci-
al Forecasting om det postindustriella samhället som ett exempel på informa-
tionssamhällets tekno-ekonomiska källa. Här argumenterar han för att vi under 
de närmaste 30 till 50 åren kommer att få se framväxten av vad han kallar det 
postindustriella samhället.6 Förändringen mot en allt snabbare, effektivare och 
mer integrerad teknik ses som mer eller mindre given och de politiska, ekono-
miska och kulturella förändringarna beskrivs som en oundviklig följd av detta. 
Ett sådant samhälle kännetecknas av att industrisektorn minskar sin andel av 
arbetskraften, i likhet med vad som skedde med jordbruket i början av 1900-
talet. Tjänstesektorn övertar industrins dominerande ställning i samhällseko-
nomin och nya yrkesgrupper med hög teoretisk utbildning får en nyckelroll. 
Många arbetsuppgifter kräver en intellektuell eller artistisk insats eller har ka-
raktären av personliga tjänster. I det postindustriella samhället är varuproduk-
tionen inte längre det viktigaste, utan information och produktion av kunskap 
står i centrum. 7

Föreställningarna om informationssamhället bygger således på att en tek-
nisk revolution har ägt rum. IT är, enligt detta synsätt, den tekniska innovation 
som definierar den samhällstyp vi är på väg in i. Men vad är en teknisk revolu-
tion? Enligt ekonomhistorikern Melvin Kranzberg består en teknisk revolution 
av en rad innovationer och genombrott som kompletterar varandra. Det uppstår 
en synergi-effekt som påverkar ekonomins möjligheter att producera varor och 
tjänster.8 En teknisk revolution kräver ett visst slags samhällsutveckling för att 
kunna ta fart och det måste finnas en efterfrågan på produkterna. Med andra 
ord måste samhället kunna ”ta hand om innovationen”. Om samhället är i stånd 
till detta, kommer det i sin tur att förändras på ett genomgripande sätt. Kranz-
berg pekar på elektricitetens genombrott och hur det påverkade i stort sett alla 
aspekter av det sociala livet: städerna och livet i staden utvecklades och famil-
jerelationer samt kulturella mönster och attityder förändrades på ett genomgri-
pande sätt.9

Framväxten av IT kan ses som ett sätt att effektivisera informationshan-
teringen för att kunna bemöta samhällets efterfrågan. Redan på 1940-talet oro-
ade man sig för hur man skulle kunna hantera denna ”informationsexplosion”. 

                                                 
6 Här bör has i åtanke att detta skrevs år 1973. 
7 Bell, Daniel, 1973, The coming of postindustrial society: a venture in social forecasting, passim. 
8 Synergism innebär samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en 
process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningar-
na av faktorerna var för sig. http://www.ne.se, 2003-12-20. 
9 Lundgren & Wirberg, 1997, s. 12. 
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Enligt forskarna erbjuder IT goda möjligheter till ökad produktivitet och till-
växt men de hävdar att man även måste satsa mer på utbildning och eventuellt 
en förnyad infrastruktur och institutionella förändringar. IT har betraktats som 
något som skall ”tryckas ut” i samhället. Det gäller dock att konstruktivt kunna 
använda tekniken. På så sätt kan den höja användarnas kunskapsnivå vilket kan 
medföra önskade samhällseffekter. Kunskap om IT kan man definiera som en 
helhetssyn; en förståelse av hur tekniken används, i vilka sammanhang den 
används och vilka konsekvenser det får. 

Medvetenheten om vikten av utbildning och kunskap har ökat under de se-
naste åren. Den amerikanska regeringen började tala om ”elektroniska mo-
torvägar”, det vill säga informationsspridning genom en nationell infrastruktur. 
Flera andra länder blev inspirerade av detta i strävan efter ett ”lärande sam-
hälle”. 

Den amerikanske författaren Alvin Toffler konstaterar i sin framtidsstudie 
Tredje vågen. Det utmanande nya perspektivet på framtiden att ”En ny civili-
sation är på väg in i våra liv, och överallt försöker blinda människor hålla den 
tillbaka.”10 Studien beskriver världens utveckling fram till idag som bestående 
av tre väsensskilda vågor. De har var och en förändrat samhället och männi-
skornas livsvillkor på ett radikalt sätt. Första vågen innebar människans över-
gång från att ha varit jägare och samlare till att bli jordbrukare. Andra vågen 
bestod av övergången från jordbrukssamhället till det industriella samhället. De 
senaste årtiondena har vi upplevt en konflikt mellan det industriella samhället 
och ett nytt samhälle som håller på att växa fram ─ Tredje vågen. Toffler me-
nar att konflikten har pågått i USA sedan 1950-talet och därefter har den efter-
hand spridits över världen. 

Gamla sätt att tänka, gamla formler, dogmer och ideologier har förlorat sin betydelse, obe-
roende av hur omhuldade eller användbara de har varit tidigare. Den värld som håller på 
att födas ur kollisionen mellan de nya värderingarna och teknologierna, nya geopolitiska 
relationer, nya livsstilar och sätt att kommunicera - den kräver helt nya tider och analogi-
er, klassificeringar och begrepp. Vi kan inte pressa in den framväxande morgondagen 
inom gårdagsvärldens konventionella ramar. Lika litet är de ortodoxa attityderna och sin-
nesstämningarna lämpliga i framtiden.11

Toffler menar att varje våg präglas av dolda regler eller principer som genom-
syrar samhället, att de bildar ett mönster som upprepas i samhällslivet. Enligt 
honom blev detta synligt när industrialismen svepte över världen. Han beskri-
                                                 
10 Toffler, Alvin, 1982, Tredje vågen, s. 19. 
11 Toffler, 1982, s. 14. 
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ver hur detta mönster bryts upp och vilka konsekvenser det får. Dessutom vill 
han ge en heltäckande bild av hur samhälle och livsvillkor förändras genom att 
titta på förändringen av de dominerande teknologierna, de sociala relationerna, 
sätten att förmedla information och energiförsörjningen, hur dessa aspekter av 
samhället samverkar med varandra och hur människans livsvillkor förändras. 

Det gemensamma för de olika inriktningarna är dock synen på teknik som 
ett i grunden socialt konstruerat fenomen. Alla tekniska system och nätverk 
betraktas som just sociotekniska system där det ”tekniska” och det ”sociala” 
ses som likvärdiga faktorer oundvikligt invävda i varandra. 

En annan samhällskritiker som deltar i diskussionen är Bo Lennstrand, 
fil.dr. i företagsekonomi, vars licentiatuppsats med titeln Varför går det så 
långsamt när det går fort? Tankar under informationssamhällets framväxt dis-
kuterar skillnaden mellan vad informationstekniken lovar och vad den kan in-
fria. Vad gör att tekniken lovar så mycket? Varför tror så många på dessa löf-
ten?12

När Lennstrand talar om en ”hype” kring IT menar han att överdrivna för-
väntningar och positiva värden som utveckling, flexibilitet och framsteg, knyts 
till IT som teknik. Han beskriver också ”hypen” kring IT som ett trossystem 
bestående av dessa begrepp13: 

1) Ny teknik är bra. 

2) Utvecklingen är oerhört snabb.  

3) Möjligheterna är enorma för den som satsar. 

4) Det gäller att haka på, annars blir man ohjälpligt efter.  

5) Det är bara fantasin som sätter gränserna. 

Lennstrand menar att vi som konsumenter inte brukar ta till oss ny teknik för-
rän den erbjuder enkla tillämpningar som är av nytta i vardagslivet, och att hit-
tills endast få IT-applikationer har levt upp till detta villkor. I artikeln ”Diffu-
sion Models – Tools for Forecasting or Self-fulfilling Metaphors?” presenterar 
Lennstrand en metafor för denna situation, ravinen, som illustrerar att det finns 

                                                 
12 Lennstrand, Bo, 2000, Varför går det så långsamt när det går fort?: tankar under informationssamhäl-
lets framväxt. Licentiatuppsats vid Stockholms universitet, passim. 
13 Lennstrand, Bo, 2001, HYPE IT: IT som Vision och Verklighet- om Teknikspridning, Personalisering 
och Bredband, Doktorsavhandling framlagd vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms uni-
versitet, s. 40. 
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möjligheter till vinster på endera kort eller lång sikt såväl som risk för miss-
lyckande också i det långa loppet.14 I artikeln pekar han på behovet av ett käll-
kritiskt förhållningssätt till information om informationstekniken, och han var-
nar för att många källor, exempelvis IT-forskare, kan vara tendentiösa, det vill 
säga ha ett eget intresse i saken. 

Han betonar att många och snabba nyheter kan leda till att teknikspridning 
försvåras. Till detta finns flera skäl: ”Early adopters” kan ständigt befinna sig 
före de övriga vilket gör det svårt att överföra nyheter till breda majoriteter. De 
flesta av oss förblir ständiga nybörjare på Internet. Kvalitetssäkringen får sitta 
emellan i perioder av snabb teknisk utveckling, marknaden erbjuds en ständig 
serie prototyper. 

Vidare beskriver Svante Beckman, professor vid Tema Teknik och social 
förändring, Linköpings universitet, å sin sida IT som en världsbildande teknik. 
Med detta menar han att IT i högre grad än andra tekniker har satt människors 
fantasi i rörelse och givit upphov till spekulationer om världens framtid. Som 
teknik har IT givit upphov till nya världsbilder. Framför allt bekräftar dock IT 
en av västvärldens myter, den om framsteget. Beckman formulerar detta på 
följande sätt, väl i linje med Lennstrands trosbegrepp ovan: 

I samtidsdebatten inkarnerar och återbekräftar IT den moderna västerländska kulturens 
centralmyt, framsteget, och skapar samtidigt intrycket av ett oemotståndligt utvecklings-
imperativ, som alla ansvariga regeringar och organisationsledningar måste leva upp till. 
Antingen anpassar man sig snabbt och beslutsamt till denna nya världsordning och kom-
mer då att höra till vinnarna. Eller så blundar och tvekar man och döms då till marginali-
sering och stagnation. Att motsätta sig utvecklingen vore höjden av dårskap.15

Svante Beckman intar i sin här refererade artikel en något tvehågsen ställning 
till IT och dess påverkan på samhällsförändringarna. Han är villig att acceptera 
många av dess scenarier samtidigt som han är distanserad till ”det revolutio-
nära pratet”. Artikeln är också ett försök att konstruera fyra analysmodeller för 
vad IT egentligen är, inte bara redskap utan också medium, totem och leksak, 
vad IT gör, främst som redskap, till lagring, transmission, transformation och 
konservering av information, vad IT innebär för det sociala systemets relatio-
ner, ökad eller minskad grad och typ av så kallad systemiskhet, samt IT och 
makten. Detta modellkonstruktionsförsök fördjupar och problematiserar på ett 

                                                 
14 Lennstrand, Bo, 1999, ”Diffusion Models – Tools for Forecasting or Selffulfilling Metaphors?”, fram-
förd vid det 19:e International Symposium on Forecasting, Washington DC, 27:e-39:e juni, 1999. s. 138-
139. 
15 Beckman, Svante, ”En världsbildande teknik”, s. 257. 
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intressant sätt våra möjliga bilder av IT, men bidrar samtidigt delvis till den 
något mystifierande bilden av IT-teknik som mycket komplex, gränsöverskri-
dande och svårgreppbar. 

Forskningsöversikt 
Eftersom detta ämne är ganska färskt finns inte så mycket litteratur i bokform. 
Däremot finns det gott om artiklar, projektrapporter och några uppsatser samt 
annan intressant information på Internet som vi refererar till. 

En tidig enkät- och intervjustudie av Ingrid Stenström med titeln E-böcker 
på bibliotek undersöker användning av elektroniska böcker på forskningsbibli-
otek.16 Studiens syfte var att ta reda på forskares, lärares och doktoranders in-
ställning till e-böcker, med antagandet att e-böcker läses i liten utsträckning. Ur 
undersökningen framgår att antalet personer som aldrig hade läst en e-bok var 
ganska högt, cirka två tredjedelar. Några anledningar till detta ansågs vara att 
utbudet var för litet och själva läsandet påfrestande samt att man inte hade 
hunnit sätta sig in i hur e-böcker fungerar. Hos dem som hade läst e-böcker 
handlade det om summarisk läsning, att skumma innehållet för att se om boken 
är intressant innan man köper den som pappersbok. Däremot går rapporter och 
dylikt bra att läsa i sin helhet. Det hade visat sig att forskningsrapporter och 
referenslitteratur följt av kurslitteratur passar bäst i e-form, medan monografier 
och skönlitteratur inte är attraktiva som e-böcker. För att få besked om  
e-böcker ville de flesta ha en direktservice, i form av information om nya  
e-böcker inom ett definierat ämnesområde sänd till sin e-postadress eller ge-
nom en nyförvärvslista på bibliotekets webbsida. Undersökningens resultat 
visar vidare att läsning av e-litteratur är vanligast hos naturvetare och medici-
nare. Intressant i sammanhanget är diskrepansen mellan det faktum att de in-
tervjuade/enkäterade användarna ännu så länge föredrar en tryckt bok, och att 
de å andra sidan menar att innehållet är viktigare än formen. 

En liknande studie med titeln E-bokens roll vid forskningsbibliotek har 
gjorts av Maria Bjurström där hon kommer fram till att det krävs en utveckling 
av e-boken så att den kan tillgodose användarbehoven, detta för att forsknings-
biblioteken skall kunna utnyttja de möjligheter e-boken erbjuder för informa-
tionshanteringen. Hon skriver också att denna utveckling kräver en kräsen 

                                                 
16 Stenström, Ingrid, 2001, E-böcker på bibliotek, passim. 
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”pröva-på-verksamhet” av e-böcker, som kan stärka bibliotekens position på 
marknaden, liksom i samhället i stort.17

Ytterligare en intressant uppsats som behandlar e-bokens framtid på biblio-
tek är Biblioteket, bibliotekarien och e-boken av Merit Ljusberg där bibliote-
karier intervjuats om sina erfarenheter och tankar kring e-boken. De intervju-
ade var positivt inställda till e-boken som ett komplement till den teknik som 
finns på biblioteket i dag och såg inget hot mot sitt yrke, mot biblioteket eller 
mot pappersboken. En slutsats blev att den elektroniska boken inte kan bli nå-
got större hot mot den traditionella boken inom en överskådlig framtid efter-
som de konkurrenskraftiga kriterierna angående den nya texthanteringen inte 
uppfyllts.18

Projekt 
I Sverige har under de senaste åren pågått flera olika projekt som rör e-böcker. 
Fyra av dem, med lätt skilda inriktningar, har vi valt att presentera i detta kapi-
tel. Det förstnämnda, Nya vägar för boken, var ett transnationellt projekt som 
kom till främst för att öka människors kunskaper i elektronisk publicering, 
både privat och inom företag. Det andra projektet, E-boken, hade som mål 
främst att undersöka hur e-bokshantering kan påverka biblioteksarbetet, hur de 
accepteras av användarna och att testa olika former för e-boksutlåning. I det 
tredje, Projektet om elektroniska e-böcker, fokuserade man på användning av 
e-böcker i utbildning, hur studenterna använder e-böcker och hur de kan brukas 
för studierna. Det fjärde och sista projektet, Kurslitteratur som e-bok, handlade, 
som namnet säger, om kurslitteratur i elektronisk form. Syftet var att hitta goda 
lösningar för produktion och förmedling av kurslitteratur som skulle gynna alla 
inblandade. 

Nya vägar för boken 
Mellan mars 1998 och februari 2000 pågick projektet Nya vägar för boken med 
målet att: 

                                                 
17 Bjurström, Maria, 2003, e-bokens roll vid forskningsbibliotek – en fokusgruppsundersökning och en 
analys utifrån strategisk informationshantering. Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsveten-
skap, Uppsala universitet, passim. 
18 Ljusberg, Merit, 2003, Biblioteket, bibliotekarien och e-boken. En undersökning om den elektroniska 
bokens intåg och framtid på våra svenska bibliotek. Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsveten-
skap, Uppsala universitet, passim. 
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stärka bokbranschens förutsättningar för att utnyttja elektronisk, nätverksbaserad publice-
ring och distribution med bevarande av de kulturella, sociala och demokratiska värden 
som förknippas med den tryckta boken idag.19

Tanken med projektet har varit att, genom att främja ökad samverkan, förnyel-
se och kompetensutveckling, understödja en målmedveten förändringsprocess 
genom vilken anställda, fria yrkesutövare, företag och institutioner inom bran-
schen kan utvecklas i takt med den nya teknikens krav. Kungliga biblioteket 
(KB) tog initiativet till projektet och var dess huvudman. Bakgrunden till pro-
jektet är den snabba utvecklingen av elektronisk publicering och distribution 
samt diskussionen om att kunna skapa tillväxt och ökad sysselsättning via IT. 
Uppgifterna för projektet var att: 

• Analysera den strukturomvandling som IT innebär för bokbranschen som 
helhet. Syftet var att kunna förutse förändringar som kräver nya organisa-
tionsformer, nya yrkesroller och nya krav på kompetensutveckling. 

• Att följa upp och utvärdera nya försök med elektronisk publicering, distri-
bution, marknadsföring och betalning av litteratur, med syfte att ge under-
lag för kompetensutveckling och att stimulera till nya försök. 

• Att utveckla och förankra gemensamma format för att hantera elektroniska 
dokument inom bokbranschen. 

• Att utveckla samverkan och kompetensutveckling kring ekonomiska mo-
deller och rättsliga villkor för spridning av elektroniska dokument. 

• Att ta fram nya modeller och nya läromedel för en branschvis integrerad 
kompetensutveckling kring elektronisk publicering och distribution. 

• Att utveckla nya former av kompetensutveckling som sammanför berättar-
konst och elektronisk multimedieteknik för att skapa elektroniska böcker 
av hög kvalitet. 

Projektet fick ett stort genomslag. Många professionellt verksamma inom bok-
branschen kom i kontakt med projektet. Under bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg 1999 fick projektet en framträdande plats. Branschpressen hade även 
en god bevakning av projektet, vilket låter oss anta att projektet både har väckt 
medvetenhet och ökat kunskapen om frågor som rör elektronisk publicering 

                                                 
19 Almerud, Peter, 2000, Nya vägar för boken, rapport från ett projekt, s. 5. 
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och distribution av litteratur. Stora forskningsansatser har gjorts inom ramen 
för projektet och resultaten har fått en god spridning.20

Ett seminarium och en workshop som projektet arrangerade handlade om 
berättandet i elektroniska medier och det vände sig till författare och dramati-
ker. Man märkte att deras kunskap var låg men att en utbildning som denna kan 
hjälpa dem att använda och ta vara på sin kompetens i elektronisk miljö. 

Nya vägar för boken var en del av ett transnationellt projekt vilket har 
hjälpt till att bygga ett nätverk som kan få stor framtida betydelse, till exempel 
för att skapa nya samarbetsprojekt.21

E-boken 
Vid Göteborgs universitetsbibliotek startades i januari 2001 projektet  
E-boken som hade tre huvudsakliga mål. Det första var att förvärva netLibrarys 
titlar där det passade. Det andra var att studera e-bokens effekt och verkan på 
biblioteksverksamheten och hur den mottogs och accepterades av användarna. 
Det tredje var att överväga andra e-boksleverantörer samt testa olika former 
och modeller för framtida bibliotekskonsortier.22

Redan i februari 2001 tecknades ett kontrakt med NetLibrary om ca 500  
e-böcker och våren 2002 skrev man ytterligare ett avtal med Ebrary om när-
mare 13 000 e-böcker. Dessutom har leverantören Questia testats. Under 2000 
beräknades GUB:s samling av e-böcker omfatta omkring 9000 förlagsutgivna, 
moderna vetenskapliga e-böcker. 

Mats Cavallin, chef för Digitala biblioteket i Göteborg, skriver i sin artikel 
”e-bokens lov”: ”efter 15 månaders användning kan konstateras att e-böckerna 
används mellan två och tre gånger mer än deras tryckta motsvarigheter”.23

Projektet om elektroniska kursböcker 
Vid Göteborgs universitetsbibliotek pågår också ett samarbetsprojekt, Projektet 
om elektroniska kursböcker, med Studentlitteratur AB om att utveckla en bibli-
otekslösning för nätverksdistribution av e-böcker. Samarbetet inleddes under 
våren 2001 och en ny fas för projektet tog fart under hösten 2002. I pilotstudien 
hösten 2002 erbjöds e-kurslitteraturen till studenter på kurserna Kriminologisk 
teori samt Teori och metod för interdisciplinära kulturstudier. Det man ville 

                                                 
20 Almerud, 2000, s. 5 ff. 
21 Almerud, 2000, s. 29. 
22 Cavallin, Mats & Björklund, Carin, ”Introducing electronic books at Göteborg University” 
http://www.ub.gu.se/Gdig/projekt/paperfinalrev.pdf, 2003-12-17.  (egen översättning) 
23 Cavalin, Mats, ”e-bokens lov”, http://www.kb.se/BIBLIS/BIBLIS/Artiklar/Nr_18/Cavallin.pdf, s. 11.  
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testa var hur tekniken fungerar och vad studenterna tycker om att få sin kurslit-
teratur i form av e-böcker. I projektet, som skedde i samarbete mellan Ekono-
miska biblioteket och Institutionen för Informatik, deltog studenter i följande 
kurser: Objektrelaterad systemutveckling på C-nivå och Verksamhetsarkitektu-
rer på C-nivå. Syftet med projektet var att studera användningen av e-böcker i 
utbildningen och att dra konsekvenser av undersökningens resultat för under-
visningens behov och för bibliotekets satsning på e-böcker. Vidare ville man 
identifiera både hinder och positiva aspekter genom att samla lärares och stu-
denters opinion efter kurser för att kunna vidareutveckla modeller för använd-
ning av e-böcker vid Göteborgs universitet. 

Resultaten av undersökningen som redovisades i projektrapporten  
E-böcker: ett biblioteksprojekt på Institutionen för Informatik av Ingrid Sten-
ström, visar en positiv inställning till e-kursboken. Som framgår ur under-
sökningen har ”studenterna använt e-kursboken för att läsa kortare avsnitt eller 
som ett uppslagsverk” vilket tyder på att den elektroniska texten inte används 
på samma sätt som den motsvarande pappersboken. Vidare har man kommit 
fram till att det finns viss kurslitteratur som är bättre lämpad i e-boksformat än 
i pappersboksformat. Slutligen lyftes bibliotekets funktion som den viktigaste 
aktören vad gäller distribution av e-kurslitteratur fram.24

Kurslitteratur som e-bok 
Stockholms universitetsbibliotek, SUB, har under hösten 2002 genomfört sam-
arbetsprojektet Kurslitteratur som e-bok tillsammans med eLib (ett bolag som 
producerar och distribuerar e-böcker). Syftet var att finna sätt att producera och 
förmedla kurslitteratur i e-boksformat. SUB försökte hitta nya vägar för hanter-
ing av kurslitteratur, vilket ledde till detta projekt. Kursnätet, en portal beståen-
de av digitaliserad litteratur, innehåller SUBs kurslistor i digital form. Där kan 
studenterna själva söka fram en kurs och se vilken litteratur som ingår och var 
den går att införskaffa. Kompendier och dylikt går att länka till denna sida. 
Universitetets institutioner skall också kunna lägga in kurslistor i basen. Detta 
innebär alltså att studenterna skall kunna finna all information om kurser och 
kurslitteratur på ett och samma ställe. 25

Ett system för utlåning av e-böcker på bibliotek har utvecklats av eLib i 
samarbete med stadsbiblioteken i Stockholm och Nacka vilket inriktar sig på 
                                                 
24 Stenström, Ingrid, 2003, E-böcker: ett biblioteksprojekt på Institutionen för Informatik. Göteborgs 
universitetsbibliotek, passim. 
25 Widmark, Wilhelm, 2003, Slutrapport för projektet ”Kurslitteratur som e-bok – ett samarbetsprojekt 
mellan Stockholms universitetsbibliotek och eLib”, Stockholms universitetsbibliotek, s. 1. 
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folkbibliotek. Många bibliotek är redan anslutna till systemet och man försöker 
att anpassa det till utlåning av kurslitteratur på SUB. Grundtanken med projek-
tet var att alla skulle vinna på det; bibliotek, studenter, institutioner, förlag och 
författare. 

Vad gäller kurslitteratur var projektet till stor hjälp, då det höjde serviceni-
vån till studenterna genom att ge dem tillgång till litteraturen när som helst på 
dygnet via en uppkopplad dator. Dessutom fick alla tillgång till kurslitteraturen 
samtidigt. 

Hanteringen av kurslitteratur i pappersform är mycket personalkrävande, 
då dessa böcker är i ständig cirkulation. E-kursböcker skulle innebära en vä-
sentlig avlastning för bibliotekspersonalen. Denna lösning är dock inte helt 
gratis, på folkbiblioteken står biblioteken för nedladdningskostnaden men på 
forskningsbiblioteken har man inte råd med det utan studenterna själva får be-
tala. En nedladdningskostnad är nödvändig eftersom förlagen och författarna 
vill få betalt för böckerna.26

Studenterna hade möjlighet att ge kommentarer till projektet. Flera påpe-
kade brister i dataskärmar vilket försvårade läsningen.27 Andra uttryckte sin 
kärlek till den tryckta boken. Några var positiva till läsning på datorn. Några 
anmärkningar om nedladdningskostnaden har inte förekommit.28

I anknytning till dessa projekt anser vi att läsning av böcker på skärmen 
inte ger samma upplevelse som att få hålla och bläddra i en bok, men där tror 
vi att det ligger en väsentlig skillnad i vad för typ av bok det gäller. En skönlit-
terär bok vill nog de flesta kunna hålla i och bära med sig, men en kursbok vill 
man ibland sitta och arbeta intensivt med och då kan det kännas naturligt att 
sitta framför datorn. Dessutom koncentrerar man sig ofta på några utvalda ka-
pitel i en kursbok, till skillnad från en skönlitterär bok. 

Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats försöker vi finna svar på en rad frågor angående de nya elek-
troniska mediernas påverkan i samhället. Vi utgår ifrån antagandet att framti-
den inte är given av att det finns tekniska möjligheter och ekonomiska resurser, 
utan att den i sista hand beror på hur samhället tar till sig förändringar. Huvud-
syftet med uppsatsen är att försöka bilda oss en uppfattning om hur införandet 

                                                 
26 Widmark, Wilhelm, 2003, s. 2. 
27 Dålig bildskärpa kan vara ett exempel på tekniska brister i dataskärmar. Egen kommentar. 
28 Widmark, Wilhelm, 2003, s. 6. 
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av e-böcker, som ett nytt kunskapsförmedlingsmedium, kommer att kunna på-
verka den nutida bildningen, i detta fall, vid universiteten. Därför väljer vi att 
undersöka studenternas och bibliotekens inställning till e-bokens inträdande 
och spridning inom Uppsala universitet, varvid vi lägger tyngdpunkten på kurs-
litteratur. I detta sammanhang skall vi också titta närmare på den inbördes 
kommunikationen mellan studenter och bibliotek, respektive på hur studenter-
nas behov av tillgången till e-kurslitteraturen har lyckats tillgodoses hittills.  

Dessutom försöker vi komma fram till vilket slags kurslitteratur inom äm-
net språkvetenskap som bäst skulle gynnas av ett komplement i elektronisk 
form. Där kommer också studenternas behov in, vilket vi försöker definiera. 
Den ökande efterfrågan av kurslitteratur inom många universitetsämnen har 
bidragit till en intensiv diskussion inom området. 

De frågeställningar som vi väljer att utgå ifrån är: 

• Hur har debatten kring e-boken inom universitetsvärlden sett ut hittills? 

• Vilka positiva och negativa aspekter av e-böcker framträder ur diskursen? 

• Hur ser studenternas behov av e-kurslitteratur ut? 

• Tillgodoser biblioteken och institutionen studenternas behov av kurslittera-
tur?  

• Hur väl informerade är studenterna om vilken e-kurslitteratur som är till-
gänglig? 

• Vilken sorts kurslitteratur kan komma att gynnas speciellt väl av e-kursbo-
kens införande? 

• Hur hanteras e-kurslitteratur rent praktiskt? 

Definitioner av centrala begrepp 
Vi kommer i denna uppsats att återkomma till vissa centrala begrepp som defi-
nieras här nedan. 

E-bok 
I denna uppsats definieras e-boken på följande sätt: ”En e-bok är en vanlig bok 
som överförts till ett elektroniskt format som gör det möjligt att läsa boken 
direkt på en dator, en handdator eller en särskild läsplatta för e-böcker.”29 När 

                                                 

 

29 Widmark, Wilhelm, 2004, ”E-bokens intåg i Sverige: möjligheter och problem”, 
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det i fortsättningen refereras till begreppet e-bok i detta arbete menas därför 
endast den digitala texten. Begreppet e-bok förklaras mer utförligt i kapitel 2. 

E-kurslitteratur 
Begreppet omfattar all kurslitteratur i elektronisk form. 

E-learning 
Utbildning med hjälp av Internet. Begreppet är mångtydigt och används för 
olika typer av datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg. Utbildningen 
kan erhållas genom att eleven på egen hand besöker utbildningsportaler, men 
kan också bygga på kommunikation med lärare och andra elever med hjälp av 
diskussionsforum på Internet.30

IT - informationsteknologi 
Med detta begrepp menas all informationsteknologi med vilken man kan över-
föra information. IT är ett samlat begrepp för den teknologi som vi använder 
för att hantera och bearbeta all information som behövs för att uppnå hög ef-
fektivitet, kommunikation och samarbete. Mer tekniskt kan IT beskrivas som 
en integration av olika medier, det vill säga att tele, data, radio, TV och kabel-
teknologi integreras till en gemensam informations- och kommunikationstek-
nologi. 

Information Technology (IT), Applied computer systems - both hardware and software, 
and often including networking and telecommunications, usually in the context of a busi-
ness or other enterprise. Often the name of the part of an enterprise that deals with all 
things electronic.31

IKT – informations- och kommunikationsteknologi   
Med begreppet menas all teknik som man kan lagra återvinna, bearbeta, över-
föra, mångfaldiga och distribuera information med. Främst syftar det på kom-
munikation via Internet, till exempel e-post, chatt och diskussionsforum. (eng. 
ICT = information and communication technology)32. 

 
http://www.hio.no/layout/set/print/content/download/ 8441/52001/file/E-bokas-inntog-i-sverige.pdf, s. 5. 
30 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2003-11-27. 
31 Hyper Dictionary, “IT”, http://www.hyperdictionary.com/dictionary/Information+Technology, 2004-
01-14. 
32 Whatis.com Target search, “ICT”, http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci928405,00.html, 
2004-02-24. 
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Informationens motorväg  
Det som beskrivs som informationens motorväg är i själva verket nätverket, där 
informationens infrastruktur är som vägar och järnvägar.33 Bill Gates, grundare 
av dataföretaget Microsoft, förutspår i sin bok Vägen till framtiden sin vision 
av framtidens samhälle, där Internet har vidareutvecklats till att bli en informa-
tionens motorväg. När man hör detta uttryck ”är det inte en väg man bör före-
ställa sig utan en marknadsplats eller en börs”.34

Informationssamhälle 
Informationssamhället är en samhällstyp som efterträder industrisamhället. I 
detta samhälle, som karaktäriseras av bland annat en ökad kunskapsproduktion, 
ett ökat beroende av tillgång till information och ny informationsteknologi i 
form av integrerade system för dator- och teleteknik, är information en makt-
resurs för den som har tillgång till den och kan använda den för sina syften.35

Medier  
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av medier: kanaler för förmedling 
av information och underhållning.36

Metod 
Vår ambition är att förena flera olika undersökningsmetoder för att på så sätt få 
en så komplex och differentierad bild som möjligt. I uppsatsen tillämpas både 
kvalitativa och kvantitativa delar som kompletterar varandra. Jan Trost beskri-
ver kortfattat skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ studie. ”Om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en 
kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 
mönster så skall man göra en kvalitativ studie.”37  

Med kvalitativa metoder avses diskursanalysen och intervjuerna, däremot 
genomförs enkäter som en kvantitativ metod. Anledningen att vi valt just den 
metodkombinationen är att vi tycker att den bäst lämpar sig för våra frågeställ-
ningar och vårt syfte, eftersom vi ämnar undersöka både ett fåtal personer och 
lite större grupper. Det är alltså just syftet med studien som avgör vilken metod 
som används. 
                                                 
33 Vedin, Bengt-Arne, Myter om IT, Teldok 94, http://www.teldok.org/pdf/myter_it.pdf, s. 87.  
34 Gates, Bill, 1995, Vägen till framtiden , s. 19. 
35 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2004-02-04. 
36 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2003-12-21. 
37 Trost, Jan, 2001, Enkätboken, s. 22. 
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För att få en bild av hur debatten kring e-boken sett ut inleder vi uppsatsens 
undersökningsdel med att genomföra en diskursanalys, då vi använder oss av 
utvalt tryckt material som behandlar införandet av e-boken, framför allt i uni-
versitetsvärlden. Det tryckta materialet består av fem olika bibliotekstidskrifter 
i vilka vi fann relevanta artiklar i ämnet. Artiklar ur tidskrifter ger oss framför 
allt en uppfattning om hur människors inställning till e-böcker ser ut, helt en-
kelt vad de tycker om desamma. Dessutom använder vi oss av aktuella pro-
jektrapporter, vilka vi finner intressanta eftersom de ger oss en inblick i hur  
e-bokshanteringen kan se ut i praktiken. De innehåller också utvärderingar av 
projektverksamheten. Därefter kommer vi att, genom att utföra en enkätunder-
sökning i kombination med intervjuer, undersöka studenters och bibliotekariers 
inställning till e-kurslitteratur och då framförallt inom språkvetenskap. 

För att begränsa undersökningen valde vi att hålla oss till ämnet språkve-
tenskap som vi båda besitter kunskap i. Införandet av e-kurslitteraturen inom 
språkstudier kan enligt vår åsikt vara av stor fördel särskilt vad gäller foneti-
ken, där den interaktiva delen med audio-möjligheter kan underlätta språkin-
lärningen betydligt.  

Diskursanalys 
”Disku´rs (fr. discours ’samtal’, ’yttrande’, ’tal’, av lat. discu´rsus ’samtal’, eg. 
’kringlöpande’) betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläk-
tade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, 
utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa 
diskursen, eller formen hos en sådan helhet.”38

Diskursanalys är ett brett forskningsområde inom vilket man studerar rela-
tioner mellan texter och kontexter. Vid analys av en text försöker man komma 
fram till vad författaren vill säga med texten, vad budskapet är. Man fokuserar 
alltså inte på vad själva texten säger utan på de strukturer som finns bakom 
texten. Man vill förstå diskursen som utgör grunden till det som uttrycks i tex-
ten. 

Diskursanalysen bygger på en konstruktivistisk grund, att världen konstru-
eras socialt och att handlingar och attityder inte bestäms av en uppsättning ned-
ärvda egenskaper utan är beroende av sociala, kulturella och historiska fakto-
rer. Diskursanalysen har även rötter i poststrukturalistisk och strukturalistisk 
språkteori som menar att förståelsen av verkligheten går genom språket. 

                                                 
38 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2004-02-07. 
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Michel Foucault satte på allvar i gång med diskursanalysen, både genom 
en rad empiriska undersökningar och genom att utveckla teori och begrepp. 
Foucault är en gestalt man i nästan alla diskursanalytiska inriktningar förhåller 
sig till, citerar och kritiserar.39 Hans språkuppfattning är rakt igenom relationell. 
Han menar att de sociala relationerna blir synliga i språket och att samhälls-
forskarens uppgift är att se ”bakom” språket eftersom allting finns tillgängligt i 
diskursen.40 Foucault har koncentrerat sig på makt och menar att makt cirkule-
rar i samhället och manifesterar sig i olika diskurser. I sin bok Övervakning och 
straff skriver han att makt är något man utövar snarare än besitter. Begreppet 
”diskurs” utvecklade han i syfte att lyfta fram att vetenskaperna inte var några 
bärare av sanningen utan resultat av maktrelationer. 41

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe representerar den första generationens 
diskursanalytiker. De använder sig av begreppet hegemoni. Hegemoni kan be-
skrivas som ”[…] det tillstånd som råder när en representation i en diskurs är så 
oomstridd att den framgår som ’naturlig’”.42 Vidare menar Laclau och Mouffe 
att förändringar och betydelsetillskrivningar av tecken är en politisk process. 
Resultatet av denna process är den sociala organiseringen vari verkligheten 
finns. 43

Inom lingvistiken talar man om diskursanalys som analys av talad eller 
skriven text. En diskurs är en samling satser som tillsammans utgör en text-
massa. Diskursanalys är i regel enklare att genomföra av skrivet språk än av 
talat, då det senare innehåller så många dimensioner, som till exempel kropps-
språk och intonation. 

Intervjuer 
Att använda sig av intervjuer som undersökningsmetod kan också vara bra ef-
tersom forskaren bättre kan ta fram nyanser i användarnas åsikter, men precis 
som vid enkäter gäller det att ha vissa saker i åtanke. 

Det man vinner är att man kan anpassa sina frågor efter situationen och 
förklara otydliga frågor. Intervjuaren kan gå vidare med följdfrågor om det 
visar sig att vissa detaljer är avgörande från en specifik användares synvinkel. 
Med en intervju får man en bättre dialog med användaren som kanske därför 
blir mer avspänd och detaljerad i sina svar. Detta ställer dock stora krav på 

                                                 
39 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s. 20. 
40 Neumann, Iver B., 2003, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys, s. 35. 
41 Foucault, Michel, 1993, Övervakning och straff, passim. 
42 Neumann, Iver B., 2003, s. 158. 
43 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, s. 43. 

 21



forskaren eftersom denne måste vara noga med att validiteten och reliabiliteten 
inte blir lidande; intervjuerna bör ju vara så lika som möjligt, med vissa margi-
naler. De kvalitativa intervjuerna skall fungera så vardagligt som möjligt och 
skall kunna liknas vid ett vardagligt samtal. Forskaren skall inte styra intervjun, 
istället skall den som intervjuas påverka hur samtalet förs. 

Vidare har kvalitativa intervjuer de fördelarna att man garanterat kan till-
godose de uppgifter som uppsatsen kräver, att feltolkningar av frågeställning-
arna kan undvikas och att man får bättre kontroll på att de intervjuade tar frå-
gorna på allvar. En intervju har alltså den fördelen att intervjuaren kan anpassa 
frågorna under intervjuns gång, vilket medför en viss flexibilitet. En enkät där-
emot är mer statisk i och med att man förutsätter att enkäterna skall vara lika 
för alla användare. 

Att bara använda sig av intervjuer ger i detta fall ändå inte en fulländad 
metod anser vi och därför kombineras de med de ovannämnda undersöknings-
metoderna. 

Enkätundersökning 
Denna övervägande kvantitativa metod anser vi vara lämplig då vi vill inklu-
dera ett stort antal personer i vår undersökning. Det finns både för- och nack-
delar med att använda sig av enkäter. Det som är bra med enkäter är att de är 
enkla att distribuera och bearbeta, samt att sammanställningen av resultaten är 
relativt enkelt att genomföra eftersom de innehåller färdiga svarsalternativ. 
Detta innebär att det blir lättare att göra jämförelser och se mönster, vilket ökar 
deras mätbarhet. Dessutom kan man nå ut till fler användare samtidigt, vilket 
gör att man kan få ett större urval av användare, särskilt om man lägger ut ett 
frågeformulär på webben. Enkäten känns dessutom mindre personlig än till 
exempel intervjuer. Om man inte har alltför långa enkäter blir tidsåtgången för 
att fylla i dem inte heller så lång. 

En av nackdelarna med enkätmetoden är att den svarande kan bli osäker på 
frågorna och då inte ha någon möjlighet till förtydligande. Om man har för 
långa enkäter kan man anta att användarna tröttnar och svarsfrekvensen kan 
därför bli sämre. Den största nackdelen med enkäter anses dock vara att de 
innehåller redan i förväg bestämda svarsalternativ som den svarande väljer 
bland, vilket kan leda till felaktiga eller otillräckliga resultat, varvid resultatens 
tillförlitlighet riskerar att minska. 
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2 E-böcker  

Vad är en e-bok 
”En bok kan naturligtvis vara en bok utan att alltid se ut som den alltid sett ut. 
Text kan läsas och lagras på annat sätt än mellan pärmar” säger Jan-Eric 
Malmquist.44

Det finns olika innebörder av ordet e-bok. Peter Giger beskriver på Ble-
kinge Tekniska Högskolas hemsida att det finns minst tre olika definitioner av 
ordet e-bok. Den första är att det skulle vara själva apparaten som man läser 
ifrån som är e-boken, ”…apparaten är ett slags behållare för texten precis som 
p-boken [pappersboken]. Å andra sidan finns det e-texter för i princip alla typer 
av datorer vilket skulle innebära att alla datorer är e-böcker.”45

Den andra definitionen av e-bok refererar till själva programvaran som 
man använder vid läsningen av e-texter, det vill säga att Word, Wordpad, 
webbläsaren och liknande är e-böcker. Vid ett projektarbete på Södertörns 
Högskola under 1999 definierades e-boken som ”läsplattan tillsammans med 
dess programvaror och litterära innehåll”.46

Enligt Nationalencyklopedin är e-bok lika med den handdator man använ-
der för att ladda ned den elektroniska texten i. 

E-bok, elektronisk bok, handdator med integrerad programvara, specifikt anpassad för 
återgivning av digitalt lagrade texter, med eller utan bild och ljud. För närvarande finns 
flera fabrikat av e-böcker, var och en med sin unika programvara. För att undvika detta 
plattformsberoende har ett standardformat (Open eBook Publication Structure, som byg-
ger på uppmärkningsspråket XML) tagits fram. Tanken är att alla texter som är kodade 
enligt standardformatet skall kunna läsas i vilken e-bok som helst. Vanligtvis hämtas text-
erna, gratis eller mot betalning, från webben till användarens egen PC och konverteras där 

                                                 
44 Malmquist, Jan-Eric, 2001, ”Ledare”, Ikoner 2001:2, s. 3. 
45 Giger, Peter, 2001, E-boken, Vad är en e-bok? 2001-08-31. 
46 Lundblad, Kristina, 2001, ”Boken dematerialiserad”, Ikoner 2001:2, s. 11. 
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till den aktuella e-bokens format eller laddas direkt in i e-boken. Minneskapaciteten och 
funktionerna i e-boken varierar mellan de olika fabrikaten.47

Boris U Zetterlund skriver i sin artikel ”E-bok på bibliotek”: ”Vi skiljer på 
e-bok, den elektroniska formen för en ’text’, och läsplatta, handdatorn för läs-
ning av en e-bok. Denna åtskillnad är vattendelaren för hela diskussionen om 
och den praktiska förankringen av e-boken.”48

Den tredje definitionen handlar alltså om själva texten. De flesta tycker att 
det är texten som är boken, inte textens behållare. På Internetbokhandeln Ad-
libris webbsida står det att ”En e-bok är en vanlig bok som har överförts till 
elektroniskt format så att du kan läsa den direkt på din dator, handdator eller på 
en särskild e-boksläsare”.49 Vidare har Larsen och Olsson i deras uppsats Bok-
slut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv definierat e-boken som 
”ett digitalt verk som laddas ner och läses via någon typ av läsverktyg, exem-
pelvis en stationär dator eller läsplatta”.50

Enligt ISO är definitionen på e-bok: 

digital document, licensed or not, where searchable text is prevalent, and which can be 
seen in analogy to a print book (monograph). NOTE 1 The use of eBooks is, in many 
cases, dependent on a dedicated device and /or a special reader or viewing software. 
NOTE 2 eBooks can be lent to users either on portable devices (eBook readers) or by 
transmitting the contents to the user´s PC for a limited period. NOTE 3 Doctoral disserta-
tions in electronic format are included.51

E-böcker och E-learning 
I skolans värld, oavsett om det handlar om grundskola eller universitet, talas 
det i dag om livslångt lärande, det vill säga en lärandeprocess som fortgår hela 
livet. Skälet till detta är ständiga förändringar i dagens samhälle, vilket medför 
att den totala kunskapsmängden växer oerhört snabbt. Kunskaper föråldras och 
man måste hela tiden vara beredd att anpassa sig själv och sina kunskaper till 
denna nya situation. Inom en sådan dynamisk utbildning betonas vikten av att 

                                                 
47 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2004-03-02. 

48 Zetterlund, Boris U, 2001, ”E-bok på bibliotek”, Ikoner 2001/2, s. 15. 
49 Adlibris webbsida, ”Frågor och svar om e-böcker”, http://www.adlibris.se/shop/ebook_qa.asp, 2004-
01-26. 
50 Larsen, Christel & Olsson, Helén, 2001, Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv, 
Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,  Bibliotekshögskola i Borås, 
http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/magister/lar_ols.pdf, s. 12. 
51 Lunneborg, Eva, 2003, E-böcker i svenska universitets- och högskolebibliotek – en rapport om tillstånd 
och utveckling, http://www.kb.se/bibsam/utredn/ebocker_el.pdf, s. 4. 
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kunna ställa de rätta frågorna, formulera adekvata problem och betrakta dem ur 
olika synvinklar. Dessutom framhålls förmågan att kunna söka respektive hitta 
relevant information antingen på Internet, i biblioteket eller i en databas, analy-
sera den och sätta in den i ett sammanhang, det vill säga förvandla information 
till kunskap. Eftersom vi nu lever i en era av informationsöverflöd, där kunska-
per inhämtas via olika medier och där E-learning står för en effektiv framtids-
utbildning, är det viktigt att man inser deras utvecklingsmöjligheter samt an-
passar dem till olika inlärningssituationer. 

E-learning är ett relativt nytt sätt att skaffa sig kunskap. Tekniska hjälpme-
del för lärosituationer liksom olika former av distansutbildningar är inget nytt, 
men nu sammanförs och vidareutvecklas dessa områden genom  
e-learning.52 Den stora skillnaden mellan E-learning med nya elektroniska red-
skap och det traditionella lärandet med mer eller mindre pappersbundna läro-
medel är dock sättet på vilket man använder sig av materialet. Vidare handlar 
E-learning om olika sätt att lära sig att utnyttja eller integrera Internet och digi-
tala medier i kurser och utbildningar, samt om hur man kan befrämja interak-
tion mellan utbildaren och de lärande. 53

I detta sammanhang anses e-böcker utgöra bara en del av de framtida digi-
tala möjligheter som med stor fördel kan utnyttjas i utbildningssyftet. E-kurs-
litteraturen med samma textinnehåll som dess tryckta motsvarighet kan således 
tillföras ett innehållsligt mervärde. Möjligheten till interaktivitet, förmedling av 
bilder, ljud och rörelse är det som gör dessa e-läroböcker så levande. Dessutom 
kan dessa egenskaper troligtvis stimulera förståelse och lärande.54 Vidare har 
olika program utvecklats för att man skall kunna delta online i interaktiva öv-
ningar och aktiviteter, utföra studieuppgifter under handledning, delta i dis-
kussionsgrupper, Workshops och webbmöten, där man både ser och hör var-
andra och kan visa varandra bilder, skisser och föremål. I själva verket handlar 
det om utveckling av helt nya pedagogiska dimensioner, där det personliga 
mötet, nätverksbyggandet och upplevelseinlärning står i centrum. De stora 
möjligheterna ligger i att många sinnen kan aktiveras på samma gång och bidra 
till snabbare inlärning och djupare förståelse. 

En av de viktigaste förutsättningarna för att E-learning skall etablera sig 
inom utbildningen som ett komplement till de klassiska undervisningsmeto-
derna är lärarnas kompetensutveckling på detta område. 

                                                 
52 Eriksson, Torsten Lars m.fl., 2000, e-learning för flexibelt lärande, s. 15. 
53 Norlén, Hassi, ”e-learning – en expanderande marknad”, Universitetsläraren 2000:13, s. 12. 
54 Eriksson, Torsten Lars m.fl., 2000, s. 15. 
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[SUB-projekt] Hos lärarna finns det en viss rädsla att studenterna inte kan tillgodogöra sig 
det de läser direkt på skärmen. De lever i en drömvärld där alla studenter köper ett exem-
plar av varje kurslitteratur och aktivt läser boken från sida till sida.55

Faktum är att man med hjälp av tekniken kan erhålla något som inte har tidi-
gare motsvarighet, vilket innebär att tankarna bearbetas och reflekteras på ett 
nytt sätt. I detta sammanhang talar man om: 

• kooperativt lärande som är projektbaserat och individuellt, vilket innebär 
att deltagarna var och en gör sin deluppgift oberoende av övriga. 

• kollaborativt lärande som innebär att deltagarna gemensamt, med en pro-
blembaserad metod, arbetar fram lösningar på uppgifter, vilket leder till ett 
(sam)lärande för gruppen, ett så kallat problembaserat lärande eller för-
kortat PBL.56 

Till sist menar vi att E-learning samt e-böcker inte är en ersättning för traditio-
nell undervisning med pappersböcker utan snarare ett komplement, som också 
kan utveckla och förbättra den traditionella undervisningen genom att tillföra 
den nya element som stärker lärandet. 

                                                 
55 Widmark, Wilhelm, 2002, ”Mötesplats inför framtiden”, s. 3. 
56 Pärt-Enander, Eva, 2004, IKT- översikt med vanliga frågor och svar, 
http://www.it.uu.se/edu/ull/resurs/, 2004-03-10. 
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3 Diskursanalys 

The statement of theories on a highly general level requires that concepts be defined rather 
abstractly. – – Testing the more abstract or general theories requires that the small number 
of abstract variables contained in these theories be linked in very explicit ways to meas-
ured variables.57  

I detta kapitel, som är en övergång från en abstrakt teoretisk nivå till en konkret 
nivå, redogör vi för materialet och dess kontext samt för hur vi gått tillväga i 
vår undersökning respektive för analysens genomförande 

För att undersöka hur debatten kring e-boken sett ut har vi inledningsvis 
valt att genomföra en diskursanalys med utvalda tidskrifter, projektrapporter 
och uppsatser som underlag. 

Eftersom undersökningens tyngdpunkt ligger på att skapa oss en bild av  
e-bokens betydelse inom såväl universitetsvärlden som samhället i övrigt, samt 
att få en insikt i den aktuella debatten, förefaller en diskursanalytisk metod 
användbar. Överfört till vår magisteruppsats innebär diskursbegreppet att det 
sättet på vilket debattörerna uttalar sig om e-böckernas införande avspeglar en 
viss uppfattning om e-böcker relaterad till våra frågeställningar. Tyngdpunkten 
läggs på själva användningen av språket och analysen av de argument som 
framfördes för och/eller emot respektive den betydelse som människor tillskri-
ver uttrycket e-bok. 

Syftet med diskursanalysen  
Vår huvudsakliga uppgift i diskursanalysen är inte att komma fram till verklig-
heten bakom diskursen, utan att studera de konsekvenser respektive uppfatt-
ningar som de olika diskursiva framställningarna av verkligheten får. Föremål 
för analysen är inte överväganden om rätta eller felaktiga utsagor, utan just 
dessa uppfattningar. Diskursanalys är en metod eller en teknik som vi anser har 
                                                 
57 Blalock Jr, Hubert Morse, 1969, I: Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt, 1997, Forskningsme-
todik : Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 159. 
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flera fördelar, bland annat hänsynstagandet till kontext och att flera faktorer 
eller variabler tillåts eller erkänns spela roll. Diskursanalysen kan, såväl teore-
tiskt som metodologiskt, hjälpa oss att belysa eller uppmärksamma ojämlikhet 
som grundar sig på debattörers inställning till e-böcker. Det ligger i vårt intres-
se att inom ramen för denna diskursanalys undersöka i vilken riktning debatten 
rör sig, att få en inblick i några av de trender och tendenser den präglas av och 
om eller hur den skiljer sig mellan olika grupper eller individer som uttalat sig 
om följande frågeställningar: 

• Hur har debatten kring e-boken inom universitetsvärlden sett ut hittills? 

• Hur ser diskussionen kring den praktiska hanteringen av e-kurslitteratur ut? 

• Vilka positiva och negativa aspekter av e-böcker framträder ur diskursen? 

Materialurval 
I presentationen nedan har vi gjort ett urval av texter som vi funnit särskilt re-
levanta för vår egen studie, vilket innebär att deras innehåll vidrör, eller bättre 
uttryckt, kan anses ge relevanta svar på våra frågeställningar. Materialet som 
utnyttjas i diskursanalysen utgörs av skriftliga källor, och då texter som finns 
publicerade i etablerade tidskrifter inom biblioteksfältet. Diskursanalysen av-
gränsades med hjälp av Foucaults kriterier, presenterade i Joakim Hanssons 
licentiatavhandling: 

• Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 

• Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller samman-
hang. 

• Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeen-
den och de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 

• Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman 
som binder samman och formar deras sammanhang.58 

Här bör uppmärksammas att det valda materialet inte ger en heltäckande bild 
av vad som skrivs inom detta ämne, utan att det snarare handlar om ett analys-

                                                 
58 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet, Licentiatavhandling vid avdelningen 
för biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet, s. 26. 
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försök med de nämnda urvalskriteriernas begränsningar. För att skapa variation 
i materialet hämtades texterna ur fem tidskrifter, tre rapporter och tre uppsatser. 

Tidskrifter  
(Tidskrifterna är publicerade år 2000─2003) 

Biblis ─ Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande.  

Ikoner ─ Oberoende publikation utgiven av BTJ som vill vara ett seriöst de-
batt- och essäorgan med högt i tak och med möjlighet att tycka färdigt och 
få skriva till punkt. Ambitionen är att via bibliotek, arkiv, museer och 
andra minnesfunktioner aktivt bidra till den allmänna kultur- och sam-
hällsdiskussionen, inte minst för att visa att det är där dessa institutioner 
hör hemma. 

Svensk bokhandel ─ Tidningen bevakar självständigt bokbranschens utveckling 
genom nyhetsartiklar, större granskande genomgångar, analyser, reportage 
och debattinlägg. 

 Biblioteksbladet ─ Oberoende tidskrift som bevakar nationell och internatio-
nell kultur- och bibliotekspolitik, biblioteksforskning, debatter, informa-
tions- och dokumentationsfrågor. 

Universitetsläraren ─ Tidskrift som främst behandlar utbildnings- och forsk-
ningspolitik, universitetslärarnas och doktorandernas löne- och övriga an-
ställningsvillkor.59

Rapporter 

Almerud, Peter, 2000, Nya vägar för boken: rapport från ett projekt, Kungl. 
Biblioteket, rapport nr. 26, Stockholm 2000. 

Lagvik, Christer m.fl., Utredningen om E-böcker (Uppsala 2003). 

Stenström, Ingrid, 2003, E-böcker: ett biblioteksprojekt på Institutionen för 
Informatik, GUB 2003. 

Widmark, Wilhelm, 2003, Slutrapport för projektet ”Kurslitteratur som e-bok 
─ ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och eLib”, 
SUB 2003. 

                                                 
59 Beskrivningar av ovannämnda tidskrifter är hämtade från: http://www.tidskrift.nu, 2004-02-05. 

 29



Uppsatser 

Bjurström, Maria, 2003, e-bokens roll vid forskningsbibliotek – en fokusgrupp-
sundersökning och en analys utifrån strategisk informationshantering. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, framlagd vid In-
stitutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala universitet 
2003:181. 

Ljusberg, Merit, 2002, Biblioteket, bibliotekarien och e-boken: En undersök-
ning om den elektroniska bokens intåg och framtid på våra svenska biblio-
tek, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, framlagd vid 
Uppsala universitet, 2002:140. 

Stenström, Ingrid, 2001, E-böcker på bibliotek, Uppsats i IMV, Institutionen 
för datavetenskap vid Linköpings universitet. 

Genomförande  
På ett tidigt stadium, det vill säga strax efter material- och kriterieurvalet, be-
stämde vi de övergripande riktlinjerna för läsningen, vilket innebär att vi ska-
pade ett analysverktyg i form av olika utgångspunkter och begrepp samt deras 
inbördes relationer som undersökningen skulle fokusera på. 

• Behov – Här gör vi ett försök att utifrån artiklarna definiera behovet av  
e-böcker, både ur bibliotekets och ur användarnas perspektiv. När det gäll-
er användarna handlar det övervägande om studenter, men även övriga an-
vändare tas i beaktande. 

• Utbud och praktisk hantering – Här ämnar vi att ta reda på hur hanteringen 
av e-böcker på bibliotek kan se ut rent praktiskt. Leverantörer nämner vi 
bara kort och fokuserar i stället på biblioteket och dess användare. 

• Upplevelse – Här lägger vi fokus på själva upplevelsen vid läsning av  
e-böcker och därifrån drar vi paralleller till läsbeteende och lärande. 

• Inställning – positiva/negativa aspekter av e-boken – Här tittar vi på an-
vändarnas samt bibliotekens inställning till e-boken, vilka fördelar respek-
tive nackdelar den förknippas med. Vi tar hänsyn till såväl de personer som 
har provat på att låna och/eller läsa e-böcker som dem som helt saknar er-
farenheter av e-böcker. 
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• Teknisk utveckling, utbildning och samhälle – Här handlar det om stora 
frågor som berör samhället, om vad den tekniska utvecklingen innebär och 
hur framtidens informationsutbud kan komma att se ut. 

• Bibliotekens roll – Här fokuserar vi på biblioteket och dess roll som infor-
mationsförmedlare i dagens och framtidens IT-samhälle. 

Analys 

Behov 

Studenternas behov 
Inledningsvis har vi valt att titta på hur behovet av e-böcker skildras i debatten 
eftersom vi finner det viktigt att noggrant definiera användarnas behov, innan 
avtal med leverantörer tecknas. Vid läsningen av texterna utkristalliserade sig 
behov inom framför allt två olika kontexter. Å ena sidan handlar det om stu-
denternas behov, å andra sidan är det bibliotekens behov som framträder om-
växlande i texterna. Till att börja med försöker vi analysera behoven ur studen-
ternas perspektiv. Det verkar som om alltför mycket vikt läggs vid avtal och 
licenser, vilket gör att de egentliga behoven kommer i skymundan. 

Karin Bergström Grönvall tyckte överhuvudtaget att förlagen ofta hamnat i fokus snarare 
än användaren och menade att det är viktigt att ta ställning till vilka avtal som skrivs.60  

Som redan nämnts pågår/pågick olika projekt med syftet att undersöka bland 
annat studenternas behov, till exempel Göteborgs/Stockholms projekt, vilket 
innebär att det görs insatser från universitetets sida. Dessutom provar man sig 
på vissa bibliotek fram för att hitta nya sätt och möjligheter för hantering av 
kurslitteratur. E-boksprojektet vid SUB kom till av just den anledningen. Wil-
helm Widmark säger i en artikel att kurslitteratur i elektronisk form även blir 
mycket intressant för distansstuderande studenter.61  

I slutrapporten för projektet Kurslitteratur som e-bok framkommer att ett 
vanligt önskemål är att institutionens kompendier skulle erbjudas i elektronisk 
form. Ett annat önskemål från studenterna är att det skall finnas möjlighet att 

                                                 
60 Stenlund, Annika, ”Nya satsningar på e-böcker”, Biblioteksbladet 2002:8, s. 4. 
61 Widmark, Wilhelm, 2002, ”e-boken blir kursbok”, Biblis 2002:18, s. 29. 
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skriva ut eller kopiera någon sida ur texten. Detta ledde till en diskussion mel-
lan förlagen och eLib angående denna möjlighet.62

Karin Bergström Grönvall säger i artikeln ”När ska e-bokens förläggare 
vakna” att det finns enorma fördelar med sökning, citering, tillgänglighet och 
integrering med annat material och hävdar att det för dagens forskare och stu-
denter är en självklarhet att söka i databaser och elektroniska tidskrifter.63

De studierelaterade behoven jag har identifierat hos informanterna är: – Snabb informa-
tion – Sökverktyg – Medtagbar information – Kopierings- och utskriftsmöjligheter – Spe-
cifikt urval: tillgång till obligatorisk kurslitteratur – Brett urval: fördjupningsstudier möj-
liga med många inriktningar – Vetenskapligt kvalitativ information.64

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det verkar som om man som student 
lägger stort värde vid snabb åtkomlighet till relevant studiematerial och möj-
lighet att ta med sig samt skriva ut detta. Vidare är det viktigt med lätthanterli-
ga och effektiva söktjänster. En annan aspekt är rimliga kostnader, vilket inne-
bär att studenter är beredda att betala en viss summa för e-böcker men inom 
vissa gränser. Detta samt fördelar och nackdelar med e-böcker kommer att be-
handlas senare i analysen. Tidsaspekten tycks, hos studenter som användar-
grupp, i ett större sammanhang vara av högsta prioritet. 

Bibliotekets behov 
Vad gäller biblioteket förefaller dess behov vara av mer teknisk/praktisk karak-
tär eftersom det nya mediet kan medföra, inte bara en förbättrad service till 
användarna, utan det kan även underlätta bibliotekariens arbete. Detta med 
förutsättning att det finns tydliga riktlinjer och en utarbetad policy för hanter-
ing av det elektroniska beståndet i bibliotekets strävan mot bästa möjliga servi-
ce till användarna, i detta fall studenterna. 

Biblioteken måste bevaka användarnas intresse av att via biblioteken få tillgång till även 
digitalt material.65

Dessutom är det av stor vikt att man på biblioteket synliggör det befintliga 
elektroniska beståndet på ett effektivt sätt så att användarna får tillräcklig in-
                                                 
62 Widmark, Wilhelm, 2003, Slutrapport för projektet ”Kurslitteratur som e-bok ─ ett samarbetsprojekt 
mellan Stockholms universitetsbibliotek och eLib”, SUB 2003, s. 7. 
63 Bergström Grönvall, Karin, ”När ska e-bokens förläggare vakna”, Biblis 2002:18. 
64 Bjurström, Maria, 2003, e-bokens roll vid forskningsbibliotek – en fokusgruppsundersökning och en 
analys utifrån strategisk informationshantering, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Uppsala universitet, s. 67. 
65 Bergström Grönvall, Biblis 2002:18, s. 3. 
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formation om vad biblioteket har att erbjuda. Maria Bjurström refererar i sin 
uppsats till ett projektresultat som visar att införandet av e-böckernas katalog-
poster i den egna bibliotekskatalogen bör vara centralt vid implementering av 
e-böcker på bibliotek. Detta skall göra att användarna automatiskt blir upp-
märksammade på tillgången till nya böcker.66

Dessvärre krockar den akademiska sektorns behov av lättillgänglig information med för-
lagens rädsla att böcker i elektronisk form skall kopieras och spridas olovligt. Skräcken är 
att den bok som tidigare skulle sålt i tiotusentals exemplar säljs en gång och skickas ut 
över världen genom ett musklick. Därför försöker utgivarna bortse från en del av förde-
larna med en bok i elektronisk form. Genom att låsa in den tryckta boken i datorn och be-
gränsa användningen vill de få oss att tro att en e-bok är en vanlig bok. Att låtsas att  
e-boken är en vanlig bok och dessutom utrusta den med tekniska spärrar för kopiering be-
gränsar användningen oerhört.67

En god samverkan mellan förlag och bibliotek just med tanke på inköps- och 
förmedlingsavtal, det vill säga väl fungerande modeller för distribution och 
användning av e-litteratur, förefaller som oumbärlig. 

Utbud och praktisk hantering av e-böcker 
Biblioteket förväntas besitta stora kunskaper när det gäller organisering av in-
formation, oavsett vilken typ av medium det gäller. Frågan är om biblioteket 
kan leva upp till förväntningarna. Peter Almerud skriver i en artikel att det bor-
de vara naturligt för en läsare, som vill orientera sig i den väldiga elektroniska 
utgivningen, som vill få information om vilken litteratur som finns på webben 
eller som vill veta om det finns både en pappersutgåva och en elektronisk utgå-
va av en text, att vända sig till biblioteket. När det gäller att organisera infor-
mation och göra den sökbar har ju biblioteket den mest gedigna kunskapen. 
Dessutom har biblioteken sedan länge hävdat att de hanterar olika medier lik-
värdigt och att det ur bibliotekets perspektiv är innehållet som är det intres-
santa, inte i vilket medium det finns. Almerud hävdar att biblioteken ännu inte 
behärskar texthantering på Internet och att de ger tryckt material högre status.68

Hur ett biblioteks utbud ser ut är beroende av vilka e-boksleverantörer man 
anlitat och skrivit kontrakt med. Utbudet av e-böcker är ganska omfattande och 
går att nås antingen på egen hand, som privatperson, då man vänder sig direkt 
till en Internetbokhandel, till exempel Adlibris, och själv betalar för varan eller 

                                                 
66 Bjurström, 2003, s. 42. 
67 Bergström Grönvall, Biblis 2002:18, s. 1. 
68 Almerud, Peter, 2000, s. 49. 
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via biblioteket, där det finns olika distributionsmodeller såsom netLibrary, Eb-
rary och Questia. 

 […] Netlibrary, där varje låntagare söker på bibliotekets databas och beställer en bok som 
biblioteket lånar ut. Boken är låst till läsaren och kan inte lånas av andra under tiden. I det 
här systemet tar Netlibrary betalt av biblioteket. I den andra modellen, Ebrary library, 
tecknar låntagaren licens med en databas via biblioteket och får hela urvalet för avskrift 
eller kopiering. Här betalar läsaren per utskrift. Till sist finns möjligheten för användaren 
att själv teckna licens med en databas, till exempel via Questia. Licensen betalas per må-
nad och innebär att kunden har fri tillgång till allt, men begränsad möjlighet till utskrift 
och kopiering.69

Inom olika projekt försöker man testa olika modeller för att komma fram till 
väl fungerande system som alla, studenter, förlag och bibliotek, vinner på. Här 
följer några exempel från e-boksprojekt där vi ser hur lån av e-böcker kan gå 
till praktiskt. Angående ett projekt vid Stockholms universitetsbibliotek: 

e-Lib har byggt ett system där litteraturen alltid är tillgänglig via bibliotekets hemsida och 
materialet är säkert och kopieringsskyddat. Varje användare kan via en personlig kod gå 
in och läsa materialet gratis 2 gånger i 10 minuter. Vill man låna boken en längre period 
måste man betala för det, 24 timmar kostar 35 kronor och 5 dygn 60 kronor.70

Angående ett projekt vid Göteborgs universitetsbibliotek och Lunds stadsbibli-
otek – ett samarbete med Btj och Studentlitteratur: 

Här betalar biblioteken för varje inköpt titel, inklusive katalogavgift och en avgift per lån. 
Dessutom kommer en avgift för systemunderhåll. Användaren behöver däremot inte beta-
la något alls.71

Det finns alltså olika sätt att lösa kostnadsfrågan på. I projektet i Göteborg och 
Lund hade man bestämt sig för att inte ta ut någon avgift alls av användaren. 
Detta är förmodligen mycket uppskattat även om avgifter inte ser ut att vara 
något hinder för dem som är angelägna om att få tag i en bok. Wilhelm Wid-
mark säger att många studenter väljer att behålla lånade böcker några dagar 
efter lånetidens utgång trots att det innebär böter.72

I slutrapporten för projektet Kurslitteratur som e-bok – ett samarbetspro-
jekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och eLib menar Widmark att det 
tekniskt sett är mycket enkelt att ladda ned e-böcker för studenter. Första gång-
                                                 
69 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 4. 
70 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 4. 
71 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 4. 
72 Widmark, 2003, s. 3. 
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en behöver man ladda ned ett program för att läsa boken i och efter några 
knapptryckningar har man e-boken i datorn. Han påpekar också att studenter 
kan nå e-böckerna direkt från Kursnätet, bibliotekskatalogen, e-bokssidorna på 
SUBs webbplats samt från kurslistorna på institutionernas webbplats. 

Vidare konstaterar vi att även skönlitteratur räknas till kurslitteraturen, 
framför allt inom språkvetenskapen, vilket innebär att studenternas behov av 
kursmaterial inte begränsas till facklitteratur. Studenter har sedan några år själ-
va kunnat söka och finna relevanta skönlitterära texter på Internet via olika 
projekts databaser, till exempel projektet Gutenberg som efterföljdes av Rune-
berg-projektet. Verk som är äldre än 70 år finns tillgängliga på Internet, men 
nyutgiven skönlitteratur är svårare att få tag i, vilket är synd eftersom många 
låntagare är intresserade av nyare litteratur. Charlotte Landgren, mediechef på 
Norrköpings stadsbibliotek, berättar att hon tycker det vore roligt att kunna 
presentera svenska texter med populärt innehåll och berättar att frågan ligger 
hos det kontaktade Piratförlaget om hur det praktiskt skall gå till. Som ofta 
handlar det om upphovsrättsproblematiken.73  

Catrin Andersson, bibliotekarie vid högskolebiblioteket i Skellefteå, berät-
tar i en artikel att man på hennes arbetsplats arbetar med att lära studenterna 
informationssökning genom elektroniska medier. Hon säger också att tanken är 
att delar av kurslitteraturen skall vara elektronisk, men att studenterna än så 
länge söker tillgängliga elektroniska texter på Internet och laddar ned själva.74

Inställning 

Positiva aspekter av e-böcker 
Vid läsning av undersökningsmaterialet märker vi att diskussionen om e-boken 
som ett nytt medium ofta väcker starka reaktioner hos människor. Den traditio-
nella pappersboken är älskad av många, vilket gör att vi har lätt att engagera 
oss i frågan huruvida e-boken kan komma att ta över en del av marknaden. 

Med e-boken närmar vi oss drömmen om det universella biblioteket.75

Forfarande [sic] finns en optimism om e-bokens utveckling men profitabilitetstron är 
starkt nedtonad. E-boken annonseras i huvudsak och fn med viss känslosamhet (pappers-
boken kommer att överleva!) som ett komplement för fackbokshandeln.76

                                                 
73 Wallström, Monika, ”Biblioteken är beredda att starta e-bokutlåning”, Svensk bokhandel 2000:20, s. 32. 
74 Wallström, Svensk bokhandel 2000:20, s. 33. 
75 Cavallin, Mats, ”e-bokens lov”, Biblis 2002:18, s. 4. 
76 Zetterlund, Boris U, Ikoner 2001:2, s. 15. 
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1. Fördelar för studenterna 
Beträffande inställning till e-boken kan man se en markant skillnad mellan 
människors syn på skönlitteratur respektive facklitteratur i elektronisk form. 
Många studenter ser fördelar med att läsa kurslitteratur direkt från dataskär-
men, speciellt om det finns möjlighet att göra understrykningar och anteck-
ningar i dokumentet. För många studenter är det naturligt att sitta och arbeta 
vid datorn och därifrån är steget inte så långt till att även läsa böcker på skär-
men. Bjurström skriver i sin uppsats att e-boksmarknaden anses finnas bland 
studenter. En av anledningarna till detta är att studenter behöver införskaffa 
stora litteraturomfång för studierna. Dessa skulle genom e-bokstjänster kunna 
komprimeras radikalt och samlas på ett ställe. En annan anledning är att det är 
smidigt att använda söktjänster som är kopplade till elektroniska dokument för 
att hitta specifika avsnitt och svar på frågor. Dessutom talar argument för att 
kurslitteratur är lämpad för det elektroniska formatet.77

Även om studenterna själva måste betala en summa för lånet anser många 
att e-boken är ett bra alternativ, då vissa böcker är mycket dyra eller svåra att få 
tag på. Dessutom behöver man ibland kanske bara tjugo sidor ur en bok på 
femhundra sidor. Då är det praktiskt att kunna låna den som e-bok. Eller som 
Kristina Lundblad uttrycker det: 

[…] när vi bara behöver ett kapitel ur en fyrahundrasidors fackbok som kostar 580 kronor, 
då vore det ju inte så dumt att kunna ladda ner just det kapitlet från nätet för ett par tior 
och att ha tillgång till ett helt bibliotek via sin lätta lilla läsplatta är en gammal dröm som 
med e-boken blir verklighet.78

Även Annika Stenlund menar att e-boken, förutom att öka tillgängligheten när 
man slipper långa köer för att få sin bok, är ett prisvärt alternativ till att köpa 
boken i handeln. Hon betonar också fördelarna för institutionerna som genom 
e-boken får tillgång även till litteratur som kommit ur tryck. Därför kan de låta 
kursen styra litteraturen istället för tvärtom. Dessutom blir det enklare att göra 
kompendier och man kan ge elektroniska läsanvisningar kopplade till kursma-
terialet.79

                                                 
77 Bjurström, 2003, s. 35. 
78 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 10. 
79 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 4. 
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Vissa titlar är förmodligen bättre lämpade i e-boksformat, men biblioteket kan också styra 
användningen genom att köpa in kursböcker enbart som e-böcker. Det verkar vara möjligt 
att inte bara komplettera utan börja ersätta den tryckta kursboken med en e-bok?80

E-boken har, som tidigare nämnts, många tekniska fördelar, till exempel finns 
det möjlighet att göra egna anteckningar, ändra storleken på texten, utnyttja 
interaktiva funktioner, vilket kan vara mycket värdefullt. Möjlighet finns också 
att göra sökningar i texten. ”E-bokens flytande gränser tillsammans med data-
basens sökmöjligheter gör e-boken dynamisk”, som Ingrid Stenström uttrycker 
sig och nämner några nyckelord för kommentarerna kring e-boken: sökmöjlig-
heten, lättillgängligheten, snabbheten, uppdateringen, ”slipper kånka på tunga 
böcker”. 

Läsaren har möjlighet att sätta bokmärken, stryka under, göra anteckningar i marginalen 
och ändra typsnitt och textstorlek. Texten är ofta också sökbar. I vissa fall finns även till-
gång till lexikon. Tillgängligheten är en annan fördel de intervjuade bibliotekarierna tar 
upp. Boken finns alltid på plats och är lätt att ta med sig.81

Den digitala texten har sina helt egna kvaliteter. Texten är dynamisk, den kan ändras och 
varieras efter behov, både av läsare och upphovsman. Det finns möjligheter att utnyttja 
bild, ljud och video för att illustrera och förklara. Kanske är det dags att se att de olika va-
rianterna är två helt olika alternativ som lämpar sig för skilda texter?82

Texten är dynamisk och har kvaliteter som innebär att den kan ändras och an-
passas efter vilka behov användaren eller upphovsmannen har. 

Bjurström skriver att den största fördelen med elektroniska böcker anses 
vara deras löften om ständig tillgänglighet där Internetuppkoppling finns, att  
e-boken som digitalt medium erbjuder snabb, billig och effektiv publicering 
och distribution. Hon skriver att de kan användas av samtliga läsare samtidigt, 
att de finns att tillgå tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan på Internet, 
att tillgången till e-böcker som den fungerar idag tillfredsställer behoven vid 
studiearbete. Vidare skriver hon att e-böcker i jämförelse med tryckta böcker 
kräver minimalt med fysiskt utrymme.83

När det handlar om nyinkomna populära böcker som köps in i ett begränsat 
antal exemplar, främst handlar det om skönlitteratur, blir man som låntagare 
ofta placerad i kö, vilket betyder att man kan få vänta åtskilliga månader på att 

                                                 
80 Stenström, 2003, s. 17. 
81 Ljusberg, 2003, s. 47. 
82 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 3. 
83 Bjurström, 2003, s. 40 f. 
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få boken. Samma bok kan efter något år helt ha tappat sin attraktionskraft och 
står i princip bara och tar plats på hyllan. Med ett system då e-boken kan lånas 
ut i obegränsat antal exemplar skulle man slippa sådana problem. 

Ett problem för biblioteken och även för låntagarna är att nya och flitigt efterfrågade 
böcker köps in i kanske tio exemplar. Kötiden kan bli lång i början men i värsta fall är bo-
ken död efter något år. Biblioteket får då dras med ett halvdussin hyllvärmare. – På så sätt 
är e-boken kostnadseffektiv. Den finns när den efterfrågas, säger Lars Nilsson.84

För människor som av olika anledningar, det kan handla om rörelsehinder eller 
utlandsvistelse, har svårt att ta sig till biblioteket, borde e-boken vara till stor 
glädje och hjälp. Att hemifrån sin dator ladda ned en bok går både enkelt och 
snabbt och dessutom slipper man gå till biblioteket för att återlämna boken. 

De som lånar e-böcker idag är främst personer som har svårt att ta sig till ett bibliotek: rö-
relsehindrade, utlandssvenskar, FN-soldater i Bosnien. – Så värst många vanliga stock-
holmare har inte hört av sig, säger Martin Hafström.85

Alla kan inte ta sig till biblioteket, då kommer e-boken hem till dem i stället.86

2. Fördelar för biblioteken 
Genom att låta en del av beståndet på ett bibliotek bestå av e-böcker kan man, 
som vi tidigare nämnt, avsevärt underlätta bibliotekariens dagliga arbete. När 
en bok anländer till biblioteket är det inte bara att ställa upp den på hyllan. Den 
skall först kontrolleras, katalogiseras, förses med streckkod och så vidare. Här 
finns mycket arbetstid att spara in. 

Skulle vi fått 2000 nya tryckta böcker på en gång till biblioteket skulle det varit litet av en 
myrstack på våren med många bestyr. Hade det varit frågan om tryckta böcker skulle de 
med avsevärd möda fått packas upp, kontrolleras, katalogiseras, etiketteras och placeras 
på hyllor. Efter bara tre dagar kan e-böckerna däremot inte bara användas från vår egen 
bibliotekskatalog utan också sökas in i hela texten och i alla böckerna på en gång!87

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.88

                                                 
84 Nylund, Lennart ”Biblioteken kan ge e-boken en ny start”, Svensk bokhandel 2002:8, s. 12. 
85 Nylund, Svensk bokhandel 2002:8, s. 12. 
86 Sjöstrand, Johan, ”Biblioteket satsar på e-boken” Barometern 2002:4, s. 34. 
87 Cavallin, Biblis 2002:18, s. 11. 
88 Bjurström, 2003, s. 73. 
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Inte bara vid eget förvärv finns tid att spara, även fjärrlåneverksamheten kan 
dra stora fördelar av den nya tekniken. Att skicka böcker fram och tillbaka är 
både kostsamt och arbetskrävande. Här finns alltså mycket att vinna. Bjurström 
skriver att den elektroniska boken levereras vidare lika enkelt som den förvär-
vades, vilket är en stor fördel för fjärrlåneverksamheten. 

Dessutom kan naturligtvis den vanliga låneverksamheten gynnas på samma 
sätt, det vill säga att man även där har stora tidsvinster att göra. 

[…] utlåningen är automatiserad och de obegränsade möjligheterna till utlåning gör att 
köerna försvinner.89

Ytterligare en stor fördel med e-boken är att den rent rumsligt inte tar någon 
plats i biblioteket. På många bibliotek råder platsbrist och man tvingas gallra 
bland beståndet. Med e-boken vinner man utrymme i biblioteket vilket ger ut-
ökade möjligheter att på bästa sätt nyttja lokalerna. 

Lättheten med vilken man kan försäkra sig om ett digitalt dokuments flerfaldigande och 
därmed sammanhängande säkerhet är en aspekt av den digitala textens oberoende av rum-
met. En annan är naturligtvis det ringa utrymme en digital text kräver. Storheten i denna 
litenhet är uppenbar - den elektroniska texten är ett avgörande steg mot människans gamla 
dröm om det totala biblioteket.90

Vidare nämner Bjurström i sin uppsats tre huvudfaktorer som motiverar en 
satsning på e-böcker vid forskningsbibliotek. För det första den goda använ-
darservice e-boken kan medföra, för det andra bibliotekets önskan om en effek-
tivisering av informationshanteringen med målet att underlätta biblioteks-
arbetet. För det tredje synen på e-boken som en naturlig utveckling av elektro-
niska informationsmedier och därmed som konkurrensmedel i informations-
samhället.91

Negativa aspekter av e-böcker 
Inom debatten om e-bokens roll i vårt förändrande samhälle konstaterar man 
att optimismen inför e-bokens framtida utveckling varierar beroende på vem 
man frågar. Tydligt är att e-boksdebatten framkallar starka känslor hos en del 
människor. 

                                                 
89 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 29. 
90 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 14. 
91 Bjurström, 2003, s. 47. 
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Den mest intressanta aspekten av e-boken är kanske dock, än så länge, den konfliktstäm-
ning den skapar så fort den kommer på tal, en antagonism som liksom börjar vibrera i luf-
ten som om e-boken vore en fiende som smugit sig in på fredlig gammal pappersmark. 
Antikvariatsbokhandlare, bibliofiler och andra rättrogna slår ifrån sig med en fnysning 
medan elektronikkonvertiterna ler lite överseende; vänta bara…Och vi väntar alla.92

Men det blev inte en blixtsnabb övergång till elektroniskt format. […] På något sätt fanns 
det ett inneboende motstånd och en tvekan: Den tryckta boken – vår kulturs viktigaste 
idébas ville inte riktigt förnya sig.93

1. Nackdelar för studenterna 
Många är skeptiska till att läsa på skärmen, men det gäller främst läsning av 
skönlitteratur som ju ofta kopplas ihop med njutning, avkoppling och semester. 
Att få hålla och bläddra i en bok tycks vara viktigt för läsupplevelsen, vilket 
kommer att diskuteras närmare under nästföljande rubrik Upplevelse. 

Att bläddra i papper så att det rasslar, att minnas en högersida i mitten på boken, hur tjock 
en bok är…alla dessa saker, viktiga delar av läsupplevelsen, försvinner in i datorisering-
ens inbyggda abstraktioner. Det blir andra saker som gör att e-boken är ett attraktivt me-
dium.94

[…] “the drawbacks of reading onscreen will discourage all but the most motivated read-
ers,” sager Daniel P. O'Brien, senior analyst hos Forrester.”95

Lundblad frågar sig vem som vill krypa upp i läsfåtöljen med en apparat som 
stinker av cancerframkallande bromerade flamskyddsmedel, som surrar och 
avger elektromagnetisk strålning.96

Dagens skärmar motsvarar inte ett tryckt pappers läsbarhet. Det har gjorts en del studier 
som pekar på detta. Att analysera en text på skärm uppfattas fortfarande som ett stort pro-
blem för den enskilde läsaren. Beroendet av en teknik för att läsa en text (dator, nätan-
knytning, elförsörjning) är en klar begränsning i förhållande till en bok som bara behöver 
ljus och läskunnighet för att läsas. […] `Jag kan inte läsa på en skärm, Har inte råd med en 
läsare, Jag tycker om att hålla i en text.´ När det gällde andra typer av texter (artiklar, upp-
slagsverk) har det blivit mycket mera positiva reaktioner.97

Ytterligare en negativ aspekt av e-boken utgörs av bokens materiella existens 
och dess fördelar, vilket resulterar i ett slags motsägelse till vad som anses vara 

                                                 
92 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 10. 
93 Cavallin, Biblis 2002:18, s. 10. 
94 Cavalin, Biblis 2002:18, s. 14. 
95 Zetterlund, Boris U, Ikoner 2001:2, s. 15. 
96 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 10. 
97 Cavalin, Biblis 2002:18, s. 12. 
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e-bokens fördelar. Lundblad anser också att pappersboken erbjuder en mång-
fald av materiella, taktila och visuella detaljer och att dessa skärs ned till ett 
betydligt mer begränsat register av sinnesretningar, när den tar form av en  
e-bok. Hon menar att den elektroniska bokens hake, på detta område, är att den 
inte finns, utan att det endast rör sig om en representation på en skärm.98

Som student är det viktigt att kunna ta med sig boken om man exempelvis 
skall sitta och läsa på biblioteket eller ha grupparbete. Då krävs en bärbar da-
tor. 

En annan nackdel är att boken inte kan tas med till föreläsningar och grupparbeten såvida 
man inte har en bärbar dator.99

De speciella läsplattor, som tillverkats för just läsning av e-böcker har inte nått 
någon större framgång i Sverige. De har upplevts som krångliga att använda, 
dessutom är de dyra att införskaffa, förmodligen är det två av huvudorsakerna 
till att få människor velat köpa en läsplatta. 

Samtidigt har försäljningen av de specialdesignade läsplattor som i massmedia blivit sy-
nonyma med e-böcker, inte blivit någon succé. […] Anledningen är att läsplattorna blev 
för dyra och omständliga att använda. Fokus kom att ligga på den tekniska utvecklingen 
och inte på innehåll och prissättning. Alltför få var beredda att ersätta den tryckta boken 
med en teknisk apparat.100

Jag tror inte på läsplattan som den bästa lösningen för att läsa digitala böcker, säger Fabi-
an Fischer på AdLibris. – Jag läser själv böcker i min Palm Pilot och det går alldeles ut-
märkt. Jag tror att framtidens digitala böcker kommer att läsas i handdatorer.101

Tjänster som brukar uppskattas av användarna är till exempel möjlighet att 
skriva ut eller kopiera texter, men förlagen väljer ofta att begränsa dessa möj-
ligheter genom att utrusta e-böckerna med spärrar. Det kan handla om att be-
gränsa möjligheter till utskrift och kopiering av text eller att åtkomsten är be-
gränsad till en användare om biblioteket inte köper in fler licenser för en viss 
titel. Detta påverkar användbarheten för läsarna negativt, samtidigt som för-
säljningen tryggas. Förlagen vill ju fortsätta sälja tryckta böcker och försöker 
hindra e-boken att ta över försäljningen. 

                                                 
98 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 14. 
99 Widmark, 2002, s. 2.  
100 Bergström Grönvall, Biblis 2002:18, s. 1. 
101 Wallström, Monika, ”Framtidens läsverktyg – platta eller handdator?” Svensk bokhandel 2000:20, s. 
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De få användarundersökningar som finns visar ett stort missnöje med denna typ av be-
gränsningar samt kravet på att man i de flesta fall måste vara uppkopplad för att kunna 
läsa materialet.102

Dock är det troligtvis så att den viktigaste förutsättningen för e-bokens genom-
brott är att användarna, bibliotekets kunder, accepterar och är nöjda med vill-
koren. 

Förmodligen kommer framtidens e-böcker att skilja sig från de produkter som nu erbjuds. 
Det är förståeligt att förlagen är känsliga för möjligheten att kopiera och mångfaldiga ma-
terialet men leverantörerna måste förmodligen inse att e-boken inte får sitt genombrott 
förrän de levererar en produkt vars villkor accepteras och uppskattas av bibliotekens kun-
der.103

Den tekniska presentationen av e-böcker upplevs som viktig och en bra sådan 
kan underlätta användandet. Här finns en önskan om en gemensam databas för 
alla bibliotekets e-böcker, vilket skulle göra det lättare att överblicka beståndet 
och hitta vad man söker. 

De e-böcker som nu erbjuds är ofta låsta till vissa tekniska plattformar. Detta gör det svårt 
att få överblick över beståndet för både användare och bibliotekarier. Dessutom bidrar 
olika visningsformat och tekniska lösningar att materialet upplevs som mindre användar-
vänligt av låntagarna. Att e-böcker erbjuds på olika plattformar gör det också svårt att ut-
nyttja fördelarna med sökning fullt ut. På sikt vore det därför värdefullt om universitets-
biblioteket kunde integrera alla e-böcker i en gemensam databas som inte bara ger uppgift 
om bestånd utan även ger mervärden som sökmöjligheter, understrykningar osv. 104

Att erbjuda e-böcker på olika plattformar har även visat sig påverka söknings-
möjligheterna negativt. 

2. Nackdelar för biblioteken 
När man talar om negativa aspekter av e-bokens inträde handlar det ofta om 
arkivmöjligheter. Innan man bestämmer sig för att teckna licens med en  
e-boksdistributör är det naturligtvis mycket viktigt att ta reda på vilka arkiv-
möjligheter som finns. De artiklar vi har läst visar att det råder en osäkerhet 
från bibliotekens sida, beträffande fortbeståndet. 

                                                 
102 Lagvik, Christer m.fl., 2003, Utredningen om E-böcker, s. 2. 
103 Lagvik, m.fl., 2003, s. 2. 
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Det största problemet med att i informationshanteringen se e-böcker som alternativ till 
tryckta böcker är bevarandefrågan.105

När det gäller tryckt material finns det riktlinjer för hur lagringen skall ske. 
Några sådana finns däremot inte för digitalt material. Detta leder till en viss 
oro, då man på biblioteket vill känna tryggheten i en ständig tillgång till sitt 
bestånd. Mats Cavallin skriver i en artikel att e-böcker har samma arkivpro-
blem som andra digitala medier och att alltså inte någon inbyggd garanti för 
fortbestånd på lång sikt finns. Vidare påpekar han att en tryckt bok finns lagrad 
i en form som består i hundratals år och att klara riktlinjer för lagring av tryckt 
material finns.106

Svagheten är att leveransen av e-böckerna bara är trygg så länge företagen kommersiellt 
kan hålla uppe sin service. Databaser förgår, men data består-kanske. En e-bok garanteras 
inte sitt fortbestånd på samma sätt som boken i sin pappersexistens.107

För biblioteket handlar det inte bara om arkivering utan samtidigt till stor del 
om kostnadsfrågor. Om licenskostnaden blir så hög att en uppsägning av abon-
nemanget blir nödvändig, förlorar biblioteket inte bara en del av sin boksam-
ling. Man har också satsat en summa pengar på något man inte längre har till-
gång till. 

Problemet med att köpa licenser till stora elektroniska databaser, typ ebrary, är att om vis-
sa titlar försvinner på grund av att leverantörens avtal med förlaget har upplösts, eller le-
verantör/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.108

Teknikfrågan diskuteras ofta, e-böcker kräver ju en god utrustning som i sin tur 
behöver underhåll för att fungera optimalt. Detta måste beaktas i beräkningarna 
av den slutliga kostnaden, vilket inte är helt enkelt eftersom ingen enhetlig tek-
nik- och marknadslösning finns. 

Just avsaknaden av en enhetlig teknik- och marknadslösning för mediecirkulation på bib-
liotek har gjort det svårt för biblioteksvärlden att bedöma hur man skall utnyttja knappa 
resurser för en satsning på ett nytt media.109
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106 Cavallin, Biblis 2002:18, s. 12. 
107 Cavallin, Biblis 2001:18, s. 11 f. 
108 Bjurström, 2003, s. 45. 
109 Zetterlund, Boris U, Ikoner 2001:2, s. 17. 

 43



Att tryckta böcker upplevs som mer bekväma visar att tillgänglighet inte är 
liktydigt med användbarhet. E-böcker kräver, till skillnad från tryckta böcker, 
viss utrustning för att kunna tillgodogöras, vilken i sin tur behöver kontinuer-
ligt underhåll. Detta innebär att användaren måste ha något slags dator och en 
Internetuppkoppling för att kunna använda e-böcker.110

Upplevelse  
De riktigt stora förändringarna handlar om hur IKT skapar nya kommunika-
tionsmönster och därmed nya sätt att förstå världen. Vårt tänkande och våra 
föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och 
dess intellektuella och fysiska redskap. Lundblad skriver att förändringarna 
snarare ligger inom perceptions- och begreppsmässiga områden än inom stor-
politiska och konstnärliga. Hon frågar sig hur vi upplever och tillgodogör oss 
kunskap och vad en text, en bok eller en författare är, och vad betyder egentli-
gen presentationsformen för verket? Hon skriver att den elektroniska formen 
kommer att påverka inte bara texterna och uppfattningen av dem utan också 
kommunikations- och kunskapsuppfattningen i vid bemärkelse, oavsett vilka 
begrepp man väljer att använda.111

Man tar upp texten på skärmen, läser så länge man orkar för att sedan gå och köpa boken. 
Är det så, eller kommer e-boken att förändra vårt läsande på samma sätt som boktryckar-
konsten en gång gjorde?112

[…] 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.113

Kanske kommer e-boken att förändra vårt läsande, kanske inte, men att den 
innebär förändring för alla inblandande är uppenbart. Detta kommer antagligen 
inte att ske över en natt eftersom det tar tid att ändra läsarnas beteende. Det 
talas om ett så kallat analytiskt tänkande som träder in i stället för det gamla 
linjära läsandet, vilket kan bidra till en effektivisering och påskyndning av ens 
inlärningsförmåga. 

Varför inte bryta ner innehållet i e-böcker och kanske också vanliga böcker på samma 
sätt? Bokens roll som förpackning är inte längre lika självklar. Mats Herder är inte främ-

                                                 
110 Bjurström, 2003, s. 45. 
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mande för tanken att böcker och annat material styckas upp i läromoduler. Rutinerna med 
ett unikt ID och strukturerad innehållsbeskrivning finns redan. Gränsytorna kan sedan de-
finieras så att det går att länka till andra moduler. Kunskapskomplex kan varieras i det 
oändliga ungefär som atomer i molekyler.114

Om själva inlärningsprocessen påverkas vid läsning av elektroniska texter är för tidigt att 
säga. Det är en intressant synpunkt och associationsförmågan kan nog stimuleras av ett 
multimedialt framställningssätt.115

De flesta tycks vara överens om att e-boken gör sig allra bäst vid fackstudier, 
då man ofta läser utvalda delar av böcker. Därför kommer ofta studenter på tal 
när man diskuterar e-böcker. De brukar anses kunna ha störst nytta av e-boken. 
Stenström redovisar i sin uppsats resultat som tyder på att studenter använt e-
kursboken för att läsa kortare avsnitt eller som ett uppslagsverk. Hon skriver 
också att den elektroniska texten inte heller kan betraktas som en tryckt bok, 
med början, mitt och slut samt att det främst handlar om summarisk läsning, att 
skumma innehållet för att se om boken är intressant. Visar det sig att hela bo-
ken är av intresse, skaffar man en tryckt version, eftersom ingen orkar läsa en 
elektronisk bok i sin helhet. Däremot går rapporter och liknande bra att läsa i 
sin helhet.116

Den typ av läsning som förknippas med att söka upp fakta och ett behov av att läsa kortare 
stycken i olika böcker är fackstudier. 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.117

Användarna tycks i nuläget föredra den tryckta boken framför e-boken, bland 
annat för att e-boken upplevs som mer ansträngande att läsa. Ingrid Stenström 
påpekar i sin uppsats att om man är ute efter en bok och endast får tag i den 
elektroniska versionen så läser man den, då spelar det ingen roll vilken form 
den är i. Hon kom fram till att användarna än så länge föredrar en tryckt bok, 
men samtidigt tycker att innehållet är det viktigaste.118
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Teknisk utveckling ─ utbildning, samhälle 

All vidare utveckling av skriften inklusive boktryckarkonst är således ett led i den vidare 
tekniska utvecklingen av dessa system. E-boken är en del i denna utveckling precis som 
övergången från bokrulle till codex, d.v.s. det fyrkantiga ting vi i dag kallar en bok. […] 
Så fort de första datorerna konstruerades kom tankarna att med datorkraft befria texten 
från sina pärmar och göra texter sökbara direkt på sitt innehåll. […] De vetenskapliga bib-
lioteken blev motor i utvecklingen mot en övergång från tryckt till elektronisk litteratur. 
[…] Vad händer när man måste se på boken och det tryckta ordet på ett helt nytt sätt? […] 
Hur kommer nya it-baserade förändringar att påverka denna bestående idyll och aktörerna 
inom området? Vad händer med texter, författare, läsare, och förmedlare (bibliotek, för-
lag, boktryckare m.m.).119

Som framgår ur ovanstående citat är detta inte första gången boken stått inför 
en stor förändring. Redan i det antika Grekland blev den muntliga kulturen 
utbytt mot den nya teknologins skrifter. Idag har den nya informationsteknolo-
gin påverkat nästan alla verksamheter i samhället, genom att den medfört nya 
värderingar samt ställt krav på en ny identitet. Det har visat sig att synen på 
e-boken som en ny teknisk företeelse har skiftat och väckt blandade känslor 
kring e-böcker och dess konsekvenser hos de berörda aktörerna. 

Den nya tekniken står i motsats till mänsklighet och känslor. Den elektroniska boken är en 
produkt av den nya tekniken. Många säger sig älska böcker, men vem älskar en e-bok? 
[…] Försök inte göra e-boken till en vanlig bok! Tro inte heller att man kan älska en 
läsplatta Se i stället e-bokens verkliga möjligheter och utveckla den i nyskapande anda!” 
 120

Här ser vi ett motstånd till att låta den nya tekniken ta över alltför mycket, en 
uppmaning om att ta till vara e-bokens möjligheter men att inte romantisera 
den. 

E- boken har på kort tid lyckats generera flera rosenröda visioner än dess motsvarighet i 
papper gjort de senaste hundra åren. Så brukar det vara med nya tekniker, men lika sant är 
att dessa också lockar fram motstånd och kritik. Och så länge de ekonomiska och politiska 
strukturerna inte förändras lär nog inte heller den elektroniska publiceringen kunna bidra 
med någon verklig sprängkraft […] förändringarna ligger snarare inom perceptions- och 
begreppsmässiga områden än inom storpolitiska och konstnärliga…”121

I detta sammanhang uppmärksammas ofta att den oerhört snabba tekniska ut-
vecklingen, dit införandet av e-böcker inom den akademiska världen hör, inte 

                                                 
119 Cavallin, Biblis 2002:18, s. 5 ff. 
120 Bergström Grönvall, Biblis 2002:18, s. 1. 
121 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 10. 
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är till någon nytta om användarna inte inser dess fördelar samt nackdelar eller 
om de av olika skäl är ovilliga att ta till sig förändringen. 

Det tryckta verket är sedan renässansen den västerländska kulturens viktigaste idébas och 
utgör idag en stor del av vår intellektuella identitet. Sker det stora förändringar inom dessa 
system påverkas hela vårt sätt att assimilera nya tankar och kanske också vårt sätt att tän-
ka.122

Ja, om vi nu tänker oss en framtid där all information finns tillgänglig på exempelvis In-
ternet i form av e-böcker och annat så måste vi också tänka oss ett nytt tänkande.123

Inom debatten har behovet av nya rutiner för en lyckad hantering av nya elek-
troniska medier lyfts fram. Dessutom anses de medföra, eller bättre, brukar de 
förknippas med ett nytt sätt att ta emot information respektive ny kunskap. 

Det är inget fel att ha pretentioner på framtiden. Utvecklingen har varit både logisk och 
praktisk, en naturlig process om än den verkat långsam(t). De svårbärbara lertavlorna, den 
otympliga folion, pocketboken, e-böcker. Dock förefaller den inte omvälvande, revolutio-
nen vi tror oss stå inför, när vi så uppenbart replierar på gammalmodig tradition genom att 
bara gitta sätta en modern teknisk term framför en atavistisk benämning: nättidning, elek-
tronisk tidskrift, webbpublikation, e-bok… Därpå nöjer vi oss med att se nöjda ut.”124

Jan-Eric Malmquist anser att den informationstillväxt vi länge bevittnat är 
kvantitativ och bör tuktas med kvalitet och att den ordning vi idag har, inte 
behöver vara den rätta i morgon. Han menar att vi måste bringa reda i oredan, 
oavsett om det rör sig om artiklar eller böcker, på papper eller på nätet, med 
mekanik eller elektronik. Han berättar att Antonio Magliabechi, italiensk bibli-
otekarie som levde år 1633–1714, i stort sett hade alla böcker, var de än var 
placerade i Europas bibliotek och boksamlingar, inte på en dator utan i sitt hu-
vud, vilket inte kan begäras av oss alla. Han anser att varjehanda ny tilldragelse 
har grävt graven – telefonen, radion, tv:n, pc:n, den McLuhanska galaxens avi-
serade systemskifte 1962.125 Samtidigt menar han att det nya kan bli både bra 
och bättre, i alla fall den dag valet är friare och utbudet bredare. Enligt honom 

                                                 
122 Cavallin, Biblis 2002:18, s. 4. 
123 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 14. 
124 Malmquist, Jan-Eric, ”Ledare” Ikoner 2001:1, s. 3. 
125 Marshall McLuhan, 1911–1980, kanadensisk massmedieteoretiker, en av vår tids mest omdiskuterade 
författare, tack vare sina böcker om den elektroniska tidsålderns inverkan på människan, skrev 1964 i 
Understanding Media: The Extensions of Man som McLuhans att huvudtanken var, att de nya elektronis-
ka medierna inte bara kommer att utvidga människans sinne utan i grund förändra samhället i riktning 
mot ”den globala byn”. 
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är det ändå innanmätet som också fortsättningsvis skall få vara viktigare än 
skalet.126

I en bredare kontext av det teknologiskt betingade framsteget utgör  
e-böcker en del av den snabbt växande publiceringen som behöver integreras 
antingen i den redan befintliga infrastrukturen eller i ett nytt informationssy-
stem vilket i sin tur medför nya hanterings- och förvärvsrutiner. En ofta åter-
kommande fråga i ämnet är om den digitala informationens snabba inmarsch 
kommer att ta över och ensam stå för det framtida informationsutbudet, eller 
om den skall fungera som ett komplement till den primära tryckta publicering-
en? 

Bibliotekens roll som förmedlare av e-böcker 

Om 20 år dominerar e-boken läsandet, säger Jörgen Rydenius, ingenjör som egentligen 
håller på med content management […]. Framförallt betyder det här att gränsen mellan tv, 
tidning, bok och dator suddas ut. Vad det betyder för biblioteken återstår att se.127

Vilken utveckling informationsteknologin än får, så utför bibliotek och biblio-
tekarier idag vissa viktiga centrala uppgifter, inte bara i en tryckt, utan också, 
och kanske ännu mer, i en elektronisk miljö. Dessa uppgifter kan kortfattat 
beskrivas som att organisera tillgången till information utifrån användarnas 
behov, oavsett vilka medier det handlar om. 

Just avsaknaden av en enhetlig teknik- och marknadslösning för mediecirkulation på bib-
liotek har gjort det svårt för biblioteksvärlden att bedöma hur man skall utnyttja knappa 
resurser för en satsning på ett nytt media. Inte förvånande dock att mediabranschen hitin-
tills nonchalerat biblioteken, kanske inte mer än 5-10% av den totala bokförsäljningen går 
till biblioteken. […] Från författaren till läsaren, mellan forskaren och forskaren. Inget 
förlag, ingen bokhandel. Bibliotek?128

Faktum är att e-bokverksamheten inte fick en rejäl volym eller egentlig etablering förrän 
den knöts till biblioteken. Återigen visar det sig att biblioteken spelar en särskild roll som 
en andra publiceringsnivå efter tryckningen.129

Elektroniska medier medför med nödvändighet en omprövning av bibliotekens 
strategier. Biblioteken har alltid utvecklats ur det omgivande samhället och IT-
utvecklingen gör nu att biblioteken tvingas omdefiniera sin verksamhet. IT-
                                                 
126 Malmquist, Jan-Eric, ”Ledare”, Ikoner 2001:2, s. 3. 
127 Stenlund, Biblioteksbladet 2002:8, s. 4. 
128 Zetterlund, Ikoner 2001:2, s. 17. 
129 Cavallin, Biblis 2002:18, s. 10. 
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utvecklingen skapar genom elektroniskt lagrad och kommunicerad information 
nya möjligheter att överskrida traditionella gränser. Rollerna förändras för alla 
som är inblandade i publicerings- och kommunikationsprocessen, vilket inne-
bär en övergång där bibliotek och förlag har kvar sina gamla roller men borde 
börja samarbeta alltmer på grund av teknikutvecklingen. Bibliotekens roll som 
förmedlare av information har alltid varit av stor vikt särskilt inom den akade-
miska världen, där det finns ett växande behov av lättillgänglig, snabb infor-
mation respektive kursmaterial. 

I takt med att e-boken utvecklas som produkt kommer bibliotekens traditionella uppgifter 
– att samla, ordna, bevara och tillgängliggöra information – delvis att förändras. Stora 
uppgifter blir marknadsföring och användarundervisning. Utformning av licensavtal blir 
en [sic] allt viktigare när man gör upphandlingar av e-böcker och biblioteket måste ha bra 
kompetens för detta.130

Enligt Stenström ger information om och marknadsföring av e-böcker i form 
av ett projekt där studenter, lärare och bibliotekarier medverkar, bra effekt. Det 
leder till en större förståelse för e-boken och bidrar till en ökad användning. 
Studenterna lägger ned tillräcklig tid för att testa systemen och kan ge en bra 
återkoppling. Deras egna kommentarer visar på ett genuint intresse och belyser 
samtidigt databasernas komplexitet. Angående e-bokens möjligheter föreslår de 
en bredare offensiv från bibliotekets sida. Stenström konstaterar vidare att elek-
troniska kursböcker är en användbar tjänst och att det sätt, på vilket biblioteket 
väljer att distribuera e-böcker är av betydelse. Detta innebär en fortsatt viktig 
angelägenhet för biblioteket att arbeta för en förbättring av  
e-bokssamlingarnas användbarhet och tillgänglighet.131

Kunnig personal och en god informationstjänst är kännetecknande för ett 
bibliotek såväl i en traditionell som i digital omgivning. Samma metoder ut-
nyttjar biblioteken för att underlätta att väsentlig och betydelsefull information 
kan hittas också på webben. Eftersom en stor del av nuvarande lärare inte har 
skolats i någon som helst informationshantering, trots att denna konst är till 
hjälp då undervisningsmetoder utvecklas och förändras, och eftersom de väx-
ande kraven som livslångt lärande och frivilliga studier ger upphov till en ökad 
efterfrågan på bibliotekstjänster, bör man satsa mer på bibliotekariernas kom-
petensutveckling, det vill säga vidareutveckla deras förmåga att bemästra in-
formation utifrån användarnas behov. 

                                                 
130 Lagvik, m.fl., 2003, s. 2. 
131 Stenström, 2003, s. 17. 
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Resultat från diskursanalysen 
För att kortfattat tydliggöra på vilka sätt olika element definieras inom diskurs-
analysen valde vi en framställning i form av en punktlista. Läsaren bör vara 
medveten om att nedanstående påståenden inte står för direkta fakta, utan en-
dast återspeglar hur olika inställningar till e-boken framställs inom diskursen. 

Behov  

Studenternas behov 

• De egentliga användarbehoven syns inte tydligt, det vill säga kommer i 
skymundan, eftersom fokus läggs mestadels på annat, som till exempel av-
tal och förlag. 

• Ofta framträdande konkreta behov: snabb och lätt åtkomlighet av obligato-
risk kurslitteratur, institutionens e-kompendier och andra publikationer. 

• Praktiskt, det vill säga lätthanterligt och effektivt sökverktyg, integrerat i  
e-kurslitteraturen, anses vara av stor betydelse. 

• Möjlighet att skriva ut och kopiera delar av texter. 

• Medtagbar information. 

• E-tjänster till rimliga kostnader. 

Bibliotekets behov 

• Bibliotekets behov tycks vara av teknisk/praktisk karaktär. 

• En önskan om tydliga riktlinjer, utarbetad policy för hanteringen av  
e-böcker. 

• Behov av en enhetlig teknik- och marknadslösning för mediecirkulation på 
bibliotek. 

• En förhoppning om att e-böcker skall leda till förbättrad service till använ-
darna/studenterna. 

• Automatiskt införande av e-böckernas katalogposter. 

• Underlättat arbete för bibliotekarier. 
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Utbud och praktisk hantering 

• Bibliotekets utbud verkar till stor del vara beroende av leverantörernas 
utbud. 

• Det finns olika tillvägagångssätt för att nå e-litteratur: via en Internet-
bokhandel, som privatperson, eller via biblioteket. 

• E-böcker via bibliotek: olika distributionsmodeller skiljer sig åt i hänse-
ende till bland annat kostnader och praktisk hantering av innehållet. eLib – 
projekt vid SUB, studenter betalar själva, Btj/Studentlitteratur AB – pro-
jekt, biblioteket står för kostnader. 

• Även skönlitteratur utgör en del av kurslitteraturen, särskilt inom språk-
vetenskapen ─ Gutenberg- och Runebergprojekt på Internet. 

• Det framkommer ur diskursen att studenter är beredda att betala en rimlig 
summa för att få låna önskat material. 

Inställning 

Positiva aspekter av e-böcker ─ fördelar för studenter 

• Tekniska fördelar med e-kurslitteraturen för studenter anses vara: möjlig-
het att göra understrykningar, anteckningar i marginalen, ändra textstorlek, 
att söka i texten, använda hyperlänkar och utnyttja interaktiva funktioner 
som gör texten dynamisk. 

• Lättillgänglighet dygnet runt, tillgång till stort litteraturomfång för studier, 
kräver minimalt fysiskt utrymme. 

• Lönsamt ─ man slipper betala för hela boken om det bara behövs några 
kapitel ur en svåråtkomlig eller dyr kursbok, som på detta sätt kan inför-
skaffas till, i de flesta fall, betydligt lägre kostnader. 

Positiva aspekter av e-böcker ─ fördelar för biblioteket 

• Enligt diskursen kan e-böcker underlätta bibliotekariens arbete avsevärt, 
minska personella och ekonomiska resurser. 

• Med en del av biblioteksbeståndet i form av e-böcker kan man spara 
mycket tid och hyllutrymme. 

• E-boken kan sannolikt levereras vidare lika lätt som den förvärvas. 
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• Automatisk utlåning hemifrån gör att köerna minskar och kräver dessutom 
ingen fysisk närvaro på biblioteket, vilket innebär en bättre service till lån-
tagare som har svårt att ta sig till biblioteket. 

• E-böcker tros innebära förbättrad service till användaren och effektivare 
informationshantering. 

• En minskning av de klassiska fjärrlånen, då böcker skickas bibliotek emel-
lan, medför minskade portoutgifter. 

Negativa aspekter av e-böcker ─ nackdelar för studenter 

• Tekniska nackdelar med e-boken för studenter anses vara: påfrestande att 
läsa på skärmen, begränsade möjligheter (från förlagens sida) att skriva ut 
vissa delar av texten. 

• Boken är inte medtagbar utan en bärbar dator. 

• Nödvändig datautrustning och Internetuppkoppling. 

Negativa aspekter av e-böcker ─ nackdelar för bibliotek 

• Att e-böcker är låsta till vissa tekniska plattformar kan vara problematiskt 
på grund av den dåliga översikten över utbudet. 

• E-bestånd kopplat till abonnemangen med leverantören. 

• En osäkerhet angående arkiveringsmöjligheter och kompatibilitet vad gäll-
er framtidens programvaror framkommer ur diskussionen. 

Upplevelse 

• IKT skapar nya kommunikationsmönster och därmed nya sätt att uppleva 
och förstå världen. 

• E-böcker kommer troligtvis att förändra läsarnas beteende, kommunika-
tions- och kunskapsuppfattning. Analytiskt tänkande träder i stället för det 
gamla linjära läsandet. 

• Associationsförmågan kan nog stimuleras av ett multimedialt framställ-
ningssätt. Kunskaper strukturerade i läromoduler med interaktiva inslag 
tycks vara lovande för inlärningsprogression.  
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• E-boken lämpar sig bäst då det gäller läsning av korta avsnitt, faktasök-
ning, summarisk läsning och dylikt.  

• Att läsa från skärmen kan upplevas som påfrestande. 

• E-bokens flytande gränser tillsammans med databasens sökmöjligheter gör 
att e-boken uppfattas som dynamisk. 

Teknisk utveckling ─ utbildning, samhälle 

• E-boken, ett nytt tekniskt påhitt, är en del av den allmänna IT-
utvecklingen. 

• IT medför förändringar inom framför allt utbildningen (E-learning) och 
påverkar samhället i övrigt. 

• Dessutom kan den medföra nya värderingar, ställa nya krav på användare, 
förändra informationssystemets infrastruktur, medföra nya hanterings- och 
förvärvsrutiner och främst ett nytt sätt att tänka. 

• E-bokens integration kan ske under förutsättning att användarna är positiva 
och tar till sig det nya fenomenet. 

• Negativ syn på IT-utveckling: somliga anser att den nya tekniken står i 
motsats till mänsklighet. 

• Positiv syn på IT-utveckling: E-boken har på kort tid lyckats generera 
många rosenröda visioner. 

• Konfliktstämning: kommer e-boken att ta över marknaden helt eller kom-
mer den att fungera som ett komplement? 

Bibliotekens roll som förmedlare av e-böcker 

• Centrala uppgifter inom informations- och litteraturförmedling, informa-
tionsorganisering och – lagring, oavsett medium. 

• Nödvändigt samarbete med andra samhällsinstanser och aktörer som förlag 
och universitet, för en effektiv informationsförsörjning. Bibliotekets fram-
tida roll blir antagligen att följa utvecklingen, framför allt i universitets- 
och högskolevärlden, för att kunna införskaffa relevant litteratur som kan 
komma att bli aktuell för framtida forskning. 

• Fokus bör läggas på användarnas behov. 
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• Elektroniska medier kan kräva en omprövning av bibliotekens strategier, 
och en omdefiniering av verksamheten. 

• Stort behov av genomgående kompetensutveckling av personalen och 
marknadsföring av bibliotekstjänster har uppkommit. 

• Det tycks bli allt viktigare med en snabb och effektiv service. 

Diskussion av diskursanalysens resultat 
Under genomförandet av diskursanalysen visade det sig redan i ett tidigt skede 
att flera av de element vi fokuserat på går in i varandra, vilket tyder på starka 
inbördes relationer dem emellan. Detta försöker vi åskådliggöra i form av ned-
anstående figur. 
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Figur 1: Diskursanalysens element och deras inbördes relationer 
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En av de absolut viktigaste åtgärderna att vidta i strävan mot ett kvalitets-
säkrat biblioteksutbud av e-litteratur är, enligt vår åsikt, att noggrant undersöka 
hur användarnas behov av/inställning till e-böcker ser ut, vilket har gjorts och 
görs inom olika projekt. Att just användarnas behov ter sig annorlunda idag än 
för bara några år sedan, det vill säga att det förändrats i takt med den tekniska 
utvecklingen, förefaller som det mest intressanta och viktiga att analysera. Här 
framkommer en så kallad ”domino-effekt”, vilket innebär ett slags kedjeför-
lopp, där en händelse påverkar en annan och så vidare. 

Detta fenomen kan med befogenhet appliceras på e-bokens uppkomst och 
intåg i samhället. Ett ökande medieutbud, av vilket e-boken utgör en del, med-
för ett mer komplext behov och nya konkreta krav hos dagens studenter. De 
olika behoven avseende e-böcker delas in i å ena sidan studenternas mer kon-
kreta användarbehov som rör olika möjligheter angående själva användningen 
av e-böcker och å andra sidan bibliotekens behov som förmedlare av denna 
litteratur förknippade med diverse teknik- och policyfrågor, bland annat gent-
emot olika e-boksleverantörer/förlag, angående utbudet och dess hantering. 
Inom diskursen framträder bibliotekets samt universitetets vilja och strävan att 
tillgodose studenternas behov som oerhört tydliga och angelägna. Man försöker 
förverkliga mottot som lyder att alla skall vara vinnare: studenter, bibliotek och 
förlag. 

Införandet av e-boken som ett nytt medium innebär att en omdefiniering av 
biblioteksverksamheten är av stor vikt. Ett av de element inom diskursen som 
vi reagerade starkt på är samhällets höga förväntningar på biblioteket när det 
gäller dess förmåga att integrera de olika aktörernas behov i en bra service. 
Man tar ofta för givet att bibliotekarier skall behärska hanteringen av alla nya 
medier trots att många inte fått möjlighet att utveckla sina IT-relaterade eller 
pedagogiska kunskaper och därför saknar den nödvändiga kompetensen.  
E-boken kan avlasta låneverksamheten väsentligt, förutsatt att man på bibliote-
ket behärskar den bakomliggande teknologin, varför vi poängterar att en eko-
nomisk satsning på personalens fortbildning är ytterst betydelsefull. Hur skall 
biblioteket annars kunna följa utvecklingen? 

Vad gäller de positiva aspekterna av e-bokens frammarsch anses den inte 
bara minska personella och ekonomiska resurser, utan förenklar också leverans 
och förvärv. Samtidigt ser vi här en nackdel, eftersom det fortfarande råder en 
osäkerhet angående arkiveringsmöjligheter och kompatibilitet av framtidens 
programvara. Dessutom skall man försöka säkra beståndet genom att förnya 
avtalen med leverantörer av relevant och efterfrågad litteratur utifrån använ-
darnas behov. Vidare anser vi att e-boken kan ge en förbättrad service till an-
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vändarna, under förutsättning att hanteringen förlöper smidigt, utan större tek-
niska missöden. Å andra sidan kan den, i händelse av till exempel tekniska 
problem med hårdvaran, medföra förvirring, stress och tidsförlust vid försök 
till åtgärd av problemen. 

Ur studenternas perspektiv ses de tekniska fördelarna med e-kurslitteratu-
ren, som till exempel möjlighet att göra anteckningar, använda hyperlänkar och 
interaktiva funktioner, samt att slippa betala dyrt för en bok, som de mest upp-
skattade och de kan i viss mån uppväga kostnadsfrågan. Däremot kan påståen-
den om lättillgängligheten dygnet runt vara problematiska, eftersom det krävs 
en lämplig datorutrustning och en fungerande Internetuppkoppling. Inom de-
batten om negativa aspekter av e-boken framträder missnöjet med att läsa från 
skärmen som det största och mest omtalade problemet. Detta har till följd att 
många studenter föredrar pappersboken men motsägelsefullt hävdar att inne-
hållet är viktigare än bokens fysiska utformning. Innehållet som slutligen om-
vandlas till kunskap är idag inte lika beroende av just pappersboken som för-
medlingsmedium. Detta medför i sin tur förändringar i läsarnas beteende samt 
en annorlunda kommunikations- och kunskapsuppfattning. 

Angående själva upplevelsen av innehållet vågar vi dra slutsatsen att inlär-
nings- och associationsförmågan kan påskyndas genom ett multimedialt fram-
ställningssätt som kan kompletteras med databasens dynamiska sökmöjligheter. 
Framför allt kommer det till nytta vid fackstudier som ofta innebär läsning av 
korta avsnitt och summarisk läsning. I slutändan blir, tror vi, den största 
vinsten för studenten ett effektivare lärande och en förstärkt kunskapsutveck-
ling. 

Genom att den tekniska utvecklingen förändrar informationssystemets inf-
rastruktur ställs det nya krav på både användare och bibliotek. Den nya tek-
niken kan anses stå i motsats till mänsklighet, men kan å andra sidan vara ett 
tecken på omgivningens förändrade behov. Hos människan finns en tendens att 
vilja förbättra sin tillvaro, sin livskvalitet, genom de möjligheter som tekniken 
erbjuder. Det viktiga i sammanhanget är att inte låta sig styras av tekniken, 
utan att själv bedöma i vilka syften man kan utnyttja dess fördelar, vilka i sin 
tur kan påverka samhället på ett positivt sätt, om människor är villiga att ta till 
sig det nya fenomenet. 
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4. Intervjuer 

En annan metod som användes var intervjuer, som enligt vår åsikt kan utgöra 
en bra grund för en analys av den konkreta situationen angående e-böcker vid 
Uppsala universitet. 

Syftet med intervjuerna 
Efter vårt försök att i diskursanalysen definiera ofta förekommande element 
som exempelvis utbud av eller inställning till e-böcker, ur olika perspektiv, 
verkade det intressant att fortsättningsvis undersöka e-bokens intåg vid Uppsa-
la universitetsbibliotek. För att få en insikt i hur långt man i praktiken kommit 
inom detta område, genomförde vi en intervju med utvalda biblioteks-
representanter. Intervjufrågorna har delats in på följande sätt: 

A. Bakgrundsfrågor om de intervjuade bibliotekarierna 

B. Praktiska frågor om e-böcker på biblioteket (utbud, hantering, kostna-
der, policy med mera) 

C. Erfarenheter och utvärdering av e-böcker 

D. Framtidsutsikter 

Genomförande 
Till intervjuerna har valts representanter för Uppsala universitetsbibliotek, Ma-
rika Wikner Markendahl, funktionsansvarig för förvärv och katalogisering av 
monografier på Carolinabiblioteket och Kerstin Mickelsson, gruppchef för bib-
lioteksgrupp A samt enhetschef för Karin Boye-biblioteket som bland annat 
tillhandahåller litteratur för språkstudier.132 Ytterligare två bibliotekarier, Clif-
ton Wennerström, referensansvarig vid Carolinabiblioteket och Margareta Är-

                                                 
132 Mickelsson, Kerstin & Wikner Markendahl, Marika, Intervjuinspelning, 2004-03-23. 
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lebrand, enhetschef för Juridiska och Dag Hammarskjöldbiblioteken deltog i 
intervjun skriftligen.133

De muntliga intervjuerna genomfördes på Karin Boye-biblioteket och ett 
intervjuprotokoll fördes i samband med bandinspelningen som tog ungefär en 
timme. Intervjufrågorna hade skickats ut till samtliga i förväg för att ge dem 
tillfälle att förbereda sig. 

Diskussion av intervjuresultat 

E-bokens införande 
Vad gäller e-bokens införande vid Uppsala universitetsbibliotek har inled-
ningsvis konstaterats att en exakt tidpunkt kan vara svår att ange. Enligt M. 
Wikner Markendahl startade utvecklingen med CD-ROM-skivor redan i början 
av 90-talet och, ”en del av dem gick över i elektronisk form som lagts på i nät 
[…] så det har liksom smugit sig in så att säga det här, e-böckerna”. Hittills har 
det handlat mest om elektroniska vetenskapliga tidskrifter, handböcker, refe-
rensverk och stora samlingar med till exempel latinska texter. Under senare år 
har även monografier börjat erbjudas i elektronisk form. Inom språkvetenska-
pen, som vi fokuserar på, finns än så länge ingen samling av kurslitteratur i  
e-form, men ett slags plattform med kurslitteraturlistor är delvis under kon-
struktion. 

Urval 
Under diskussionen kom det fram att urvalet av e-böcker till viss del styrs av 
leverantörernas utbud, och att varje biblioteksgrupp får ta ställning till vilket 
erbjudande som passar bibliotekets unika verksamhet. När det däremot handlar 
om större samlingar behöver ett gemensamt beslut, gällande hela biblioteks-
verksamheten, tas. Att titta på liknande biblioteks bestånd kan vara till hjälp 
inför ett ställningstagande. Med liknande bibliotek menar vi sådana med unge-
fär samma inriktning vad gäller material. Dessutom har en öppen dialog med 
forskarna varit till stor nytta. Här bör även poängteras att man inte längre väljer 
enstaka titlar utan en eller flera ämnesgrupper. Således kan sägas att biblioteket 
vid köp av stora samlingar i paketform får inget eller litet inflytande över ur-

                                                 
133 Wennerström, Clifton & Ärlebrand, Margareta, E-post till författarna, 2004-03-23/26. 
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valskriterierna. Därför är det inte säkert att Uppsala universitetsbibliotek kan 
garantera sina låntagare en genomgående kvalitet. 

C. Wennerström, som arbetar just med urval av referensverk där även elek-
troniska publikationer ingår, påpekar att elektroniska baser, som finns både 
som CD-ROM och online, till exempel English poetry full-text, Britannica on-
line, ORO (Oxford reference online), Patrologia Latina database valts för att 
ersätta och/eller komplettera bibliotekets tryckta samlingar. 

Leverantörer av e-böcker 
De tidigaste fulltextdatabaserna levererades av Chadwyck-Healey Ltd., en le-
verantör som specialiserat sig på utgivandet av fulltexter och som numera är 
uppköpt av Proquest, en annan e-boksleverantör. Det var ett naturligt val efter-
som de då var de största. Däremot har branschen sedan dess fått fler leverantö-
rer vilkas utbud har ändrat karaktär, från att ha bestått mestadels av textsam-
lingar, till att även omfatta andra publikationstyper. Där kommer  
e-boken in, som ett exempel på införandet av ett nytt medium i en ny publika-
tionsform. E-boksmarknaden är relativt ung och dess aktörer känner sig fortfa-
rande för och provar sig fram vad gäller juridiska, tekniska och kommersiella 
frågor. Detta angår även Uppsala universitetsbibliotek vars drivkraft har varit 
att ”prova på” för att samla erfarenheter. 

Angående leverantörer hänvisade M. Wikner Markendahl till den tidigare 
refererade Utredningen om E-böcker där ett syfte var att ge en inblick i den 
aktuella e-boksmarknaden genom att redovisa dess främsta aktörer och priser. 
Eftersom leverantörerna är åtskilliga, råder det en viss konkurrens på markna-
den. För närvarande har Uppsala universitetsbibliotek avtal med stora leve-
rantörer som netLibrary, ebrary, eLib, PrioInfo samtidigt som de äger diverse 
uppslagsverk/samlingar som de köpt direkt från förlagen, till exempel Oxford 
Reference online. Av M. Ärlebrand blev vi informerade om att Dag Hammar-
skjöldbiblioteket gick med i SamKon (konsortiet mellan samhällsvetenskapliga 
bibliotek i Sverige) år 2000, och därefter har köpt e-böcker i organiserad form. 
Uppsala universitetsbibliotek äger i nuläget cirka 1000 titlar ur netLibrarys 
utbud och en del andra enskilda titlar online. 

Praktisk hantering och kostnader 
Med tanke på att det finns olika distributionsmodeller och betalningssätt för  
e-böcker har man vid Uppsala universitetsbibliotek valt att låta biblioteket stå 
för kostnaderna. Detta är gynnsamt för användarna men kan också innebära en 
risk för biblioteket, då antalet lån mitt i terminen, när lånefrekvensen ofta är 
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hög, måste begränsas på grund av knappa ekonomiska resurser. ” […] vi har 
inte så mycket pengar så att vi kan satsa flera hundra tusen på e-böcker och 
samtidigt upprätthålla standarden i tryckta böcker och de där ersätter ju inte 
varandra har vi kommit fram till”, säger K. Mickelsson. 

Den modell för e-boksutlåning som tillämpas vid Uppsala universitetsbib-
liotek fungerar så att användaren skapar sitt eget konto och sedan lånar till ex-
empel netLibrarys böcker i fyra timmar, böcker som även kan läsas hemma om 
man är ansluten till domänen. 

Under intervjun framkom att det bland många bibliotekarier råder en osä-
kerhet och tröghet i samband med hanteringen av e-böcker, vilket till viss del 
kan vara en generationsfråga. Samtidigt med denna tveksamhet och oerfarenhet 
har de också insett fördelar med e-boken såsom sökbarhet och lättillgänglighet 
för användarna. M. Ärlebrand ställer sig också positivt till e-boken och påpekar 
vikten av användarundervisning, ”Allt man kan göra med bokens innehåll, söka 
begrepp, nothänvisningar i eget dokument, noteringar i marginalen etc. är bra 
hjälpmedel för läsning och forskning som man kanske inte upptäcker själv utan 
här krävs undervisning.” Vidare anser hon e-boken vara en praktisk lösning då 
lärare ofta hänvisar till endast enstaka kapitel i kurslitteraturen. 

Vissa seminarier och mindre kurser för kompetensutveckling har erbjudits 
samtliga som tjänstgör i informationsdisken på Carolinabiblioteket, för att ge 
dem de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna hitta och handskas 
med det elektroniska materialet. 

Erfarenheter och utvärdering av e-böcker 
Inom Uppsala universitet har det hittills inte gjorts någon större satsning på  
e-böcker och utredningsgruppen har givit rekommendationen att tillsvidare 
förhålla sig avvaktande i frågan på grund av tveksamheter gällande bland annat 
ekonomin. De försök som gjorts att låta användarna testa e-böcker visade en 
låg användarfrekvens och dessutom är det inte säkert att användarstatistiken 
ger tillförlitliga resultat. Detta beror på att man inte kan se vilka som verkligen 
läst e- boken och vilka som bara provläst. 

Även vissa marknadsföringsförsök i form av nyhetsbrev till framför allt 
forskarna har gjorts med syfte att upplysa dem om det elektroniska utbudet, 
vilket inte givit någon god respons. Detta är ett tecken på att inte heller fors-
karna verkar vara redo att ta till sig e-boken som en ny form av kunskapsför-
medling. Självklart finns det också de som reagerar positivt och visar nyfiken-
het inför det nya mediet. Till användarna i stort kommer liknande information 
via universitetets hemsida. M. Ärlebrand inflikar: 
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Som sagt, vi har inte varit särskilt aktiva som marknadsförare av e-böcker men varje till-
fälle som erbjuds tas om hand och särskilt i användarundervisning är det numera obligato-
riskt. 

Dessutom betonade M. Wikner Markendahl vikten av att använda sig av olika 
marknadsföringskanaler för att på ett enkelt och effektivt sätt nå ut med infor-
mationen till så många användare som möjligt. Några idéer var att använda sig 
av enkla redskap, som strategiskt utplacerade affischer, notiser, skyltar eller 
dylikt. 

Framtidsutsikter 
Trots att nuvarande e-bokslösningar inte upplevs som optimala förutspår de 
intervjuade en ljus framtid för e-boken, som kan komma att bli en allt viktigare 
publiceringsform. 

Jag tror att vi inom en framtid kommer att betrakta e-boken som en bok och inte tar sär-
skild hänsyn till hur den är publicerad. Vi kommer att skaffa fler e-böcker och med mäng-
den kommer intresse att öka. 

I anknytning till M. Ärlebrands resonemang ovan kan man säga att 
K. Mickelsson och M. Wikner Markendahl är överens om att det vore synd att 
inte satsa på e-böcker i framtiden, men betonar ”[…] att [biblioteks]nämnden 
ska vara beredd att ta fram pengar till det […] och just nu var de väl inte det”. 

Ett bra sätt att introducera e-böcker, anser de, vore om man kunde intres-
sera en institution i ämnet och ge någon student i uppdrag att i form av ett ex-
amensarbete undersöka e-bokens möjligheter. I samband med detta kunde man 
köpa in en samling av e-böcker just för detta ändamål. 

Som följd av denna utveckling sker troligtvis en omdefiniering av vissa de-
lar av verksamheten, vilket kommer att medföra förväntade förändringar av 
arbetsuppgifterna. Därför är det av stor vikt att man följer med i utvecklingen 
och skaffar sig en gedigen kunskap och erfarenhet inom området. 

Ett intressant framtidsscenario är, enligt K. Mickelsson, just tanken på 
kurslitteratur i elektronisk form. Dessutom har hon goda erfarenheter av hur 
stora arbetsinsatser som krävs vid hantering av kurslitteratur och upplever att  
e-boken skulle kunna utgöra ett utmärkt komplement. C. Wennerström tilläg-
ger att e-boken troligen kommer att växa på bekostnad av pappersboken, men 
om detta skall ses som ett hot låter han vara osagt. M. Ärlebrand, uttrycker sig 
på följande sätt: 
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Jag tror att vi får avvakta och inte skapa allt för stora förhoppningar att e-boken ska bli 
likvärdig med den tryckta boken på kort sikt men på lite längre sikt kommer många att 
förstå och utnyttja de fördelar som finns med e-böcker. Vi har samma erfarenhet av e-tid-
skrifter att det tog sin tid men plötsligt ville alla ha direkt access till artiklar. […] vi väntar 
på att proppen ska gå ur flaskan. 

Med utvecklingen av e-boksplattformar som gör e-boken lättillgänglig för an-
vändaren i kombination med generösa lånetider till rimliga kostnader, tror vi att 
e-kurslitteraturen har en ljus framtid att vänta. 

Avslutningsvis tror vi att de viktigaste uppgifterna i framtiden blir en god 
marknadsföring, en genomtänkt användarundervisning och en väl utarbetad 
policy för hantering av e-böcker. 
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5. Enkätundersökning  

En annan analysväg vi valt att tillämpa i undersökningen av användarnas in-
ställning och erfarenheter, som sammanhänger med synliggörande av diskurs-
analysens resultat, är en enkätundersökning. 

Syftet med enkätundersökningen  
Syftet med enkätundersökningen är att få en beskrivning av vad studenterna 
anser om e-böcker, hur deras inställning till införandet av e-kurslitteratur ser ut 
respektive vilka deras erfarenheter av att läsa e-böcker, framför allt i inlär-
ningssyfte, är samt att ta reda på hur väl informerade de är om e-böcker som 
kurslitteratur.  

Frågeställningar: 

• Tillgodoser biblioteken och institutionen studenternas behov av kurslittera-
tur? Hur ser bibliotekets roll ut? 

• Hur ser studenternas behov av e-kurslitteratur ut? 

• Hur väl informerade är studenterna om vilken e-kurslitteratur som är till-
gänglig? 

• Vilken sorts kurslitteratur kan komma att gynnas speciellt väl av e-kursbo-
kens införande? 

• Skall man satsa på att ge lärare vid universitetet utbildning i hur man kom-
mer åt och hanterar e-böcker?  

Frågorna i enkäten kan delas in i följande områden: 

A. Studenternas bakgrund 

B. Studenternas kännedom om e-kurslitteratur 

C. Inställning till e-böcker 
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D. Användning av e-böcker 

E. Tekniska förutsättningar, lärarnas informationskompetens 

Genomförande 
Till enkätundersökningen har valts språkstuderande studenter vid Uppsala uni-
versitet. I enkätundersökningen deltog 64 studenter, fördelade över B-, C- och 
D- kurser i tyska, engelska och svenska. 

Tabell 1: Språkkurser och kursnivå 

 
Antal respondenter 

 
B-nivå 

 
C-nivå 

 
D-nivå 

Svenska 19   
Engelska 13 12  

Tyska 16  2 

Anledningen till att vi bortser från studenter på A-nivå var att vi vill undvika de 
som läser första terminen och därmed kanske ännu inte har fått tillräcklig erfa-
renhet av informationssökning och anskaffande av kurslitteratur. Enkäterna, 
som ifylldes under vår närvaro, delades ut och hämtades in i samband med lek-
tioner och föreläsningar, vilket borde ge en hög svarsfrekvens. För att underlät-
ta förståelsen av enkätfrågorna inleds enkäten med en kort presentation av un-
dersökningens syfte. 

Resultat från enkätundersökningen 
Sammanlagt sextiofyra enkäter delades ut vid sex olika lektionstillfällen. De 
besvarades av sextiotvå respondenter, vilket innebär en svarsfrekvens på hela 
97 procent. Inledningsvis presenterar vi resultatet av de frågor som berör stu-
denternas kännedom om e-kurslitteratur.  

Studenternas kännedom om e-kurslitteratur 
Angående studenternas spontana tanke om e-boken och de associationer den 
frammanar framgår det att åsikterna är delade och i vissa fall kunde överhu-
vudtaget ingen beskrivning ges. Kommentarer kring detta kan sammanfattas i 
några svarsalternativ: 
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 ”Aldrig tänkt på e-boken.” 

 ”Vet ej vad det är (aldrig hört talas om det).” 

 ”Jobbigt att läsa från skärmen.” 

 ”Tråkigt!” 

 ”Skeptisk men nyfiken.” 

 ”Låter bra, billigare än att köpa dyra böcker.” 

 ”Nä, jag tycker om att bläddra i böcker […]” 

 ”Bra att det finns många sätt att få tag i kurslitteratur.” 

 ”Det kostar pengar!” 

Angående studenters sätt att få tag i kurslitteratur är det som förväntat många 
som köper en del av den obligatoriska litteraturen, närmare bestämt 95 procent. 

Diagram 1: Anskaffandet av kurslitteratur 
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Som framgår ur tabellen är den andelen av studenter som lånat kursböcker på 
biblioteket nästan lika hög som den andel som kopierat litteraturen. Det faktum 
att ingen har lånat någon kurslitteratur i form av en e-bok var väntat, då biblio-
teken ännu inte erbjuder kurslitteratur i elektronisk form. 

Svaret på frågan om studenter någon gång hittills stött på eller sökt upp  
e-böcker ger en klar övervikt åt det negativa, cirka 79 procent. Antalet studen-
ter som läst e-böcker några gånger uppgår till drygt 19 procent. 
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Diagram 2: Kännedom om e-böcker 

Aldrig; 79%

Några 
gånger; 19% Ofta; 2%

 

Inställning till och användning av e-böcker 
Av de studenter som läst en e-bok visar resultatet att endast två av sammanlagt 
elva personer har läst e-böcker i sin helhet medan nio endast har läst enstaka 
kapitel. Vidare framgår ur tabellen att 90 procent av dessa kan tänka sig att läsa 
fler e-kursböcker och resten, det vill säga en person, är skeptisk till det. 

Diagram 3: Läsandet av e-böcker 

90%

10% …kan tänka mig att
läsa e-kursböcker

…kan inte tänka mig
att läsa e-kursböcker

 

Däremot, på frågan om det kan vara effektivt att använda sig av en e-bok som 
kurslitteratur, intar bara cirka 31 procent av alla respondenter (både de som läst 
e-böcker och inte) en positiv ställning till detta. Helt negativa är endast 11 pro-
cent medan procentandelen av dem som inte har velat ta ställning i frågan, vi-
sar det högsta värdet, nämligen 58 procent. 
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Diagram 4: Inställning till e-böcker 
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Hur studenter resonerar kring frågan om vilka ämnen som kan gynnas mest av 
införandet av e-böcker som kurslitteratur synliggörs i diagrammet. 

Diagram 5: E-böcker ämnesvis 
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Majoriteten anser att e-boken kan utgöra ett bra komplement främst inom fone-
tikstudier. Här följer några kommentarer: 

 ”Utmärkt!” 

 ”Ljudillustrationer är bra, man kan lyssna själv.” 

 ”Bra med ljudlänkar!” 

 ”Övningar och hela upplägg är lättare att genomföra.” 
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Grammatikstudier tycks också, som nedanstående kommentarer visar, kunna 
gynnas betydligt genom e-bokens unika egenskaper och hamnar strax efter 
fonetikstudier. 

 ”Självrättande interaktiva övningar.” 

 ”Möjligheten att slå upp termer som man inte förstår.” 

 ”Få senaste information om språkreformer.” 

När det gäller litteraturstudier visas ett ganska litet intresse för kurslitteratur i 
form av e-böcker vilket framkommer i följande kommentarer: 

 ”Lättare att få tag i skönlitteratur.” 

 ”Romaner är ju billiga ändå.” 

 ”Anteckningar kan göras direkt i texten, men inte tas med till seminarier!” 

Angående fördelar/nackdelar med e-boken och olika användningssätt, antingen 
krångligt eller bra, prioriterar studenter i förväg formulerade påståenden i föl-
jande ordning: 

 Jobbigt att läsa från skärmen. 

 Man slipper köpa en dyr bok. 

 Går att låna dygnet runt – behöver inte stå i kö. 

 E-boken är inte medtagbar utan en bärbar dator. 

 Möjlighet att skriva ut enstaka sidor. 

 Kan läsas hemma (slipper sitta på biblioteket). 

 Möjlighet att göra anteckningar, understrykningar i texten, använda hyper-
länkar. 

 Förbättrade, effektivare studier genom tillgång till e-litteratur. 

Från studenternas svar på frågan om tänkbara lånekostnader för e-böcker för-
står man att 53 procent av respondenterna inte kan tänka sig att betala en rimlig 
summa för lån medan 29 procent inte ser kostnaden som något hinder. 
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Diagram 6a: E-böcker och kostnader 

Ja; 29%

Nej; 53%

Vet ej; 18%

 

På vårt förslag på en kostnad av ungefär 35 kr/dygn och 60 kr/5 dygn för att 
låna en e-bok, visar resultaten ett övervägande negativt värde på 80 procent. 
Endast två av sextiotvå personer anser summan vara acceptabel. 

Diagram 6b: E-böcker och kostnader 

Ja; 4%

Nej; 80%

Vet ej; 16%

 

Tekniska förutsättningar, informationskompetens 
För att få en relevant bild av hur e-böcker kan integreras som en alternativ litte-
raturkälla verkar det i sammanhanget viktigt att ta reda på vilken datorutrust-
ning studenter har tillgång till hemma. 
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Diagram 7: Tillgång till datorutrustning 
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Iakttagelsen att de flesta respondenter, cirka 68 procent, förfogar över en dator 
med bredbandsanslutning, och att en andel på cirka 26 procent har en mo-
demanslutning till Internet var väntad. Nästan 34 procent av studenterna är 
ägare av en bärbar dator och en förvånansvärt låg andel, endast 3 procent, har 
angivit att de saknar dator i hemmet. 

Fortsättningsvis presenteras studenternas erfarenheter av nedladdning av  
e-böcker. Även om de flesta inte har lånat någon e-bok, var det av ett visst in-
tresse att fånga upp dem som har testat och ta del av deras upplevelse vid den 
praktiska hanteringen av e-boken. Resultaten visar, bortsett från det höga anta-
let personer utan åsikt eller erfarenhet i frågan, drygt 72 procent, att knappt 10 
procent av respondenterna anser det vara krångligt att ladda ned e-böcker me-
dan dubbelt så många, ungefär 18 procent, tycker att det är enkelt. 

Diagram 8: Nedladdning av e-böcker 

Enkelt; 18%
Krångligt; 

10%

Vet ej; 72%
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Beträffande respondenternas bedömning av sin egen förtrogenhet med sökning 
och hantering av information, det vill säga informationskompetens, uppger 
drygt 98 procent att de är mer eller mindre nöjda med sin förmåga att söka och 
hantera information. En närmare redovisning av de olika svarsalternativen 
framgår ur diagrammet. 

 Diagram 9: Studenternas informationskompetens 
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En annan fråga i kontexten går ut på att få reda på studenternas uppfattning om 
lärarnas kunskaper och färdigheter gällande informationssökning och hänvis-
ning till det elektroniska utbudet på Internet. 

Diagram 10: Lärarnas informationskompetens 

Ja; 18%

Nej; 48%

Vet ej; 34%

 

En stor andel, cirka 48 procent, utgörs av de respondenter som inte tycker att 
lärarna besitter dessa kunskaper, däremot menar knappt 18 procent att de är 
tillräckligt kompetenta. Eftersom vi inte valt att ha någon följdfråga vet vi inte 
hur studenterna resonerat när de svarat. 
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Vidare tar vi reda på, och redovisar för, i vilken omfattning studenterna är 
nöjda med dels informationen om befintlig e-kurslitteratur dels utbudet av 
språkrelaterad e-kurslitteratur. Som framgår ur undersökningens resultat anser 
sig så många som 60 procent vara ovetande i frågan om informationen och 74 
procent om utbudet av språkrelaterad e-kurslitteratur. Missnöjet med bibliote-
kets information om utbudet av e-kurslitteratur är relativt stort och resulterar i 
en andel på nästan 34 procent. 

Av det fåtal respondenter som tog sig tid att reflektera närmare över ämnet 
fick vi avslutningsvis följande intressanta kommentarer: 

 ”Jag tror att det finns en framtid för e-böcker!” 

 ”För tidigt att använda sig av … tror jag, men jag använder nog gärna om 
det kommer funka bra och är billigare än de andra sätten.” 

 ”Så länge jag slipper använda e-böcker är jag minsann e-glad.” 

 ”Skulle behöva mer information om e-böcker, förstår fortfarande inte exakt 
hur det funkar.” 

 ”Information om vilka e-böcker som finns borde finnas på institutionens 
hemsida!” 

 ”Tack för att ni visat mig något jag inte hört talas om tidigare!” 

Diskussion av enkätundersökningens resultat 

Studenternas kännedom om e-kurslitteratur  
Trots att det övergripande målet med enkätundersökningen var att få en be-
skrivning av studenternas inställning till e-böcker som kurslitteratur inom 
språkvetenskapen ger undersökningen ingen heltäckande bild av den reella 
situationen. Skälet till detta är, enligt vår åsikt, den låga procentandel respon-
denter som varit i kontakt med e-boken och därigenom erhållit den praktiska 
erfarenhet som möjliggör en kritisk bedömning och en konstruktiv utvärdering 
av situationen inom området. Vi är tveksamma till om denna grupp av respon-
denter kan ses som representativ och om den visar en pålitlig bild av den all-
männa inställningen hos språkstudenter, vilket inte tillåter oss att dra generella 
slutsatser. 

Redan i ett tidigt stadium av undersökningen, då vi fick ta del av studen-
ternas spontana tankar och associationer, visade det sig att de flesta inte hunnit 
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ta ställning till e-boken, ett fortfarande nytt fenomen, som medför förändringar 
och ställer nya krav på studenten. Även om de redan befintliga litteraturlistor 
som kan nås via institutionens hemsida inte erbjuder några e-böcker, det vill 
säga hänvisar till bibliotekets elektroniska utbud, finns det i nuläget ett antal  
e-böcker som kan vara relevanta för språkstuderande. Dock har intresset och 
efterfrågan hittills inte varit överväldigande, vilket är aningen överraskande. 

Detta, tror vi, beror inte nödvändigtvis på avsaknad av intresse utan helt 
enkelt på otillräcklig information från bibliotekets och hela universitetets sida. 
Dessutom åligger det också studenter att hålla sig uppdaterade. Återigen accen-
tueras vikten av marknadsföring av vad biblioteket har att erbjuda, däribland e-
böcker. 

Något som förvånar är det höga antalet studenter som uppgivit att de skaf-
far sin kurslitteratur genom att köpa, kopiera och/eller låna på biblioteket men 
samtidigt inte är villiga att betala en rimlig summa för lån av samma litteratur i 
e-format. Därav drar vi slutsatsen att de flesta inte vågar betala för något okänt 
och främmande och därför inte har reflekterat över de olika möjligheter som  
e-boken medför. 

Inställning till e-böcker 
Anmärkningsvärt är att respondenterna trots sina tveksamheter och ringa kun-
skaper i ämnet, i stort intar en positiv ställning till e-bokens införande särskilt 
gällande eventuella kostnadsbesparingar, god tillgänglighet, fördelar med 
avancerad textframställning med mera. Samtidigt visar de sig vara kritiska till 
den tekniska biten som kan försvåra användningen och upplevelsen av inne-
hållet. 

Som framgår ur undersökningens resultat ansluter sig majoriteten av stu-
denterna till vår övertygelse om e-bokens lämplighet som komplement till den 
traditionella kurslitteraturen inom framför allt vissa språkvetenskapliga ämnen. 
I resonemanget kring vilka ämnen som skulle kunna gynnas mest av e-bokens 
möjligheter i inlärningsprocessen anses e-boken ha allra störst potential inom 
just fonetikstudier. Kommentarer kring detta framhåller vikten av interaktiva 
inslag, det vill säga ljudillustrationer som kan vara till stor hjälp vid fonetiska 
övningar genom att underlätta processen vid inlärning och förbättring av uttal. 
Även inom grammatikstudier kan e-boken tillämpas med fördel, särskilt i själv-
rättande grammatiska övningar, dessutom ges vid behov möjlighet till språkliga 
uppdateringar, vilket innan e-boken behövde göras i form av en ny upplaga. 
Litteraturstudier å andra sidan tros inte dra lika stor fördel av e-boken som 
komplement, eftersom skönlitteratur ofta finns tillgänglig som billig pocket-
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upplaga, vilket för många innebär en bättre läsupplevelse än att läsa från skär-
men. 

I motsats till denna ganska positiva attityd råder angående frågan om  
e-bokens effektivitet som kurslitteratur en stor tveksamhet. Ett relativt stort 
antal är negativa, vilket förvånade oss, då vi hade förväntat oss ett annat, mer 
positivt, resultat. 

Utbud och användning av e-böcker 
Tidigare i diskussionen berörde vi positiva och negativa aspekter av e-böcker 
som ordnats efter prioritet av alla respondenter, även dem utan erfarenheter. 
Den blyga skara som åtminstone någon gång läst en hel e-bok eller enbart en-
staka delar är till övervägande del överens om att kunna tänka sig läsning av 
elektronisk kurslitteratur, respektive delar av den, i framtiden. Användningen 
har för de flesta av dem som testat inte inneburit några svårigheter eller hinder, 
vilket har medfört att e-bokens praktiska hantering har upplevts som enkel. 
Därav kan utläsas att när man en gång övervunnit sin rädsla och sitt motstånd 
eller fått vetskap om e-bokens existens, och tagit steget att prova på och ge  
e-boken en chans, först då är man i stånd att ta en objektiv ställning till  
e-boken. Från den utgångspunkten kan varje person avgöra om eller i vilken 
utsträckning e-boken kan utgöra ett komplement till övrig litteratur. 

Angående bibliotekets information om det elektroniska utbudet upplevs 
den av många, vilket tidigare konstaterats, som bristfällig. Mot denna bakgrund 
är det faktum att nästan alla förklarar sig ovetande i frågan om studenternas 
åsikter vad gäller bibliotekets elektroniska utbud inget som förvånar. 

Tekniska förutsättningar, informationskompetens 
Eftersom en god teknisk utrustning samt en viss kunskap inom IKT är essenti-
ellt för användning av e-böcker, har vi försökt få en konkret bild av verklighe-
ten. Därför fokuserar några av enkätfrågorna på studenternas tillgång till den 
nödvändiga IT-utrustningen samt deras behärskning av dess teknologi. Bortsett 
från de få respondenter som inte äger någon dator och därför är beroende av 
institutionens IT-infrastruktur, framgår ur undersökningen att de flesta har till-
gång till någon typ av Internetansluten dator. Däremot ser ofta studenter ett 
problem i att inte kunna medtaga e-boken utan en bärbar dator för att kunna 
läsa innehållet på plats, vid seminarier eller dylikt. Långt ifrån alla studenter 
äger en bärbar dator även om tendensen pekar på att användandet av dessa har 
ökat väsentligt under senare år. Detta ser vi som ett tydligt exempel på hur tek-
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niken kan smyga sig in i samhällets olika sfärer, i detta fall med fördel, efter-
som det sannolikt kan bidra till en effektivisering av utbildningen. 

För att kunna bemästra det nya mediet och effektivt nyttja dess fördelak-
tiga egenskaper, krävs en viss informationskompetens hos alla inblandade, stu-
denter, lärare och bibliotekarier. Medan studenter å ena sidan anser sig ha till-
räckliga kunskaper i informationshanteringen, menar de å andra sidan att lärar-
na inte alltid har den grundläggande färdighet som behövs. Här vet vi dock inte 
hur studenterna resonerar. Kanske har de upplevt att lärare sällan hänvisar till 
elektroniska resurser och gör därifrån antagandet att lärarna inte känner till hur 
man kommer åt dokument på Internet, eller har kunskap nog för att kunna han-
tera dem. Om lärare är restriktiva när det gäller att hänvisa till källor på Inter-
net kan det nog bero på att de är rädda att studenter ska kunna kopiera delar av 
texter de hittar och på så sätt undslippa en del av det arbete som förväntas av 
dem. Internet erbjuder oändliga mängder information, vilket kan göra det svårt 
att upptäcka eller säkerställa om en text som uppges vara egenhändigt skriven 
en student istället är kopierad. Det kan också vara så, att vissa lärare helt enkelt 
inte känner till, eller har intresse av, de möjligheter Internet har att erbjuda. 
Enkätresultatet tyder i alla fall på, tycker vi, att en genomtänkt och behovsan-
passad kompetensutveckling inom IKT bör erbjudas, inte bara bibliotekarier, 
vilket betonades i diskussionen av intervjuresultaten, utan också lärare som 
förväntas kunna hänvisa studenter till relevant litteratur. 

Ett första försök från universitetsbibliotekets sida har gjorts till att bygga 
digitala plattformar och vi hoppas på en fortsatt utveckling som i långa loppet 
kan leda till en förbättrad framtida lärovärld. För att nå dit bör man, enligt vår 
åsikt, lägga fokus på och noga definiera studenternas behov och än en gång 
betonar vi vikten av att inte blint följa med i den tekniska utvecklingen utan att 
överväga vilka konsekvenser användningen av ett nytt fenomen kan medföra, 
både positiva och negativa. 
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6. Slutdiskussion  

Inom diskussionen om e-böckers betydelse och de potentiella möjligheter de 
innebär för alla parter, såväl för användaren som för biblioteket, återspeglas 
genomgående det moderna samhällets snabba tekniska framsteg på alla områ-
den. Detta medför i sin tur krav på en effektivare och mer integrerad, respekti-
ve praxisanknuten utbildning samt informationsförsörjning. Att just användar-
nas behov ter sig annorlunda idag än för bara några år sedan kan ses som en 
länk i denna samhällsutveckling, vilken vi liknar vid ett kedjeförlopp, där en 
händelse utlöser en annan och så vidare, en så kallad ”domino-effekt”. 

Teknisk utveckling, utbildning 
Med anknytning till Daniel Bells teori om det postindustriella samhället, kän-
netecknat av en allt effektivare teknik, kan sägas att nya arbetsuppgifter som 
sätter informationshantering och produktion av kunskap i centrum, håller på att 
utformas.134 I en vidare bemärkelse innebär detta en nödvändig omdefiniering 
och omstrukturering av framför allt de samhällsinstanser som anses vara av 
central betydelse när det gäller säkring av utbildnings- och informationskom-
petensen. Den allra viktigaste tanken med tillämpningen av det nya mediet i 
utbildningssyfte är, som sagt, att försöka bemöta samhällets krav respektive 
den enskilda användarens behov på bästa sätt samt att genom tillgängliggöran-
det av information effektivisera informationshanteringen och erbjuda en god 
service. 

Införandet av e-böcker som elektroniskt medium anges i denna uppsats 
som ett exempel på hur ny teknik kan utnyttjas och utvecklas för att främja en 
positiv utveckling både i samhället och hos den enskilda människan. I strävan 
mot, i Alvin Tofflers termer, ”en ny civilisation” som består av ett livslångt 
”lärande samhälle”, skall tekniken tillämpas konstruktivt, vilket betyder att 
hänsyn bör tas till hur de dominerande teknologierna samverkar med varandra 

                                                 
134 Bell, 1973, passim. 
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och på vilket sätt samhället i stort påverkas genom detta.135 E-böcker som ett 
sådant medium kan i sammanhanget innebära ett nytt sätt att presentera infor-
mation och konstruera kunskap genom tillämpning av E-learning, en till det 
nya mediet anpassad metodik. 

Hittills har det visat sig att IT erbjuder goda möjligheter inom utbildningen 
men som framgår ur undersökningens resultat behövs en större satsning på en 
IT-relaterad utbildning ske och eventuellt en förnyad IT-infrastruktur inom 
utbildningssektorn. Vidare bör påpekas att tillhandahållandet av den bästa IT-
utrustningen och ett omfattande utbud av elektronisk kurslitteratur inte är nå-
gon garanti för dess användning, utan det som krävs är en synlig och tydlig 
information om vad som är tillgängligt, var det finns, hur det används samt hur 
mycket det kostar. Således lyfter en av slutsatserna, som dras i uppsatsen, fram 
just vikten av den inom biblioteksvärlden mycket omtalade och aktuella mark-
nadsföringen av det befintliga utbudet, särskilt det elektroniska. Därmed anslu-
ter vi oss till Melvin Kranzbergs påstående, som antyder att samhället kan gyn-
nas av en teknisk utveckling, förutsatt att det är i stånd och berett att ta till sig 
innovationen.136 Detta kan egentligen ske med fördel, bara om man betraktar 
det nya fenomenets, i detta fall e-bokens, möjligheter ur ett större perspektiv, 
vilket innebär att man, genom att titta på dess egenskaper, måste kunna defini-
era dess användningsområde med alla inblandade aktörer (studenter, lärare, 
bibliotekarier) och samtidigt förutse dess begränsningar. 

Enligt Bo Lennstrand accepteras ny teknik av konsumenterna först när den 
erbjuder enkla tillämpningar som är av nytta i vardagslivet.137 Denna teori pas-
sar in även i vår undersökning, där vi kommit fram till att studenter behöver 
enkla, praktiska lösningar som gör det lätt och smidigt för dem att använda  
e-böcker. För att undvika förluster vid satsning på ny teknik krävs det å ena 
sidan ett visst källkritiskt förhållningssätt till det allt för ”revolutionära pratet” 
om teknikens framtid och å andra sidan kräver utveckling av e-böcker en vågad 
”pröva på verksamhet”. Vid Uppsala universitetsbibliotek har man därför be-
stämt sig för att inta en avvaktande ställning till e-boken och dra lärdom av de 
projektundersökningar angående e-böcker som gjorts vid andra bibliotek. 

                                                 
135 Toffler, 1982, passim. 
136 Lundgren & Wirberg, 1997, s. 12. 
137 Lennstrand, 2000, passim. 
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Behov 
Något som förekommer ofta i diskussionen är studenternas behov av kurslitte-
ratur och resonemanget kring hur det har kunnat tillgodoses hittills respektive 
vilket mervärde e-boken anses kunna erbjuda inom språkstudier. Självklart bör 
denna utvärdering ske i första hand utifrån ett användar- snarare än ur ett bibli-
oteksperspektiv, vilket innebär att de egentliga behoven hos i detta fall språk-
studenter skall kunna klarläggas och motiveras innan det görs en större ekono-
misk satsning från bibliotekets/universitetets sida. Här poängteras vikten av en 
öppen dialog mellan forskare, lärare, studenter och bibliotek. 

Något som framträder genom hela undersökningen är de rådande tveksam-
heter angående e-böcker, hos både studenter och biblioteksverksamma. Nyck-
elordet, tror vi, är osäkerhet. Från studenternas sida anar vi att e-boken, som ett 
nytt och främmande fenomen, betyder osäkerhet. Om man köper sin bok, eller 
lånar den på biblioteket, vet man säkert att man har den inför en viktig kurs, en 
tentamen eller uppsatsskrivande. Däremot, vid lån av en e-bok, är man bero-
ende av att datorn och Internetuppkopplingen skall fungera och att man klarar 
av den praktiska hanteringen, dessutom har man kanske bara tillträde till texten 
något dygn. Kanske vågar man inte ta chansen. Utifrån undersökningsresultatet 
gör vi tolkningen att den osäkerhet som studenter förknippar med e-boken även 
kan grundas i bristfällig information om e-bokens existens och dess möjlighe-
ter.  

De allmänna, konkreta användarbehov, som definierats inom diskursanaly-
sen, till exempel lätt åtkomlighet av obligatorisk kurslitteratur, lätthanterlighet, 
integrerat sökverktyg, avancerad textframställning, medtagbar information och 
rimliga kostnader har bekräftats inom enkätundersökningen av språkstudenter. 
Dessutom bejakades också vår övertygelse om e-bokens största potential som 
komplement till den traditionella boken inom just fonetikstudier på grund av 
dess interaktiva inslag. Även vid grammatikstudier visades ett stort intresse. 

Angående den osäkerhet och tröghet som råder hos en del bibliotekarier 
tror vi att ett skäl kan vara att de inte fått möjlighet att utveckla sin IT-kompe-
tens i den grad som krävs för att behärska hanteringen av nya medier där  
e-boken kommer in. Enligt vår åsikt kan detta således vara en generationsfråga 
eftersom yngre människor ofta fått en viss IT-utbildning integrerad i sin utbild-
ning och det för många av dem blivit naturligt att dra nytta av många av de 
fördelar som IT erbjuder. En annan sak som skapar osäkerhet är bevarandefrå-
gan. Många undrar nog vad som kommer att hända med det elektroniska mate-
rialet i framtiden. För det tryckta beståndet finns tydliga riktlinjer för hur arki-
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veringen skall gå till, men när det gäller e-böcker har sådana, så vitt vi vet, inte 
gjorts. Inom diskursen reagerade vi starkt på de höga förväntningar som sam-
hället ställer på biblioteket. Man tar ofta för givet att bibliotekarier skall följa 
med i den tekniska utvecklingen, samtidigt som man inte är beredd att göra en 
tillräcklig ekonomisk satsning på personalens fortbildning. Hur skall bibliote-
ket då kunna tillgodose användarnas behov? 

Studenternas konkreta behov innebär att biblioteket kommer att behöva 
omdefiniera sin roll som förmedlare av det nya mediet, genom att generera nya 
behov inom bibliotekets verksamhet, förknippade med diverse teknik och poli-
cyfrågor angående utbudet och dess hantering. 

Framtidsutsikter 
Överfört till e-bokens framtida ställning skulle Tore Frängsmyrs teori om fram-
steg och förfall innebära att pessimisten inte vågar satsa på e-boken och därför 
kanske går miste om alla positiva möjligheter den skulle kunna medföra. Opti-
misten, å andra sidan, hakar på trenden utan närmare reflektion över  
e-bokens möjliga användningssätt och konsekvenser av dessa.138 Viktigt i sam-
manhanget är, tror vi, att upprätthålla en balans mellan de olika förhållnings-
sätten till e-bokens användbarhet respektive lämplighet och väga dem kritiskt 
mot varandra genom att noggrant definiera e-bokens möjligheter inom ett visst 
ämnesområde. För att e-bokens roll som ett komplement till den ständigt efter-
frågade kurslitteraturen skall kunna befästas, blir de viktigaste uppgifterna i 
framtiden, förutom en större ekonomisk satsning på bibliotekets elektroniska 
bestånd och IT-utrustning, framför allt personalens kompetensutveckling, både 
vad gäller IT-kunskaper och nödvändiga pedagogiska färdigheter, förbättrad 
marknadsföring, en genomtänkt användarundervisning och en väl utarbetad 
policy för hantering av e-böcker. Här bör även lärarnas behov av en viss fär-
dighet inom området poängteras då det åligger dem att känna till och hänvisa 
studenter till relevant litteratur. 

Den nya tekniken kan anses stå i motsats till mänsklighet på grund av de 
oönskade och negativa konsekvenser den kan medföra. Människans ständiga 
vilja att förbättra sin tillvaro och att höja sin livskvalitet betraktas av oss som 
en inneboende drift som gör att vi lätt låter oss styras av tekniken med alla dess 
möjligheter, positiva som negativa. Ur studenternas perspektiv kommer  

                                                 
138 Frängsmyr, 1980, s. 227. 
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e-bokens mervärde troligen att bestå i en förenklad tillgång till kurslitteratur 
samt i en, av e-bokens interaktiva möjligheter förorsakad, effektivisering och 
kanske även påskyndning av inlärningsprocessen. För biblioteket, å andra si-
dan, tros e-böcker innebära en förbättrad service till användaren, underlättad 
informationshantering, minskning av personella och ekonomiska resurser samt 
ett besparande av tid och hyllutrymme. 

Ett intressant framtidsscenario är således tanken på de enorma möjligheter 
som e-boken, som ett nytt kunskapsförmedlingsmedium, skulle kunna erbjuda i 
utbildningssyfte. Studenter och lärare använder sig säkerligen i mycket större 
utsträckning av dessa informationskällor om tio år. 

Visserligen är det människan som formar tekniken, men tekniken formar också männi-
skan. Den elektroniska revolutionen är lika intressant som den revolution Gutenberg satte 
igång men att den skall utvecklas på bästa tänkbara vis förutsätter att vi så fort som möj-
ligt slutar upp med att tänka i termer av antingen eller; med både pappersböcker och elek-
troniska böcker till hands utvidgas såväl tiden som rummet.139

Även om framtiden inte låter sig förutspås, anar vi att den gamla goda boken 
inte bara kommer att läsas från pärm till pärm, utan också på skärm, beroende 
på ämnets prägel, dess litterära form och slutligen på den enskilda människans 
tycke. I framtiden kommer det förmodligen att handla om böcker och digitala 
dokument som likvärdiga informationsbärare utan någon tävlan dem emellan. 

                                                 
139 Lundblad, Ikoner 2001:2, s. 10. 
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7. Sammanfattning 

I takt med den allomfattande tekniska utvecklingen genereras nya medier som i 
sin tur medför en omorganisering av informationssamhällets infrastruktur ge-
nom att erbjuda nya sätt att hantera det växande informationsflödet. Dessutom 
innebär de potentiella möjligheter för lärandet. 

Ambitionen med uppsatsen har varit att försöka bilda oss en uppfattning 
om, för det första, den allmänna inställningen till e-boken och, för det andra, 
vilka möjligheter e-boken, som ett nytt kunskapsförmedlingsmedium, anses ha 
inom språkstudier. För att få en så heltäckande bild som möjligt av situationen 
genomfördes en diskursanalys som grundar sig på en analys av artiklar ur ut-
valda tidskrifter inom ämnet, en enkätundersökning som tittar på språkstu-
denternas inställning till och behov av kurslitteratur i form av e-böcker och till 
sist gjordes en intervju med bibliotekarier, anställda vid Uppsala universitets-
bibliotek, för att ta reda på deras attityd till e-boken med dess fördelar och 
nackdelar. 

 Exempel på viktiga frågeställningar, som vi försökt finna svar på och som 
fungerat som utgångspunkt för genomförda undersökningar, är hur debatten 
kring e-boken utvecklats och hur studenters behov av kurslitteratur ser ut samt 
om det tillgodoses av biblioteket. Vidare försökte vi ta reda på hur väl informe-
rade studenter är om e-böcker, vilka de potentiella fördelarna respektive nack-
delarna med e-boken är och hur den praktiska hanteringen av densamma går 
till. 

Med avstamp i genomförda undersökningar konstaterar vi att det råder ett 
stort behov av att lösa problemet med kurslitteratur vid biblioteken, vilket har 
sin grund i att efterfrågan är större än tillgången. I detta sammanhang skulle 
e-boken kunna fungera som räddare i nöden genom att i viss utsträckning bru-
kas som ett komplement till det traditionella utbudet. Detta påstående bekräfta-
des med enkätundersökningen, där även vårt antagande om att främst fonetik- 
och delvis också grammatikstudier troligen kommer att gynnas mest av infö-
randet av e-boken, bejakades. 
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För att kunna motivera e-bokens möjligheter och framtida existens inom 
universitetsutbildningen bör man ha i åtanke att denna lösning skall göra alla 
till vinnare, studenter, bibliotek och förlag. Eftersom e-boksmarknaden i högsta 
grad är beroende av användarna, finner vi det nödvändigt att skapa villkor an-
gående exempelvis hantering, kostnader och kopieringsmöjligheter, som accep-
teras av och gynnar just dem. 

Beträffande bibliotekets roll som förmedlare av det nya mediet har vi 
kommit fram till att deras marknadsföringsstrategier kan behöva förbättras ef-
tersom en stor del av de studenter som deltog i enkätundersökningen uppgivit 
att de inte nåtts av informationen rörande bibliotekets utbud. Här bör poängte-
ras att detta till viss del kan bottna i bristande intresse och engagemang från 
studenternas sida. Vidare betonar vi vikten av att erbjuda bibliotekarier en till-
räcklig och kontinuerlig kompetensutveckling för att de bättre skall kunna be-
mästra IT-relaterade arbetsuppgifter. En förutsättning för detta är en större fi-
nansiell satsning inom detta område. 

Avslutningsvis anser vi att vår undersökning har visat på en tendens att  
e-boken med all sannolikhet har en ljus framtid och att den övervägande för-
knippas med, för att använda Tore Frängsmyrs termer, framsteget, snarare än 
förfallet. 140

                                                 
140 Frängsmyr, 1980, s. 227. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor 
 

Kurslitteratur som e-bok 
 

Hej och tack på förhand för att du ställer upp och svarar på dessa enkätfrågor. Syftet med un-
dersökningen är att ta reda på vilka behov av kurslitteratur som finns hos studenter och hur 
inställningen till e-böcker (elektroniska böcker) ser ut. 
(Svara genom att kryssa för ditt svarsalternativ eller kommentera kort) 

A. Bakgrund 

Kurstermin:  □ A □ B □ C □ D 

Språkstudier:  □ Svenska □ Engelska □ Tyska 

B. Studenternas kännedom om kurslitteratur 

1. Hur har du fått tag på kurslitteratur hittills? (Kryssa för ett eller flera alternativ) 

 □ Köpt   □ Kopierat   

 □ Lånat på biblioteket  □ Lånat som e-bok 

 Annat _____________________________________________________________ 

2. Kan du helt kort beskriva din spontana tanke om e-boken? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Har du någon gång stött på eller sökt upp e-böcker hittills?   

 □ Aldrig  □ Några gånger □ Ofta  
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C. Studievanor ─ inställning till e-böcker 

4. Svenska förlag har börjat satsa på att digitalisera kurslitteratur; universiteten/biblioteken 
håller på att bygga digitala plattformar för e-böcker. På vilket/vilka sätt, tycker du, kan 
e-boken vara särskilt användbar/krånglig för dig som student? (Kryssa för ett eller 
flera alternativ) 

 □ Man slipper köpa en dyr bok  

 □ Går att låna dygnet runt – behöver inte stå i kö  

 □ Jobbigt att läsa från skärmen 

 □ Kan läsas hemma (slipper sitta på biblioteket) 

 □ Möjlighet att göra anteckningar, understrykningar i texten, använda hyperlänkar 

 □ E-boken är inte medtagbar utan en bärbar dator 

 □ Möjlighet att skriva ut några enstaka sidor 

 □ Förbättrade, effektivare studier genom tillgång till e-litteratur 

 Annat ______________________________________________ 

5. Välj och kommentera kort vilka ämnen som, enligt din åsikt, kan gynnas mest av 
införandet av e-böcker som kurslitteratur? (Tänk på dess interaktiva möjligheter 
dvs. ljud/bild-inslag) 

 □ Litteraturstudier ________________________________________________ 

 □ Grammatikstudier ________________________________________________ 

 □ Fonetikstudier ________________________________________________ 

 Övrigt _____________________________________________________________ 

6. Är du nöjd med bibliotekets 

 information om den befintliga e-kurslitteraturen?         □ Ja       □ Nej      □ Vet ej 

 utbud av språkrelaterad e-kurslitteratur?        □ Ja       □ Nej      □ Vet ej 

 Egen kommentar _____________________________________________________ 

 90



D. Erfarenhet av e-böcker (allmänt och som kurslitteratur) 

7. Tillgången till kurslitteratur via Internet sägs ha ökat kraven på omedelbar åtkomst av in-

formationskällor. Har du något exempel som visar detta, vad gäller dina egna studi-

er? (Den som inte läst någon e-bok går till fråga 12) 

8.  Jag har läst   □ en hel e-bok     □ bara enstaka kapitel 

9. Har du skrivit ut delar av e-boken?         □ Ja      □ Nej 

10. Blev du någon gång nekad åtkomst av e-boken?           □ Ja      □ Nej 

11. Kan du tänka dig att läsa elektroniska kursböcker?       □ Ja      □ Nej 

12. Kan du tänka dig att betala en rimlig summa för att använda kurslitteratur i  
e-boksformat?  

 □ Ja   □ Nej □ Vet ej 

13. Är du beredd att betala 35 kr/dygn och  60 kr/5 dygn för att låna en e-bok?  

 □ Ja      □ Nej □ Vet ej 

14. Anser du att det kan vara effektivt att använda e-boken som kurslitteratur? 

 □ Ja    □ Nej □ Vet ej   

Egen kommentar________________________________________________________ 

E. Tekniska förutsättningar, lärarnas informationskompetens 

15. Vad har du för datorutrustning hemma?  

 □ Dator med modemanslutning till Internet      

 □ Dator med bredbandanslutning till Internet     

 □ Handdator        

 □ Bärbar dator 

 □ Äger ingen dator    

16.  Att ladda ned böcker är □ enkelt    □ krångligt       □ vet ej 
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17. I vilken grad anser du att följande påståenden stämmer överens med verkligheten? 

Lärarna är förtrogna med informationssökning och hänvisar till det elektroniska ut-

budet på Internet. 

 □ Ja    □ Nej   □ Vet ej 

18. Studerande vet mer än lärare om elektronisk info/litteratur på Internet. 

  □ Ja    □ Nej   □ Vet ej 

19. Min informationskompetens (förmåga att söka och hantera info) är 

 □ mycket bra □ bra      □ tillräckligt bra              □ dålig 

20. Vad tycker du om bibliotekets utbud av e-böcker? 

 □ Bra              □ Hyfsat         □ Dåligt    □ Vet ej 

Övriga kommentarer _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Intervjuade bibliotekarier: Kerstin Mickelsson, Marika Wikner Markendahl, Clifton Wenner-
ström, Margareta Ärlebrand. 

A. Bakgrund 

1. Hur länge har du jobbat på bibliotek? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

B. E-böcker vid Uppsala universitetsbibliotek 

3. När infördes e-böcker på biblioteket? 

4. Hur har urvalet av e-böcker gjorts? 

5. Vilka leverantörer är inblandade och på vilken grund? 

6. Vilken modell/form av e-boksutlåning tillämpar ni? 

7. Erfarenheter av den praktiska hanteringen, lånetid, betalningssätt för användarna, kostna-
der för biblioteket, förvärv, policy osv. 

8. Vad innebär införandet av e-böcker för bibliotekets verksamhet och servicen till använ-
darna? 

9. Hur får låntagarna information om det befintliga utbudet av e-böcker? 

C. Erfarenheter – utvärdering, framtidsutsikter 

10. Hur har det gått hittills? 

11. Användarstatistik – opinionsundersökningar? 

12. Har ni fått några reaktioner från användarna angående e-böcker? 

13. Fördelar och nackdelar med e-böcker? 

14. Hur tror ni att e-bokens framtid vid universitetsbiblioteket kommer att se ut? 

15. Anser ni att e-boken utgör ett hot mot pappersboken? 
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