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Abstract 
The aim of this thesis is twofold. Firstly, it is to investigate perceptions among university 
librarians concerning electronic resources made available through the library. Secondly, it is to 
discuss these perceptions within the context of previous research and Manuel Castells theories 
about the network society. The first part of the aim was achieved by conducting a 
phenomenographic study in which seven librarians were interviewed. The second part of the aim 
was achieved by discussing the perceptions categories, found in the first part of the study, within 
the context of previous research and Castells theories.            

The interviewed librarians discussed electronic resources from four different aspects : as a 
whole, as e-journals, as e-books and as databases. The phenomenographic study resulted in 
several perception categories, each connected to one of the four aspects. 

A basic perception that permeated all the perception categories was that electronic resources 
have a strong connection to the future. This can be understood within the context of the network 
society, in which the space of flows is the predominant arena for human action.   

The perceptions of functionality are differing among the librarians when it comes to e-books 
and e-journals. E-journals are perceived as more functional than e-books. The result that e-books 
are perceived as having a future despite lack of functionality must also be seen in the context of 
the network society and the dominance of space of flows as a source of knowledge.     
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 Inledning  

It just happens that science, technology and knowledge are the source of wealth and power in 
our world. And universities are the institutions that produce this, and the holders of this 
knowledge.1 

Trots att bibliotekarieyrket påverkats mycket av den informationsteknologiska 
utvecklingen, är bilden av bibliotekarien ungefär densamma nu som för tjugo år 
sedan. Det finns ett tydligt glapp mellan vad folk tror att en bibliotekarie gör och 
vad han eller hon faktiskt gör. Bibliotekarien associeras fortfarande främst med 
den tryckta boken, trots att en allt större del av det material som biblioteken 
tillhandahåller är elektroniskt. Universitetsbibliotekarien, som står i fokus i denna 
uppsats, bearbetar och förmedlar dagligen stora mängder elektronisk information.     
Dessa bibliotekarier kan till och med sägas befinna sig mitt i någon av 
informationssamhällets knutpunkter.  

Att vi lever i ett informationssamhälle är de flesta överens om, exakt vad detta 
innebär beror på vem du frågar. Enligt sociologen Manuel Castells består dagens 
samhälle av en mängd sociala nätverk med en infrastruktur baserad på 
mikroelektronik.2 Det som skiljer nätverk från hierarkiskt uppbyggda strukturer, 
är att ett nätverk består av ett antal sammankopplade noder, det har inget centrum. 
Noder är knutpunkter i nätverket som uppstår och försvinner beroende på hur 
mycket kunskap eller information de kan generera.3 Några av de absolut 
viktigaste noderna utgörs enligt Castells av välfungerande universitet.    

Universiteten producerar kunskap och kunskap är en källa till välstånd och 
makt i nätverkssamhället. De utbildar också människor i att hantera denna 
kunskap. Då förmågan att hantera vad Castells kallar sofistikerad information, är 
central i nätverkssamhället, är också universiteten viktiga för den ekonomiska 
utvecklingen i en region.4 Universiteten inte bara skapar och bearbetar 
information de distribuerar den också till forskare, studenter och övriga samhället. 
Tillgängliggörandet av akademisk kunskap är en uppgift som tillfaller 

                                                 
1 Castells, Manuel, 2003, Conversations with Manuel Castells, s. 133. 
2 Castells, Manuel, 2004, The Network Society, s. 3. 
3 Castells, Manuel, 1999, Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets 
framväxt, s. 471-478; Castells, 2003, s. 25. 
4 Castells, 2003, s. 133,141-147. 
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universitetsbiblioteken. Biblioteken och bibliotekarierna utgör en stödfunktion 
som forskare inte skulle klara sig utan. Tillgången till mycket dyra databaser är 
exempelvis något enskilda forskare inte skulle ha råd med på egen hand. 
Biblioteken ser till att forskare och studenter via abonnemang har tillgång till en 
stor mängd elektroniska resurser, dygnet runt var du än befinner dig i världen.    

Universitetsbiblioteken är inte bara intressanta med tanke på sin centrala 
funktion, utan också för att de är så pass osynliga. Biblioteket och bibliotekarierna 
är något som ofta tas för givet, även hos Castells. Exempelvis nämner Castells 
endast bibliotek som en plats för böcker i intervjuboken Conversations with 
Manuel Castells.5 Trots att biblioteken befinner sig på så viktiga positioner i 
informationssamhället ägnas de lite vetenskaplig uppmärksamhet utanför 
biblioteks och informationsvetenskapen.  

När Internet på allvar började förändra sättet på vilket bibliotek hanterade 
sina samlingar, var det vanligt inom biblioteks och informationsvetenskapen att 
tala om ”det digitala biblioteket”. Då framhävdes skillnaderna mellan det 
traditionella biblioteket med sina tryckta resurser och det digitala med sina 
elektroniska. Numera talar man istället allt oftare om hybridbiblioteket, ett 
bibliotek med både elektroniska och fysiska resurser. Det står dock klart att 
elektroniska resurser har blivit allt viktigare för det moderna biblioteket.6 

Biblioteken är alltså idag en viktig del av nätverkssamhället, men som alla 
institutioner sker förändring över tid. Biblioteken har fortfarande kvar sin fysiska 
form och tillhandahåller fortfarande tryckta böcker. Men biblioteket är också en 
plats på nätet. Bibliotekens användare kan idag ställa frågor i realtid till 
bibliotekarier via nätet. På vissa bibliotek kan användaren till och med se och 
interagera med de sidor som bibliotekarien visar via nätet.7 Bibliotekarien 
befinner sig alltså på en viktig position i nätverkssamhället och är ur ett 
”castellskt” nätverksperspektiv av största intresse. Med denna uppsats vill jag ge 
en ökad förståelse för hur människor som befinner sig mitt i en nod uppfattar de 
elektroniska resurser som de hanterar dagligen.  

Syfte  
Syftet med uppsatsen är tvådelat. Det är för det första att undersöka uppfattningar 
hos universitetsbibliotekarier om elektroniskt material tillgängliggjort via 

                                                 
5 Castells, 2003, s. 139. 
6 Anttiroiko, Ari-Veikko & Savolainen, Reijo, “New premises of public library strategies in the age of 
globalization”, Advances in Library Administration and Organization, 25 (2007), s. 70-71. 
7 Tomer,Christinger, “Digital Libraries in Public Libraries”, Encyclopedia of Library and Information 
Science, 2003, s. 885. 
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biblioteket. Och det är för det andra att diskutera dessa uppfattningar i ljuset av 
tidigare forskning samt Castells teorier om nätverkssamhället.  

Uppsatsens undersöknings och analysdel blir, i och med det tvådelade syftet, 
uppdelad i två avsnitt. Ett första avsnitt där jag genomför en fenomenografisk 
studie baserad på intervjuer genomförda vid Uppsala universitetsbibliotek och 
Bilkent University i Ankara. Fenomenografi är en kvalitativ metod med vilken 
man undersöker människors uppfattningar. Ett andra avsnitt där resultatet av den 
första delen diskuteras i ljuset av de castellska teoretiska utgångspunkterna.  

Att diskutera uppfattningar om elektroniskt material ur ett castellskt 
perspektiv innebär i viss mån att försöka förklara varför uppfattningarna ser ut 
som de gör. Jag vill dock inte komma med några direkta förklaringar utan ge 
uppslag för kommande forskning. Denna andra del av analysen blir alltså en form 
av explorativ studie som bygger på resultaten från den fenomenografiska studien.   
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenterar jag den forskning som är vara relevant för denna 
uppsats. Tyngdpunkten av översikten ligger på forskning angående attityder till 
elektroniskt material tillgängliggjort via bibliotek. Det optimala hade varit att 
kunna jämföra resultaten av min undersökning med andra fenomenografiska 
studier, men då några sådana inte gjorts blir det istället andra typer av 
undersökningar som redovisas. Jag inleder dock med att beskriva hur tidigare 
forskning har beskrivit biblioteket som en del av nätverkssamhället.    

Biblioteket i ett castellskt perspektiv  
Att se biblioteket och bibliotekarierna i ljuset av Castells teorier om nätversksam-
hället verkar inte vara så vanligt inom biblioteks och informationsvetenskapen. 
Dock ligger Castells teorier till grund för Ari-Veikko Anttiroiko och Reijo Savo-
lainen tidskriftsartikel från 2007 om politiska biblioteksstrategier i Finland och i 
Storbritannien. De intresserar sig för hur folkbiblioteken kan komma att dämpa de 
negativa effekterna av globaliseringen, en utveckling där nätets logik allt mer styr 
människans vardag. En logik där människovärdet i allt större omfattning styrs av 
hur användbar en människa är för de globala nätverken.8 Deras förhoppning är att 
folkbiblioteken kan komma att fungera som demokratiska noder där alla 
innevånare kan få tillgång till information.9 De ser hybridbibliotekets framväxt 
som ett viktigt steg i riktningen mot ett samhälle där biblioteken fungerar som 
demokratiska noder. Med hybridbibliotek menar de bibliotek som förser sina 
användare med olika typer av material och som alltid är uppkopplade mot de 
globala nätverken. Detta menar de är vad man exempelvis eftersträvar politiskt i 
både Finland och Storbritannien.10  

Det kan också vara av intresse att uppmärksamma hur Giuseppe Vitiello, i en 
artikel från 2000 om bibliotekspolicy och lagstiftning i Europa, beskriver hur 
biblioteket tilldragit sig allt mer intresse i EU. Europarådet, Europaparlamentet 

                                                 
8 Anttiroiko & Savolainen, 2007 , s. 64-65. 
9 Anttiroiko & Savolainen, 2007, s. 67. 
10 Anttiroiko & Savolainen, 2007, s. 70-71, 80. 
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och Europakommissionen har alla under slutet av nittiotalet producerat 
policydokument och studier på området.11 Vitiello menar att detta beror på att 
nätverskssamhällets framväxt förändrat bibliotekets roll och givit det  en central 
roll i kunskapssamhället. Vitiello refererar i texten till Castells, men har dock 
inget konsekvent castellskt perspektiv.12 

Att koppla ihop bibliotek med nätverkssamhället är alltså inte helt främmande 
inom forskarvärlden, men kopplingen mellan nätverkssamhället och bibliotekarier 
verkar ännu inte gjord.  

Fenomenografisk metod 
Det har alltså inte ännu gjorts någon fenomenografisk studie av bibliotekariers 
uppfattningar av elektroniskt material. Det närmaste man kommer är en 
magisteruppsats från Borås högskola om bibliotekariers uppfattningar om 
Bibliotek 2.0. Uppsatsen handlar dock mer om bibliotekariens uppfattningar om 
yrkesrollen och användares närvaro på nätet än elektroniskt material.13 

En fenomenografisk ansats verkar dock relativt vanlig inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap.14 Anledningen är troligen Louise Limbergs avhandling i 
Biblioteks- och informationsvetenskap om informationssökning och lärande från 
1998, i vilken hon använder sig av en fenomenografisk ansats. I sin avhandling 
undersöker hon hur gymnasister hanterar information och lärande, samt gör en 
analys av forskning kring informationssökning.15 Även om metodvalet är 
detsamma är Limbergs resultat inte relevant för denna uppsats. 

Elektroniskt material  
Elektroniskt material eller elektroniska resurser är begrepp som förekommer 
ymnigt i forskarvärlden, dock finns det inte någon allmänt accepterad definition. 
Här kan nämnas två ganska olika typer definitioner.  

Den första definierar vad som kallas informationsresurser, som all 
information som levereras till användare elektroniskt via dator. Inom ramen för 
denna definition inkluderas både sökmotorer och enskilda webbsidor. En andra 

                                                 
11 Vitiello,Giuseppe, “Library Policy and Legislation: a European Perspective”, International Information 
and Library Review, 2000:31(1), s. 1. 
12 Vitiello, 2000, s. 1, 9. 
13 Bernhem, Anna, & Kuster, Linnéa, 2007, Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0 – En 
fenomenografisk undersökning, s.52.  
14 Kala, Nina, 2006, Hur ser bibliotekarier på referensarbete? En fenomenografisk undersökning av 
bibliotekariers uppfattningar om referensarbete. 
15 Limberg,Louise, 1998, Att söka information för att lära, s. 19. 
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typ av definition går ut på att endast sådant som tidigare fanns tryckt kan kallas 
elektroniska biblioteksresurser.16 Den första definitionen kan tyckas allt för bred 
medan den senare ger tryckta resurser en alltför stor betydelse för hur man ska se 
på elektroniska resurser.  

I denna uppsats avstår jag, av skäl angivna i nästa kapitel, att på förhand 
definiera elektroniskt material.   

Attityder till elektroniskt material  
Även om forskningen på det här området oftast är inriktad på en viss typ av 
elektroniska resurser, så finns det forskning som tar sin utgångspunkt i 
elektroniska resurser som helhet. Här kan nämnas en fallstudie med intervjuer av 
personal och studenter på olika collegeskolor, som gjordes under 2005 i 
Storbritannien. Fokus i undersökningen ligger på hur elever och personal ser på 
hur elektroniska biblioteksresurser kan vara till hjälp i undervisning och för 
lärande. I undersökningen användes den senare av de två definitioner av 
elektroniskt material som nämndes i avsnittet ovan. Studien visade att de 
intervjuade, elever och personal, ansåg att användandet av elektroniska 
biblioteksresurser innebar fördelar såsom tillgänglighet, användarvänlighet och 
stor omfattning av resurser.17  

En annan undersökning som tar detta helhetsgrepp är en enkätundersökning 
gjord 2006 vid ett kinesiskt universitetsbibliotek. Några av slutsatserna av 
undersökningen var att kunskapen om elektroniska resurser var ganska låg och att 
de flesta föredrog både tryckta och elektroniska resurser. En del av studenterna 
hade inte någon nätverksuppkoppling hemma vilket helt utesluter dem från 
nätverket. Den skeptiska hållningen var som störst bland studenter i början av sin 
utbildning och som minst bland studenter i slutet av sin utbildning samt forskare. 
Hinder för användandet av elektroniska resurser ansågs vara bundenheten till 
datorn och till en internatuppkoppling. Slutligen var det en vanlig åsikt att den 
elektroniska boken inte kunde ersätta den tryckta boken.18 

När e-boken kom i början av 90-talet trodde många att den skulle slå stort 
men än idag har den inte riktigt slagit igenom.19 Detta var under samma tid som 
många forskare trodde att det digitala biblioteket helt skulle ersätta det fysiska. 

                                                 
16 Appleton, Leo, ‘Perceptions of electronic library resources in further education’, The Electronic Library,  
2006:24(5), s. 619-620. 
17 Appleton, 2006, s. 629-630. 
18 Wu, Shuling, ‘Investigation and analysis of current use of electronic resources in university libraries’, 
Library Management, 2007:28(1), s. 86-87. 
19 Hughes, Carol Ann, ‘E-Books’, Encyclopedia of Library and Information Science, 2003, s. 984-986. 
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Jämfört med andra typer av elektroniska resurser är e-boken också föga populär 
bland användare.20 

I en studie från 2005, om e-boksanvändning vid The University of Denver’s 
Penrose Library, framkom att få användare kände till e-böcker, att de tyckte det 
var svårt att läsa på skärmen och att de inte var så intresserade av e-böcker. Dock 
hade e-boken vissa fördelar som att den var tillgänglig via Internet.21 Även 
arkiveringen av e-böcker ansågs vara problematisk, man frågade sig hur 
biblioteket kunde garantera att e-böckerna skulle sparas över tid.22  

Även Jessica Andreassons magisteruppsats i Biblioteks- och informations-
vetenskap handlar om e-böcker. Uppsatsen tar ett helhetsperspektiv på e-boken 
och använder sig av mer än intervjuer. Dock framkommer det i de intervjuer hon 
genomför med två folkbibliotekarier, att de anser att tekniken behöver utvecklas 
för att e-boken ska kunna bli lika naturlig som den tryckta boken.23 

Merit Ljusbergs uppsats i samma ämne från 2002 tar också upp e-boken. 
Merit gör sex intervjuer med bibliotekarier vid bland annat Kungliga biblioteket. 
Resultatet av hennes analys visade att bibliotekarierna ansåg att utbudet, tekniken 
och copyrightlagstiftning inte var tillräckligt gynnsamma för att e-boken skulle 
kunna slå stort. Ingen av de intervjuade bibliotekarierna trodde att e-boken skulle 
slå igenom på bred front inom överskådlig framtid.24  

Hela e-bokens historia verkar vara präglad av en tro hos forskare att e-boken 
snart kommer att bli något stort. Än har det inte hänt. Så sent som 2003 står det att 
läsa i en artikel om e-böcker i Encyclopedia of Library and Information Science 
att e-boken är på väg att slå ut den tryckta boken i amerikanska skolor.25 
Visserligen gäller detta kursböcker och inte böcker i allmänhet men det visar ändå 
en viss slagsida åt en positiv syn på elektroniska böcker. Med tanke på hur svagt 
genomslag e-boken ändå fått, kan uppfattningar som denna verka något 
överdrivna.  

När det gäller e-tidskrifter så uppfattas den betydligt mer positivt. 
Forskningen visar att e-tidskrifter är väl använda och uppskattade bland 
användare. Det är tillgängligheten, fulltextsökningen och hyperlänkarna som gör 
e-tidskrifterna högt värderade. Dock anses exempelvis tvånget att läsa på skärmen 
samt osäkerheten om arkivering vara nackdelar.26 

                                                 
20 Levine-Clark, Michael, ”Electronic Book Usage: A Survey at the University of Denver” Libraries and the 
Academy 2006:6(3), s. 285. 
21 Levine-Clark, 2006, s. 297. 
22 Hughes, 2003, s. 988. 
23 Andreasson, Jessica, 2005, Elektroniska böcker på bibliotek: Bibliotekariers och användares syn på 
elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal, s. 20-21. 
24 Ljusberg, Merit, 2002, Biblioteket, bibliotekarien och e-boken: en undersökning om den elektroniska 
bokens intåg och framtid på våra svenska bibliotek, s.10, 52. 
25 Cawkell, Tony, “Electronic Books”, Encyclopedia of Library and Information Science, 2003, s. 997. 
26 Ongering, Hilde, & Voorbij, Henk, “The Use of Electronic Journals by Dutch Researchers : A Descriptive 
and Exploratory Study”, The Journal of Academic Librarianship, 2006:32(3), s. 225,228. 
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I den ovan nämnda undersökningen om studenternas och personalens attityder 
till elektroniskt material i den brittiska skolan framkom också att elektroniska 
tidskrifter var den elektroniska resurs som hade störst fördelar. Kvalitetsgranskade 
fulltextartiklar online var något som ansågs spara mycket tid.27 

En annan studie gjord i Singapore år 2000 angående studenters användande 
och syn på e-tidskrifter, visade att studenterna hade en positiv syn på denna typ av 
elektroniskt material. Den visade också att förväntningarna på vad e-tidskriften 
kan komma att bli i framtiden var stora.28 

Användare eller studenter står inte i fokus i denna uppsats, men det kan ändå 
vara av intresse att jämföra deras attityder till elektroniskt material med 
bibliotekariernas uppfattningar. Alla dessa tre grupper befinner sig i den nod som 
universitetet och universitetsbiblioteket utgör. De har en liknande samhällelig 
position, även om de har olika uppgifter inom denna nod. Dock ska man komma 
ihåg att forskningen angående attityder till elektroniskt material, som refereras 
ovan, inte har en fenomenografisk ansats och därför inte kan jämföras rakt av med 
resultaten av första delen av min undersökning i denna uppsats. I uppsatsen 
avslutande del kommer jag att återknyta till detta kapitel och diskutera denna 
forskning i jämförelse med mina egna resultat. 

                                                 
27 Appleton, 2006, s. 631. 
28 Chennupati, K.R., Foo, Schubert & Li Liew, Chern, ”A study of graduate student end-users’ use and 
perception of electronic journals”, Online information review 2000:24(4), s.8. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Mitt castellska nätverksperspektiv på samhället är menat att motivera och 
kontextualisera mitt val av studieobjekt. Det är Castells idéer om universitet som 
noder som lett mig att fokusera på universitetsbibliotekarier och deras 
uppfattningar. Dessutom är området jag valt relativt outforskat och det resultat 
som min undersökning ger kan vara intressant att diskutera i förhållande till idéer 
om hur samhället ser ut. De teoretiska utgångspunkter som finns inbakade i den 
fenomenografiska metoden har jag valt att redovisa tillsammans med metoden i 
nästa kapitel. 

Nätverkssamhället 
En central utgångspunkt för denna uppsats är att vi nu befinner oss i en ny typ av 
samhälle, vi lever inte längre i industrikapitalismens tidevarv. Det verkar råda 
vetenskaplig och politisk konsensus om att det skett en stor förändring, exakt vad 
denna förändring består i är dock mer oklart. Kommunikation och information är 
ändå ord som ständigt återkommer, likaså det något urvattnade begreppet 
”informationssamhället”. Jag har alltså valt att ta fasta på den omtalade 
sociologen Manuel Castells ideér om hur samhället är beskaffat. Castells behöver 
inte ha rätt i varje detalj men hans idéer förefaller mig tillräckligt rimliga för att 
de ska kunna utgöra en teoretisk utgångspunkt i detta sammanhang. Castells 
menar att vi lever i nätverkssamhället. 

Enligt Castells var utvecklingen av mikroelektroniken under efterkrigstiden 
en förutsättning för nätverkssamhället.29 Nervsystemet i nätverkssamhället är de 
globala datornätverken.30 När det industrikapitalistiska samhället, präglat av 
nationalekonomen Keynes idéer, började knaka i fogarna var det denna teknik 
som möjliggjorde en ny typ av kapitalism.31 Ett nytt teknologiskt paradigm samt 
en ny form av global social struktur uppstod: informationalismen respektive 
nätverkssamhället.32 Utmärkande för detta samhälle är inte förekomsten av 
                                                 
29 Castells, 2004, s. 7. 
30 Castells, 2004, s. 28. 
31 Castells, 2004, s. 15. 
32 Castells, 2004, s. 7, 22. 
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information som maktkälla, utan det globala nätverket som grundläggande social 
struktur. Den stora skillnaden mellan andra typer av samhällen och 
nätverkssamhället är att nätverket inte har något centrum. I Romarriket var staden 
Rom centrum, om Rom gick under gick också Romarriket under. I 
nätverkssamhället finns inget sådant centrum, istället knyts samhället i hop av 
noder. Noder är knutpunkter som endast existerar så länge de genererar  kunskap 
eller information relevant för nätverket. Noder kan alltså försvinna och 
uppkomma beroende på sin funktionalitet för nätverket.33 Idag, vilket nämndes i 
inledningen, är väl fungerande universitet viktiga noder. Ständigt 
sammankopplade, om än föränderliga noder i nätverket har också förändrat hur vi 
människor måste förhålla oss till tid och rum.  

Mänskligt handlande i nätverket sker i vad Castells kallar flödesrummet. 
Detta är en plats där människor kan handla i realtid oavsett geografisk position 
och där allt sker så snabbt att den kronologiska ordningen av händelser slutar att 
vara relevant. Miljontals finansiella beslut tas exempelvis världen över i så snabb 
takt att den inbördes ordningen mellan besluten inte går att uppfatta. 
Flödesrummet är beroende av de elektroniska nätverken men är inte detsamma 
som dessa, utan det är en plats för mänskligt simultant handlande specifikt för 
nätverkssamhället.  

Tidigare i mänsklighetens historia var mänskligt handlande oftast beroende av 
geografisk närhet, men i nätverkssamhället kan exempelvis finansiell oro få 
konsekvenser i alla delar av nätverket. Castells menar inte att människan i 
nätverkssamhället alltid handlar i flödesrummet, alla har inte ens tillgång till 
nätverket. Dock är detta den dominerande formen av mänskligt handlande i vårt 
samhälle.34 Det är förmågan att skapa och bearbeta elektronisk information som 
avgör om en institution, region eller nation blir framgångsrik i världsekonomin.35  

Flödesrummet präglas också enligt Castells av en binär logik. Antingen finns 
något i flödesrummet eller så gör det inte det. Antingen är avståndet till något noll 
eller så är det oändligt.36 Om du har tillgång till bibliotekets nätverk kan du också 
utnyttja bibliotekets elektroniska resurser, men om du inte har tillgång till 
nätverket är de elektroniska resurserna helt utom räckhåll. Värt att notera kan vara 
att nätverkssamhället består av en mängd olika nätverk, inte bara de fritt 
tillgängliga. Vad jag i uppsatsen kallar nätverket är i själva verket en mängd olika 
elektroniska nätverk. Nätverket används som en synonym till nätverkssamhället. 
Om du endast har tillgång till Internet och inte bibliotekets elektroniska resurser 
är avståndet till Wikipedia noll men avståndet till Nationalencyklopedin(NE) är 

                                                 
33 Castells, 2003, s. 471-478; Castells, 1999, s. 25. 
34 Castells, 1999, s. 467; Castells, 2003, s. 56-57; Stalder, Felix, “The Network Paradigm : Social formations 
in the Age of Information”, The Information Society, 1998:14(4), s. 304.  
35 Stalder, 1998, s. 303. 
36 Stalder, 1998, s. 304. 
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oändligt. Om du sedan får tillträde till NE genom exempelvis ett bibliotek är 
avståndet genast noll. 

Universitetsbibliotekens elektroniska resurser existerar alltså i detta 
flödesrum och en av bibliotekariernas viktigaste uppgifter är att upprätthålla 
funktionaliteten hos noden. De elektroniska resurser biblioteket förmedlar ska 
alltid finnas tillgängliga för dem som har tillgång till universitetets nätverk för att 
noden ska vara funktionell för nätverket. Hur kan man då se bibliotekarien i ett 
castellskt perspektiv?  

Bibliotekarien i nätverkssamhället  
Castells menar att den mest fundamentala uppdelningen av arbetskraften i 
nätverkssamhället är den mellan de som har förmågan att omprogrammera sig för 
de arbetsuppgifter som för tillfället behöver göras, och de som gör arbete som i 
princip vem som helst kan göra. Den första gruppen har förmågan och friheten att 
söka information och omvandla den till för uppgiften relevant kunskap, medan 
den andra gruppen består av lätt utbytbara arbetare. För att bli framgångsrik i 
nätverkssamhället måste du ständigt söka information och förvandla den till 
användbar kunskap. Det är denna förmåga och inte några enskilda färdigheter som 
värderas högt i nätverket.37 Det finns också en tredje grupp och det är de 
arbetslösa, en grupp som inte har något värde för nätverket.38 Castells menar 
också att universiteten producerar människor med förmågan att omprogrammera 
sig själva.39 Frågan är då hur man ska kategorisera de bibliotekarier som arbetar 
på universitetsbibliotek?   

Bibliotekens uppgift kan definieras på många olika sätt och för uppsatsen är 
den exakta definitionen inte viktig. Det viktiga är att ringa in bibliotekarien som 
en aktiv part i nätverkssamhället. Ett sätt att se på bibliotekariens uppgifter kan 
vara följande: 

Att tillgängliggöra informationsresurser. 

Att identifiera, lokalisera samt tillgängliggöra relevant information. 

Att skapa leveransmekanismer för information.40  

Visserligen fungerar biblioteken som ett stödsystem för användarna, men 
bibliotekarierna producerar också egen kunskap i form av exempelvis 

                                                 
37 Castells, 2004, s. 26. 
38 Bell, David, 2007, Cyberculture theorists : Manuel Castells and Donna Harawa , s. 64. 
39 Castells, 2003, s. 143. 
40 Vakkari, Pertti, 2003, ”Informationsförsörjningen och informationsvetenskapen”, s.13,19. 
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ämnesguider och dokument om strategier för kunskapssökning. Så länge ett 
bibliotek tillhandahåller den information som användarna anser vara relevant är 
de också fria att utforma biblioteket efter eget behag. Det verkar därför rimligt att 
kategorisera bibliotekarierna som vad Castells kallar nätverkare. Det är 
bibliotekarierna som står för den informationskompetens som är så viktig för att 
lyckas i nätverkssamhället.   

Om man kan beskriva alla bibliotekarier som nätverkare är också universi-
tetsbibliotekarierna som arbetar vid framgångsrika universitet detta. Kanske i 
ännu högre grad då universitetsbiblioteket har stora ekonomiska resurser och 
många studenter och forskare, och därför också mycket elektroniska resurser. De 
hanterar, bearbetar och förmedlar dagligen elektronisk information och de har 
alltså förmågan att ständigt omprogrammera sig till nya uppgifter.41 Den moderna 
bibliotekarien ska både besitta och lära ut informationskompetens. Människor 
som besitter informationskompetens kan beskrivas på följande sätt: 

They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find 
information, and how to use information in such a way that others can learn from them. They 
are people prepared for lifelong learning, because they can always find the information 
needed for any task or decision at hand.42  

Detta välkända citat är hämtat från The Association of College and Research 
Libraries, en del av The American Library Association. Det beskriver den infor-
mationskompetens som bibliotekarier förväntas ha. Citatets beskrivning stämmer 
väl överens med Castells beskrivning av nätverkaren.   

                                                 
41 Bell, 2007, s. 64. 
42 American Library Association, "Presidential Committee on Information Literacy", 2006. 
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Källmaterial och metod  

Fenomenografi 
Jag kommer att använda mig av en fenomenografiskt inspirerad kvalitativ metod.  
Fenomenografin har sitt ursprung på Pedagogiska institutionen i Göteborg och 
utarbetades av Ference Marton under 1970- talet.43 Metoden går ut på att, genom 
främst intervjuer, studera skillnader i hur människor uppfattar sin omgivning.44 
Det är alltså främst människors erfarenheter av världen som är föremålet för 
intresse och inte fenomenet i sig.45  

Marton menar att man kan skilja på första och andra ordningens perspektiv 
inom forskningen. I det första betraktar forskaren själv delar av verkligheten 
medan forskaren i det andra studerar andra människors uppfattningar av 
verkligheten. Motiveringen till Martons val av fokus på den andra ordningens 
perspektiv, är att kunskaperna från fenomenografin kan användas pedagogiskt, 
men också att människors erfarenheter har ett egenvärde. Det är  inte möjligt att 
studera människor uppfattningar genom den första ordningens perspektiv utan 
bara ur den andra ordningens.46 

Mitt teoretiska ramverk består som bekant av Castells idéer om 
nätverkssamhället. Castells forskning hamnar med Martons terminologi i den 
första ordningens perspektiv. Uppsatsens första undersökningsdel hamnar dock 
helt under andra ordningens perspektiv. Det är för att motivera valet av 
studieobjekt och för att i den andra delen av undersökningen sätta mina resultat i 
ett större sammanhang, som jag använder mig av Castells och den första 
ordningens perspektiv. 

Centralt inom fenomenografin är begreppet uppfattning. Uppfattning kan 
definieras som det innehåll en människa ger åt relationen mellan sig själv och en 
begränsad del av omvärlden. Denna relation är dock inte statisk utan beror på 

                                                 
43 Holmström,, Inger & Larsson, Jan, ‘Phenomenographic or phenomenological analysis’, International 
Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 2007:2(1), s. 56. 
44 Kala, 2006, s.16-17.  
45 Holmström & Larsson, 2007, s.56. 
46 Uljens, Michael, 1989, Fenomenografi : Forskning om uppfattningar, s. 13-14. 
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kontexten. Människor kan alltså ha olika uppfattningar om samma fenomen vid 
olika tillfällen.47 Fenomenografin studerar alltså relationen mellan människan och 
ett visst fenomen, utgångspunkten är att det finns en koppling mellan fenomen 
och uppfattningar. Människors uppfattningar uppstår i relation till ett visst 
fenomen. En bibliotekaries uppfattning om elektroniskt material är alltså beroende 
av det faktiskt existerande elektroniska materialet. När man studerar uppfattningar 
studerar man därför också indirekt fenomenet i sig.48 

Inom fenomenografin har man under senare år använt sig av begreppet 
erfarenhet istället för uppfattning. Detta då uppfattning är något som kan antas 
pågå i en människas huvud medan erfarenhet är något som skapas i relationen 
mellan ett objekt och en människa. Det är det senare man vill studera inom 
fenomeografin. Dock användas begreppen oftast synonymt, vilket jag också gör i 
uppsatsen.49  

Även om intervjuer är råmaterialet för fenomenografisk forskning är 
intervjuobjektet av underordnad betydelse. Eftersom det är variationer i 
uppfattningar som studeras innebär det att uppfattningar jämförs med andra 
uppfattningar utan att relateras till varken meningsskaparen eller kontexten i 
övrigt. Detta brukar kallas att dekontextualisera uppfattningarna.50 Detta betyder 
att det inte har någon betydelse vem som sagt vad, vad som har betydelse är vilka 
uppfattningar som finns i intervjumaterialet som helhet.  

Eftersom fenomenografin är en renodlat kvalitativ metod så är resultatet 
menat att leda till ökad förståelse, det är inte menat att vara generaliserbart. 
Urvalet av intervjuobjekt behöver därför inte heller sträva efter representativitet. 
Istället ska man i urvalet sträva efter att få en så stor variation bland 
uppfattningarna som möjligt. Av detta skäl kan det vara bra med spridning bland 
intervjuobjekten vad gäller exempelvis kön, ålder och arbetsplats.51 

Till skillnad från andra former av innehållsanalys utgår man i en 
fenomenografisk studie inte från några på förhand givna kategorier. Istället är 
beskrivningskategorierna ett resultat av analysen.52 Beskrivningskategorierna 
består av uppfattningar med liknande karaktär. Man kan säga att flera 
uppfattningar på detta sätt fogas ihop till en uppfattning(beskrivningskategori). 
Dessa kategorier ska kvalitativt skilja sig från varandra, dvs. vara lätta att skilja åt 
och inte överlappa varandra. Beskrivningskategorierna bildar tillsammans vad 
som kallas ett utfallsrum.53 Beskrivningskategorierna inbördes förhållande till 

                                                 
47 Alexandersson, Mikael, 1994, ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”, s. 117. 
48 Limberg, 1998, s. 67. 
49 Limberg, 1998, s. 66. 
50 Uljens, 1989, s. 27-28. 
51 Alexandersson, 1994, s. 122-123. 
52 Uljens, 1989, s. 43. 
53 Alexandersson, 1994, s. 127.  
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varandra ska sedan bestämmas. Här kan man enligt Michael Uljens använda sig 
av tre kategorisystem: det horisontala, det vertikala och det hierarkiska. 

Det horisontala kategorisystemet jämställer de olika kategorierna, de är alla 
lika mycket värda. I det vertikala systemet rangordnas beskrivningskategorier 
efter förändringar över tid. När det gäller det hierarkiska systemet, används det för 
att ordna kategorier som analysen resulterat i efter hur utvecklade eller 
omfattande de är. Vilket man väljer bör styras av vad som passar bäst för den 
undersökning man vill göra.54 

När beskrivningskategorierna är klara bör man diskutera dessa i relation till 
tidigare forskning på området, oavsett om den tidigare forskningen är gjord med 
fenomenografiska förtecken eller inte.55 Även om fenomenografin fokuserar på 
uppfattningar, dvs. andra ordningens perspektiv, så är dessa uppfattningar 
beroende av det fenomen som valts ut. Att studera uppfattningar om elektroniskt 
material är också att indirekt studera elektroniskt material.      

I denna uppsats har jag valt att använda fenomenografin som en metod. 
Visserligen finns vissa teoretiska utgångspunkter inbakade i metoden, såsom 
definitionen av uppfattning, men fokus ligger på anskaffandet och bearbetandet av 
det empiriska materialet. Dock har fenomenografin sitt ursprung i pedagogiken 
och kan användas som en teoretisk ram på detta område. Limberg använder 
exempelvis fenomenografin som en teoretisk utgångspunkt vad det gäller kunskap 
och lärande. Hennes utgångspunkt är att lärande är förändringar av kunskap över 
tid.56 Då denna uppsats inte har någon ambition att beskriva förändringar över tid 
eller fokuserar på förmedlande av kunskap, faller denna del av fenomenografin 
utanför ramen för min uppsats.   

Invändningar mot fenomenografin 
En vanlig kritik mot fenomenografin är att den lösgör uppfattningar från sin 
sociala kontext, dvs. människorna som har uppfattningarna, och därför inte 
försöker förklara uppfattningarnas uppkomst.57 Marton motiverar, som nämnts 
ovan, valet att studera människors uppfattningar med att de har ett egenvärde. Att 
intressera sig för människors uppfattningar är ta människor på allvar, att låta dem 
komma till tals. Dessutom innebär mitt castellska perspektiv att uppfattningarna 
åter knyts till sin sociala kontext.  

                                                 
54 Uljens, 1989, s. 46-51. 
55 Uljens, 1989, s. 43. 
56 Limberg, 1998, s. 67. 
57 Alexandersson, 1994, s. 131. 
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En annan vanlig kritik mot fenomenografin är att den saknar en gemensam 
teoretisk grund att stå på.58 I denna uppsats har Castells idéer om 
nätverkssamhället fått utgöra den teoretiska grunden vad gäller val av fenomen. 
De teoretiska utgångspunkterna har i detta fall fått styra vad som kan sägas vara 
intressant att studera. Dock är dessa teoretiska utgångspunkter kopplade till 
fenomenet som uppfattningarna handlar om, inte till fenomenografin i sig. Men 
när fenomenografin används främst som metod, ser jag inget behov av en för all 
fenomenografisk forskning gemensam teoretisk grund. 

Arbetsgången  
Vid datainsamlingen och första delen av analysen använder jag mig av en arbets-
gång skapad med utgångspunkt i flera texter som beskriver den fenomenografiska 
metoden. Dels har jag utgått från en text av Michael Uljens59, dels från 
Alexanderssons60 text om detsamma. Jag har även använt mig av en text av 
Larssons och Holmströms61 text som beskriver hur fenomenografi bör användas i 
forskningen. Arbetsgången är därför att betrakta som en sammansmältning av 
dessa tre texter om den fenomenografiska metoden.   

Grundbulten i den kvalitativa analysen är den tolkande reflektionen, något 
som är svårt för att inte säga omöjligt att beskriva. Denna arbetsgång har dock 
varit till stor hjälp i min analys och förhoppningsvis kan den vara till viss hjälp för 
läsaren att förstå hur analysen av materialet har sett ut. 

1. Avgränsa en företeelse/fenomen i omvärlden 

I denna uppsats har jag alltså valt att studera elektroniska resurser 
tillgängliggjorda via universitetsbibliotek. 

2. Gör intervjuer om företeelsen/fenomenet 

Sju intervjuer med bibliotekarier genomfördes och spelades in med hjälp av 
mobiltelefon. Intervjuerna varade från ca: trettio minuter till en dryg timme.  

3. Lyssna genom intervjuerna och markera vilka stycken som på något sätt berör 
elektroniskt material 

                                                 
58 Alexandersson, 1994, s. 132. 
59 Uljens, 1989.  
60 Alexandersson, 1994. 
61 Holmström & Larsson, 2007. 
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Då det är tidskrävande att transkribera intervjuer valde jag att först lyssna igenom 
intervjuerna och anteckna vilka delar som berörde elektroniskt material. Delar 
som exempelvis rör bibliotekets organisation valde jag att inte transkribera.  

4. Transkribera de markerade delarna av intervjuerna 

Transkriberingen gjordes enligt de reglar som redovisas senare i detta kapitel.   

5. Läs hela den utskrivna texten 

6. Läs igen och markera de ställen där bibliotekarien direkt talar om elektroniskt 
material 

Här sorteras de delar av intervjuerna där elektroniskt material endast förekommer 
indirekt bort.   

7. Leta inom dessa markeringar efter vad bibliotekarien fokuserar på 

I detta skede av analysen börjar jag aktivt leta efter uppfattningar. Enligt Larsson 
är det viktigaste i den fenomenografiska analysen, jämförelsen mellan olika svar. 
Det gäller att hela tiden att leta efter likheter och skillnader, för att på så sätt 
identifierade olika uppfattningar.62  

8. Gör en preliminär beskrivning av olika sätt att förstå elektroniskt material 
De uppfattningar jag upptäckt i materialet formuleras.  

9. Gruppera beskrivningarna i kategorier baserat på likheter och skillnader  

Uppfattningarna sorteras här i olika beskrivningskategorier. Uppfattningar inom 
samma kategori kan skilja sig lite från varandra. Dock måste kärnan i 
uppfattningarna vara desamma. Detta är dock en ren bedömningsfråga, en del av 
den kvalitativa tolkningen.   

10. Formulera beskrivningskategorier 

Beskrivningskategorierna ges namn.  

11. Hitta en struktur i utfallsrummet 

                                                 
62 Larsson, Staffan, 1986, Kvalitativ Analys- Exemplet fenomenografi, s. 31. 
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Gör en bedömning av vilken av Uljens tidigare nämnda system som passar bäst 
för de kategorier som genererats tidigare i analysen.   

12. Återkoppla till tidigare forskning  

Beskrivningskategorierna diskuteras här i relation till den tidigare forskning som 
finns om elektroniskt material. Jag diskuterar i detta läge även resultatet av den 
fenomenografiska undersökningen i ljuset av Castells teorier om 
nätverkssamhället. Denna återkoppling till de teoretiska utgångspunkterna är dock 
inte en del av fenomenografin. 

Transkribering av intervjuerna  

En viktig del av den fenomenografiska metoden är att transkribera de inspelade 
intervjuerna, dvs. att skriva ut dem ordagrant. Att skriva ut intervjun är att ge 
intervjuerna en form som är mer lämplig att analysera än ljudinspelningen.63 Den 
transkriberade texten är inte ren data utan transkriberingen är en form av tolkning 
av det inspelade talet.64 Att transkribera är att välja ut vilka delar av talet som ska 
fästas på papper. Hur transkriberingen ser ut beror på syftet med 
undersökningen.65 Syftet med intervjuerna i denna uppsats är att komma åt 
uppfattningar, det är alltså analysera innehållet i talet och inte formen för det. Jag 
har valt att i princip följa Per Linnells andra och tredje transkriberingsnivåer som 
återfinns i häftet Transkribering av tal och samtal: Teori och praktik. Den andra 
nivån användes för själva transkriberingen medan den tredje nivån användes för 
de citat som återfinns i uppsatsen. Skillnaden mellan nivåerna ligger i hur exakt 
talet återges. I citaten som återges i uppsatsen har det talade språket i intervjun i 
stort sätt anpassats till skriftspråk. Detta med hänsyn till de intervjuade, då även 
det mest exakta talspråk ser väldigt annorlunda ut i förtextad form.  

Transkriberingen av intervjuerna:66 

Ordagrann, återger alla ordförekomster, även omtagningar och felstarter.  

Stavningsnormerad, konventionell stavning används fullt ut.   

Stor begynnelsebokstav används inte förutom vid egennamn.  

                                                 
63 Linell, Per, 1994, Transkription Av Tal Och Samtal: Teori Och Praktik, s.2. 
64 Linell, 1994, s.4. 
65 Linell, 1994, s.2. 
66 Linell, 1994, s.10. 
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Replikorganiserad, uppbackningar markeras med parentes.  

Transkribering av citat i uppsatsen:67 

Stavningsnormerad, konventionell stavning används fullt ut.  

Syntaxen och interpunktionen normerad.  

Omtagningar, felstarter, tvekfenomen och oavslutade konstruktioner har 
eliminerats.  

Approximativt ordagrann, koherent text med fullständiga skriftspråkliga 
meningar.   

Avgränsningar och urval  
I denna uppsats är det elektroniska resurser som står i fokus. Det är de 
elektroniska resurserna som tillgängliggörs via det bibliotek som de intervjuade 
bibliotekarierna arbetar på som är av intresse. Även om tryckt material kom upp 
många gånger under intervjuerna så var det endast ett sätt att belysa de 
elektroniska resursernas beskaffenhet. Eftersom dagens universitetsbibliotek är 
mitt uppe i en process där en allt större del av materialet är elektroniskt, kommer 
alltså tryckt material att diskuteras. Fokus för uppsatsen ligger alltså inte på tryckt 
material, men ingångsfrågorna i intervjuerna tar ändå upp skillnader och likheter 
mellan elektroniskt och tryckt material. Det är möjligt att elektroniskt material 
hade kunnat diskuteras utan denna jämförelse, men jag har valt detta perspektiv 
eftersom jag tror att jämförelsen frammanar uppfattningarna tydligare.     

Jag har ingen på förhand given definition av elektroniska resurser, det är de 
intervjuade bibliotekariernas uppfattningar som är av intresse. Dock är det en 
utgångspunkt i uppsatsen, att sådant som elektroniska tidskrifter, elektroniska 
böcker och databaser är att betrakta som elektroniska resurser. Och jag antar att de 
intervjuade bibliotekarierna också anser detta. Jag förutsätter med andra ord att vi 
under intervjun pratar om ungefär samma sak. Även inom forskningen är det 
oklart exakt hur man ska definiera elektroniskt material. Därför låter jag 
begreppets innehåll ta form under intervjuernas gång i ett samspel mellan 
intervjuare och intervjuad.     

Det kan vara värt att notera att mitt intresse riktar sig mot hur bibliotekarierna 
uppfattar elektroniska resurser av idag. Många av de jag intervjuade har arbetat 
länge i yrket och kan se tillbaka på de stora förändringarna som skett. De gör 
gärna jämförelser med hur det var för ett antal år sedan.    
                                                 
67 Linell, 1994, s.11-12. 
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Uppsatsens råmaterial består av sex intervjuer med bibliotekarier på 
Universitetsbiblioteket i Uppsala och en intervju med en bibliotekarie på Billkent 
University Ankara. Bibliotekarierna på Uppsala universitetsbibliotek arbetar på 
olika enheter och med olika typer av ämnen vilket borde öka sannolikheten för att 
få en variation i uppfattningar. Det kan verka lite udda med en intervju från 
Turkiet, men då den fenomenografiska metoden endast kräver variation och inte 
representativitet är det bara positivt med en sådan intervju. Mitt urval av 
bibliotekarier utgick från ambitionen att öka sannolikheten för variation i 
materialet. Därför valde jag både yngre och äldre bibliotekarier med olika typer av 
arbetsuppgifter. Både bibliotekarier som arbetar främst med elektroniska resurser 
men också sådana som har andra arbetsuppgifter. Intervjun i Turkiet var inte 
planerad från början men gjordes när möjligheten presenterade sig.     

För att Castells teorier om nätverkssamhället och dess noder ska vara relevant 
för min undersökning är det viktigt att de universitet, som de intervjuade 
bibliotekarierna arbetar vid, är att betrakta som noder. För att ett universitet ska 
vara att betrakta som en nod i ett Castellskt perspektiv måste det stå relativt fritt i 
förhållande till stat och näringsliv. Sedan måste det också vara väl fungerande i 
mer traditionell mening, dvs. producera konkurrenskraftig forskning. Kan dessa 
universitet jag valt sägas vara väl fungerande universitet i Castellsk mening?  

Universiteten som noder 
Att utreda huruvida biblioteken är noder är en stor uppgift som hamnar utanför 
ramen för denna uppsats, men det är ändå nödvändigt att göra vissa iakttagelser. 

Uppsala universitet grundades 1477 och rankades 2007, av utbildnings-
företaget Quacquarelli Symonds och tidningen Times higher education, som 
nummer 71 av världens universitet och som nummer 24 i Europa68. Uppsala 
universitetsbibliotek grundades 1620 och fungerar som bibliotek för ca: 40.000 
studenter och 6000 forskare årligen.69 För att vara en nod måste biblioteket så 
klart hantera stora mängder elektronisk information. I april 2008 tillhandahåller 
biblioteket 14697 elektroniska tidskrifter till sina användare.70  

Billkent University har inte samma långa historia utan startade sin verksamhet 
1986. Universitetet är ett av Turkiets främsta och har cirka 10.000 studenter.71 
Biblioteket ger användarna tillgång till 20.000 elektroniska tidskrifter.72 Enligt 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en organisation knuten till 

                                                 
68 QS Top Universities hemsida > Top 100 universities.  
69 Uppsala universitetsbibliotek > Om biblioteket.  
70 Uppsala universitetsbibliotek > Elektroniska resurser > E-tidskrifter.  
71 Bilkent University - Online Academic Catalog > University Library.  
72 Bilkent University Library > About the Library.  
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spanska utbildningsdepartementet, rankas Bilkent University på plats 479 i 
världen. Uppsala ligger på plats 76 på denna lista.73 Denna spanska rankinglista är 
särskilt intressant då den fokuserar lite mer på universitetens webaserade aktivitet 
än vad som är brukligt.74  

Universitetsbiblioteken och dess bibliotekarier administrerar en mängd 
elektroniska resurser och tillgängliggör dem för användarna. Utan tillgång till e-
tidskrifter skulle det knappast kunna bedrivas någon forskning av betydelse vid 
något av universiteten. Båda universiteten tillhör de främsta i sina respektive 
länder och befinner sig bland de femhundra bästa universiteten i världen. Även 
om denna typ av rankinglistor knappast fokuserar på akademisk frihet i sig borde 
en relativt hög placering där innebära att universitetet är att betrakta som ett väl 
fungerande universitet i castellsk mening. Det är alltså rimligt att se biblioteken 
vid Uppsala universitet eller Billkent University som delar av de noder som 
Castells avser. 

Intervjufrågorna  
Vid intervjutillfället ställde jag samma sex frågor i samma ordning till de 
bibliotekarier som intervjuades. Syftet med dessa frågor är att leda in den 
intervjuade på rätt spår och att visa för han eller henne vilket fenomen jag är 
intresserad av. Det är genom följdfrågor, och i det samtalet som följer på 
ingångsfrågan som intressant data skapas. Det är när intervjun framstår som ett 
samtal som den är som mest lyckad. Djupintervjuer har också kallats 
”Conversation with a purpose”.75 Det är inte möjligt att på förhand utforma 
frågorna med exakt precision, som intervjuare vet du inte exakt hur den 
intervjuade uppfattar frågan förrän du ställt den och fått ett första svar. Det man 
kan göra är att utforma frågorna på ett sätt som ökar sannolikheten att svaren är 
svar på den frågan man haft för avsikt att ställa.76  

För alla sex frågor gäller att de är så kallade öppna frågor, de är menade att ge 
lite längre resonerade svar. Jag har även försökt att utforma frågorna på ett sådant 
sätt att de inte ska vara ledande. Frågorna är menade att ge den intervjuade 
möjligheten att fritt ge uttryck för sin egen uppfattning.77 Fråga ett, tre, fyra och 
sex är frågor som är menade att ge stor möjlighet för den intervjuade att helt själv 
välja perspektiv och fokus, medan fråga två och fem är detaljerade och fokuserar 

                                                 
73 World Universities' ranking on the Web: Home > Top 4000 Universities > next; World Universities' 
ranking on the Web: Home > Top 4000 Universities > next.  
74 World Universities' ranking on the Web: Home >Methodology. 
75 Keegan, Jill, Lergard, Robin, & Ward, Kit, 2003,”In-depth Interviews”, s. 138. 
76 Larsson, 1986, s. 26-28. 
77 Keegan, Lergard, & Ward, 2003,, s.155. 
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på specifika delar av det elektroniska materialet.78 Slutligen är alla frågorna 
avsedda att ge bibliotekarierna möjlighet att tala om elektroniskt material utifrån 
deras eget perspektiv, dvs. öka sannolikheten för variation bland uppfattningar. 
Nedan följer ingångsfrågorna samt några kommentarer där jag ansett det vara 
nödvändigt.  

1. Vad anser du om bibliotekets roll i ett samhälle där så mycket elektronisk 
information finns tillgängligt via nätet?  

2. Vilken användbarhet, för användare och bibliotekarier, ser du i wikis? 

Denna fråga kan tyckas väldigt specifik men tanken är att en fråga om wikis, som 
alla bibliotekarier verkar ha en åsikt om, ska få i gång samtalet om 
elektroniska resurser. Jag är alltså inte intresserad av wikis i sig utan endast 
om de fungerar som elektroniskt material tillgängliggjort via biblioteket.  

3. Vad anser du om att Universitetsbiblioteket allt mer går över till elektroniskt 
istället för tryckt material? 

4. Hur förändras bibliotekets och bibliotekariens roll när Universitetsbibliotekets 
samlingar blir allt mer elektroniska?  

5. Vilka för och nackdelar ser du med det elektroniska materialet(e-böcker, e-
tidskrifter, databaser) på biblioteket? (För både bibliotekarier och för 
användare) 

6. Hur tror du att Universitetsbiblioteket ser ut om tio år vad det gäller 
elektroniskt/tryckt material? (Hur vill du att de ska se ut?)  

Intervjuerna  
Datainsamlingen bestod av sju djupintervjuer med bibliotekarier på 
universitetsbibliotek. Alla sju intervjuerna gjordes ”face to face” i de bibliotek där 
den intervjuade arbetade, och de spelades in med mobiltelefon. Det enda de 
intervjuade fick reda på innan intervjun var att den handlade om bibliotekariers 
uppfattningar om elektroniskt material. Ett undantag gjordes för detta, en av 
bibliotekarierna ville och fick se frågorna innan själva intervjun. Detta var inget 
större problem då intervjuerna hade formen av ett samtal. Inte heller gällde 
intervjun något kontroversiellt ämne, vilket annars kunde ha lett till att den 
intervjuade försökt anpassa sina svar.  

En av intervjuerna gjordes i Turkiet med tolk. Frågorna ställdes på engelska 
och översattes till turkiska, svaren gavs på turkiska och översattes sedan till 
                                                 
78 Keegan, Lergard, & Ward, 2003, s.148-149. 
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engelska. Detta innebar förstås att en hel del utrymme ges för att information 
förvanskas eller försvinner. Dock är både svaren på turkiska och översättningen 
till engelska inspelad vilken innebar att svaren på engelska kunde kontrolleras 
mot svaren på turkiska i efterhand.    

De intervjuade bibliotekariernas kön, ålder eller övrig bakgrund har ingen 
betydelse för analysen i uppsatsen, dessa bakgrundsfakta är inte av intresse i en 
fenomenografisk studie. Fenomenografin varken kan eller vill förklara varför 
uppfattningarna ser ut som de gör. Bakgrundsfakta av den här typen är bara 
relevanta om man vill förklara hur uppfattningarna uppstår. Dock har dessa 
faktorer haft viss betydelse i mitt urval av bibliotekarier, vilket beskrevs ovan.  

Disposition av analysen 
Analysen är uppdelad i två kapitel. Det första och mest omfattande kapitlet består 
av den fenomenografiska undersökningen av bibliotekariers uppfattningar om 
elektroniskt material. Som avslutning på detta kapitel presenteras resultatet, dvs. 
beskrivningskategorierna, i ett utfallsrum. Att presentera utfallsrummet innebär att 
beskriva den inbördes ordningen mellan kategorierna. I det andra kapitlet 
diskuteras dels dessa kategorier i ljuset av den tidigare forskningen, dels 
återanknyter jag till Castells idéer om nätverkssamhället. I detta andra kapitel, 
framför allt när det gäller återkopplingen till Castells, kommer jag att tillåta mig 
större friheter än vad den fenomenografiska metoden egentligen tillåter. Enligt 
fenomenografisk metod är beskrivningskategorierna det egentliga resultatet, men i 
det andra analyskapitlet sätts dessa beskrivningskategorier in i en samhällelig 
kontext.      

Det första analyskapitlet kan framstå som en ren undersökningsdel medan det 
andra kapitlet kan framstå som en ren analysdel. Den fenomenografiska metoden 
innebär dock att ständigt leta efter likheter och skillnader för att på så sätt hitta 
uppfattningar. Uppfattningarna ska sedan sorteras i kategorier. Beskrivningskate-
gorierna är resultatet av analysen av de transkriberade intervjuerna.  
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Den fenomenografiska undersökningen 

Aspekter på elektroniskt material 
Det första delsyftet är alltså att undersöka uppfattningar om elektroniskt material 
hos universitetsbibliotekarier. Elektroniskt material kan vara en mängd olika 
saker, allt ifrån NE:s nätversion till elektroniska kursböcker. Ingångsfrågorna som 
användes vid intervjuerna utgick inte från någon vetenskaplig definition av 
elektroniskt material utan från hur begreppet används till vardags bland 
bibliotekarier. Vid upprepade genomläsningar av intervjuerna framkommer att 
bibliotekarierna diskuterar elektroniskt material som en sammanhängande enhet 
men också att de gör skillnad på framför allt e-böcker och e-tidskrifter. 
Visserligen är det uppenbart redan innan analysen att e-böcker och e-tidskrifter är 
olika typer av elektroniskt material, i den meningen att de paketeras och 
presenteras på olika sätt. Men det är inte uppenbart att bibliotekarierna uppfattar 
dem som så pass olika varandra. De skiljer sig inte åt därför att de kallas e-bok 
respektive e-tidskrift utan för att de anses ha olika egenskaper. Fenomenet 
elektroniska resurser splittras därför upp i flera olika delfenomen.      

Men det framkommer också i intervjuerna, att de kan vara svårt att dra några 
klara gränser mellan de olika delfenomenen. E-böcker och e-tidskrifter är 
exempelvis organiserade i databaser och en del e-böckers kapitel indexeras 
kapitelvis och blir därmed enskilda artiklar. Jag har därför valt att kalla dessa 
delfenomen aspekter av elektroniskt material.    

Denna typ av uppdelning var inte ett moment i den arbetsgång som 
presenterades tidigare i uppsatsen. Istället är det ett första resultat av min analys.   
Det framkommer också en viss hierarkisk ordning mellan de olika aspekterna, 
något som kommer att diskuteras i analysdelens andra del. Aspekterna kommer i 
den följande analysen användas för att sortera beskrivningskategorierna som 
framkommer i materialet på följande sätt:      

Beskrivningskategorier rörande elektroniskt material i stort  

Beskrivningskategorier rörande elektroniska tidskrifter 

Beskrivningskategorier rörande elektroniska böcker  
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Beskrivningskategorier rörande databaser  

I presentationen av analysen använder jag mig av citat. Citaten från intervjuerna 
är dock inte menade att vara bevis på att en uppfattning existerar utan är menade 
att ge en förståelse för vad uppfattning innebär.79 De citat som presenteras för 
läsaren är alltså att betrakta som exempel, då den fenomenografiska analysen sker 
till stor del ”utanför” uppsatsen. Det är mina omläsningar som genererar de 
uppfattningar och beskrivningskategorier som presenteras. 80 

Beskrivningskategorier rörande elektroniskt material i stort  
Elektroniskt material är inte längre något nytt, men universitetsbiblioteken är 
fortfarande inne en process där tryckt material ersätts med elektroniskt. 
Tidskrifterna flyttas från det fysiska biblioteket och in på nätet, in i vad Castells 
kallar flödesrummet. Elektroniskt material uppfattas inte bara som en viss databas 
eller e-tidskrift, utan också som en idé. I intervjumaterialet är det tydligt hur de 
intervjuade bibliotekarierna ibland, framför allt när det gäller att jämföra förr och 
nu, talar om elektroniskt material som en helhet. Sorterade under denna aspekt 
återfinns tre olika beskrivningskategorier, vilka diskuteras nedan.        

Elektroniskt material är något naturligt.  
En typ av uppfattning som förekommer tydligt i materialet är att elektroniskt 
material är något naturligt och självklart. Det är en mer utvecklad typ av material 
än det tryckta, som bara kommer att öka i omfattning i framtiden. Under ett skede 
i intervjun där utvecklingen mot allt mer elektroniskt material diskuteras, säger en 
av bibliotekarierna så här: 

[...]vi har ju hållit på väldigt länge, jag menar på biblioteken har vi ju ändå alltid varit tidiga 
med digitalt i katalogerna och sedan databaserna, så det har varit en självklarhet liksom, att 
digitalisera saker och ting.81 

Ord som ”naturligt” och ”självklart” används ofta av oss människor för sådant 
som inte anses behöva förklaras, något som alla borde se som det rimliga. 
Utvecklingen mot att en allt större del av bibliotekets samlingar blir elektroniska 
framställs, inom ramen för denna beskrivningskategori, som en i princip 
ofrånkomlig, men också bra utveckling. I följande citat syns just 
utvecklingstanken: 

                                                 
79 Larsson, 1986, s.39. 
80 Jag har i denna uppsats valt att presentera alla intervjucitat som blockcitat, detta av estetiska skäl.  
81 K, 2007-12-19, s.1. 
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Linnéområdet som är natur, teknik, medicin. Där har övergången i princip skett. Du säger allt 
mer går över, jag tror att man kan säga att övergången har redan gjorts och jag ser egentligen 
inga problem med det. Inom humaniora så har man inte alls kommit lika långt, det går inte att 
köpa material i elektronisk form i många fall, tidskrifter finns kanske bara tryckt.82 

Det område som i högre grad gått över till elektroniskt material framställs som att 
ha kommit längre. Elektroniskt material uppfattas tillhöra nutid men framför allt 
framtiden. Denna uppfattning bygger på antaganden om att elektroniskt material i 
grunden är funktionellt och har en stor potential. Det betyder inte att elektroniskt 
material uppfattas som helt problemfritt, men det uppfattas som en ”naturlig” och 
positiv del av dagens samhälle. Hela universitets- och biblioteksvärlden är mitt 
inne i en digitalisering, som det enskilda biblioteket varken kan eller bör vända 
sig emot. Eller som en av de intervjuade uttrycker det:  

But electronic sources are always more preferable.83  

Elektroniskt material är något ofrånkomligt men problematiskt 
Inom ramen för denna beskrivningskategori återfinns både positiva och negativa 
omdömen om elektroniskt material. Skillnaden mot den tidigare kategorins 
uppfattningar ligger i att elektroniskt material inom denna kategori uppfattas som 
i grunden problematiskt. Det uppfattas alltså inte som en naturlig utveckling, i den 
meningen att det elektroniska materialet skulle vara överlägset det tryckta på de 
flesta plan. Snarare är det en ny typ av material som har orsakat nya typer av 
problem. Nedan följer två exempel på denna uppfattning i materialet: 

Det finns fördelar men det finns också nackdelar som har med den här tekniken att göra. Det 
är inte bara när det gäller e-böckerna utan de är egentligen hela samhället och det är 
snuttifieringen av information. För om du får allt serverat via länkar, kursavsnitt i böcker och 
artiklar, då får du aldrig någon helhet. Helheten gör ju att när man läser en artikel eller 
tidskrift så hittar man också annat som kan vara av intresse.84  

[...]den bild utav utvecklingen i världen som våra studenter får den är den västeuropeiska 
och amerikanska. För att det finns så få motvikter till det. Vi försöker ju hitta andra källor 
också. Det är naturligtvis inte bara databaser och elektroniska media, det gäller ju alla media, 
men det svårare när de är elektroniska.85  

Här framställs alltså elektroniskt material, ja all typ av elektronisk information, 
som problematisk. Detta därför att denna typ av material dels leder till att det blir 
för lätt att välja bort information som du inte är intresserad av och dels för att den 
elektroniska infrastrukturen domineras av västvärlden. Att den demokratiska 
potential som finns hos Internet och elektroniska resurser inte realiserats är föga 
förvånande enligt bibliotekarien, då datorer alltid har varit dyra och databaser 

                                                 
82 A, 2008-01-24, s.3. 
83 B, 2008-01-02, s.2. 
84 G, 2008-01-16, s.3. 
85 G, s.5. 
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svåra och dyra att skapa och administrera. Men även om det finns stora problem 
med elektroniskt material, så är fördelarna för bibliotekarier och för bibliotekens 
användare för stora för att avstå från:  

Jag tror att det är den tekniska utvecklingen som ger möjligheterna och då är det naturligtvis 
oemotståndligt att inte ta del av och använda sig av det.  Företagen utvecklar olika saker och 
vi är naturligtvis tacksamma för den utvecklingen också. Därför att det har ju underlättat 
kolossalt mycket inom våra områden. Inte minst användarna är naturligtvis väldigt 
tacksamma också. Men en sak som är lite otäck det är ju det att det är ett väldigt bra sätt att 
styra, man kan styra väldigt mycket med teknik också[...]86  

Citatet ovan visar mycket tydligt hur uppfattningen präglas av en skeptisk 
hållning till elektroniskt material. Datorer och Internet gör det möjligt att välja 
exakt den information du vill se, vilket gör att all annan oönskad information 
faller bort. Det är inte bara så att det finns vissa nackdelar med elektroniskt 
material utan det finns problem inbyggda i själva typen av media. Dock uppfattas 
det som en ofrånkomlig del av biblioteket.  

Elektroniskt material skiljer sig inte nämnvärt från tryckt material  
Som nämnts tidigare var det svårt att inte komma in på tryckt material under 
intervjuerna. Detta eftersom både typerna av material är en del av vardagen på 
alla universitetsbibliotek. Men också därför att de som arbetat länge inom yrket 
uppfattar att en stor förändring skett genom åren vad gäller balansen mellan två 
typerna av material. För trettio år sedan arbetade de nästan bara med tryckt 
material medan mycket nu är elektroniskt.  

Inom de båda tidigare beskrivningskategorierna uppfattades tryckt och 
elektroniskt material som ganska olika, det var skillnad på hur man som 
bibliotekarie hanterar dessa olika typer av material. Exempelvis beskrivs den nya 
tekniken, i ett tidigare angivet citat, som behäftat med ett stort problem, nämligen 
snuttifieringen. Ett annat sätt att uppfatta elektroniskt material är som en 
fortsättning på det tryckta materialet, en typ av material som kräver samma 
tankesätt som det tryckta materialet. Detta innebär inte ett förnekande av att stora 
förändringar har skett, det betyder bara hanteringen av det elektroniska materialet 
uppfattas som att det ser ut på ungefär samma sätt som hanteringen av det tryckta. 
Ett bra exempel på denna uppfattning är detta citat, som även om databaser nämns 
i det, handlar om elektroniskt material i stort:    

Ja alltså det började ju komma då, det var väldigt nytt. Så vi hade undervisning i en del 
sådana här media under min utbildning. Men egentligen kan man väl säga att en databas 
skiljer sig ju inte från ett register, det var bara det att man fick hantera det manuellt. Själva 
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sättet att systematisera, att ordna, att gruppera, att söka det är ju, grundidéerna de är ju 
desamma. Man har ju helt andra möjligheter nu.87  

Både i det ovan angivna citatet och i följande citat jämför de intervjuade bibliote-
karierna tryckt och elektroniskt material. Detta gör de efter ett långt arbetsliv på 
bibliotek. Även om försök till förklaringar av uppfattningar ligger utanför feno-
menografin och denna uppsats, så kan det vara intressant att notera.     

Ja det är ju faktiskt rätt lika i grunden, förut sökte du då i tryckta källor hela tiden och nu 
sitter du och söker elektroniskt. Du håller på och letar i datorn, i baser eller på något sätt hela 
tiden. Någon gång får man lite nostalgiskt leta i någon gammal pappersvariant, så där som 
udda företeelse. Angreppssättet är ju ändå på något sätt lika, det är detsamma.88     

Inom denna kategori betonas kontinuiteten i arbetet som bibliotekarie, oavsett 
typen av material. Då det inom de två första beskrivningskategorierna finns en 
stor skillnad mellan hur elektroniskt och tryckt material beskrivs skiljer sig denna 
kategori markant från dessa två. Man kan säga att uppfattningen i denna kategori 
går utanför de ramar som satts för denna uppsats, syftet med uppsatsen är att 
undersöka uppfattningar av elektroniskt material. Samtidigt är det endast inom 
denna kategori som man betonar kontinuiteten mellan de olika typerna av 
material, och därför är det inget stort problem. Dessutom är det ett intressant 
resultat av den fenomengrafiska analysen som inte kunde förutses. 

Sammanfattning av beskrivningskategorier  

Elektroniskt material är något naturligt.  

Elektroniskt material är något ofrånkomligt men problematiskt.  

Elektroniskt material skiljer sig inte nämnvärt från tryckt material  

Beskrivningskategorier rörande elektroniska tidskrifter 
På Uppsala universitet är det numera policy att köpa in elektroniska tidskrifter i 
första hand om det finns tillgängligt.89 Mycket pengar och arbetstid läggs ned på 
elektroniska tidskrifter vid alla de stora universitetsbiblioteken. Det tycks också 
som att bibliotekarierna anser att denna typ av elektroniska resurs är funktionell. 
Ingen av beskrivningskategorierna innehåller uppfattningar som är direkt negativa 
till elektroniska tidskrifter. Hur bra de uppfattas vara varierar dock.      
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Elektroniska tidskrifter är en välsignelse  
Denna beskrivningskategori hyser uppfattningar som är mycket positiva till elek-
troniska tidskrifter. De uppfattas, inom ramen för denna kategori, som helt över-
lägsna den tryckta motsvarigheten. Både när det gäller effektivitet och tillgänglig-
het. Nedan följer två citat som visar goda exempel på denna uppfattning:  

[Elektroniska]Tidskrifter är ju en välsignelse faktiskt för det är så mycket hantering, stora 
mängder och massor. Tidskrifter är verkligen en välsignelse. Tänk att släpa och bära allting 
fram och tillbaka hela tiden, magasinera och härbärgera .90  

[...]det var mycket diskussioner i mitten av nittiotalet då när elektroniska tidskrifter kom, om 
man skulle ha det eller inte och så där. Då var den diskussionen jättestark, men på 
tjugohundratalet är det ju bara så det är. Just när det gäller uppdateringar, snabbhet och 
publiceringen så är det ju självklart med elektroniskt, för tidskrifter är det helt självklart.91  

Det är inte bara jämfört med tryckta tidskrifter som de elektroniska tidskrifterna 
uppfattas som överlägsna, det är även jämfört med e-böcker. Här diskuterar den 
intervjuade bibliotekarien om bibliotekets policy att satsa på elektroniska 
tidskrifter istället för tryckta.     

När det gäller e-böcker så är det inte riktigt där ännu, eftersom det så nytt då. Där kan vi inte 
riktigt lita på vad som ges ut, för det nya ges inte ut elektroniskt och då kan vi inte ha en 
sådan policy. I tidskriftsvärlden är det tvärtom, det nyaste kommer ut först elektroniskt och 
sedan kommer pappret kanske långt senare. Det är också en orsak, vi vill ha det snabbt. 
Sedan är ju elektroniska tidskrifter så enkelt numera. Det är ju så bra format och så, det finns 
ju olika format att välja på och pdfer och sådär, och det gör ju att det är bättre.92  

Det är alltså i kontrast till e-boken som e-tidskriften framstår som en välsignelse 
bland de intervjuade. Den akademiska världen har vant sig vid e-tidskriften och 
föredrar den, men samma sak har inte hänt med e-boken. Dessa två skilda typer av 
elektroniskt material uppfattas som olika när det gäller funktionalitet och 
beskaffenhet.  

En variant på välsignelsetemat, är uppfattningen att lättheten med vilket det 
går att bortse från upphovsrättslagstiftning, är en av orsakerna till att elektroniska 
tidskrifter har så stora fördelar. Uppfattningen tillhör samma beskrivningskategori 
som de övriga, men tar upp något som inte framkommer i övriga intervjumateria-
let.  

Electronic materials let us get so fast and so up-to-date information, so they have more 
advantages actually than printed ones. As you can download all journals for example and 
then it is so easy to disobey the copyright law. So there can be a lot of conflicts with the 
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company, as they are subscribed. You can download all issues of one volume for one journal. 
It is not legal.93 

Något som vore av intresse att följa upp, är i vilken utsträckning möjligheten att 
gå förbi upphovsrättslagstiftningen uppfattas som viktigt för e-tidskrifternas 
funktionalitet. Detta ligger dock utanför ramen för denna uppsats.       

Elektroniska tidskrifter som tillgängliggörs via biblioteket framstår inom 
ramen för denna beskrivningskategori som helt överlägsna det tryckta materialet. 
Övergången till elektroniska tidskrifter uppfattas som en del av en självklar 
utveckling som gör det lättare för både bibliotekarier, studenter och forskare. Den 
elektroniska tidskriftens potential är till stor del redan realiserad, även om det 
finns användare som inte kan eller vill ta del av de detta utan håller kvar vid de 
tryckta tidskrifterna. Oftast handlar det om forskare med en lång karriär som varit 
vana att hantera tryckta tidskrifter.  

Till skillnad från nästa beskrivningskategori, rymmer denna kategori tanken 
att elektroniska tidskrifter fungerar utmärkt både i teori och i praktik.   

Elektroniska tidskrifter har en potential som inte utnyttjas 
Denna kategori innehåller uppfattningar om hur Internet har gett forskarvärlden 
och biblioteken möjligheter som man inte utnyttjat. Kategorin innehåller relativt 
få uppfattningar. E-tidskrifter imiterar till stor del de tryckta tidskrifterna, trots att 
nätet ger helt nya och spännande möjligheter.     

Vi trodde ju när e-tidskrifterna kom att de skulle bli kommunikativa. Att om en artikel 
publicerades skulle man liksom kunna fortsätta prata om den på något sätt, men istället så är 
det som tidskriften håller hårt i det här och så publicerar man ett nytt nummer och så blir det 
en ny artikel men man fortsätter liksom inte på den. Internet skulle kunna göra det möjligt att 
få en lång kedja av kommunikation, istället för att man publicerar ett nytt nummer och nästa 
år kanske ett nytt nummer som fortsätter och citerar.94           
 

Denna uppfattning rymmer en viss besvikelse över att den elektroniska tidskriften, 
trots sina fördelar, inte riktigt levt upp till sin potential. Det är alltså inte så att den 
elektroniska tidskriften uppfattas som sämre en den tryckta eller dras med en 
mängd problem, utan det handlar om att den elektroniska tidskriften kunde vara 
mycket mer. Forskarvärlden som borde vara intresserad av att sprida sina 
forskningsresultat är kanske mer intresserad av att reglera och kontrollera vilken 
status som gäller forskare emellan. En av de intervjuade bibliotekarierna menar att 
systemet, där antalet citeringar avgör värdet på en artikel, kan förklara varför e-
tidskrifternas potential inte har realiserats. Om e-tidskrifterna blev mer dynamiska 
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genom hyperlänkar och kontinuerliga uppdateringar skulle det vara svårt att 
upprätthålla ett sådant system.95   

Elektroniska tidskrifter är funktionella men något har ändå gått 
förlorat  
Denna kategori rymmer uppfattningar som varken uppfattar e-tidskrifter som en 
välsignelse eller som en missad möjlighet. Kategorin innehåller uppfattningar som 
beskriver e-tidskrifterna som funktionella och användbara, men jämfört med den 
tiden då tryckta materialet dominerade uppfattas det som att en dimension 
försvunnit. Biblioteket är inte längre en mötesplats mellan forskare och 
bibliotekarier. Nedan följer ett exempel på denna uppfattningen:  

F: Vad anser du om att universitetsbiblioteket allt mer går över till elektroniskt i stället för 
trycket material?  

G: Ja det behöver ju inte vara någon, någon nackdel, det beror ju på vad det är för 
någonting. När det gäller tidskrifter då finns det ju en stor acceptans över de elektroniska 
tidskrifterna därför att man tycker på forskningssidan till exempel att det är väldig 
lättillgängligt. Och vi sparar ju också pengar på det sättet att vi inte behöver ha hyllutrymme.  

F: Men finns det några nackdelar, det finns ju många fördelar med just tidskriftsartiklar, 
finns det några nackdelar?  

G: Ja det kan det, man kan ju säga som så att rent fysiskt så har det ju den nackdelen med 
sig att forskare som tidigare kom till biblioteket för att tillexempel söka tidskrifter, sätta sig 
och läsa och så de finns på sina arbetsrum numera. Det gäller ju studenter också men vi 
märker tydligt och klart   att  forskarna träffar vi ju inte lika ofta, så vi har ju inte någon 
naturlig mötesplats på det sättet som vi hade tidigare. Och det kan väl vara en nackdel.96  

I denna replikväxling framkommer en motvilligt positiv hållning till elektroniska 
tidskrifter. E-tidskrifter har sina fördelar men det är inte en välsignelse. Forskarna 
vill ha elektroniska tidskrifter och biblioteket sparar utrymme men mötet ansikte 
mot ansikte mellan användare och bibliotekarie går förlorat. Speciellt forskare, 
som kunnat få en viss vana vid att hantera elektroniska tidskrifter, syns inte till i 
biblioteket lika ofta. Att denna utveckling är något som biblioteket och 
bibliotekarierna själva drivit på framkommer i intervjuerna. Denna möjlighet att 
komma åt de elektroniska resurserna tillgängligjorda via biblioteket hemifrån eller 
från sitt kontor, är förstås något som gäller all typ av elektroniskt material. Denna 
typ av material kräver inte användarens fysiska närvaro i biblioteket.   

Sammanfattning av beskrivningskategorier 

Elektroniska tidskrifter är en välsignelse  

Elektroniska tidskrifter har en potential som inte utnyttjas  
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Elektroniska tidskrifter är funktionella men något har ändå gått förlorat  

Beskrivningskategorier rörande elektroniska böcker    
Alla bibliotekarier som intervjuats är ense om att e-boken är problematisk. De 
anser att förlagen begränsar användningen av e-boken genom att exempelvis inte 
tillåta utskrifter av mer än en sida åt gången eller genom att tvinga på biblioteken 
titlar som inte är intressanta genom att sälja stora paket. Jämfört med annan typ av 
elektroniskt material uppfattas e-böcker som omgärdad av mycket fler 
begränsningar och med en sämre funktionalitet. Skillnaden mellan de två 
beskrivningskategorierna relaterade till denna aspekt ligger inte i hur de specifika 
problemen som åtgärdar e-böckerna uppfattas, utan i vilken potential för 
funktionalitet som anses finns hos e-boken.      

Problematiskt i grunden men kan bli bättre i och med den tekniska 
utvecklingen.  
Inom ramen för denna beskrivningskategori ryms uppfattningar om e-böcker som 
en elektronisk resurs med begränsad funktionalitet för användarna. Även om e-
boken och tekniken skulle fortsätta att utvecklas så räcker det inte för att göra den 
lika funktionell som e-tidskriften. I detta citat framkommer tydligt uppfattningen 
att e-boken i grunden är en sämre idé än e-tidskriften:  

Jag har svårt att tro att e-böcker kommer att bli en lika stor hit som tidskriftsartiklar. Men 
man kan tänka sig vissa delar, just encyklopedier har vi ju redan sett att det är väldigt 
praktiskt. Och i böcker man behöver söka fakta aktivt, kanske bara ta del av en del av boken, 
där är det ju väldigt bra att kunna söka i e-böckerna. Det saknar man när det gäller böcker, att 
kunna söka inne i en bok. Så det har ju definitivt fördelar, men bättre läsmöjligheter och 
bättre möjlighet att välja individuella titlar, det måste till.97 

Inte heller när det gäller det tryckta materialet står sig e-boken speciellt bra. Den 
tryckta boken anses överlägsen den elektroniska: 

[...]de flesta människor, om man tar böcker till exempel vill ändå läsa en [tryckt] bok och jag 
tror att det kommer att förbli så.98  

Uppfattningar inom denna kategori grundar sig inte enbart på funktionaliteten hos 
e-boken som finns idag, utan mycket på vad som kan förväntas av e-boken i 
framtiden. Eftersom e-boken verkar uppfattas ha många nackdelar finns det stora 
förbättringar att göra, men det räcker alltså inte.  
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Bra idé i grunden som kan bli bättre i och med den tekniska 
utvecklingen. 
Inom ramen för den andra beskrivningskategorin ryms uppfattningen att e-boken 
har en enorm potential som kommer realiseras i och med den tekniska 
utvecklingen. Vid en jämförelse med citatet ovan framstår skillnader i 
uppfattningar mellan kategorierna väldigt klart i detta citat:  

Men bara tekniken blir lite bättre så tror jag att då kommer de, då kommer folk att föredra e-
boken framför tryckt men vi är inte riktigt framme.99  

Inom ramen för denna kategori finns det även plats för uppfattningen att den 
tryckta boken kommer att leva kvar parallellt med den elektroniska. Trots att den 
elektroniska kommer att bli ”oslagbar” i och med att tekniken utvecklas kommer 
den tryckta boken att stå starkt ännu under lång tid menar en av de intervjuade.  

Det skulle finnas en bättre läsare så att det var lika trevligt som att läsa en vanlig tryckt bok, 
så skulle, ja då skulle det bli oslagbart.100 

Det är alltså helt motsatta uppfattningar som framkommer i denna kategori, 
jämfört med uppfattningarna i den förra kategorin. Även i nästa replikväxling 
skiner en starkt positiv hållning till e-boken igenom. E-boken som idé uppfattas 
som något mycket bra, trots att det i praktiken finns många nackdelar med e-
boken just nu. I kategorin ovan uppfattades e-boken tvärtom som en medelmåttig 
idé med en hel del praktiska fördelar. Intressant är att relationen mellan e-böcker i 
teorin och e-böcker i praktiken framstår som svag inom båda dessa kategorier. Det 
är inte e-bokens funktionalitet som avgör om den uppfattas som en god idé eller 
inte.       

F: men om vi tar e-böcker? 
K: Ja det är ju väldigt mycket nackdelar med det, men det är just för att det är restriktioner 

på dem. Inte själva idén 101 

Olika uppfattningar vad gäller funktionaliteten hos e-boken som den ser ut i idag, 
placeras ändå inom samma beskrivningskategori, eftersom fokus är så starkt 
riktad mot framtiden i diskussionen om e-böcker. För att först visa på den skillnad 
som finns inom denna kategori vad det gäller e-bokens funktionalitet, kan detta 
citat jämföras med citatet ovan: 

[...]de e-bokspaketen vi har inom våra ämnen kan hur många som helst vara inne samtidigt. 
Jag tycker att det fungerar väldigt bra för just speciellt uppslagsverk och sådant i elektronisk 

                                                 
99 A, s. 4. 
100 KO, 2008-03-17, s. 4.  
101 K, s. 3. 

 35



form, att man kan slå upp och sedan också att man kan söka i fulltexten i en massa böcker 
samtidigt. Sedan finns det ofta ganska mycket interaktiva grejer. man kan gå in och ändra 
koordinater i diagram och få ut resultat av det och man kan hämta exportera information, 
tabeller och skriva in olika kokpunkter och olika världen och sådant där som, som blir lättare 
när det är elektroniskt.102 

Även om de uppfattningar som ingår i denna kategori skulle kunna delas upp i 
ytterligare underkategorier beroende hur stor andel nackdelar respektive fördelar 
som uppfattas finnas hos e-böcker, så är den ändå en gemensam syn på e-böcker 
som ligger i grunden: E-böcker har en del fördelar och en del nackdelar men har 
en potential som kommer att realiseras när tekniken utvecklas.  

Sammanfattning av beskrivningskategorierna 

Problematiskt i grunden men kan bli bättre i och med den tekniska utvecklingen.  

Bra idé i grunden som kan bli bättre i och med den tekniska utvecklingen.  

Beskrivningskategorier rörande databaser  
Databaser kan se ut på en mängd olika sätt. Det finns renodlade databaser som 
exempelvis Nationalencyklopedin och Dagdok (FN material). E-tidskrifter och 
ibland e-böcker är dock också organiserade i databaser, så databaser blir en aspekt 
av elektroniskt material som berör i princip alla typer av elektroniskt material. De 
intervjuade bibliotekarierna diskuterar databaser som databaser oavsett om 
innehållet är e-böcker eller fakta om länder. Databasen är ett sätt att organisera 
elektroniskt material på, men det är också en typ av elektroniskt material i sig 
själv.  

Databasen är en välutvecklad elektronisk resurs som kräver mycket 
osynligt arbete 
Den första beskrivningskategorin kan sägas bestå av uppfattningar som är väldigt 
positiva till databasen. Databasen ses som den mest utvecklade och avancerade 
typen av elektroniskt material. Särskilt gäller detta vid en jämförelse med e-
boken. Uppfattningen blir tydligt i följande citat, där e-bokens förvandling eller 
utveckling till en databas ses som något mycket positivt. 

Det finns ju e-boksplattformar idag som du kan utnyttja som en databas och där du kan lägga 
in egna kommentarer, du kan markera avsnitt som du vill ha i din uppsats, där du kan göra 
anteckningar. Så e-bokspubliceringen är väl bara i sin första fas fortfarande och den är 
ojämn, så att vissa e-boksleverantörer ligger framme som, Springer till exempel, som har 
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indexerat varje kapitel i sina e-böcker, och du kan nå dem via Google kapitelvis Du kan 
använda dem som en databas så att alla kan läsa samtidigt.103  

En av de stora fördelarna med elektroniskt material för både användare och 
bibliotekarier, är att allt elektroniskt material finns tillgängligt från alla 
nätuppkopplade datorer dygnet runt. Detta gör dock att bibliotekariernas arbete 
blir mer osynligt. När biblioteket själv har kontroll över materialet är det en sak 
men när materialet finns tillgängligt via externa databaser kräver det en ständig 
vaksamhet från bibliotekariernas sida på förändringar i de elektroniska 
samlingarna.     

[...]även forskarna tror ju att databaserna bara finns där men någon måste ju göra jobbet som 
vi sa tidigare. Allt administreras, man ska köpa in och sköta avtalet och uppdatera plattformar 
och titlar och det är precis lika mycket jobb som tidigare, men arbetsflödet är ett helt annat.104 

Bibliotekarien får en otacksam roll när arbetsbördan förblir den samma men det 
synliga arbetet blir mindre.  

Databasen i sig är en bra elektronisk resurs som försämras av att varje 
enskild databas kräver unik kunskap  
Uppfattningarna i den andra beskrivningskategorin är inte lika positiva till 
databasen utan ser ett stort problem i att varje databas har sina egna sätt att 
organisera samlingarna. Framför allt handlar det om olika sätt att söka på men 
egentligen kan i princip allt skilja sig åt från en databas till en annan.     

Databasen uppfattas som något användbart, men den framstår inte som den 
mest avancerade formen av elektroniskt material på samma sätt som i kategorin 
ovan. Databaser uppfattas inom ramen för denna kategori ha tydliga nackdelar, 
vilket syns i denna replikväxling: 

F: Ser du några nackdelar med databaser? 
G: Ja nackdelarna det är ju naturligtvis det du var inne på förut att man undrar om det ska 

behöva vara så här komplicerat att hantera dem, för det är det ju ofta. Det tycker vi också som 
jobbar med det. Och må vara då att det är lite mera komplicerat än vad man är van vid vad 
gäller google, men man kunde ju åtminstone samordna dem så att svårigheterna är desamma. 
Att man kan ha ett sökspråk, man kan ha ett sätt att söka avancerat och hantera olika typer av 
material och så vidare. Så att man inte har så olika sätt att hantera de här. För det är ju väldigt 
svårt, att man ska behöva läsa in sig på varje enskild resurs på det sättet.105 

Databaser av olika typer ägs och tillhandahålls av en rad olika aktörer som alla 
har sitt sätt att utforma och presentera databaserna på. Dessutom kan stora 
ändringar ske från en dag till en annan i databasernas utseende och struktur. Detta 
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ställer stora krav på bibliotekariernas flexibilitet, för att inte tala om de kraven 
detta ställer på användarna.         

Man får ha vissa områden som man kan och på andra så får man ta hjälp av någon annan som 
kan bättre. Men för forskaren så är det ju betydligt färre[databaser], alltså de kan ju lätt lära 
sig det som passar deras behov. Det är ju när man ska gripa över ett brett fält som det blir så 
mycket att man inte kan greppa allt ihop [...].106 

Sammanfattning av Beskrivningskategorier  

Databasen är en välutvecklad elektronisk resurs som kräver mycket osynligt 
arbete 

Databasen i sig är en bra elektronisk resurs som försämras av att varje enskild 
databas kräver unik kunskap  

Avslutande kommentar  
Två grunduppfattningar kan sägas genomsyra hela intervjumaterialet. Den ena 
uppfattningen är att elektroniskt material är ett måste för universitetsbiblioteket.  
Den andra är att elektroniskt material är kopplat till nutid och framtid inte till då-
tid. Dessa grunduppfattningar syns inte lika tydligt i alla beskrivningskategorierna 
men de finns alltid där. Denna typ av grunduppfattningar kan liknas vid en sam-
talsdiskurs och är ett resultat av analysen som inte är strikt fenomenografisk. 
Dock väljer jag att ta fasta på resultatet ändå, eftersom dessa grunduppfattningar 
framträdde så tydligt under min analys. I den andra delen av analyskapitlet 
återkommer jag till dessa grunduppfattningar.  

Den hierarkiska ordningen i utfallsrummet 
De beskrivningskategorier som redovisats ovan är det huvudsakliga resultatet av 
undersökningen. I detta avsnitt ska jag kort beskriva kategoriernas inbördes 
förhållande. Vilket system, av de tre som beskrivits i metodavsnittet ovan, som 
bör användas beror på hur undersökningen ser ut.  

I det här fallet är det ett hierarkiskt system som passar bäst, därför att 
aspekten ”Beskrivningskategorier rörande elektroniskt material i stort” befinner 
sig uppenbart på en annan abstraktionsnivå än de övriga aspekterna. Denna aspekt 
handlar om det elektroniska materialet som helhet, de tre övriga aspekterna är 
delar av denna helhet. Kanske är denna aspekt också något mer än bara summan 
av sina delar, möjligen handlar det också om elektroniskt material som en idé. Jag 
återkommer till denna diskussion i det avslutande avsnittet. 
                                                 
106 M, s. 6. 
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Det är alltså aspekterna som ordnas hierarkiskt och inte beskrivningskategori-
erna. Beskrivningskategorierna ges samma värde inom varje aspekt. Inte heller 
bestämmer jag något samband mellan beskrivningskategorier tillhörande olika 
aspekter, eftersom de olika aspekterna också kan ses som olika delar av det feno-
men jag vill studera.  

 
Beskrivningskategorier rörande elektroniskt material i stort (nivå1) 

Elektroniskt material är något naturligt.  

Elektroniskt material är något ofrånkomligt men problematiskt.  

Elektroniskt material skiljer sig inte nämnvärt från tryckt material.  
 

Beskrivningskategorier  rörande elektroniska tidskrifter (nivå2) 

Elektroniska tidskrifter är en välsignelse  

Elektroniska tidskrifter har en potential som inte utnyttjas.  

Elektroniska tidskrifter är funktionella men något har ändå gått förlorat.  
 

Beskrivningskategorier  rörande elektroniska böcker (nivå2)  

Problematiskt i grunden men kan bli bättre i och med den tekniska utvecklingen.  

Bra idé i grunden som kan bli bättre i och med den tekniska utvecklingen.  
 

Beskrivningskategorier  rörande databaser (nivå2)  

Databasen är en välutvecklad elektronisk resurs som kräver mycket osynligt 
arbete. 

Databasen i sig är en bra elektronisk resurs som försämras av att varje enskild 
databas kräver unik kunskap.  

Detta avsnitt avslutar den rent fenomenografiska delen av analysen. I den andra 
delen av analysen kommer resultatet av den fenomenografiska undersökningen 
sättas in i ett castellskt perspektiv samt jämföras med tidigare forskning.  
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Återkoppling till tidigare forskning och till 
Castells teorier  

Ett bibliotek med bibliotekarier som kan omprogrammera sig och ställa om inför 
alla de olika typer av uppgifter de får, blir en nod i nätverkssamhället. Synen på 
biblioteket som nod och bibliotekarierna som nätverkare, är två viktiga 
utgångspunkter för denna uppsats. En nod är en knutpunkt där informationen 
flödar tjugofyra timmar om dygnet. På detta sätt ger universitetsbiblioteken access 
till sina elektroniska samlingar utan hänsyn till tid eller plats, de tillgängliggör 
materialet i flödesrummet. Detta är en arbetsuppgift som kräver mycket tid, arbete 
och flexibilitet. Så här uttrycker en av de intervjuade bibliotekarierna det: 

Det här att access ständigt ska fungera, det kostar tid att skapa access och det kostar tid att 
upprätthålla access. Resurser flyttar mellan olika leverantörer och leverantören gör 
förändringar i sina länkar. Det är jättemycket sådant här att hålla koll på.107  

I denna andra del av analysen kommer jag på detta sätt att försöka placera in 
beskrivningskategorierna, som framkom i den förra delen av analysen, i den 
kontext som nätverkssamhället utgör. Jag kommer också att diskutera 
kategorierna i relation till tidigare forskning. Denna del av analysen är upplagd på 
så sätt att diskussionen utgår från aspekterna av elektroniskt material.   

Elektroniskt material i stort 
Bibliotekariernas uppfattningar av elektroniskt material formas i ett sammanhang 
där de ansvarar för informationsförsörjningen till både forskare och studenter. 
Bibliotekarierna är främst förmedlare av information medan forskare och 
studenter är producenter och konsumenter. Alla dessa tre grupper befinner sig i 
noden och har tillgång till och använder sig av samma elektroniska material. De 
har alla tillgång till samma nätverk. Hur de tre gruppernas olika positioner 
påverkar deras uppfattningar om det elektroniska materialet ligger utanför denna 
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uppsats syfte. Dock kan detta vara värt att hålla i minnet att bibliotekarier har en 
unik position inom noden.  

Den forskning som redovisades tidigare i uppsatsen angående attityder till 
elektroniskt biblioteksmaterial som helhet, gällde collegestudenter och universi-
tetsstudenter och inte bibliotekarier, två grupper med lite olika syn på elektroniskt 
material.  

De brittiska collegestudenterna var jämförelsevis positiva medan de kinesiska 
universitesstudenterna var lite mer negativa. Mest intressant i det här samman-
hanget var att studenterna vid det kinesiska universitetet hade så pass lite kunskap 
om elektroniska resurser samt att de såg bundenheten till datorn som ett stort 
hinder. Detta trots att deras bibliotek satsat stort på elektroniska resurser under 
2000-talet.108 

Det finns inte utrymme att här utröna huruvida detta universitet verkligen är 
att betrakta som ett välfungerande universitet, en förutsättning för att universitetet 
ska kunna betraktas som en nod i ett castellskt perspektiv. Universitetet finns 
exempelvis inte med på en lista över Kinas främsta universitet.109 Dock kan det 
vara intressant att notera en viss skepsis till elektroniskt material vid detta 
kinesiska universitetsbiblioteket. Man skulle kunna anta att de studenter som ser 
en del nackdelar med de elektroniska resurserna delar de uppfattningar som 
återfinns i beskrivningskategorin ”Elektroniskt material är något ofrånkomligt 
men problematiskt”. En kategori där skeptisk hållning till elektroniskt material 
samsades med en uppskattning för det som faktiskt var funktionellt. En del av 
studenterna hamnar dock, genom att de föredrar tryckt material och inte ens har 
tillgång till nätverket, mycket långt ifrån bibliotekariernas uppfattningar. Men då 
studien skiljer sig så mycket från min undersökning är det vanskligt att dra några 
större växlar av detta. Man bör också komma ihåg att många av studenterna angav 
att de visste lite om elektroniska resurser, något som knappast gäller för de 
bibliotekarier som jag har intervjuat. Människor som inte har tillgång till 
flödesrummet har förstås svårt att ha positiva uppfattningar om elektroniskt 
material. Den skeptiska hållningen var som störst bland studenter i början av sin 
utbildning. En position där de inte ännu tillägnat sig den utbildning som krävs för 
att bli vad Castells kallar nätverkare.  

Universitetsbiblioteken relevanta för denna uppsats är anslutna till 
flödesrummet och de bibliotekarier som arbetar där kan knappast helt avfärda 
elektroniska resurser. Något som förenar de tre beskrivningskategorierna 
relaterade till aspekten elektroniskt material i stort, är uppfattningen att 
elektroniskt material är en ofrånkomlig del av det moderna universitetsbiblioteket. 
Även inom ramen för den mest skeptiska av dessa tre beskrivningskategorier 
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uppfattas elektroniskt material som något ”ofrånkomligt men problematiskt”. En 
bibliotekarie ger uttryck för denna grunduppfattning på följande sätt: 

[...] men man ska ju också kunna välja om man vill ta del av elektroniska media. Jag tror inte 
att man kan tänka sig en framtid där de inte finns med, men jag tror att det kanske blir en 
bättre balans.110 

Även kategorin ”Elektroniskt material skiljer sig inte nämnvärt från tryckt 
material” genomsyras av denna grunduppfattning. Möjligheterna har ökat i och 
med den tekniska utvecklingen men förhållningssättet är detsamma.  

Elektroniskt material, ja allt som har att göra med informationsteknologin, 
uppfattas som något mer än sitt innehåll. Elektroniskt material är en del av 
framtiden, och som sägs i citatet ovan, det är omöjligt att tänka sig en framtid utan 
elektroniskt material. I ett castellskt perspektiv är det nätets logik som dominerar 
hela samhället och endast de personer, institutioner eller nationer som är 
närvarande i flödesrummet räknas.  Det är i flödesrummet där den mest 
sofistikerade kunskapen genereras, kunskap som är en källa till makt och välstånd.  

Ett universitetsbibliotek är en nod så länge det genererar information relevant 
för nätverket, dvs. högkvalitativt elektroniskt material. Uppsala universitet och 
Billkent university konkurrerar som noder med andra noder och att stå utanför 
nätverket är otänkbart för dessa organisationer. Varken forskare eller studenter 
skulle vara intresserade av ett universitet som inte var en nod. Biblioteken är 
alltså, för sin fortsatta existens, tvungna att hela tiden återskapa sig som noder, 
och bibliotekarierna befinner sig mitt i denna ständigt pågående process. Det är 
inte konstigt att de upplever elektroniskt material som en ofrånkomlig del av det 
nutida och framtida universitetsbiblioteket.  

Eftersom närvaron i flödesrummet, i ett castellskt perspektiv, är nödvändig för 
ett universitetsbibliotek, är det inte främst funktionaliteten av olika typer av 
elektroniskt material som driver biblioteket att ta plats i nätverket. Oavsett hur e-
boken eller e-tidskriften står sig jämfört med sina tryckta motsvarigheter så är det 
elektroniskt material som befinner sig i flödesrummet. Det elektroniska är helt 
enkelt mer värt en det tryckta på en samhällelig nivå. Enligt både Vitiellos artikel 
om bibliotekspolicy och lagstiftning i Europa och Anttiroiko och Savolainens 
artikel om bibliotekspolitik i Finland och Storbritannien framkommer hur 
biblioteket beskrivs av politiker som en viktig del av nätverkssamhället. Detta kan 
få konsekvenser för ett bibliotekarieyrke som är i ständig förändring: 

Jag vet ju att jag deltagit i något seminarium där man har pratat om det här och då var det 
något bibliotek där man hade delat upp det, det var ett stort bibliotek. Då var det vissa som 
jobbade med e-media och andra som jobbade med trycka tidskrifter och tryckta böcker och 
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då upplevde man hade blivit ett a och ett b-lag. Att det som värderades var det nya och inte 
att katalogisera tryckta böcker eller låna ut.111  

Även om detta är en enskild anekdot så är det inte orimligt att tänka sig att 
bibliotekarier som främst hanterar elektroniskt material får högre status än de som 
inte gör det. På ett universitetsbibliotek av det slag som är relevant för denna 
uppsats, måste dock alla bibliotekarier hantera elektroniskt material i någon 
omfattning.    

Skillnaderna mellan de tre kategorierna är något som kräver en närmare 
analys av de intervjuades bakgrund. I ett castellskt perspektiv är det positionen i 
noden som är intressant. En plats som kräver att bibliotekarierna hanterar 
elektroniskt material.   

Även om elektroniskt material är ett måste för ett välfungerande 
universitetsbibliotek så är materialets faktiska funktionalitet eller brist på 
funktionalitet något som universitetsbibliotekarierna ändå konfronteras med 
dagligen. Den elektroniska tidskriften är den typ av elektroniskt material som 
genererat de mest positiva uppfattningarna i min undersökning.  

Elektroniska tidskrifter  
Att e-tidskrifter har en stor funktionalitet är en uppfattning som löper igenom alla 
tre beskrivningskategorier relaterad till aspekten elektroniska tidskrifter. Den 
forskning som finns på området, som dock främst handlar om studenters syn på e-
tidskrifter, visar också att framför allt tillgängligheten anses vara en av mediets 
största fördelar.  

De mest positiva uppfattningarna hos bibliotekarierna beskriver till och med 
e-tidskriften som en välsignelse. Men även om e-tidskriften uppfattas ha många 
fördelar finns det alltså en beskrivningskategori som rymmer uppfattningar om en 
outnyttjad potential hos detta medium.  

Enligt Castells gör kommunikationsteknologin, som utgör basen i 
nätverkssamhället, att större mängder information kan bearbetas och distribueras 
än någonsin tidigare.112 Men Castells menar dock att tekniska innovationer inte 
nödvändigtvis behöver utnyttjas bara för att de finns.113 E-tidskriften skulle kunna 
vara ännu mer funktionell om forskarvärlden exempelvis i större utsträckning lade 
ut sina artiklar fritt tillgängligt på nätet, i vad som kallas Open Access. Enligt en 
bibliotekarie är det forskarna som är ovilliga att publicera Open Access därför att 
de då tror sig förlora det viktigaste instrumentet för att mäta akademisk framgång.   
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Det är ju så viktigt för dem det här hur många citeringar man har i andra artiklar och det är ju 
mätbart och det är väldigt viktigt i deras forskarkarriär. Man har inte riktigt hittat en form 
som skulle ge dem samma poäng, Jag menar nu får de ju nästan poäng för att de har en hög 
citatnivå.114  

En annan av de intervjuade bibliotekarierna beskriver hur studenternas 
åsidosättande av upphovsrätten gör e-tidskriften funktionell. Det finns alltså 
begränsningar hos e-tidskrifterna som inte har med tekniken i sig att göra, utan 
beror på begränsningar skapade av framför allt förlagen.115  

Den tredje beskrivningskategorin rymmer uppfattningen att utvecklingen mot 
allt mer elektroniska tidskrifter innebär att mötet öga mot öga mellan bibliotekarie 
och användare håller på att gå förlorat. Enligt Castells präglas flödesrummet just 
av att människor kan handla i realtid oberoende av tid och rum. Det fysiska mötet 
mellan bibliotekarier och användare är i ett Castellskt perspektiv ineffektivt, när 
det gäller att tillgängliggöra elektroniskt material. Även om flödesrummet är 
platsen där bibliotekarien kan agera som nätverkare betyder det inte att alla trivs 
med de sociala konsekvenser detta får. Nätverkssamhället ställer hårda krav på 
dem som befinner sig i noderna  

Elektroniska böcker  
Uppfattningarna som framkommer i uppsatsen, i båda beskrivningskategorierna, 
beskriver e-boken som mindre funktionell än både tryckta böcker och e-
tidskrifter. Denna uppfattning om e-bokens begränsade funktionalitet delar 
bibliotekarierna med de studenter som ingick i den studie som redovisats ovan. 
Vad som är mer intressant är att uppfattningarna som framkommer i denna 
uppsats överensstämmer med det synsätt som bibliotekarierna i de två tidigare 
uppsatserna uppvisar. 

Folkbibliotekarierna, intervjuade i Andreassons uppsats, ansåg att tekniken 
måste utvecklas för att e-boken skulle kunna slå igenom på allvar. 
Universitetsbibliotekarierna på KB, intervjuade i Ljusbergs uppsats, trodde inte 
att e-boken skulle slå igenom inom överskådlig tid.  

Båda beskrivningskategorierna relaterade till denna aspekt rymmer 
uppfattningar om hur e-boken kan förbättras med teknisk utveckling. Det som 
skilde de två kategorierna åt var hur e-boken uppfattades som idé, om det var en i 
grunden problematisk idé, eller om det var en bra idé i grunden. E-boken skulle 
kunna se ut på många sätt men liknar till stor del den tryckta boken med sin 
linjära text och statiska konstruktion. Med de möjligheter som Internet ger vad 
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gäller interaktion och hypertext finns det de forskare som hävdat att e-boken inte 
ens var en bra idé från början.116 

Uppfattningarna inom ramen för en av beskrivningskategorierna kommer 
alltså nära en sådan syn på e-boken. Dock är bibliotekariernas uppfattningar i 
denna kategori inte lika avfärdande utan tillskriver e-boken en del fördelar. Båda 
kategorierna relaterade till denna aspekt av elektroniskt material ser en potential i 
e-boken.  

Något som genomsyrar båda dessa kategorier är uppfattningen att e-böcker är 
kopplat till framtiden medan tryckta böcker är mer kopplade till det förgångna.  
Detta citat visar detta på ett subtilt men tydligt sätt.  

Om man tänker på e-böcker, om man scannar in alla rariteter och sådant här som inte ska 
hålla på slipas på då blir det ju tillgängligt på ett helt annat sätt för alla möjliga. Annat än om 
du ska sitta med vita vantar och bläddra i något ovärderligt manuskript någonstans.117 

Denna typ av åtskillnad, på elektroniskt och tryckt material, diskuterades även när 
det gällde elektroniskt material i stort. I nätverkssamhället är det de elektroniska 
nätverken som dominerar samhället och för människor som befinner sig mitt i en 
nod är det av största vikt att behålla denna plats i nätverket. Och eftersom en 
tryckt bok inte existerar alls i flödesrummet, enligt den binära logiken som gäller 
där, är en e-bok mer värd än en tryckt bok i nätverket. Därför är det intressant att 
även de positiva uppfattningarna om e-boken som idé, också innehåller en ganska 
negativ syn på e-bokens funktionalitet i dagsläget. 

Precis som när det gäller e-tidskrifter är det viktigt att komma i håg att 
uppfinningar eller innovationer inte nödvändigtvis behöver användas på ett visst 
sätt bara för att de existerar. Internet öppnar som sagt helt nya möjligheter vad 
gäller kopplingar mellan olika dokument men som e-boken ser ut nu utnyttjar den 
inte dessa möjligheter i någon större utsträckning. Jämfört med e-tidskriften är e-
boken behäftad med en mängd problem. 

Ofta får man inte skriva ut någonting nästan, kanske fem procent max. Och alla förlagen har 
sina egna regler, en del måste man använda speciella läsare för att kunna läsa. Och även om 
det inte kostar extra så är det alltid en installation som måste göras och det går kanske inte att 
göra på alla datorer för man har brandväggar och annat. Det är lite svårt att få folk att köpa 
dem för vi har, som jag sa tidigare, inte alltid det nyaste. Utan man släpper ofta andra böcker 
som e-böcker än de som är mest attraktiva. Kursböcker till exempel, där har vi inte de bästa 
kursböckerna i e-boksform.118 

Trots detta fortsätter e-boken alltså att väcka entusiasm bland bibliotekarier men 
också en hel del frustration. Även inom en nod finns det utrymme för olika 
uppfattningar om elektroniskt material. Castells teorier är heller på intet sätt 
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deterministiska. Att e-boken trots begränsad teknisk utveckling och funktionalitet 
fortfarande är en del av vardagen på universitetsbiblioteken, måste ändå ses mot 
bakgrund av det tryck som nätverkssamhället utövar på bibliotekarier och på 
universitetsbiblioteket som nod.     

Databaser  
Gemensamt för båda beskrivningskategorierna relaterade till denna aspekt av 
elektroniskt är uppfattningen att databaser kräver en stor mängd arbete. De flesta 
databaser produceras och levereras av aktörer utanför biblioteket, vilket innebär 
att bibliotekarierna hela tiden måste hålla uppsikt över eventuella förändringar i 
utbudet.  

Databaser kommer med nya versioner och det kräver kompetensutveckling hela tiden. Det 
kräver att personalen hänger med annars kan vi inte visa användaren om vi inte kan själva 
kan använda den. Och det kanske kräver att man måste göra någon förändring på 
webbplatsen.  Den här databasen är inte längre en databas med tidskrifter den här innehåller 
e-böcker, den innehåller rapporter, den har plötsligt förändrats och blivit något helt annat än 
vad det har varit från början. Vi får ständigt medelanden om att nu har vi lagt till det här och 
nu finns den i ny version och nu vill vi komma och ge en kurs hur ni ska använda den nu.119 

Flexibilitet och förmågan att förvandla ny information till för nätverket relevant 
kunskap är grundläggande för nätverkaren. Citatet visar hur universitetsbiblio-
tekarien hela tiden måste förändra bibliotekets webbsidor för att de ska leda an-
vändarna till den elektroniska information de söker. Ämnesguider och länkar 
måste vara uppdaterade. De måste ena dag uppdatera sin kunskap om exempelvis 
databaser för att andra dagen förmedla den till användarna.  

Det mesta av den elektroniska informationen, tillgängliggjord vi 
universitetsbiblioteken, är organiserad i databaser. En databas kan rymma stora 
mängder information. Information som genom att vara elektronisk och befinna sig 
i flödesrummet möjliggör mycket avancerade sökningar. Jämfört med e-boken är 
alltså databasen en typ av elektroniskt material som till större del utnyttjar de 
möjligheter som Internet ger. Det går knappast att jämföra en databas med ett 
register i tryckt form när det gäller funktionalitet. Men inte heller databaserna 
utnyttjas till fullo, enligt de uppfattningar som ingår i den ena 
beskrivningskategorin relaterad till aspekten databaser. Varje databas uppfattas ha 
sina egna regler för hur man exempelvis gör avancerade sökningar. Detta medför 
att det tar mycket tid att lära sig varje enskild databas, istället för en mer generell 
kunskap som kunde appliceras på flera databaser.  
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Den andra beskrivningskategorin innehåller också uppfattningar som 
tillskriver databaserna vissa problem, eller rättare sagt effekterna av databaserna 
uppfattas som ett problem. När användarna kan nå databaserna från hemmet eller 
från arbetsplatsen blir bibliotekariernas arbete mindre synligt. Bibliotekarierna 
uppfattar att inte ens forskarna alltid vet att det är bibliotekarier som administrerar 
och hanterar databaserna som de kan nå via sina datorer. Eller som en 
bibliotekarie skämtsamt uttryckte det: 

[...]because we can be jobless. Now we are teaching but in future maybe we may not be 
teaching anymore. Most probably our salary will be given to databases and--.120  

I nätverkssamhället har bibliotekarierna inte monopol på informationskompetens, 
de måste hävda sin yrkesroll och kompetens gentemot både privata företag och 
enskilda människor. The internet movie database och Wikipedia är exempel på 
databaser som är fritt tillgängliga via nätet. För att behålla sin plats i noden måste 
bibliotekarier visa att de behövs, något som alltså försvåras av att kopplingen 
mellan användare och biblioteket som fysisk plats blir allt svagare.  

Slutdiskussion  
I nätverkssamhället är kunskap den viktigaste källan till makt och kunskap 
genereras mest effektivt i nätverkets noder. Genom de noder som de 
välfungerande universiteten utgör flödar stora mängder elektronisk information 
som genom universitetsbiblioteken blir tillgängliga för alla som har tillgång till 
nätverket. Dessa noder är funktionella för nätverket och behåller sin plats som nod 
så länge de genererar akademisk kunskap och producerar studenter och forskare 
med förmågan att hantera sofistikerad information.  

Den plats där den dominerande formen av mänskligt handlande sker på är 
flödesrummet, en virtuell plats i avsaknad av tid och rum. 
Universitetsbibliotekarien spenderar allt mer av sin tid och sitt professionella 
kunnande i flödesrummet. De skapar ämnesguider, e-tidskriftslistor och chattar 
med användare. De hanterar alltså dagligen bibliotekets elektroniska material. De 
uppfattningarna som framträder hos bibliotekarierna uppstår i en kontext där det 
elektroniska är högre värderat än det tryckta eftersom nätets logik är dominerande 
i nätverkssamhället. En underliggande uppfattning som genomsyrar hela 
intervjumaterialet är grunduppfattningen att elektroniskt material är en 
ofrånkomlig del av det moderna universitetsbiblioteket.  

Hanteringen av elektroniskt material är nödvändig för bibliotekarien som 
nätverkare. Utan detta arbete förpassas bibliotekarien till den stora massan av 
                                                 
120 B, s.4. 
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utbytbara arbetare som saknar förmågan att omvandla information till för 
nätverket relevant kunskap. I nätverkssamhället är bibliotekarierna dock inte 
ensamma om att hantera och förmedla stora mängder elektronisk information, 
andra både företag och privatpersoner konkurrerar med bibliotekarierna om detta. 
Bibliotekarierena måste kolonisera ett nytt område i flödesrummet när det fysiska 
biblioteket minskar i betydelse. Som nämndes tidigare i uppsatsen kan 
bibliotekariernas ökade närvaro i flödesrummet paradoxalt nog leda till liknande 
problem som om de inte befann sig där alls. Om inte forskare eller studenter 
uppfattar att det arbete som bibliotekarierna gör är viktigt får biblioteket svårare 
att finansiera sin verksamhet. I flödesrummet syns inte det arbete bibliotekarierna 
gör lika tydligt som det gör i det fysiska biblioteket.  

En viktig uppgift för bibliotekarier i nätverkssamhället är alltså att visa för 
omvärlden hur de arbetar mitt i en nod och att de gör ett centralt arbete för denna 
nods funktionalitet. Universitetets position som nod i nätverket är beroende av 
universitetets förmåga att generera kunskap. Denna kunskap kan inte flöda genom 
noden utan att bibliotekarien, nätverkaren, hanterar informationen och styr den 
rätt. 

Jag avslutar med att presentera en hypotes för eventuell framtida forskning. 
Hypotesen är ett resultat av diskussionen i denna andra del av analysdelen.  

Hypotesen berör orsakerna till varför universitetsbibliotekarierna har 
grunduppfattningen att elektroniskt material är en ofrånkomlig del av 
universitetsbiblioteket och att elektroniskt material har en stark koppling till 
framtiden. Bibliotekarierna verkar i en miljö, hybridbiblioteket, där handlande 
som sker i flödesrummet är mer värt än det handlande som sker i det fysiska 
biblioteket. Det är i flödesrummet som kunskap genereras mest effektivt. Detta är 
en logik som präglar hela nätverkssamhället, men eftersom universitetsbiblioteken 
befinner sig mitt i en av nätverkets noder är denna logik starkare här. Biblioteket 
som plats glider sakta över i flödesrummet och denna process sätter ramarna för 
bibliotekariernas uppfattningar om elektroniskt material.  

 

 48



Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var tvådelat. Det var dels att undersöka uppfattningar 
hos universitetsbibliotekarier om elektroniskt material tillgängliggjort via 
biblioteket, det var dels att diskutera dessa uppfattningar i ljuset av tidigare 
forskning samt Castells teorier om nätverkssamhället. Den första delen av syftet 
genomfördes genom en fenomengrafisk undersökning, i vilken sju universitets-
bibliotekarier intervjuades. Den andra delen av syftet genomfördes genom att i en 
diskussion knyta beskrivningskategorierna och de medföljande uppfattningarna 
till tidigare forskning och framför allt till Castells idéer om nätverkssamhället.      

Nätverkssamhället består av en mängd elektroniska nätverk där Internet utgör 
den grundläggande infrastrukturen. Nätverken hålls samman av noder som endast 
existerar så länge de är funktionella för nätverket, funktionella genom att generera 
för nätverket relevant information. Väl fungerande universitet och 
universitetsbibliotek är att betrakta som noder i castellsk mening.   

Den fenomenografiska studien syftar till att blottlägga uppfattningar, som 
sedan utifrån skillnader och likheter sorteras i beskrivningskategorier. Ett första 
resultat av den fenomenografiska undersökningen var att de intervjuade 
bibliotekarierna diskuterade det elektroniska materialet ur fyra aspekter. De 
diskuterade det ur en helhetsaspekt, en e-tidskriftsaspekt, en e-boksaspekt och en 
databasaspekt.  

Relaterat till aspekten elektroniskt material i stort återfanns tre beskrivnings-
kategorier. Elektroniskt material som något naturligt, något ofrånkomligt men 
problematisk och slutligen ett material som inte nämnvärt skiljer sig från tryckt 
material. 

Relaterat till aspekten e-tidskrifter återfanns tre beskrivningskategorier. 
Elektroniska tidskrifter som en välsignelse, som funktionella men med en del 
negativa konsekvenser och till sist som en typ av material med en potential som 
inte utnyttjas.  

Relaterat till aspekten e-böcker återfinns två beskrivningskategorier. E-böcker 
som i grunden problematiska men som kan bli bättre i och med den tekniska ut-
vecklingen samt e-böcker som en i grunden bra idé som kan bli bättre i och med 
den tekniska utvecklingen.  

Relaterat till aspekten databaser återfinns två beskrivningskategorier. 
Databasen som en välutvecklad elektronisk resurs som kräver mycket osynligt 
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arbete och databasen som en i sig bra elektronisk resurs som försämras av att 
varje enskild databas kräver unik kunskap  

Något som genomsyrar alla dessa uppfattningar är en bakomliggande tanke att 
elektroniskt material har en stark koppling till framtiden, detta oavsett hur man i 
övrigt uppfattar det elektroniska materialet. Denna uppfattning uppstår i en nät-
verkssamhällelig kontext där flödesrummet är den dominerande arenan för 
mänskligt handlande. Flödesrummet är enligt Castells en virtuell plats utan vare 
sig tid eller rum där kunskap genereras på ett mycket effektivt sätt. I 
flödesrummet är avståndet antingen lika med noll eller så är det oändligt, antingen 
finns materialet där eller så gör det inte det. I industrisamhället hade geografisk 
närhet stor betydelse för universitetsvärlden. Böcker och tidskrifter fanns på plats 
i det fysiska biblioteket.  

Både den tryckta boken och den vetenskapliga tidskriften har i allt högre grad 
gått vägen från det fysiska rummet in till flödesrummet. Dock skiljer sig uppfatt-
ningarna i materialet åt vad det gäller funktionaliteten hos de olika typerna av 
material. Även om det finns gradskillnader vad gäller för och nackdelar så är upp-
fattningen att e-tidskrifter är mer funktionella än e-böcker något som syns tydligt 
överlag. En uppfattning/ett synsätt som också tidigare undersökningar på området 
har visat.  

Intressant är också att e-boken, trots sina brister, uppfattas som en typ av 
elektroniskt material som kan förbättras genom bättre tekniska lösningar. Dock 
finns det motstridiga uppfattningar om huruvida e-boken är en bra idé i grunden. 
Ur ett castellskt perspektiv är det i flödesrummet som kunskap genereras på det 
mest effektiva sättet och det är också de elektroniska nätverken som håller nät-
verkssamhället samman. Även om tryckta böcker värderas högt av användare och 
bibliotekarier är universitetsbiblioteket beroende av sin position som nod. En 
position biblioteket endast kan behålla genom att ta plats i flödesrummet.   
Slagsidan mot elektroniskt material ger e-boken fördelar i bibliotekariernas ögon 
som inte de tryckta böckerna har, oavsett dessa mediers faktiska funktionalitet.  

 
 

 50



Käll och litteraturförteckning  

Opublicerat material i uppsatsförfattarens ägo  

Intervjuer  
Inspelningar och transkriberingar av intervjuerna finns i uppsatsförfattarens ägo.  

 
Intervju med intervjuperson G, 2008-01-16 
Intervju med intervjuperson U, 2008-01-22 
Intervju med intervjuperson KO, 2008-03-17 
Intervju med intervjuperson K, 2007-12-19 
Intervju med intervjuperson A, 2008-01-24  
Intervju med intervjuperson M, 2008-01-29 
Intervju med intervjuperson B, 2008-01-02 

Publicerat material  
Alexandersson, Mikael, ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”, 

Kvalitativ metod och vetenskapsteori, red. Starrin, Bengt & Svensson, Per-
Gunnar (Lund 1994), s.111-136.  

American Library Association, "Presidential Committee on Information Literacy", 
2006. URL: http://www.ala.org/ala/acrl/ [2008-04-26].  

Andreasson, Jessica, Elektroniska böcker på bibliotek: Bibliotekariers och 
användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal,  
Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Högskolan i Borås , 2005:6. 

Anttiroiko, Ari-Veikko & Savolainen, Reijo, ”New premises of public library 
strategies in the age of globalization”, Advances in Library Administration 
and Organization 2007:25, s. 61-81. Finns som e-tidskrift.  

Appleton, Leo, ”Perceptions of electronic library resources in further education”, 
The Electronic Library 2006:24(5), s.619-634. Finns som e-tidskrift. 

 51



 
Bell, David, Cyberculture theorists : Manuel Castells and Donna Harawa 

(London 2007). 
Bernhem,. Anna, & Kuster, Linnéa, Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 

2.0 - En fenomenografisk undersökning. Magisteruppsats i Biblioteks- och 
informationsvetenskap framlagd vid Högskolan i Borås , 2007:143.  

Bilkent University Library URL: http://library.bilkent.edu.tr/ [2008-04-26] 
Bilkent University - Online Academic Catalog. URL: 

http://catalog.bilkent.edu.tr/current/ [2008-04-26]. 
Castells, Manuel, Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, 

Nätverkssamhällets framväxt (Göteborg 1999). 
Castells, Manuel & Ince, Martin, Conversations with Manuel Castells (Cambridge 

2003).  
Castells, Manuel, The Network Society: A Cross-cultural Perspective (2004) 

Finns som e-bok. 
Cawkell, Tony, ”Electronic books”, Encyclopedia of Library and Information 

Science 2003, s.993-998.  
Chennupati, K.R., Foo, Schubert & Li Liew, Chern, ”A study of graduate student 

end-users’ use and perception of electronic journals”, Online Information 
Review  2000:24(4), s.302-315 Finns som e-tidskrift. 

Holmström, Inger & Larsson, Jan, “Phenomenographic or phenomenological 
analysis: does it matter? Examples from a study on anaesthesiologists' work”, 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 
2007:2(1), s.55-64.  

Hughes, Carol Ann, ”E-books”, Encyclopedia of Library and Information Science 
2003, s.984-989.  

Kala, Nina, Hur ser bibliotekarier på referensarbete? En fenomenografisk 
undersökning av bibliotekariers uppfattningar om referensarbete,  
Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Uppsala universitet VT 2006, nr 283.  

Keegan, Jill, Lergard, Robin, & Ward, Kit, ”In-depth Interviews”. Qualitative 
research practice : a guide for social science students and researchers, red. 
Lewis, Jane & Ritchie, Jane (London 2003), s. 138-169. 

Larsson, Staffan, Kvalitativ analys - Exemplet fenomenografi (Lund 1986).  
Levine-Clark, Michael, ”Electronic Book Usage: A Survey at the University of 

Denver” Libraries and the Academy 2006:6(3), s. 285-299.  
Limberg Louise, Att söka information för att lära - En studie av samspel mellan 

informationssökning och lärande (Borås 1998).  
Linell, Per, Transkription av tal och samtal : teori och praktik, Arbetsrapporter 

från Tema K, 1994:9  (Linköping 1994). 

 52



 53

Ljusberg, Merit, . Biblioteket, bibliotekarien och e-boken: en undersökning om 
den elektroniska bokens intåg och framtid på våra svenska bibliotek, 
Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Uppsala universitet VT 2002, nr 140.  

Ongering, Hilde & Voorbij, Henk, ”The Use of Electronic Journals by Dutch 
Researchers: A Descriptive and Exploratory Study”, The Journal of Academic 
Librarianship 2006:32(3), s.223-237 Finns som e-tidskrift. 

QS Top Universities. URL: http://www.topuniversities.com/home/ [2008-04-26] 
Stalder, Felix, ”The Network Paradigm: Social Formations in the Age of 

Information”, The Information Society 1998:14(4), s.301-38. Finns som e-
tidskrift. 

Tomer, Christinger, ”Digital Libraries in Public Libraries”, Encyclopedia of 
Library and Information Science 2003, s.884-891.  

Uljens, Michael, Fenomenografi: Forskning Om Uppfattningar (Lund 1989) 
Uppsala universitetsbibliotek. URL: http://www.ub.uu.se/ [2008-04-26] 
Vakkari, Pertti, ”Informationsförsörjningen och informationsvetenskapen” 

Introduktion till informationsvetenskapen, red. Ilkka Mäkinen, Katja 
Sandqvist (Tampere 2003), s.9-29. 

Vitiello, Giuseppe, ”Library Policy and Legislation: a European Perspective”, 
International Information and Library Review 2000:31(1), s.1-38. Finns som 
e-tidskrift. 

World Universities' ranking on the Web URL: 
http://www.webometrics.info/index.html [2008-04-26]. 

Wu, Shuling, ”Investigation and analysis of current use of electronic resources in 
university libraries”, Library Management 2007:28(1), s.72-88. Finns som e-
tidskrift. 

 
 


	 Inledning 
	Syfte 

	Tidigare forskning 
	Biblioteket i ett castellskt perspektiv 
	Fenomenografisk metod
	Elektroniskt material 
	Attityder till elektroniskt material 

	Teoretiska utgångspunkter
	Nätverkssamhället
	Bibliotekarien i nätverkssamhället 

	Källmaterial och metod 
	Fenomenografi
	Invändningar mot fenomenografin
	Arbetsgången 
	Transkribering av intervjuerna 
	Transkriberingen av intervjuerna:
	Transkribering av citat i uppsatsen:

	Avgränsningar och urval 
	Universiteten som noder
	Intervjufrågorna 
	Intervjuerna 
	Disposition av analysen

	Den fenomenografiska undersökningen
	Aspekter på elektroniskt material
	Beskrivningskategorier rörande elektroniskt material i stort 
	Elektroniskt material är något naturligt. 
	Elektroniskt material är något ofrånkomligt men problematiskt
	Elektroniskt material skiljer sig inte nämnvärt från tryckt material 
	Sammanfattning av beskrivningskategorier 


	Beskrivningskategorier rörande elektroniska tidskrifter
	Elektroniska tidskrifter är en välsignelse 
	Elektroniska tidskrifter har en potential som inte utnyttjas
	Elektroniska tidskrifter är funktionella men något har ändå gått förlorat 
	Sammanfattning av beskrivningskategorier


	Beskrivningskategorier rörande elektroniska böcker   
	Problematiskt i grunden men kan bli bättre i och med den tekniska utvecklingen. 
	Bra idé i grunden som kan bli bättre i och med den tekniska utvecklingen.
	Sammanfattning av beskrivningskategorierna


	Beskrivningskategorier rörande databaser 
	Databasen är en välutvecklad elektronisk resurs som kräver mycket osynligt arbete
	Databasen i sig är en bra elektronisk resurs som försämras av att varje enskild databas kräver unik kunskap 
	Sammanfattning av Beskrivningskategorier 

	Avslutande kommentar 

	Den hierarkiska ordningen i utfallsrummet

	Återkoppling till tidigare forskning och till Castells teorier 
	Elektroniskt material i stort
	Elektroniska tidskrifter 
	Elektroniska böcker 
	Databaser 
	Slutdiskussion 

	Sammanfattning 
	Käll och litteraturförteckning 
	Opublicerat material i uppsatsförfattarens ägo 
	Intervjuer 

	Publicerat material 


