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1 Inledning 

Ämnet som undersökts i den här uppsatsen är hur akademiska bibliotek integrerar 
och synliggör e-böcker i sitt bestånd. Ett övergripande spörsmål har varit hur 
bibliotek bemöter de förändringar i informationslandskapet som ägt rum de 
senaste decennierna, där information i allt högre grad lagrats och spridits 
elektroniskt. Begreppet hybridbibliotek, som betecknar ett mellanting mellan ett 
fysiskt bibliotek och ett virtuellt, har vuxit fram som en konsekvens av dessa 
förändringar. Begreppet hybridbibliotek sätter fokus på integrationen av digitala 
informationsobjekt, såsom elektroniska tidskrifter, e-böcker och databaser, 
bredvid traditionella tryckta dokument. I det perspektivet har jag betraktat det 
akademiska biblioteket och har i föreliggande uppsats undersökt hur e-boken 
synliggörs och integreras vid sex svenska akademiska bibliotek. 

E-boken är en relativt ny medieform som utgör en växande del av medie-
beståndet på många bibliotek, vilket blir allt mer elektroniskt. Detta förändrade 
bestånd påverkar och förändrar användarnas sätt att bruka biblioteket och kan ses 
som ett svar på Internets enorma och informationstäta tillgångar. Denna 
förändring av biblioteket måste avspeglas i hur dess institutioner framställer sig, 
vilket medför en förändrad bild av det akademiska biblioteket. 

Det teoretiska greppet i uppsatsen utgörs av en modell av bibliotekets 
kärnfunktioner, vilken syftar till att vara bred nog att kunna inbegripa hanteringen 
av traditionella fysiska bibliotek men även digitala bibliotek. För att stödja 
undersökningen av hur e-böcker synliggörs tillfogas även grundläggande 
marknadsföringsteorier. 

Den empiriska undersökningen behandlar hur ett urval av svenska akademiska 
bibliotek synliggör och tillgängliggör sina e-böcker mot sin användarkrets. En 
webbundersökning av bibliotekens hemsidor kompletteras av mailintervjuer med 
bibliotekarier, för att ta reda på hur dessa resurser införlivas och levandegörs i 
bibliotekets samling. 
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2 Uppsatsens frågeställningar och disposition 

Den här uppsatsen syftar till att visa hur beståndet av elektroniska böcker vid sex 
akademiska bibliotek i Sverige ser ut och hur det synliggörs mot användarna. I 
fokus står bibliotekens webbplatser som den främsta kanalen för marknadsföring 
av e-bokbestånden. Frågor som uppsatsen vill besvara är: 

– Hur synliggörs e-bokresurserna på bibliotekens webbplatser?  
– Vilka andra kanaler används för att synliggöra e-bokbeståndet?  
– Hur visar biblioteken fram e-böckerna bredvid annat material, och hur 

integrerat är e-bokbeståndet i det övriga beståndet? Här spelar bibliotekens lokala 
kataloger en viktig roll, varför fokus i undersökningen även riktas mot e-
böckernas närvaro i dessa. 

I härpå följande kapitel, Bakgrund och tidigare forskning, presenteras 
övergripande tankegångar ur tidigare forskning kring vad utvecklingen av 
elektroniska medier betytt för det akademiska bibliotekets organisation och 
identitet samt en kort översikt över tidigare undersökningar jämförbara med min 
egen.  

Därpå följer kapitel 4 som redogör för de teoretiska utgångspunkter som ligger 
till grund för uppsatsen. Dessa kommer från två håll, dels en heltäckande modell 
över bibliotekets kärnfunktioner och dels klassiska marknadsföringsteorier 
anpassade till informationsfältet.  

Kapitel 5 ägnas åt att diskutera e-boken som medieform och dess roll på 
akademiska bibliotek. Vidare diskuteras den tydliga avsaknaden av en enhetlig 
definition av begreppet e-bok, och en definition inom ramen för uppsatsen fast-
ställs. Biblioteken anförskaffar e-böcker på flera olika sätt och genom flera olika 
aktörer, och de två sista avsnitten i kapitlet utgörs av en kort översikt över en del 
av de e-bokmodeller som figurerar i undersökningen och en beskrivning av det 
samarbete som finns på nationell nivå vad gäller e-böcker på akademiska 
bibliotek. 

I kapitel 6 beskrivs uppsatsens avgränsningar samt val av metod och käll-
material. 

Undersökningskapitlet inleds med en presentation av de medverkande 
biblioteken varpå en sammanställning av resultaten från undersökningen följer i 
avsnitt 7.2 till 7.7. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 
resultaten. 
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Uppsatsens åttonde kapitel utgörs av en analys indelad efter fem olika teman 
samt förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas därefter med en kort 
sammanfattning. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

År 2006 hölls the International Bielefeld Conference i Tyskland med ämnet 
”Academic Library and Information Services: New Paradigms for the Digital 
Age” (Gastinger 2006, s. 4). I det inledningstal som hölls av Lynne Brindley från 
British Library pekades på behovet av att tänka nytt och omdefiniera vad biblio-
teket som institution står för. Vad som orsakade det behovet menade Brindley vara 
”[a] major, transformational change in the library and information sector, driven 
from the imperatives of the external environment – the information industry, the 
technology and most importantly the demands of the users” (Brindley 2006, s. 
487). Den här utvecklingen har resulterat i stora förändringar i användarnas vanor 
att söka information. Det informationella landskapet i sig har förändrats och 
erbjuder fler möjligheter än tidigare. Ett par exempel: Wikipedia innehåller inte 
särskilt många fler sakfel än Encyclopedia Britannica, sökmotorer som Google 
och Amazon används hellre och anses vara användarvänligare än biblioteks-
kataloger, Google planerar att digitalisera stora samlingar och så vidare (Brindley 
2006, s. 485). Allt det här händer utanför biblioteken som ställs inför utmaningen 
att på något sätt bemöta och svara på utvecklingen. Det sätt på vilket användarna 
söker och tillägnar sig information har förändrats och information förväntas nu 
vara tillgänglig enkelt och omedelbart. Brindley uppmanade biblioteken ”to find 
new ways to add value and remain relevant in this rapidly changing, confusing and 
competitive environment” (Brindley 2006, s. 486). Frågor som biblioteken 
behöver hitta svar på är exempelvis hur man ska möta behoven hos ”Google-
generationen” som kräver snabba svar och direkt tillgång till relevant information, 
hur biblioteken ska fortsätta stödja forskning och utbildning när mer och mer 
händer utanför bibliotekens kontext, och hur biblioteket ska vara relevant för dem 
som aldrig besöker det fysiskt (Brindley 2006, s. 486). 

Förändringen i hur information lagras och tillgängliggörs har omdanat biblio-
tekets roll och flyttat fokus bort från de egna samlingarna. Från att i så hög grad 
som möjligt tillgodose användargruppens informationsbehov genom upp-
byggandet av egna samlingar har bibliotekens roll alltmer förskjutits till att agera 
förmedlare av information som inte längre nödvändigtvis ägs av eller finns på det 
enskilda biblioteket. Den här rollförskjutningen sätter ökad press på biblioteken 
att utveckla tjänster som hjälper användarna att navigera i den distribuerade 
informationsmängden. 
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Den ökade konkurrensen som biblioteken utsätts för av fria resurser på 
Internet påtalas även av Jia Mi och Frederick Nesta, som menar att biblioteken 
förlorar sin roll som ”den primära informationsförsörjaren” när användare många 
gånger vänder sig till sökmotorer på nätet. Uttryckt i affärstermer påstår för-
fattarna att ”libraries are seeing their market share eroding” (Mi & Nesta 2006, s. 
415). Mi och Nesta diskuterar hur användarna, särskilt de yngre användarna som 
växt upp med Internet, föredrar sökmotorer av typen Google eftersom bibliotekets 
tjänster inte är lika enkla och avskalade som Googles sökruta. Författarna kommer 
till slutsatsen att biblioteken därmed riskerar att förlora användare eftersom de kan 
upplevas ha blivit mindre tidseffektiva: ”[l]ibraries are not under-valued but they 
may be over-priced in the terms of the cost in time and effort to use them” (Mi & 
Nesta 2006, s. 416). 

Införandet av datateknik på bibliotek har varit en omvälvande process som 
inleddes under 1970-talet då bibliotek började använda sig av informations-
tekniska lösningar för att hantera administrativa uppgifter (Brophy 2001, s. 106). 
Dessa verktyg användes först för att effektivisera bibliotekskatalogen genom 
automatisering och utvecklades med tiden för att hantera många av bibliotekets 
administrativa uppgifter, såsom cirkulation, förvärv, betalningar etc. I och med 
tekniska utvecklingar som höghastighetsanslutning till Internet och den för använ-
darna ökade tillgången till datorer skapades nya möjligheter för hur information 
kan konsumeras. Från att ha varit begränsade till syften osynliga för användaren 
har de informationstekniska verktygen mer och mer börjat användas av använ-
darna själva i sökningen efter och användningen av information. 

Biblioteket som institution har alltid organiserat och tillgängliggjort 
dokumentsamlingar, den uppgiften är fortfarande densamma, men samlingarnas 
innehåll och form är desto mer förändrade. Impulsen till förändring har kommit 
utifrån, genom Internets framväxt och möjligheten att lagra information elektro-
niskt, och biblioteken har varit snabba att anamma utvecklingen. Ett tidigt exem-
pel på digitalisering av biblioteket är tillgängliggörandet av bibliotekskatalogen 
elektroniskt, OPAC-katalogen. Genom inskanning av böcker har digitala bibliotek 
skapats, exempel på sådana samlingar är Project Gutenberg som föddes 1971 eller 
den svenska motsvarigheten Projekt Runeberg (Projekt Gutenberg – About us). 
Dessa existerar utanför de fysiska bibliotekens ramar, som numer innehåller långt 
mer än bara tryckta böcker. Bibliotekets traditionella resurser samsas med de 
elektroniskt tillgängliga resurserna i vad man ibland kallar ”the hybrid library”.
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3.1 Universitetsbiblioteket som hybridbibliotek 

Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom 
de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteks-
service inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteks-
service. (Bibliotekslagen 1996:1596, § 6) 

Ett universitetsbibliotek skiljer sig från flera andra sorters bibliotek på det sättet 
att det har en väl avgränsad användargrupp, som i första hand är studenterna, 
forskare och lärare vid universitetet, och därmed ett väl avgränsat 
verksamhetsområde. Att användargruppen kan avgränsas relativt enkelt innebär 
dock inte att den är homogen, utan den större gruppen faller sönder i mindre 
eftersom användarnas informationsbehov ser mycket olika ut beroende på 
ämnesinriktning, nivå, etc. Svenska universitetsbibliotek är dessutom offentliga 
bibliotek, vilket betyder att de är öppna för allmänheten att använda. Det 
akademiska biblioteket definieras ofta i anslutning till den grupp användare som 
biblioteket syftar till att tjäna. I första hand ska universitetsbiblioteket stödja 
utbildningen och alltså tjäna den grupp som är knuten till lärosätet, och i andra 
hand kommer samhället i stort. Användarna knutna till lärosätet är därmed satta i 
centrum på ett tydligt sätt. 

Begreppet ”hybrid library” dök upp i biblioteksdebatten under 90-talet i sam-
band med brittiska eLib (electronic library) programme. Programmet syftade till 
att anpassa de brittiska högskolornas informationsförsörjning till ett i allt högre 
grad elektroniskt material. Med begreppet ”hybrid library” avsågs det moderna 
biblioteket som ett mellanstadium mellan ett traditionellt, fysiskt bibliotek och ett 
fullfjädrat digitalt. Chris Rusbridge, ledare för eLib programme, pekar på den 
betydelsen: ”The name hybrid library is intended to reflect the transitional state of 
the library, which today can neither be fully print nor fully digital” (Rusbridge 
1998, s. 14). Ordet hybrid visar att man menar en sammanslagning av olika saker, 
här ett elektroniskt bestånd med ett traditionellt tryckt. Begreppet antyder också att 
digitala medier inte riktigt hör hemma i bibliotekets traditionella kontext, och att 
de måste behandlas på ett särskilt sätt. Att alls definiera det hybrida biblioteket 
annorlunda än begreppet bibliotek kan påstås vara onödigt, eftersom ett biblioteks 
samlingar länge har varit en blandning av olika format (Oppenheim & Smithson 
1999, s. 102). Men att använda begreppet ”hybrida bibliotek” kan dock ha 
fördelen att det närmare avser bibliotekets existens mellan ett traditionellt 
”fysiskt” bibliotek och ett helt digitalt, vilket är en skillnad som kraftigt påverkar 
bibliotekets verksamhet. Begreppet lyfter också fram den stora förändring som 
elektroniskt material och den digitala utvecklingen i sig har inneburit för 
biblioteken, i allt från ökad tillgänglighet till hur man läser texter. Jon Knight, 
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krönikör hos e-tidskriften Ariadne, använder en pragmatisk definition av 
begreppet:  

The hybrid library is one which can provide a ’one stop shop’ for both hardcopy and 
electronic resources. Its information systems should provide the end user with a seamless 
interface that will allow them to locate printed books and journals held locally and at 
neighbouring sites at the same time as being able to find relevant online resources, electronic 
publications and digitised material. (Knight 1997) 

Det råder i litteraturen en viss överlappning mellan begreppen ”digital library”, 
”electronic library” och ”hybrid library”. Begreppet ”digitalt bibliotek” kan dels 
avse en helt digital verksamhet, men kan också dels beteckna ”those aspects of 
existing library services that have a significant digital component. Also referred to 
as ’electronic library’” (Harrod’s Librarians’ Glossary 2005, uppslagsord: digital 
library). Begreppet ”hybrid library” beskrivs i samma verk på ett likartat sätt som 
”[a] library that provides services in a mixed-mode, electronic and paper, 
environment, particularly in a co-ordinated way”. 

Utvecklingen mot bibliotekets hybrida tillvaro har gått ut på att sammanfoga 
traditionella bibliotekstjänster med nya sätt att söka och hantera information. 
Katarina Jandér uttrycker detta i sin magisteruppsats om implementering av e-
böcker på bibliotek: ”Vägen mot e har bestått i att biblioteken har försökt integrera 
ny teknik, system och tjänster i redan existerande biblioteksfunktioner” (Jandér 
2001, s. 3). Försöken att integrera nya resurser i ett existerande bibliotekssystem 
fick Jan Hagerlid, då verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek, att 
uttrycka följande missnöje: 

På vilket sätt hjälper vi bäst våra användare i framtiden? Jag tror att de får allt svårare att få en 
överblick över relevant information i den nya semi-digitala biblioteksmiljön. Vi startar nya 
elektroniska tjänster som svar på nya utmaningar och lägger dem ovanpå och utöver de gamla 
tjänsterna utan att på allvar tänka över hur resultatet blir för användarna. (Hagerlid 1999) 

Resultatet för användaren är i det här fallet, enligt Hagerlid, att det finns onödigt 
många sätt att söka sig fram till relevanta informationskällor och att det finns en 
risk att studenter därmed inte får en helhetsbild av informationsutbudet utan nöjer 
sig med det som går att hitta med minst ansträngning. 

Den här utvecklingen mot ett resursbestånd som blir alltmer distribuerat 
påverkar bibliotekets funktion, vilket uttrycks i en rapport skriven på uppdrag av 
avdelningen för Nationell samverkan vid Kungl. biblioteket, då BIBSAM: 

Bibliotekens huvudinriktning är inte längre att bygga upp samlingar av litteratur utan att ge 
access till information – oberoende av var den finns. Det gör också att biblioteket som de 
flesta uppfattar det – en bekant fysisk miljö, där samlingar, lokaler och personal finns – bara 
representerar en del av verksamheten. (Gellerstam 2001, s. 23) 
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Av stor vikt är därför att biblioteket lyckas förmedla en med verkligheten överens-
stämmande bild av verksamheten och de informationsresurser biblioteket förfogar 
över. 

3.2 Bilden av biblioteket 

Det hybrida biblioteket ska kunna hantera och ge tillgång till olika sorters media 
på ett samlat sätt. En mycket stor del av informationen är alltså lagrad i ett 
elektroniskt format, men detta görs inte nödvändigtvis klart för biblioteks-
besökare. Peter Brophy, professor vid Department of Information and 
Communications vid Manchester Metropolitan University, framhåller 
diskrepansen mellan bibliotekets bestånd och den image det förmedlar: 

Entering almost any large library, academic or public, the visitor is still faced with shelves 
packed with books and journals, reading tables populated by users, reference desks populated 
by librarians and the inevitable queue at the issue desk. (Brophy 2000, s. 163) 

OCLC, Online Computer Library Center, publicerade år 2005 en användar-
undersökning med titeln Perceptions of Libraries and Information Resources där 
man undersökt hur biblioteksanvändare söker information, hur de uppfattar 
biblioteket och vad de vet om bibliotekets elektroniska resurser. Underlaget för 
undersökningen utgjordes av enkätsvar från 3348 respondenter i åldern 14 år och 
uppåt bosatta i Australien, Canada, Indien, Singapore, Storbritannien och USA 
(OCLC 2005, s. xi). En av målsättningarna med studien var att utveckla en 
förståelse för det som i studien kallas ”library brand”, alltså bibliotekets varu-
märke. I studien definieras ”brand image” som: 

the perception of a brand in the minds of persons. The brand image is a mirror reflection 
(though perhaps inaccurate) of the brand personality or product being. It is what people 
believe about a brand – their thoughts, feelings, expectations. (OCLC 2005, s. 3:31) 

På frågan vad biblioteket starkast associeras med svarade 69 procent av respon-
denterna ”böcker”, 12 procent svarade ”information” och 9 procent svarade 
”byggnaden” (OCLC 2005, s. 3:32). På frågan vad som är bibliotekets huvud-
sakliga syfte svarade en mindre andel ”böcker” (31 procent) och 53 procent angav 
”information”. Svaren visar att trots att det var länge sedan som bibliotekets varu-
märke rättmätigt kunde anses vara ”böcker” lever denna uppfattning kvar starkt. 
Andra slutsatser som studien kom fram till var att användare har låg kännedom 
om många av de elektroniska resurser som biblioteket erbjuder. Bland college-
studenter, den grupp i studien som är mest jämförbar med den kontext som den 
här uppsatsen intresserar sig för, kände 42 procent till att biblioteket gav tillgång 
till e-böcker. Den siffran kan jämföras med 32 procent för den fullständiga 



12 
 

respondentgruppen. Det låga antalet respondenter med vetskap om bibliotekets e-
böcker kan bero på att marknadsföringen av dem är dålig eller obefintlig, men ett 
resonemang av det slaget faller utanför undersökningens syfte. 

Att universitetsbiblioteks webbsidor ger värdefull information anser 45 
procent av studenterna i undersökningen, men trots det börjar bara 2 procent av 
dem en sökning efter elektronisk information från bibliotekets webbsida. Hela 89 
procent börjar däremot sin sökning i sökmotorer (OCLC 2005, s. 1:17; 1:29). Det 
här är områden som biblioteken behöver bemöta för att bättre hantera 
konkurrensen på dagens informationsmarknad. Ett sätt att bemöta konkurrensen 
på marknaden – och ett naturligt steg i utvecklingen – är att erbjuda ett elektro-
niskt bestånd av vetenskapligt kvalitetssäkrade böcker som inte kräver mer av 
användaren än en internetuppkoppling. 

3.3 Tidigare magisteruppsatser 

Ett antal uppsatser har skrivits om marknadsföring på bibliotek. De flesta under-
söker dock folkbibliotek och kan därför inte jämföras med föreliggande studie på 
ett bra sätt.  

Fokus på akademiska bibliotek finns i Hanna Johanssons magisteruppsats 
Marknadsföring av licensierade e-tidskrifter på akademiska bibliotek. Johansson 
utgår från Philip Kotlers etablerade marknadsföringsteorier men använder sig 
också av teorier kring marknadsföring av informationstjänster som de formulerats 
av Fiona Bell. Hon tillämpar dessa teorier för att undersöka hur några utvalda 
högskolebibliotek marknadsför och följer upp användningen av elektroniska tid-
skrifter. Studien visar att de viktigaste kanalerna för marknadsföring av e-
tidskrifter är direkt kommunikation med användarna som muntlig kontakt vid 
lånedisken eller i undervisningssituationer, samt bibliotekets webbsida (Johansson 
2003, s. 80). 

Fler uppsatser återfinns som behandlar e-boken inom olika biblioteks-
organisationer, bland vilka jag här presenterar ett urval. En uppsats som behandlar 
e-böcker inom den akademiska biblioteksvärlden är Katarina Jandérs 2001: Ett e-
äventyr. Implementering av e-böcker i det digitala biblioteket. Ett övergripande 
syfte i uppsatsen är att undersöka hur elektroniska böcker införlivas i biblioteks-
miljö. Hon gör en intervjustudie med fyra svenska högskole- och universitets-
bibliotek gällande erfarenheter vid införande av e-böcker från olika leverantörer. 
Skildrande läget på biblioteken runt år 2001 uppges undersökningen behandla de 
första erfarenheterna som de fyra biblioteken gör med e-boken som en 
kommersiell produkt, till skillnad från fria e-böcker som klassiker och andra 
copyrightfria titlar. Jandér menar att det före 1998/99 gjorts få undersökningar 
som behandlat elektroniska monografier, och att förlagens intresse för medie-
formen då fortfarande var mycket svalt (Jandér 2002, s. 7). En av slutsatserna som 
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Jandér kommer fram till är att inget av de undersökta biblioteken har ett 
strukturerat och klart definierat mål eller har utvecklat formella strategiska planer 
för e-böckerna (Jandér 2002, s. 71). Ett skäl till denna svårighet att planera 
långsiktigt anger hon vara att e-bokmarknaden är så föränderlig och osäker. 

Maria Bjurström utgår i sin magisteruppsats E-bokens roll vid forsknings-
bibliotek. En fokusgruppsundersökning och en analys utifrån strategisk 
informationshantering från teorier om beståndsutveckling. Hon kommer fram till 
tre motiv för biblioteken att satsa på e-böcker, nämligen ”att e-böcker innebär en 
god service till användarna, viljan att effektivisera informationshanteringen för att 
underlätta biblioteksarbetet, samt synen på e-boken som en naturlig utveckling av 
elektroniska informationsmedier och därmed som konkurrensmedel i 
informationssamhället” (Bjurström 2003, s. 47). 

År 2004 genomförde Anna Ingemarsson och Ksenija Mursak en undersökning 
om kurslitteratur som e-bok vid Uppsala universitetsbibliotek, där fokus låg på 
språkstudenters och bibliotekariers inställningar till e-boken. Frågeställningarna i 
uppsatsen berör hur språkstudenternas behov av kurslitteratur tillgodoses av 
biblioteket, samt hur väl informerade de är om e-böcker. Uppsatsförfattarna 
kommer fram till att efterfrågan på kurslitteratur är större än tillgången, och att e-
boken har stor potential som komplement till det traditionella utbudet. En slutsats 
i uppsatsen är också att studenterna har dålig kunskap om e-bokutbudet, varför 
författarna menar att bibliotekets marknadsföringsstrategier bör förbättras 
(Ingemarsson & Mursak 2004, s. 82 f). 

Andreas Andersson undersöker i magisteruppsatsen E-böcker och bibliotek. 
En diskussion kring den digitala beståndsutvecklingens möte med en gryende e-
boksmarknad e-boken som produkt och vilka egenskaper den har samt den 
marknad som vuxit fram kring e-boken. Till de slutsatser som Andersson för fram 
hör att en strategisk lösning för bevarande av digitalt material behöver utarbetas, 
samt att e-boken behöver frigöras från sin starka relation till den tryckta boken för 
att kunna utvecklas på ett bra sätt (Andersson 2004, s. 65). 

I relation till dessa undersökningar har min uppsats ett tydligt fokus på synlig-
görande av e-böcker på akademiska bibliotek, vilket ovan nämnda uppsatser inte 
har. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är i grunden två: Dels en modell 
över bibliotekets kärnfunktioner, dels teorier om marknadsföring inom 
informationsområdet. Peter Brophys teori används för att åskådliggöra bibliotekets 
kärnfunktioner, samtidigt som den tangerar hur biblioteket synliggör och 
tillgängliggör sina resurser. Teorin passar bra för uppsatsens syften eftersom den, 
menar jag, starkt framhäver bibliotekets roll som förmedlare av informations-
resurser, även om Brophy inte explicit diskuterar marknadsföring av biblioteket 
som institution. En författare som däremot gör det är Jennifer Rowley, som 
diskuterar marknadsföring av organisationer verksamma inom informationsfältet. 
Även Greta Renborg har, särskilt i Sverige, varit en viktig aktör inom biblioteks 
utåtriktade verksamhet, varför även hennes arbete kort nämns. Brophys modell av 
bibliotekets kärnfunktioner kompletteras därmed av marknadsföringsteorier, och 
dessa båda perspektiv bildar tillsammans det teoretiska fundamentet i uppsatsens 
undersökning av bibliotekens synliggörande och tillgängliggörande av e-böcker. 

4.1 Bibliotekets kärnfunktioner 

Brophy har konstruerat en modell för bibliotekets kärnfunktioner, vilket innebär 
att modellen är tänkt att vara applicerbar på alla sorters bibliotek, både digitala 
och traditionella, oavsett om de ser väldigt olika ut vad gäller inriktning, 
målsättning etc. Brophys tanke är att alla bibliotek har en bestämd grundläggande 
uppgift, nämligen ”[t]o enable users to gain access to and use the information 
that they need” (Brophy 2001, s. 89). I modellen betonas bibliotekets roll som 
förmedlare och sätts upp som en mellanhand mellan informationstillgångar och 
användare, vilket visas i figur 1. 

Figur 1. Biblioteket som förmedlare mellan användare och informationsresurser. 

User → ← Library → ← Information universe 

Källa: Brophy 2000, s. 174 

Rollen som förmedlare eller mellanhand (intermediary) kan spelas på många olika 
sätt, beroende på inriktning, arbetssätt m.m., och den kan spelas mer eller mindre 
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explicit. Terminologin för denna förmedlarroll menar Brophy vara oredig och han 
presenterar några olika alternativ för hur rollen ska benämnas (Brophy 2001, s. 
90 f). Som alternativ tar han bland annat upp ”agent”, där emfasen ligger på 
biblioteket som en tjänst för användaren, som sammanställer och presenterar 
information, färdig för användaren att hämta. ”Guide” är en annan term, som 
istället betonar biblioteket som en hjälp i navigerandet i informationsflödet och i 
lärandeprocessen, och där biblioteket spelar en aktiv roll i sammanhanget. En term 
som ”gateway” betonar istället biblioteket som en passiv förmedlare och lyfter inte 
fram mer av bibliotekets funktion än att det sätter användare i kontakt med 
information. Brophy påpekar att dessa olika termer alla har något att erbjuda, men 
nöjer sig själv med den vagare termen ”intermediary” eller ”expert intermediary”. 
Jag översätter detta begrepp med svenskans förmedlare. Ett begrepp som ligger 
nära ”gateway” är ”portal”, vilket Brophy diskuterar i ett senare verk. Skillnaden 
mellan de båda begreppen ligger i att en ”gateway” pekar på informationsresurser 
som användaren kan använda sig av och som ligger utanför denna ”gateway”. En 
”portal” däremot innebär en service som tillfört ett extra värde genom att integrera 
de olika resurserna och därigenom möjliggjort en sökning och presentation av 
resultat inom ramen av samma portal (Brophy 2005, s. 94). 

Hur biblioteket spelar denna förmedlarroll kan variera. Det kan göras med 
biblioteket som en väldigt påtaglig funktion, som exempelvis när en användare tar 
sig till ett bibliotek för att låna en bok. Biblioteket gör då oundvikligen ett intryck 
på användaren, genom dess lokaler och processen kring lånet av boken. I andra 
fall finns biblioteket mer i bakgrunden och intar inte samma framträdande roll, 
vilket ofta är fallet då användaren uppmuntras att konsultera en informationsresurs 
på egen hand, som att söka direkt i databaser. Detta kan ofta göras hemifrån, utan 
att bibliotekets personal eller andra tjänster utnyttjas, och användaren behöver då 
inte uppleva biblioteket som lika involverat i åtkomstprocessen. Biblioteket blir 
knappt synligt utan medger bara tillgång till en viss resurs (jämför begreppet 
”gateway” eller ”agent” ovan). Utnyttjandet av informationsteknik gör det lättare 
för användare av det hybrida biblioteket att direkt använda de informationstjänster 
som biblioteket förfogar över utan att behöva konsultera personal, eller uttryckt 
med Brophys ord: ”Information technology […] enables services to move from 
customer-employee relationships to customer-service direct interaction” (Brophy 
2001, s. 92). Detta skapar en utmaning i och med att användaren av ett bibliotek, 
där rollen som förmedlare spelas så skickligt att biblioteket knappt märks i 
processen, blir ovetande om bibliotekets insatser och kompetens kring dessa 
informationstjänster. Det här kan exemplifieras genom alla de databaser som ett 
bibliotek gör tillgängliga för användarna, och där biblioteket kan upplevas inte 
bidragit med annat än förvärvet av databaserna, vilket även det kan vara osäkert 
eftersom många användare kan antas vara ovetande om kostnaderna för 
resurserna. 



16 
 

I modellen samlar Brophy alla potentiella användare till ett bibliotek i det han 
kallar ”user universe”. Vid ett universitet innebär detta alla studenter och anställda 
som är knutna till lärosätet. Är biblioteket även öppet för allmänheten räknas även 
den gruppen som potentiell användare. Ur denna större grupp kan sedan de 
faktiska användarna, bibliotekets ”user population” (se figur 2), urskiljas, som 
enligt Brophy är ”the sub-group registered with the library”, alltså kort sagt de 
studenter och övriga användare som innehar bibliotekskort (Brophy 2001, s. 94). 
Relationen mellan biblioteket och dess användare och bestånd skildras i följande 
modell: 

Figur 2. Modell över bibliotekets användare och informationsresurser, samt uppgifter om dessa. 

User universe 
User 

population 
 

Library 
Information 
population 

Information 
universe 

 
User 

intelligence 
 

Information 
intelligence 

 

Källa: Brophy 2000, s. 176 

Precis som det finns en stor grupp potentiella användare till ett bibliotek finns det 
även en mängd potentiella informationsresurser. Dessa inbegriper i princip all 
upptecknad information som producerats och finns tillgänglig i världen. Ur denna 
mängd gör biblioteket ett urval, vilket resulterar i dess ”information population” 
som är de informationsresurser som finns tillgängliga vid det enskilda biblioteket. 
Brophy menar att förutom att göra information nåbar för användarna är en av 
bibliotekets viktigaste uppgifter att skapa ordning ur ett eventuellt kaos (Brophy 
2001, s. 95). Detta görs genom urval av ett antal informationsresurser som är 
relevanta för bibliotekets syften. ”Information population” anser Brophy vara en 
passande beteckning för de många olika sorters informationstjänster som bibliotek 
tillhandahåller, till skillnad från andra liknande termer som samling (collection): 
”In the past the term ’collection’ would have been used, and some would still use 
it, but of course much material is not now ’collected’ in any real sense – instead 
access agreements are negotiated” (Brophy 2001, s. 95). 

För att biblioteket ska kunna fungera som mellanhand mellan informations-
tillgångar och användare krävs information om båda dessa grupper. Dessa upp-
gifter kallar Brophy för ”information intelligence” (eller ”information metadata”) 
respektive ”user intelligence” (Brophy 2001, s. 98; Brophy 2000, s. 176). 
Information om användaren har i det traditionella (tryckta) biblioteket inneburit 
användarens namn och adress etc. medan information om informationen (meta-
data) i princip har utgjorts av bibliotekskatalogen. Brophy menar att detta är otill-
räckligt i elektroniska eller hybrida sammanhang. Idealet vore att biblioteket hade 
en detaljerad ”profil” över varje användare, som utöver kontaktinformation skulle 
innehålla: 
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•  preferences data: level (especially in education), subjects of interest, languages, 
form (including accessibility requirements such as Braille output), geographical 
lacoations for hard copy delivery (eg home and office, but with selection criteria 
identified) 

•  past history of information access, which may be analysed to predict future 
interests 

•  sub-group memberships (linked to a general profile for each sub-group to define 
borrowing rights, for example) 

•  credit data, including limits and credit addresses 
•  public key for cryptographic requirements 
•  blocks: either withdrawal of general privileges or PICS levels […], the latter 

perhaps defining access to ’adult’ sources for children. (Brophy 2001, s. 97)1 

Sådan information syftar till att möjliggöra för användaren att sömlöst hantera 
olika informationsresurser som han eller hon beviljats tillgång till. Allt detta är 
inte relevant för de universitetsbibliotek som ska undersökas här, exempelvis 
rimmar punkt två illa med skyddet av personlig integritet, att lagra vilka böcker en 
person lånat är inte tillåtet på svenska bibliotek. Men riktningen i teorin mot en 
mer dynamisk, individbaserad framställning av biblioteket noteras. 

Informationsresurserna, i modellen ”information population”, behöver enligt 
Brophy även de beskrivas på en tillräckligt detaljerad nivå. Utöver biblioteks-
katalogen behövs enligt Brophy även information om en resurs åtkomstvillkor, 
som exempelvis kostnad för åtkomst eller att åtkomsten är begränsad till en 
särskild grupp användare: 

The adequate description of the information population is achieved in a number of ways:  
•  through the way in which the library as a whole and its services are described – 

perhaps via a web home page but also in printed guides and signs 
•  by describing collections of material to which the user may have access 
•  through the way in which objects or descriptions of objects are arranged (whether 

in the traditional library, with its books on shelves, or on a web page) 
•  by providing details at a higher level of granularity – at the level of the book or 

similar object through the catalogue or at the individual paper through, say, an 
indexing or abstracting service 

•  possibly, especially with digital objects, at an even higher level of granularity, such 
as the individual files that make up a multimedia package. (Brophy 2001, s. 97) 

Denna information om användarna och resurserna har större betydelse än att 
enbart hjälpa användare att hitta och få tillgång till önskad information, den har 
även betydelse vid de urvalsprocesser som biblioteket går igenom. Informationen 
utgör därmed ett underlag för, och en motivering till, varför biblioteket har det 
materialet det har. Informationen motiverar även på vilket sätt biblioteket väljer 
att tillgängliggöra materialet. Eller med andra ord: beroende på hur 
användargruppens behov ser ut bestäms hur en resurs ska tillgängliggöras, om den 
ska köpas, hyras eller beställas vid behov etc. I den första punkten ovan tangeras 

                                                 
1 PICS är en förkortning för Platform for Internet Content Selection som är ett system för uppmärkning av 
innehåll på webbsidor (Brophy 2001, s. 127). 
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marknadsföringen av resurserna, genom de sätt som resurserna visas upp, både 
digitalt och i det fysiska rummet. Mer om marknadsföring följer i det andra 
avsnittet av teorikapitlet, avsnitt 4.2 Marknadsföring.  

Brophy utvecklar modellen vidare genom att precisera hur biblioteket 
tillgängliggör det utvalda beståndet till den bestämda användargruppen. Detta 
illustreras i modellen av konceptet ”user interface”, vilket innebär alla tillfällen då 
interaktion sker med bibliotekets resurser. Den här mötesplatsen kan vara antingen 
fysisk eller virtuell, som exempelvis bibliotekets katalog eller webbsida, 
hyllbeskrivningar eller informationsdisken. Tillgången till informationsresurserna 
styrs av ett ”source interface” som möjliggör överföring av information från 
avlägsna platser. I ett traditionellt bibliotek motsvaras detta av 
fjärrlånsavdelningen. En poäng med att dessa två gränssnitt är separerade är att 
användargränssnittet inte behöver påverkas av förändringar i resursutbudet. 
Informationstjänster ska kunna läggas till och tas bort utan att gränssnittet ändras. 

De funktioner som låter användare söka och använda informationskällor täcks 
i modellen in av vad Brophy kallar ”IAU processes” (information access and use). 
Dessa omfattar också auktoriseringsfunktioner som exempelvis inloggning för att 
nå vissa tjänster. Den fullständiga modellen över bibliotekets kärnfunktioner 
illustreras i figur 3. 

Figur 3. Bibliotekets kärnfunktioner med gränssnitt mot användare och resurser, samt processer 
för sökning och användning av information. 
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Källa: Brophy 2000, s. 177, min fetmarkering. 

Brophys modell skulle kunna användas som ett sätt att klargöra relationen mellan 
biblioteket och dess bestånd och användare, vilket kan underlätta undersökningen 
av hur beståndet synliggörs mot användaren. 

En målsättning med modellen är att biblioteket ska kunna ge en mer 
individorienterad service. Ett steg i den riktningen är att indela 
användarpopulationen i undergrupper och anpassa informationsförsörjningen och 
användargränssnitten till dessa. 

I modellen betonas, som redan påpekats, bibliotekets roll som förmedlare eller 
som ett kommunikationsmedel mellan informationstillgångar och användare där 
användaren har en väldigt central roll. Med en sådan förståelse av biblioteket vill 
Brophy fjärma sig från uppfattningen av biblioteket som ett passivt samlingsställe 
för dokument och istället ge bilden av ett aktivare bibliotek som ”[is] much more 
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concerned with fulfilling user needs and expectations than with the building of 
’warehouses of knowledge’” (Brophy 2000, s. 169). Förbundet med detta fokus på 
användaren är kravet att biblioteket ska tillföra ett mervärde utöver att tillhanda-
hålla informationsresurser. Nyckeln till att tillföra detta mervärde menar Brophy 
ofta ligger i den kunskap som biblioteket har om sina användare (”user 
intelligence”) och som möjliggör personalisering av bibliotekets tjänster. Med 
hjälp av olika tekniska funktioner kan bibliotekets tjänster rätta sig efter individen, 
exempelvis genom att gränssnittet kan anpassas till att särskilt visa informations-
resurser som är viktiga för individen eller att ge automatisk bevakning av ämnes-
områden. Initiativ av det här slaget kan anses bemöta problemet med information 
overload (Brophy 2001, s. 166 f). 

Kärnan i bibliotekets service är alltså enligt Brophy rollen som förmedlare 
mellan användare och informationsuniversum. Den viktigaste målsättningen för 
ett bibliotek blir att vara en organisation som 

understands and has empathy with its community of users, has deep understanding of the 
information universe and its organization, and actively develops and promotes the 
mechanisms that link the two together. (Brophy 2001, s. 184) 

4.2 Marknadsföring 

På svensk mark är Greta Renborg en auktoritet vad gäller marknadsföring av 
bibliotek och har länge befattat sig med ämnet. Hon menar att bibliotek har en 
lång tradition av marknadsföring – även om begreppet som sådant inte varit i bruk 
från början har biblioteken länge använt sig av utåtriktad verksamhet för att visa 
upp sin verksamhet. Marknadsföring har, som den företagsekonomiska funktion 
den är, enligt Renborg varit svår för biblioteksfolk att ta till sig eftersom den kan 
verka ”okulturell” och ”affärsmässig” (Renborg 1992, s. 60). Tillämpningen av 
marknadsföring blev, menar Renborg, i biblioteksvärlden inte allmänt accepterad 
förrän Philip Kotlers mycket inflytelserika bok Marketing for Non-Profit 
Organizations kom ut 1977 (Renborg 2000, s. 5 ff). I och med att bibliotek med-
vetet började tillämpa marknadsföring i sina verksamheter har de övertagit en 
uppsättning verktyg från den kommersiella världen. Detta har, enligt Renborg, 
”forced librarians to look at the libraries as the enterprises they are, even if a price 
cannot be put on the outcome” (Renborg 2000, s. 8). 

Bibliotek strävar inte i första hand efter ekonomisk vinning eller mäter sin 
framgång i ekonomiskt överskott, men de arbetar likafullt affärsmässigt genom att 
exempelvis mäta sitt värde i antal utlånade dokument eller antal besök och genom 
att skaffa in dokument som användarna (eller kunderna) efterfrågar. Bibliotek 
kämpar dock mot budgetnedskärningar och måste hävda sitt värde för att 
argumentera för anslag. I det sammanhanget blir marknadsföring ett bra sätt att 
förbättra och utöka användningen av bibliotekets resurser. 
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Ett klassiskt koncept inom marknadsföringsteorier är den marknadsmix, eller 
marketing mix, som exempelvis Kotler et al. har skrivit om. Marknadsmixen kan 
definieras som ”the set of controllable tactical marketing tools that the firm blends 
to produce the response it wants in the target market” (Kotler et al. 2002, s. 97). 
Marknadsmixen är alltså ett konkurrensverktyg och de olika sätten att påverka 
marknaden delas in i fyra grupper, kända som ”the four Ps”; product, price, place 
och promotion, eller på svenska produkt, pris, plats och påverkan. 

Produkt innebär de varor och tjänster som företaget erbjuder, kort sagt ”[a]nything 
that can be offered to a market […] that might satisfy a want or need”. Ur 
kundens perspektiv handlar detta just om att fylla ett behov. 

Pris är vad kunden betalar för att tillägna sig produkten. Priset värderas ofta i 
pengar, men även andra värden kan bytas mot produkten. 

Plats betecknar alla de aktiviteter som gör produkten tillgänglig för kunden. 

Påverkan inbegriper hur produktens fördelar kommuniceras till kunden och syftar 
till att övertyga kunden att genomföra köp. De kanaler som används för att nå 
kunden. (Kotler et al. 2002, s. 97 f) 

Jennifer Rowley har forskat och skrivit om olika aspekter av information 
management, och är författare till boken Information Marketing som behandlar 
marknadsföring av organisationer verksamma inom informationsområdet. Rowley 
använder sig av marknadsmixen i en för informationsprodukter anpassad form. 
”Information marketing” definieras som ”the marketing of information-based 
products and services” såsom de påträffas inom organisationer som tillhandahåller 
sådana produkter, vilket innebär olika typer av bibliotek och informationscentra 
(Rowley 2001, s. xiii). En effektiv marknadsföring, menar Rowley, handlar om att 
hitta en fungerande kombination av de fyra komponenterna i marknadsmixen. 
Således kommer en produkt som inte är synlig att slå fel, eller en kampanj som 
uppenbarligen inte återspeglar produkten kommer likaså att misslyckas (Rowley 
2001, s. 4 ff). 

Rowley utgår från att information som produkt har egenskaper som skiljer den 
från andra produkter och som påverkar marknadens karaktär och förhållandena 
mellan kund och leverantör (Rowley 2001, s. 13 f). Sådana egenskaper är att 
information inte har ett inneboende värde i sig, utan värdet är beroende av 
kontexten och användaren, varför värdet av information inte kan mätas objektivt 
eller i bestämda enheter. Informationen, som är grunden i alla produkter inom 
fältet, har inte heller någon fast form, utan kan paketeras om till flera olika 
skepnader för att passa olika nischer på marknaden. En informationsprodukt 
definierar Rowley som ”any product (either good or service) whose core or 
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primary product is information or knowledge” (Rowley 2001, s. 75). Spektrat av 
informationsprodukter är därmed väldigt brett och samma grundprodukt kan också 
presenteras på flera olika sätt, som exempelvis sker när Nationalencyklopedin ges 
ut i tryckt form och i elektronisk form med utökade multimediafunktioner. 
Rowley skiljer mellan ”core”, ”actual” och ”augmented products”, där ”core 
product” alltid är information och alltså är gemensam för alla aktörer på 
informationsmarknaden (Rowley 2001, s. 77 ff). Aktörerna på marknaden skiljer 
sig sinsemellan åt genom att produkten paketeras och att den kan användas av 
kunderna på olika sätt. Den form produkten har när den når kunden kan kallas ”the 
actual product”. Olika sätt att paketera en informationsprodukt innebär till 
exempel hur produkten är designad och hur det går att söka i informationen genom 
bland annat indexering. Tjänster som ger produkten ökat värde, men inte är en 
direkt del av produkten kallar Rowley för ”augmented products”, och kan 
exempelvis vara hjälpmedel i form av användarundervisning. 

Att tjänster (till skillnad från varor eller ting) som bibliotek tillhandahåller, 
såsom sökmöjligheter i olika gränssnitt eller användning av e-böcker, är 
immateriella skiljer dem från fysiska varor och påverkar relationen mellan biblio-
teket och användarna. I tillhandahållandet av en service spelar det förtroende 
användarna har för informationsleverantören en viktig roll. Informations-
leverantören kan i det här fallet vara såväl ett bibliotek i sig som de leverantörer 
som biblioteket anlitar. Enligt Brophy är användarnas värdering av biblioteket i 
hög grad beroende av i vilken utsträckning de upplever att bibliotekets tjänster är 
pålitliga (Brophy 2001, s. 82). Pålitligheten hos tjänster handlar om hur väl de 
fungerar, om korrekta svar ges på förfrågningar, om länkarna på ett biblioteks 
webbsida fungerar, och om hur tillgängliga tjänsterna är. När det gäller e-böcker 
är det till exempel ett problem ur pålitlighetssynpunkt att användare kan nekas 
tillgång till vissa e-böcker för att de bara tillåter en samtidig användare. 

Marknadsföring är enligt Rowley en process inom en organisation som 
behöver tid och resurser för att kunna utföras, och som kräver en förståelse för den 
aktuella marknaden. Det yttersta syftet med marknadsföring är att möta kundens 
behov, och då olika kunder har olika behov krävs att produkten anpassas till olika 
kundgrupper. Att dela in kundkretsen i grupper på det här sättet brukar i 
marknadsföringstermer kallas för marknadssegmentering eller målgrupps-
segmentering. Precis som Brophy pekar Rowley på biblioteket som en förmedlare 
mellan konsument och producent av informationsprodukter, och betonar att i 
denna roll som förmedlare är det av avgörande hur väl biblioteket lyckas tillföra 
ett mervärde till de erbjudna produkterna (Rowley 2001, s. xiv). 
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5 E-boken 

Att det elektroniska mediets kapacitet att spara information skulle kunna ersätta 
otympliga förråd av information i pappersform drömde man tidigt om. Mats 
Cavallin menar i en artikel att möjligheten att ersätta böcker med mikrofilms-
teknik övervägdes redan på trettio- och fyrtiotalen och ”[s]å fort de första 
datorerna konstruerades kom tankarna att med datorkraft befria texten från sina 
pärmar och göra texter sökbara direkt på sitt innehåll” (Cavallin 2002, s. 9). I och 
med denna kraftiga fördel vad gäller sökning som e-boken har gentemot pappers-
boken, lämpar sig mediet väl för vetenskaplig litteratur, som ofta läses styckvis 
där läsaren är ute efter viss information. 

Däremot har e-boken inte alls lika goda förutsättningar att bevaras för 
framtiden, eftersom en elektronisk bok inte lagras och visas genom samma enhet 
som en pappersbok gör. Pappret har kapacitet att bevaras i åtskilliga århundraden, 
medan en e-bok är beroende av en yttre visningsapparatur.  

Något om i vilken utsträckning e-böcker faktiskt används på svenska 
universitetsbibliotek är här på sin plats. På uppdrag av Kungl. biblioteket genom-
förs årliga statistiska undersökningar över de svenska forskningsbibliotekens 
mediebestånd, låneverksamhet, personal och driftskostnader. Den senaste 
rapporten som finns att tillgå gäller för 2006 och visar en fördubbling av e-bok-
användningen jämfört med 2005. En allt mer tilltagande ökning av framtagning av 
fulltextdokument i e-bokform har observerats de senaste åren: år 2003 togs 80 000 
dokument fram, år 2004 400 000 stycken, år 2005 647 000 stycken och år 2006 
var antalet uppe i 1,3 miljoner (Forskningsbiblioteken 2006, s. 11). 

5.1 E-boken på biblioteket 

E-bokens intåg i biblioteksbeståndet började för flera svenska universitetsbibliotek 
runt år 2001 (se Jandér 2002). Ur ekonomisk synpunkt kan det finnas potential för 
biblioteket att spara resurser genom ett e-bokbestånd. Argument som brukar 
anföras för detta är att bokexemplar inte slits ut eller stjäls och att flera användare 
kan läsa samma exemplar samtidigt, förutsatt att en sådan åtkomst tillåts av 
leverantören. Till en början innebär en satsning på e-böcker dock en stor extra-
kostnad för biblioteken. Ett helt digitalt bibliotek vore ur ekonomisk synpunkt 
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väldigt rationellt med sparade ytkostnader och dylikt, men så ser verkligheten 
ännu inte ut, ”papperskostnaderna” finns kvar och kombineras med de 
elektroniska kostnaderna. Därtill går mycket pengar till att utbilda personal, 
utbilda användare och att integrera ett elektroniskt bestånd i bibliotekssystemet. 
En stor svaghet med ett e-bokbestånd handlar om stabiliteten hos mediet: Cavallin 
påpekar att ”leveransen av e-böckerna bara är trygg så länge företagen 
kommersiellt kan hålla uppe sin service” (Cavallin 2002, s. 11). 

JISC, The Joint Information Systems Committee, genomförde år 2003 en 
större undersökning om e-böcker i den högre utbildningen i Storbritannien, med 
fokus på ”the current status quo of academic e-book promotion in the UK” (JISC 
2003, s. 8). Enligt studien fanns det ”some considerable uncertainty about which 
of the many new technologies labelled ’e-books’ will become the dominant 
industry standard” (JISC 2003, s. 151). Denna osäkerhet, i studien kallad 
”standards battle”, finns fortfarande kvar idag även om det finns ett fåtal större e-
bokleverantörer, exempelvis Ebrary, som genom sin blotta storlek sätter en viss 
standard. En av de viktigaste slutsatserna i JISC:s studie är att biblioteken inte 
marknadsför e-böckerna på ett tillräckligt bra sätt, vilket måste ändras för att öka 
användningen av desamma (JISC 2003, s. 118). Man menar också i studien att 
avsaknaden av en klar definition av vad e-böcker är för något, vilket jag 
kommenterar närmare nedan i avsnitt 5.3 Definitionsdiskussion, och en klar bild 
av vad som kännetecknar e-böcker förvirrar användaren och gör det svårare för 
biblioteken att marknadsföra dem (JISC 2003, s. 17; 118). 

En stor stötesten för ett väl fungerande e-bokbestånd på bibliotek har varit hur 
de juridiska svårigheterna ska bemästras. Förlagen måste bevaka sina intressen 
och vara förvissade om att deras böcker i elektroniskt format är försedda med 
effektiv skyddsteknik som hindrar olovlig spridning av verken. Särskilt 
beträffande kursböcker har både förlag och bibliotek ekonomiska intressen att 
bevaka, eftersom dessa böcker är den akademiska litteraturens enda massmarknad. 
Förlagens vinstintresse är här stort, precis som biblioteken måste bevaka den 
kostnad det stora behovet av kursböcker medför. De skyddsmekanismer som 
förlagen använder sig av brukar kallas Digital Rights Management (DRM), och 
styr hur e-boken kan användas, såsom om delar av boken får kopieras eller skrivas 
ut (ALA – Digital Rights Management and Libraries). Nackdelen är att dessa 
skyddsmekanismer begränsar användarvänligheten hos e-boken, eftersom rättig-
heterna för kopiering och användning av verk i pappersform inte gäller för det 
elektroniska formatet. Cavallin menar att lagen endast bristfälligt täcker hanter-
ingen av e-material: ”Om en leverantör konstruerar ett kopieringsskydd så finns 
inte de tidigare lagliga rättigheterna för utlån eller kopiering. Nya, generella regler 
och avtal för användning, betalning och avtal mellan olika aktörer måste därför 
utarbetas” (Cavallin 2002, s. 12). Problemet att DRM-restriktionerna försämrar 
användarvänligheten påpekas också av de undersökta biblioteken i JISC:s rapport, 
vilka även har åsikter om hur leverantörerna tillhandahåller e-böcker. Många 
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bibliotek i undersökningen vill själva kunna välja vilka titlar som ska förvärvas 
utan att bli påtvingade stora samlingar som leverantören sammanställt (JISC 2003, 
s. 60 f). 

5.2 Svenska e-kursböcker 

Göteborgs universitetsbibliotek har i samarbete med Nationell samverkan, då 
BIBSAM, drivit ett projekt för distribution av e-böcker på universitetsbibliotek 
(Cavallin 2005). Projektet utformades som ett samarbete mellan bibliotek och 
förlag för att undersöka tillgänglig litteratur i elektronisk form samt tekniska 
möjligheter att distribuera e-böckerna. Syftet med projektet var att hitta en pris- 
och servicemodell som kunde accepteras av både förlag och bibliotek genom att 
”försöka nå fram till en rimlig säkerhetsnivå (acceptabla skydd mot kopiering 
m.m.) för förlagen och servicenivå för biblioteken (lånehantering, sökbarhet m.m.) 
för en lånehantering med elektroniska monografier” (Cavallin 2005, s. 5). 
Utgångspunkten för projektet var att möta de svårigheter man upplevde med att 
införa elektroniska böcker, jämfört med hur relativt friktionsfritt införandet av 
elektroniska tidskrifter hade gått. År 2001, då projektet började, var Netlibrary den 
stora e-bokleverantören, och för många bibliotek den första erfarenheten med e-
böcker. Svårigheterna med denna leverantör bestod i att urvalet enbart var 
engelskspråkigt, endast en låntagare åt gången kunde använda en viss titel och 
kopierings- och utskriftsrättigheterna var mycket begränsade. Dessa svårigheter 
fanns inte på alls samma sätt på tidskriftssidan, varför användarna ofta blev 
besvikna över den bristande tillgången (Cavallin 2005, s. 6). 

E-bokmarknaden kom igång på allvar i slutet av 1990-talet. I det här tidiga 
skedet fokuserade förlagen särskilt på försäljning mot privatpersoner (Andersson 
2004, s. 49). Enligt Cavallin fanns då en tydlig tendens från förlagens sida att 
”styra bort biblioteken i leverantörsledet och sälja en e-bok direkt över nätet till 
slutanvändaren”, vilket gav biblioteken en försvagad ställning och ledde till att de 
regler som gällde för tryckta böcker inte kunde tillämpas på e-böcker (Cavallin 
2005, s. 6 f). Således gällde exempelvis inte längre den praxis med fair use vid 
kopiering, utan den ersattes av tekniska spärrar som styrdes av avtal mellan 
bibliotek och leverantör. En ofta citerad text i e-boksammanhang är Clifford 
Lynchs The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World, vari han 
menar att inom de områden där bibliotek varit en betydande del av marknaden, 
såsom vetenskapliga tidskrifter, har biblioteken kunna förhandla sig till acceptabla 
licensvillkor. När förlagen istället riktade e-bokverksamheten mot en konsument-
marknad kunde biblioteken inte inta samma position i förhandlingen med förlagen 
utan tvingades att acceptera de villkor som ställdes eller inte köpa e-böcker alls 
(Lynch 2001, s. 38). 
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5.3 Definitionsdiskussion 

Att det varit problematiskt att enas om en definition av e-boken framgår tydligt av 
litteraturen. En e-bok kan definieras på många olika sätt, beroende på utifrån 
vilket perspektiv man angriper begreppet, på samma sätt som pappersboken inte är 
självklar att definiera. Definitioner väljs ofta utifrån sammanhanget och syftet med 
e-boken. Jandér urskiljer tre olika definitioner som varit i svang i litteraturen: 

E-bok definieras som en läsplatta, dvs en portabel, speciellt designad elektronisk apparat för 
läsning av elektroniska texter i bok eller artikelform. 

E-bok definieras som ”bok i datafilformat”. E-boken är själva filen. 

E-bok innefattar e-boksfilen (med innehållet) tillsammans med den hård- och mjukvara som 
används för att läsa filen. (Jandér 2001, s. 16) 

Tidigt förknippades e-boken med den speciella hårdvara, läsplattan, som texten 
kan visas genom. En e-bok kunde då laddas med olika innehåll. En sådan 
definition är knuten till pappersboken och den fysiska formen är därmed med i 
bestämningen. Den här sortens definition blir emellertid alltmer sällsynt. 
Begreppet e-bok avser numer oftast själva innehållet, även om 
Nationalencyklopedins definition fokuserar på den fysiska formen: ”e-bok, 
elektronisk bok, handdator med integrerad programvara, specifikt anpassad för 
återgivning av digitalt lagrade texter, med eller utan bild och ljud” 
(Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: elektronisk bok). En 
grundläggande skillnad mellan e-boken och p-boken är att innehållet i p-boken 
helt är bundet till den fysiska boken, texten lagras och presenteras på samma sätt. 
När det gäller digitala texter är lagringen och presentationen åtskild, en skillnad 
som får konsekvenser för förvärvet av e-boken – den kan tillgängliggöras utan att 
ägas till flera samtidigt. 

Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer 
bör hanteras på svenska och definierar e-bok som en ”bok som har getts ut i 
elektronisk form” (Svenska datatermgruppen, ordlistartikel 136). Definitionen är 
helt beroende av begreppet ”bok”, vilket i sig är ett svårdefinierat ord. 
Datatermgruppen skiljer dock mellan e-boken pch hårdvaran, då de påpekar den 
vanliga hopblandningen av läsverktyget, som kan likna en bok utseendemässigt, 
och den elektroniska texten. För att kunna läsa e-boken behövs, förutom ett 
läsverktyg, dessutom en mjukvara eller gränssnitt som presenterar innehållet. Ett 
vanligt förekommande filformat är PDF, ett annat är HTML. En viktig skillnad 
mellan en PDF-fil, vilken som helst, och en e-bok är i den här uppsatsen, som 
uppehåller sig vid e-böcker som bibliotek betalar för, är att en e-bok är 
copyrightskyddad. Filen skyddas genom olika typer av DRM (Digital Rights 
Management) som styr hur e-boken kan användas, som nämnts ovan på s. 23. 
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Den begreppsförvirring som är tydlig i dessa olika definitioner beror alltså till 
stor del på sammanblandning med det fysiska utseendet. Om vi lämnar det därhän 
och fokuserar på innehållet kan vi närma oss ett annat sätt definiera e-boken, 
nämligen beroende på hur texten är tänkt att läsas. E-böcker kan avse 
sammanhållna verk som är tänkta att läsas från pärm till pärm, men kan lika gärna 
betyda uppslagsverk och referensverk som slås i och inte läses linjärt. Många 
bibliotek skiljer dessa former åt och kallar den första för e-bok och den andra för 
databas, eftersom de kan vara förvillande lika. Ett exempel: Ett elektroniskt 
textdokument som ser ut och används som en databas, men som har en tryckt 
förlaga som man betecknar ”bok” – ska detta kallas e-bok eller databas? Därtill 
samlas ofta e-böcker i olika paket som tillsammans utgör en databas. 

Jag utgår i den här uppsatsen från den definition av e-boken som enligt 
International Organization for Standardization, ISO 2789, ser ut: 

e-book: digital document, licensed or not, where searchable text is prevalent, and which can 
be seen in analogy to a print book (monograph) (IFLA 2006) 

Databas definieras enligt ISO: 

database: collection of electronically stored descriptive records or content units (including 
facts, full texts, pictures, and sound) with a common user interface and software for the 
retrieval and manipulation of the data (IFLA 2006) 

5.4 E-bokmodeller 

I det här avsnittet görs ett försök att bringa reda i en del de många olika e-
bokmodeller som finns på marknaden. Vad gäller förvärvet av e-böcker finns ett 
flertal olika modeller och nya uppkommer hela tiden. Leverantörerna erbjuder ofta 
ett flertal sätt för biblioteken att anförskaffa e-böcker, och presentationen här utgör 
ett urval av olika modeller. 

E-bokmarknaden är fortfarande i rörelse och fasta standarder för förvärv av e-
böcker saknas. Ändå kan några uppdelningar göras för att åskådliggöra utbudet. E-
böcker kan antingen köpas eller prenumereras på, där biblioteket i det senare fallet 
inte äger boken utan bara har tillgång till den så länge prenumerationen gäller. 
Ofta prenumererar biblioteket på stora paket av e-böcker där leverantören har 
samlat titlar inom specifika ämnen. Fördelen med sådana paketlösningar är att 
biblioteket får tillgång till stora mängder information till ett förhållandevis lågt 
pris. En nackdel kan vara att det i paketet finns en mängd titlar som biblioteket 
inte är intresserat av, men ändå inte kan välja bort. Å andra sidan kan större e-
bokpaket ge biblioteket den kritiska massa som lyfter fram beståndet som helhet, 
och möjligheten finns också att användare hittar för dem relevanta böcker som en 
förvärvande bibliotekarie kanske inte valt att anförskaffa. Ett exempel på 



27 
 

prenumerationspaket är Academic Complete från Ebrary, en bred samling med 
titlar inom flera olika discipliner. Ebrary erbjuder även möjligheten att köpa 
böcker på titelnivå, så kallade perpetuals, som biblioteket alltså inte förlorar om 
kontraktet med Ebrary avslutas. Ett ytterligare val att träffa är om biblioteket ska 
köpa access för många användare samtidigt, eller om bara en användare åt gången 
kan läsa en viss titel. Eftersom biblioteket eftersträvar så hög tillgänglighet som 
möjligt avtalas ofta om campuslicenser, där kostnaden för biblioteket baseras på 
antalet heltidsverksamma anställda och studenter vid universitetet. Ofta betalar 
biblioteket, förutom köp eller prenumerationskostnader, även en avgift för att ha 
tillgång till den plattform som e-böckerna är tillgängliga genom. 

Hanna Holmedal vid Lunds universitetsbibliotek har i en rapport på ett 
effektivt sätt sammanfattat några av biblioteksmodellerna för prissättning av e-
böcker: 

En vanlig prismodell är att ta betalt efter antal potentiella användare/antal studenter på läro-
sätet med det finns också leverantörer som tar betalt per lån och de som har utbytbara böcker, 
det vill säga att man istället för att köpa särskilda titlar betalar för ett visst antal som det sedan 
finns möjlighet att byta ut. (Holmedal 2005, s. 22 f) 

Safari Books Online är ett exempel på en modell där biblioteket köper ett bestämt 
antal ospecificerade böcker, som är utbytbara. Svenska E-biblioteket från BTJ 
tillhör den typ där biblioteket betalar dels en årsavgift och dels en avgift per lån 
(Holmedal 2005, s. 30). 

Ebook Library (EBL) erbjuder en annan modell där biblioteket köper en e-bok 
där användningen är begränsad till 325 dagar per år. Varje e-bok kan läsas av 
många användare samtidigt, men begränsningen innebär att om 325 användare 
skulle använda boken samma dag är boken förbrukad och biblioteket måste betala 
på nytt (An introduction to Ebook Library 2005). Även Netlibrary begränsar 
antalet tillåtna samtidiga användare och är en av de, numer sällsynta, leverantörer 
som bara tillåter en användare åt gången att använda deras e-böcker. 

Om biblioteket bäst gagnas av att köpa eller prenumerera på titlar är en fråga 
som är öppen för diskussion. Fördelen med att prenumerera är, som redan 
påpekats, den ökade mängd information som blir tillgänglig för pengarna. Ett stort 
problem med prenumerationsmodellen är dock bevarandefrågan, vad händer om 
leverantören går i konkurs? Bibliotekets budget kan variera från år till år, vilket i 
värsta fall skulle kunna leda till att en populär samling abrupt försvinner ur ett 
biblioteks bestånd. Mats Dahlström, lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
betonar skillnaden i bibliotekets rätt till verket genom att skilja mellan ”förvärv” 
och ”abonnemang” av e-böcker (Dahlström 2005, s. 53). Biblioteket förvärvar, i 
ordets egentliga bemärkelse, inte de resurser som prenumereras på, vilket kan ha 
stora konsekvenser för bevarandet av resurserna. Även Peter Brophy avstår, som 
nämnts i teorikapitlet ovan, av samma anledning från att kalla bibliotekets bestånd 
för samling (collection) eftersom biblioteket ofta förhandlar om åtkomsträttigheter 
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istället för köp. Därav kallas ett biblioteks bestånd i Brophys terminologi för 
”information population”. 

En viktig skillnad mellan olika leverantörer är huruvida leverantören är en så 
kallad aggregator, som samlar material från flera olika förlag, eller om förlaget 
självt är leverantör och säljer sitt eget material. Ebrary är ett exempel på en 
aggregator, som samlar e-böcker från en mängd olika förlag och gör dem tillg-
ängliga via en egen plattform. Oxford University Press, som exempelvis står 
bakom e-boksamlingen Oxford Scholarship Online, är istället en leverantör som 
bara tillhandahåller det egna förlagets böcker. Springer, med portalen 
Springerlink, är ett annat exempel på förlag som säljer sina e-böcker genom en 
egen plattform. 

5.5 Bibliotekssamarbete2 

En faktor att ta hänsyn till när det gäller arbetet att tillgängliggöra e-böcker är det 
bibliotekssamarbete som finns mellan bibliotek och som kan underlätta arbetet. 
Vid Kungliga biblioteket (KB) finns genom Libris ett visst samarbete mellan 
bibliotek när det gäller anförskaffning och katalogisering av e-böcker. Libris har 
förhandlat fram nationella avtal med en del e-bokleverantörer som de så kallade 
samverkansbiblioteken kan ansluta sig till. Samverkansbiblioteken är sådana som 
betjänar forskning och utgörs av svenska högskole- och universitetsbibliotek samt 
specialbibliotek. Dessa bibliotek är den främsta målgruppen för KB:s avdelning 
för nationell samverkan (Kungl. biblioteket - Samverkansbibliotek). Alla sex 
bibliotek i föreliggande undersökning är samverkansbibliotek. 

De avtal som sluts inom ramen av KB:s verksamhet måste uppfylla vissa 
kriterier som samlats under rubriken ”avtalsprinciper” (Kungl. biblioteket – 
Avtalsprinciper, se även bilaga 2). Där nämns exempelvis att databaserna ska gå 
att nå över hela universitetet, även om detta är geografiskt utspritt, och att avtalet 
ska medge att personer som inte är knutna till universitetet tillåts access genom 
bibliotekets datorer. Ett avtal som förhandlas av KB centralt är Oxford 
Scholarship Online, som fyra av biblioteken i undersökningen abonnerar på. Ett 
annat centralt hanterat avtal finns för bokserien Lecture Notes in Computer 
Science, som Uppsala universitetsbibliotek som enda i undersökningen abonnerar 
på. Utöver KB:s arbete finns även en distribuerad verksamhet där 
ansvarsbiblioteken på uppdrag av KB förhandlar fram centrala avtal. Ett sådant 
exempel är e-böcker från Wiley, där avtalet hanteras av Karolinska Institutets 
bibliotek. Det finns alltså inte särskilt många avtal som hanteras centralt, utan 

                                                 
2 Informationen i det här avsnittet bygger delvis på mailkontakt med en anställd vid Kungl. biblioteket. 
Mailen finns bevarade hos uppsatsförfattaren. 
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många avtal sluts av biblioteken på egen hand. Ett samarbete som styrs av 
Göteborgs universitetsbibliotek är SamKon, som består av tio universitetsbibliotek 
och ger tillgång till Netlibrarys e-böcker. Via detta samarbete har fyra bibliotek i 
denna undersökning tillgång till dessa e-böcker (Göteborgs universitetsbibliotek – 
SamKon). 

När ett nytt avtal sluts av KB läses bibliotekens bestånd av titlarna in i Libris 
katalog som en engångsinsats, varifrån biblioteken sedan kan hämta ner posterna 
till sina lokala kataloger. Bestånden uppdateras alltså inte av Libris efter denna 
engångsinsats, utan det faller inom bibliotekens ansvarsområde att själva lägga in 
nytillkomna titlar i katalogen om biblioteket har en policy som säger att e-
böckerna ska finnas i den lokala katalogen. Likaså är det bibliotekens ansvar att 
rensa katalogen från titlar som utgått ur samlingarna. 

Det finns ett undantag från denna engångsinsatspolicy, och det gäller samling-
arna från leverantören Ebrary. Dessa omsluts inte av KB:s nationella avtal, men 
uppdateras ändå av Libris ungefär varannan månad. 

Efter att ha presenterat e-boken som medium och de förutsättningar som finns 
genom olika e-bokmodeller och nationellt samarbete för arbetet med e-böcker är 
det snart dags att gå vidare till själva undersökningen av hur de sex biblioteken 
synliggör och tillgängliggör sitt e-bokbestånd. Men först beskrivs kort uppsatsens 
avgränsningar, val av metod och källmaterial. 
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6 Avgränsningar, metod och källmaterial 

Föresatsen i uppsatsen har varit att undersöka hur bibliotek synliggör och till-
gängliggör e-böcker och hur integrerade de är i bibliotekets övriga bestånd. 
Uttryckt i teorins termer syftar uppsatsen till att undersöka bibliotekens sätt att 
skapa ett ”user interface” till sitt bestånd. Detta görs genom fallstudier på sex 
svenska akademiska bibliotek. 

Elektronisk tillgång till monografiskt material blir i takt med att elektroniska 
medier blir vanligare och vanligare en allt viktigare fråga för framförallt samhälls-
vetenskapliga och humanistiska universitetsbibliotek, där informationen ofta är 
lagrad i monografisk form. Detta till skillnad från STM-ämnena (science, 
technology, medicine) där den vetenskapliga försörjningen till stor del sker genom 
tidskrifter. De universitetsbibliotek som undersökts har utvalts därför att de har ett 
stort utbud av samhällsvetenskapliga/humanistiska utbildningar. I uppsatsen 
åsyftar begreppet ”universitetsbibliotek” såväl högskole- som universitets-
bibliotek. 

Att definiera är en konst och att finna en fungerande definition för vad en e-
bok är låter sig utifrån relevant litteratur inte göras. För att materialet inte ska bli 
alltför vidlyftigt avgränsas föreliggande undersökning till förlagsutgivna e-böcker, 
med andra ord de e-böcker som biblioteken betalar för att ha tillgång till. Det finns 
en stor mängd fria e-böcker, och många bibliotek katalogiserar och tillgängliggör 
till viss del även sådana. Den delen av beståndet bortser jag dock ifrån i det här 
sammanhanget. Fokus ligger vidare på e-böcker av monografisk karaktär, och 
referensverk och andra verk av uppslagskaraktär nämns bara när det ansetts 
givande för undersökningen. 

Materialet i undersökningen har samlats in från två olika källor. Dels gjordes 
en webbundersökning av bibliotekens hemsidor och dels gjordes mailintervjuer 
med bibliotekarier vars arbetsuppgifter rör e-böcker. Intervjuerna genomfördes av 
geografiska skäl mailledes och följdes upp via mail eller telefon. Det empiriskt 
införskaffade materialet har även kompletterats av litteraturstudier. 
Vetenskapligheten i metoden beläggs genom att förfarandet har varit detsamma 
vid undersökningarna av de olika biblioteken. Efter att ha undersökt respektive 
biblioteks webbsida, där jag undersökt vilka ingångar och sökvägar som finns till 
e-bokbeståndet och hur e-böcker i övrigt synliggörs, inleddes mail-
korrespondensen med bibliotekarierna. Mailintervjuerna utgick från ett fråge-
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formulär (se bilaga 1) och utvecklades sedan vidare i uppföljningar. Valet att låta 
kontakten med informanterna ske via mailkorrespondens grundades på att 
frågorna som ställdes var av relativt ickeresonerande karaktär. 
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7 Undersökning 

I det här kapitlet presenteras resultatet av webbplats- och mailintervju-
undersökningen. I kapitlets första avsnitt presenteras de undersökta biblioteken, 
varpå resultaten från de enskilda biblioteken följer. För tydlighetens skull 
presenteras de sex biblioteken var för sig med fokus på fyra områden som 
anknyter till uppsatsens syfte, vilka även fungerar som rubriker i avsnittet. De fyra 
områdena är ingångar och sökning, där sökmöjligheter efter e-böcker och hur de 
visas på bibliotekets webbsida illustreras, den lokala katalogen, där e-böckernas 
integration och visning i bibliotekets katalog diskuteras, förändringar i beståndet, 
som berör hur biblioteket hanterar e-böcker som försvinner ur eller kommer till 
samlingen, samt slutligen marknadsföring, där bibliotekens sätt att främst utanför 
webbsidor marknadsföra e-böckerna belyses. 

7.1 Presentation av biblioteken och informanterna 

De undersökta universitetsbiblioteken är sex till antalet och betjänar 
användargrupper av varierande storlek. Här följer en kort översikt över urvalet och 
informanterna. Uppgifterna om antalet studenter är hämtade från respektive 
universitets/högskolas webbsida: 

– Lunds universitet: ca 40 000 studenter. Bibliotekarie 1 är verksam vid 
Biblioteksdirektionen, som har det samlade ansvaret för bibliotekets elektroniska 
resurser. 

– Uppsala universitet: ca 40 000 studenter. Bibliotekarie 2 arbetar inom 
bibliotekets enhet för IT och digital publicering. 

– Göteborgs universitet: ca 50 000 studenter. Bibliotekarie 3 är verksam vid 
Digitala biblioteket, den enhet inom biblioteksorganisationen som bland annat 
arbetar med elektroniska resurser och universitets webb. 

– Umeå universitet: ca 29 000 studenter. Bibliotekarie 4 ingår i bibliotekets e-
bokgrupp. 

– Växjö universitet: ca 14 000 studenter. Bibliotekarie 5 är ansvarig för inköp, 
förvärv och presentation av bibliotekets elektroniska material. Ytterligare en 
informant, Bibliotekarie A, som arbetar med mer systemtekniska frågor har 
kontaktats för vissa uppföljningsfrågor. 
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– Södertörns Högskola: ca 12 000 studenter. Bibliotekarie 6 arbetar med och 
har utrett e-böcker vid biblioteket. 

7.2 Lunds universitetsbibliotek (LUB)3 

Efter en stor omorganisation som befästes 2001 består Lunds universitets bibliotek 
idag av ett nätverk av bibliotek som betjänar olika delar av Lunds universitet. En 
ny enhet, Biblioteksdirektionen, inrättades för att samordna och leda nätverket och 
för att skapa ett sammanhängande digitalt bibliotek (Jönsson 2005, s. 10 f). 
Biblioteksdirektionen ansvarar för drift och utveckling av det gemensamma 
digitala biblioteket. En samlad organisation av de elektroniska resurserna ger 
medel att likrikta presentationen, vilket är en viktig del i marknadsföringen av 
dem. 

Lunds universitetsbibliotek utgör ett nätverk bestående av 30 fakultets-, 
institutions- och centrumbibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Det finns en 
officiell webbsida och därutöver har vart och ett av de 30 enskilda biblioteken en 
egen webbsida med information om inriktning, öppettider etc. De olika hem-
sidorna är emellertid väl sammanhållna genom en gemensam layout och många 
gemensamma sidor. Informationssökning sker genom ett för de olika biblioteken 
gemensamt gränssnitt, varför jag finner det befogat att bara undersöka den 
officiella webbsidan, och inte de enskilda delbibliotekens. 

7.2.1 Utbud 
LUB har totalt omkring 20 000 e-böcker. Dessa kommer från 11 leverantörer: 

•  Springer 
•  EBL Ebook Library 
•  Gale Cengage Learning  
•  Knovel 
•  Netlibrary 
•  Wiley-Blackwell 
•  Brepols Publisher 
•  UNESCO 
•  Oxford University Press 
•  Elsevier (ScienceDirect) 
•  CRC Press / Taylor & Francis 

                                                 
3 Informationen är, när inte annat angetts, hämtad från Lunds universitetsbiblioteks webbplats under januari 
och februari 2008. 
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LUB:s syfte med e-böckerna är att de ska utgöra ett komplement till kursböckerna, 
och man strävar på biblioteket efter att i största möjliga mån köpa e-böcker, 
istället för att abonnera, från leverantörer som inte begränsar antalet samtidiga 
användare. Att biblioteket inte vill prenumerera beror, enligt Bibliotekarie 1, på att 
det blir för dyrt samt på att biblioteket inte erhåller några arkivrättigheter. Därför 
prenumererar LUB inte på annars vanliga samlingar från Ebrary, eftersom Ebrarys 
pris beräknas på antalet fulltidsverkande vid universitetet. Eftersom Lunds 
universitet har många studenter menar man att tillgången till Ebrarys böcker skulle 
bli alltför kostsam. 

 Från Netlibrary, den enda leverantör som bara tillåter en samtidig användare, 
köper LUB inte längre några nya e-böcker eftersom man inte uppskattar modellen 
med max en samtidig användare per e-bok, men för att kunna använda de e-böcker 
som redan förvärvats licensieras fortfarande plattformen. 

Det finns inga svenska e-böcker vid LUB, men man hade tidigare BTJ:s tjänst 
E-biblioteket under en test period. Bibliotekarie 1 menar att plattformen var 
väldigt primitiv och priset relativt högt, och att man därför valde att inte köpa e-
böcker via E-biblioteket. Även bland titlarna fanns mycket kvar att önska – enligt 
Bibliotekarie 1 var 300 av de 500 titlarna ointressanta för LUB:s användare – 
vilket hör samman med de svenska förlagens ovilja att släppa populära böcker 
elektroniskt. 

7.2.2 Ingångar och sökning 
Det finns två huvudsakliga ingångar till bibliotekets resurser, dels bibliotekets 
katalog Lovisa och dels ELIN som är en samlingssida för bibliotekets elektroniska 
resurser. I båda dessa kataloger finns e-böckerna, och därutöver kan användare 
välja att söka direkt i leverantörernas databaser. 

Portalen ELIN, Electronic Library Information Navigator, utvecklades vid 
Lunds universitet och lanserades år 2001 (Alwerud & Jorgensen 2005, s. 87). 
ELIN skapades som ett svar på behovet av ett komplett system för elektroniska 
resurser som var lätt för personalen att administrera och utvecklades ursprungligen 
för elektroniska tidskrifter, för att för slutanvändaren samla de otaliga tidskrifter 
som biblioteket prenumererar på. De olika elektroniska resurserna använder sig av 
olika gränssnitt för att visa resursen, där funktioner och regler sällan är desamma. 
ELIN erbjuder användaren ett enda gränssnitt, vilket är ett bra exempel på det 
ideal som Brophy menar att bibliotek bör sträva efter. Att erbjuda en samlad 
ingång till de elektroniska resurserna som kommer från många olika håll ger ett 
stabilare intryck av biblioteket än en föränderlig presentation av enskilda resurser 
gör. Både Rowley och Brophy (se teorikapitlet ovan) pekar på betydelsen av att 
tillföra något till produktutbudet, förutom själva tillgången, och portalen ELIN kan 
sägas ge just ett sådant mervärde. Användaren hänvisas inte till de olika 
leverantörernas gränssnitt, utan stannar kvar inom biblioteket och söker bland 
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resurserna där. Att användaren hålls kvar i bibliotekets egna gränssnitt ger även 
biblioteket en ökad närvaro hos användaren och stärker bibliotekets varumärke. I 
ett av biblioteket kontrollerat gränssnitt behöver användaren inte konfronteras med 
de förändringar som sker i publiceringsbranschen, såsom att resurser byter förlag 
etc. Sådant sker istället ”bakom ridån” och portalen kan förväntas upplevas som 
mer konstant. Att gränssnittet hör till biblioteket ger även möjlighet att på ett 
tydligare sätt visa fram bibliotekets roll i tillgången till resurserna. Bibliotekets 
namn synliggörs tydligt i gränssnittet, medan det i leverantörers gränssnitt ibland 
finns med, men då i småstilt text som lätt förbises (Alwerud & Jorgensen 2005, s. 
88). 

I ELIN finns en My Library-funktion integrerad, där användare kan skapa en 
personlig inloggning för att skapa en egen samling av för individen relevanta 
resurser. Tjänsten kan skräddarsys ytterligare genom att användaren kan spara 
sökningar och sedan meddelas automatiskt via email när material tillagts som 
matchar dessa sökningar. I dagsläget verkar dock endast sökningar av artiklar, inte 
e-böcker, kunna sparas, vilket kan bero på att tjänsten utvecklades för i första hand 
tidskrifter och hanteringen av dessa kan därför väntas vara mest sofistikerad. 

På bibliotekets webbsida finns även en sökruta som är en gemensam sökväg 
till både den lokala katalogen och ELIN. Den samsökningstjänst som utvecklas av 
Libris, Samsök, finns inte vid LUB, eftersom man själva har en sådan i ELIN. 

7.2.3 Den lokala katalogen 
Poster till den lokala katalogen Lovisa hämtas antingen från Libris eller direkt från 
leverantörerna. Det är mer komplicerat att få in posterna i Lovisa än vad det är att 
ladda ner dem till ELIN, eftersom marcposterna i Lovisa är mer detaljerade, 
medan de i ELIN är mycket mer avskalade och inte innehåller lika många fält. 
Enligt Bibliotekarie 1 är det bibliotekets policy att alla e-böcker ska finnas både i 
den lokala katalogen och i ELIN, men på grund av de utförliga posterna kan det ta 
längre tid att få in dem i Lovisa. 

7.2.4 Förändringar i beståndet 
I den lokala katalogen finns en visningsfunktion för nyförvärv, där e-böcker 
emellertid inte finns med. Däremot håller man på att uppdatera ELIN och kommer 
där att lägga till en visningsmekanism för nya e-böcker. E-böcker som utgår ut 
beståndet visas inte. 

7.2.5 Marknadsföring 
Synliggörandet av e-böcker på LUB:s webbsida sker exempelvis genom en 
informationssida om hur e-böcker kan nås och sökas efter (se figur 4). 
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Figur 4. Avsnitt av Lunds universitetsbiblioteks informationssida för e-böcker. 

 

Källa: Lunds universitetsbibliotek > söka > e-böcker 

Eftersom Lunds universitetsbibliotek är en nätorganisation där mer än 30 bibliotek 
ingår, är det inom ramen för den här undersökningen omöjligt att utröna hur varje 
bibliotek marknadsför de gemensamma e-böckerna. Enligt Bibliotekarie 1 ser 
marknadsföringen väldigt olika ut på de olika biblioteken, men vad man från 
centralt håll gjort är att man för vissa tjänster har tryckt upp affischer som 
biblioteken sedan kunnat sätta upp i lokalerna. En välanvänd kanal att nå ut med 
information är enligt Bibliotekarie 1 e-post och maillistor. Det finns exempelvis 
en maillista för universitetets fakultetsgrupp, där alla fakulteter är representerade. 
Representanterna från de olika fakulteterna ansvarar sedan för att information 
vidareförs till fakultetens lärare och studenter. Mot studenterna marknadsförs e-
böckerna mer konkret under de obligatoriska undervisningstillfällen som 
biblioteket anordnar. 

I både ELIN och på bibliotekets webbsida annonseras nyheter bland 
resurserna, såsom när en stor resurs förvärvats. 
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7.3 Uppsala universitetsbibliotek (UUB)4 

Uppsala universitetsbibliotek är uppdelat på 15 delbibliotek. Biblioteket har en 
allmän webbsida med olika ingångar till informationsresurser och de olika 
delbiblioteken. De enskilda delbiblioteken har egna webbsidor, där ämnes-
relaterade informationsresurser kan framhållas. Layout-mässigt är skillnaden dock 
inte stor och universitetsbiblioteket är som helhet webbmässigt sammanhållet. 

7.3.1 Utbud 
Antalet e-böcker vid biblioteket uppgår enligt statistiken för år 2007 till  
120 212 stycken, vilket kan sättas i relation till det omkring fem miljoner 
publikationer stora tryckta beståndet. Uppsala universitets förvärv av e-böcker har 
tidigare till största delen skett genom prenumeration på paketlösningar från olika 
leverantörer. Detta tillvägagångssätt vill man nu, enligt Bibliotekarie 2, lämna för 
att i första hand köpa enskilda e-böcker. Den främsta leverantören för titelköp 
kommer för UUB att vara Dawson Books, som också är bibliotekets huvud-
leverantör av pappersböcker. Att införskaffa e-böcker genom samma leverantör 
som tryckta böcker förenklar för e-böckernas integration i det övriga beståndet, 
eftersom rutiner för det ändamålet redan finns på plats. Biblioteket har ca 20 e-
boksamlingar, varav flera är väldigt små till omfånget. UUB är därmed det 
bibliotek i undersökningen som har flest e-boksamlingar, och här redovisas ett 
urval: 

•  Early Books Online från ProQuest/CSA där ca 100 000 titlar ingår 
•  Oxford Scholarship Online, med 1800 titlar 
•  E-biblioteket med 351 titlar 
•  Ebrary med 9000 titlar 
•  Knovel, med 2000 titlar 
•  Ovid, 59 titlar 
•  Netlibrary, med ca 1700 betalda böcker (även fria e-böcker finns) 

UUB:s motiv för att tillhandahålla e-böcker handlar mycket om tillgängligheten, 
att flera användare kan använda samma titel samtidigt utan att behöva ta sig till 
biblioteket. Att en e-bok, till skillnad från en pappersbok inte kan gömmas, 
förloras eller skadas gör valet än mer rationellt (Bibliotekarie 2). 

UUB har e-böcker från fler leverantörer än något annat bibliotek i under-
sökningen, varför det är ännu viktigare att beståndet är väl integrerat i de sök-
tjänster som finns på biblioteket, såsom den lokala katalogen. Bibliotek som har få 
men stora e-boksamlingar kan lättare ge användaren en sammanhållen 

                                                 
4 Informationen är, när inte annat angetts, hämtad från Uppsala universitetsbiblioteks webbplats under januari 
och februari 2008. 
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presentation av e-bokbeståndet, medan UUB:s bestånd blir svårare att överblicka. 
Därmed är e-böckernas integration i andra söksystem som bibliotekskatalogen av 
avgörande betydelse. 

7.3.2 Ingångar och sökning 
På UUB:s webbsida finns en ingång till Databaser, e-böcker och uppslagsverk där 
de olika e-boksamlingarna listas jämte en mängd andra resurser (se figur 5). 

Figur 5. Avsnitt av Uppsala universitetsbiblioteks webbsida med länk till databaser, e-böcker, 
uppslagsverk. 

  

Källa: Uppsala universitetsbibliotek 

För ett urval av ämnen finns ämnesguider, där e-böcker i vissa fall finns med. Ofta 
rör det sig här om länkar till större samlingar, såsom Ebrary eller Netlibrary. 
Enligt Bibliotekarie 2 pågår dock ett stort projekt för nya ämnesguider, med fler 
funktioner än de nuvarande, som exempelvis nyhetsvisningar och möjligheter att 
lyfta fram titlar eller samlingar på bättre sätt. Brophy eftersträvar i sin modell av 
bibliotekets kärnfunktioner en ökad individfokusering, där den enskilda 
användarens preferenser påverkar hur biblioteket framställs. Ämnesguiderna är ett 
steg mot, om inte individfokusering, så åtminstone gruppfokusering. De är även 
ett uttryck för bibliotekets vilja att målgruppsegmentera kundkretsen (se s. 21) och 
skräddarsy presentationen av resurserna för de olika grupperna, och på så sätt 
möjliggöra ett större genomslag för de resurser som är relevanta för en viss mål-
grupp. Lyckas man här att bryta upp samlingar och synliggöra e-böcker på ett mer 
detaljerat plan än en samlingstitel från en viss leverantör, som exempelvis 
”Ebrary”, skulle e-böckerna kunna marknadsföras på ett bättre sätt. 

En tredje ingång är genom Samsök, där bibliotekets ovan nämnda databaslista 
finns. Alla e-boksamlingar är i dagsläget inte samsökningsbara, men biblioteket 
strävar efter att de ska bli det, samt att de ska vara möjliga att finna via SFX. SFX 
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är en länkserver som syftar till att lokalisera fulltextdokument när sådana finns 
tillgängliga, alternativt finna dokumentet i annan form. 

Till sist finns e-böckerna tillgängliga via bibliotekets lokala katalog, som 
därmed är den enda plats där en sökning kan ske mot, i princip, alla titlar 
samtidigt. 

7.3.3 Den lokala katalogen 
UUB:s målsättning är att e-böckerna ska vara integrerade med pappersböckerna i 
bibliotekets lokala katalog, Disa. Bibliotekarie 2 menar att denna strävan tidigare 
inte har varit självklar, men att nya beslut under 2007 fastställer att e-böckerna ska 
finnas i den lokala katalogen. UUB har nyligen infört en checklista som riktar sig 
till förvärvare av e-böcker, där katalogiseringsrutiner poängteras för att e-böckerna 
ska vara smidiga att katalogisera. Detta betyder att redan när ett e-bokköp 
övervägs ska alltså katalogiseringsrutinerna kontrolleras. Böckerna katalogiseras i 
Libris, varifrån posterna överförs till Disa. 

7.3.4 Förändringar i beståndet 
På alla UUB:s delbiblioteks hemsidor finns en nyhetsfunktion där viktigare 
nyförvärv annonseras. Ofta visas här elektroniska resurser. Nytillkomna e-böcker 
annonseras inte av biblioteket, såsom nyförvärv av pappersböcker presenteras, 
men genom många leverantörers gränssnitt finns möjlighet att ta fram listor på nya 
böcker. Ett bibliotek inom UUB, Medicinska biblioteket, länkar i samband med en 
nyförvärvslista för pappersböcker till de e-boksamlingar där nya böcker 
annonseras. 

Titlar som utgår ur beståndet meddelas inte på annat sätt än genom att 
katalogposten tas bort ur katalogen. 

7.3.5 Marknadsföring 
På de olika biblioteken inom UUB har man använt sig av flera olika sätt att visa 
upp e-böcker, beskriver Bibliotekarie 2. På Dag Hammarskjöldbiblioteket har man 
spridit bokmärken med information om e-boksamlingar, senast handlade det om 
E-biblioteket. 

På Ångströmbiblioteket har man gjort skyltar med bilder på olika utvalda 
böcker, där varje skylt visar upp en bok. Dessa skyltar placeras i bokhyllorna 
under relevant hylluppställning, med information om hur man finner e-boken 
genom bibliotekets webbsida. Man prioriterar särskilt att visa fram kursböcker på 
detta sätt. 

Postrar finns uppsatta i Medicinska bibliotekets lokaler som påminner om att 
e-böcker finns tillgängliga. Dessutom finns liknande information på de knubbar i 
den fysiska boksamlingen som skiljer de olika hylluppställningarna åt. På de 
tryckta böcker som även finns i en elektronisk version sätter biblioteket en klister-
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lapp som berättar att titeln även finns som e-bok. Precis som Ångströmbiblioteket 
planerar Medicinska biblioteket att placera färgskyltar med e-bokomslag på olika 
platser i den fysiska samlingen. En annan taktik som biblioteket avser att använda 
sig av är att ”flagga för” ett urval av e-böcker på bibliotekets informationsdisk, 
genom att varje vecka välja ut en e-bok att skylta med. 

Även Vårdbiblioteket skyltar med utskrifter av bokomslag i hyllorna, här för 
att göra PR för samlingen Ebrary. 

Jämförelsevis synliggör ovan nämnda delbibliotek inom UUB e-böcker väl i 
den fysiska lokalen. Uttryckt i marknadsföringstermer utnyttjas flera kanaler för 
att påverka användarna i deras val av informationsresurser. Enligt Rowley är 
marknadsföringen av en viss produkt dömd att misslyckas om inte marknads-
mixens alla fyra p:n tas hänsyn till (se avsnitt 4.2 Marknadsföring), vilket innebär 
att en produkt måste vara lätt tillgänglig till ett överkomligt pris samt att 
information om produkten kommuniceras på ett bra sätt till målgruppen. Att skylta 
med e-böcker på samma plats som tryckta böcker finns är ett bra sätt att nå de 
användare som finns i bibliotekets lokaler och ökar på ett allmänt plan medveten-
heten om medieformen. 

7.4 Göteborgs universitetsbibliotek (GUB)5 

Göteborgs universitetsbibliotek är organisatoriskt uppdelat på sju bibliotek med 
olika ämnesinriktningar. 

7.4.1 Utbud 
Vid biblioteket finns ca 45 000 e-böcker, vilket kan jämföras med de ca 3 miljoner 
volymer som finns i tryck. GUB har e-böcker genom 11 leverantörer/samlingar: 

•  Ebrary 
•  Netlibrary 
•  EBL Ebook Library 
•  Dawsonera.com 
•  E-biblioteket 
•  eLib 
•  Gale Virtual Reference Library 
•  Thieme ElectronicBookLibrary 
•  Humana Press - BioMedProtocols 
•  Wiley Life and Medical Science  
•  Safari 

                                                 
5 Informationen är, när inte annat angetts, hämtad från Göteborgs universtitetsbiblioteks webbplats under 
januari och februari 2008. 
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Den största andelen av e-böckerna, 36 000 titlar, kommer från prenumeration på 
Ebrarys paket. Från två leverantörer prenumereras på svenska e-böcker, nämligen 
eLib och E-biblioteket. Prenumerationen hos E-biblioteket hanteras till skillnad 
från de andra på titelnivå, där GUB väljer vilka böcker som ska visas tillgängliga. 
Biblioteket betalar en årsavgift för tjänsten samt en avgift per lån. Från 
leverantörerna Dawson och Netlibrary köper biblioteket e-böcker på titelnivå. 
Safari erbjuder en tredje möjlighet, som innebär att biblioteket köper ett antal 
poäng. Varje titel motsvarar ett, två eller tre poäng, och titlar i boksamlingen kan 
efter önskemål bytas ut så länge poängsumman är densamma. 

7.4.2 Ingångar och sökning 
Det finns flera ingångar till de e-boksamlingar som biblioteket förfogar över. 
GUB:s webbsida har en tämligen detaljerad navigeringsmeny med stort urval. 
Flera länkar, böcker, e-böcker och fulltextdatabaser, leder fram till bibliotekets e-
boksida där e-bokleverantörerna listas (se figur 6). Innehållet i dessa e-bok-
samlingar, som leverantörerna representerar, anges i flera fall sträcka sig över 
”alla ämnesområden”. I den här översikten över tillgängliga e-bokpaket kan man 
genom att klicka på någon av dessa komma till leverantörens sida och kan där 
söka i dess urval. Man uppmanas på sidan att ”Sök direkt i e-bokdatabaserna eller 
för att hitta en särskild e-boktitel, sök i bibliotekskatalogen GUNDA”. 

Biblioteket har en samsökningstjänst genom Samsök från Libris. Enligt 
Bibliotekarie 3 är det bibliotekets mål att alla e-böcker ska finnas med i Samsök, 
men i dagsläget finns bara vissa av bibliotekets e-boktjänster. Beroende på att alla 
e-boktjänster ännu inte är samsökningsbara väntar biblioteket på att de ska bli det, 
samt på att Samsöks programvara Metalib ska utvecklas vidare. 
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Figur 6. Avsnitt av Göteborgs universitetsbiblioteks informationssida för e-böcker. 

 

Källa: Göteborgs universitetsbibliotek > sök > e-böcker 

I navigeringsmenyn på webbsidan lyfter biblioteket även fram en del av de e-
böcker som används som kursböcker vid universitet, genom ingångar till svenska 
e-kursböcker och engelska e-kursböcker. Dessa länkar leder till alfabetiskt 
ordnade listor över böckerna. Dessa listor administreras helt av biblioteket, och 
kommer enligt Bibliotekarie 3 att läggas ned när antalet titlar växer och blir för 
många för manuell hantering. 

Biblioteket har utformat ämnesguider för många ämnen. Ämnesguiderna 
syftar till att vara en hjälp att hitta relevanta resurser inom olika ämnen. När det 
gäller böcker kan lämpliga ämnesord listas. I sällsynta fall finns bland GUB:s 
ämnesguider även relevanta e-böcker presenterade, i andra fall länkas till den 
allmänna e-boksidan där leverantörerna presenteras. För att marknadsföra e-
böckerna utnyttjas därmed inte ämnesguiderna till fullo, eftersom man länkar till 
en sida utan någon ämnesmässig sortering. E-boksidan framhäver biblioteket mer 
som en passiv gateway, som Brophy talar om (se s. 15), än som en förmedlande 
institution som förmår integrera resurserna till ett levande bestånd. 
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7.4.3 Den lokala katalogen 
Det finns sammanfattningsvis tre sätt att nå e-böckerna, genom den lokala 
katalogen, genom de olika leverantörerna och genom Samsök. I katalogen ska alla 
e-böcker finnas, men ibland kan det vara problematiskt att få in samtliga. Katalog-
posterna tas vid köp av e-böcker på titelnivå från Libris. I andra fall tas posterna 
från leverantören, och detta fungerar inte alltid problemfritt. Bibliotekarie 3 
påpekar att ”det har inte alltid fungerat att få dem – i tid – i det fullständiga format 
vi önskar och ibland har vi inte fått dem alls”. 

7.4.4 Förändringar i beståndet 
När nya prenumerationer införlivas till bibliotekets samling uppförs detta som 
nyhet på bibliotekets webbsida. Biblioteket meddelar inte om förändringar bland 
e-böckerna som sker på titelnivå. Titlar som försvinner ur beståndet rensas bort ur 
katalogen utan kommentarer. Enligt Bibliotekarie 3 kan det bli problematiskt när 
böcker dras in utan förvarning, särskilt om boken har hunnit användas som kurs-
litteratur. Det har hänt att biblioteket kontaktats av lärare som haft e-böcker på 
aktuella kurslistor när boken blivit indragen. I dessa fall kompenserar man genom 
att biblioteket så snabbt som möjligt köper in boken ifråga. 

Alla e-bokavtal, påpekar Bibliotekarie 3, ger leverantören rätt att utan 
förvarning dra in titlar. Hur ofta indragningar sker kan vara avgörande för om 
biblioteket väljer att inskaffa e-böcker via en viss leverantör. Hur ofta böcker dras 
in får emellertid biblioteket först kunskap om genom erfarenhet när leverantören 
anlitats, och att då säga upp prenumerationer får konsekvenser för användarna, 
beroende på hur välanvänd en resurs blivit. 

7.4.5 Marknadsföring 
På GUB:s webbsida finns en rullande funktion med e-boktips, där ett urval av e-
böckerna synliggörs tillsammans med en bild av bokens omslag (se figur 6). 
Funktionen är en digital motsvarighet till de ”tipshyllor” som ofta finns i 
biblioteks lokaler, och visar fram böcker inom en rad olika ämnen. Även i 
katalogen finns denna funktion med bilder av bokomslag för en stor del av både e-
böcker och pappersböcker. Att visa e-böcker med bilder på webbsidan levandegör 
närvaron av ett elektroniskt bokbestånd på ett tydligare sätt än vad länkar till e-
boksamlingar gör. 

Enligt Bibliotekarie 3 har man tidigare synliggjort elektroniska tidskrifter 
genom skyltning i bibliotekets lokaler, men detta har ännu inte genomförts för 
visning av e-böcker. 
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7.5 Umeå universitetsbibliotek (UmUB)6 

Umeå universitetsbibliotek består av tre delbibliotek – Huvudbiblioteket, 
Medicinska biblioteket samt Forskningsarkivet. Forskningsarkivet är mer ett arkiv 
än ett egentligt bibliotek, men räknas ändå in som en avdelning inom universitets-
biblioteket. För den här undersökningen är Forskningsarkivet inte intressant, och 
fortsättningsvis ligger fokus på de övriga två. De två biblioteken har varsin egen 
webbsida, som båda är väldigt snarlika. Det som skiljer dem åt är att viss 
information som finns på sidan är riktad mot ämnena som biblioteket företräder. 
De sökingångar till UmUB:s resurser är gemensamma för de båda delbiblioteken. 

7.5.1 Utbud 
Förutom en del referenssamlingar och fyra stycken enskilda medicinska böcker 
består beståndet av: 

•  Ebrary, ca 34 000 titlar 
•  Netlibrary, ca 1740 titlar 
•  Oxford Scholarship Online, ca 1900 titlar 

Detta ger sammanlagt 37 640 e-böcker, medan det tryckta beståndet består av ca 
en miljon böcker. 

Man strävar på biblioteket efter att köpa e-böcker istället för att prenumerera. 
Enligt Bibliotekarie 4 har anskaffningssättet anpassats efter vad som erbjudits, 
vilket exempelvis är tydligt i fallet Netlibrary som enbart medger en användare åt 
gången. En sådan lösning är aldrig attraktiv för ett bibliotek, eftersom den inte 
utnyttjar fördelarna ett elektroniskt medium kan erbjuda i hänseende av 
tillgänglighet. Att köpa e-böcker istället för att prenumerera ger biblioteket bättre 
utsikter att gentemot användaren bibehålla ett stabilt bestånd där titlar inte 
plötsligt försvinner. 

7.5.2 Ingångar och sökning 
I stort sett finns alla e-böckerna sökbara genom den lokala katalogen, Album, samt 
genom Samsök och via de enskilda e-bokleverantörerna. Genom de ämnesguider 
som biblioteket skapat finns väldigt översiktlig information om e-böcker, ofta 
länkas helt enkelt till den redan nämnda e-boksidan där resurserna listas. 

7.5.3 Den lokala katalogen 
E-bokposterna till den lokala katalogen tas från Libris, och man är därmed 
beroende av hur snabbt Libris katalogiserar nya böcker. Enligt Bibliotekarie 4 

                                                 
6 Informationen är, när inte annat angetts, hämtad från Umeå universitetsbiblioteks webbplats under januari 
och februari 2008. 
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finns därför bara de allra tidigast utkomna e-böckerna ur samlingen Oxford 
Reference Online i katalogen. Detta eftersom Libris, som nämnts i avsnitt 5.5 
Bibliotekssamarbete, bara katalogiserat den samlingen en gång, då samlingen 
introducerades, och sedan inte gjort några uppdateringar. 

7.5.4 Förändringar i beståndet 
Bibliotekarie 4 nämner att man ibland informerar institutioner om biblioteket 
förvärvat ett e-bokpaket eller referensverk inom institutionens ämnen, men 
påpekar också att ”det säkert skulle gå att göra mera”. Titlar som utgår ur 
beståndet annonseras inte, utan rensas bort av biblioteket. 

7.5.5 Marknadsföring 
På UmUB:s webbsida finns en synligt placerad länk E-böcker som leder till en 
sida med information om de olika e-böcker som finns tillgängliga vid biblioteket 
(se figur 7). Där presenteras beståndet indelat i Uppslagsverk & ordböcker och E-
boksamlingar med något om ämnesinriktning och antal böcker, även om siffrorna 
på sidan är ouppdaterade. 

Figur 7. Avsnitt av Umeå universitetsbiblioteks e-boksida. 

 

 Källa: Umeå universitetsbibliotek > e-böcker 

När man började erbjuda e-böcker annonserades detta på bibliotekets webbsida. 
Kontaktbibliotekarier gjorde även specialvisningar för vissa institutioner av 
Netlibrary och Ebrary, när dessa var nya resurser. E-böcker synliggörs inte fysiskt 
i bibliotekets lokaler. 
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7.6 Växjö universitetsbibliotek (VxUB)7 

Universitetsbiblioteket är organiserat till ett campusbibliotek. 

7.6.1 Utbud 
Antalet e-böcker är ca 35 000, med ett par hundra referensverk inräknade. Detta 
kan jämföras med den ca 250 000 volymer stora fysiska samlingen. En samlad 
presentation av e-böckerna finns på bibliotekets webbsida samt i bibliotekets 
lokala katalog (se figur 8). 

Figur 8. Avsnitt av VxUB:s informationssida över e-böcker. 

 

Källa: Växjö universitetsbibliotek > Böcker/E-böcker 

E-böckerna delas i denna presentation in i e-boksamlingar och enskilda uppslags-
verk. E-boksamlingarna är de olika paket som biblioteket abonnerar på. VxUB 
köper inte in några e-böcker, undantaget ett fåtal referensverk, på titelnivå utan 
alla e-böcker ingår i paket som respektive leverantör satt samman. Lejonparten av 
e-böckerna kommer från Ebrary med ca 32 000 titlar. Leverantörerna/e-
boksamlingarna är:  

•  Ebrary 
•  E-biblioteket 

                                                 
7 Informationen är, när inte annat angetts, hämtad från Växjö universitetsbiblioteks under januari och februari 
2008. 
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•  Oxford Scholarship Online 
•  Oxford Reference Online 
•  Sage e-Reference 
•  Gale Virtual Reference Library 

VxUB håller i skrivande stund på att utforma ett avtal med Dawson Books för att 
införskaffa e-böcker från dem. Härigenom kommer biblioteket att bryta 
traditionen att bara köpa in paket av e-böcker. Från Dawson väljs böcker ut på 
titelnivå, för att antingen abonneras eller köpas. Bibliotekarie 5 är positivt inställd 
till modellen, där biblioteket kan styra urvalet mer. Man kommer att börja med att 
köpa e-böcker, men enligt Bibliotekarie 5 ser biblioteket även över möjligheten att 
hyra e-böcker via Dawson Books som ett alternativ till kostsamma fjärrlån. En 
bok som skulle behövts lånas in från ett annat bibliotek skulle alltså kunna hyras 
om den finns i Dawsons kollektion. 

Med Dawson Books som mellanhand köper biblioteket även in tryckta böcker, 
och att samla inköpet hos en leverantör menar min informant vara praktiskt, 
eftersom en del rutiner för införskaffande och införlivande i beståndet då redan 
finns på plats. 

E-biblioteket har införskaffats för att de är ensamma om att erbjuda kurs-
böcker på svenska. Bibliotekarie 5 uppger dock att det funnits många problem 
med E-biblioteket, och påpekar att E-bibliotekets plattform egentligen är skapad 
för folkbibliotek, och att den därigenom är ofullkomlig för ett universitets-
bibliotek. E-bibliotekets princip har byggt på att e-boken hanteras på ett sätt som i 
stort liknar hanteringen av en tryckt bok. Det innebär att folkbiblioteket lånar ut e-
boken till en låntagare åt gången som om den vore en fysisk bok. Är e-boken 
redan utlånad får användaren upp ett meddelade att boken inte går att låna. För 
universitets- och högskolebibliotek finns inte denna restriktion, men Bibliotekarie 
5 påpekar att liknande felmeddelande ändå kan dyka upp vilket kan vara 
förvirrande för användaren. Ett annat problem har varit att e-böckerna inte kunnat 
läsas i alla versioner av Acrobat Reader, som är den programvara som visar E-
bibliotekets e-böcker. 

Alla av VxUB:s e-böcker kan läsas av många användare samtidigt. För övrigt 
påpekar Bibliotekarie 5 även hur splittrad e-bokmarknaden varit och att det därför 
varit svårt för biblioteket att komma fram till ett fungerande upplägg. Affärs-
modeller och åtkomstsätt har kommit och gått, men eftersom e-böcker nu blivit ett 
vanligare inslag på biblioteken börjar marknaden ta form och läget håller på att 
stabiliseras. 

7.6.2 Ingångar och sökning 
Via bibliotekets webbsida finns två sätt att söka efter e-böcker. Antingen söks i 
den lokala katalogen, som innehåller de flesta e-böcker men inte alla, eller 
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alternativt kan sökningen utföras direkt i de enskilda e-boksamlingarna. Den stora 
nackdelen med att alla e-böcker inte finns i katalogen är att det därigenom inte 
finns någon samlad ingång till bibliotekets e-böcker.  

I katalogen kan en sökning inte avgränsas till enbart e-böcker, något som 
skulle förenkla sökning efter en e-bok samt fungera som ett sätt att öka medveten-
heten hos användarna om e-böckernas existens på biblioteket. Däremot finns en 
flik i katalogens gränssnitt där bibliotekets e-boksamlingar listas med en kort 
presentation av ämnesområden, samt om samlingen finns sökbar i katalogen eller 
inte. 

Figur 9. Avsnitt av Växjö universitetsbiblioteks lokala katalog. 

 

Källa: Växjö universitetsbibliotek > bibliotekskatalogen 

Bibliotekarie 5 kommenterar att fliken skapats som ett sätt att synliggöra e-böcker. 
Synliggörande av det här slaget kan anses vara något oproportionerligt, men det 
utgör ett komplement till katalogens ofullständiga representation av e-
bokbeståndet. Vikten av att e-böckerna finns i katalogen speglas i 
användarstatistiken – från Oxford Scholarship Online gjordes bara ett par hundra 
nedladdningar under 2007, vilket är en blygsam siffra enligt Bibliotekarie 5. 
Orsaker förväntar sig bibliotekarien vara att tjänsten är relativt ny och att böckerna 
inte finns i katalogen, med följden att användarna helt enkelt inte hittar till 
resursen. 

VxUB har tre samsökningsalternativ – ELIN, Samsök och Google Scholar – 
som alla är fokuserade på tidskrifter och databaser. Enligt Bibliotekarie A nås via 
Samsök e-böckerna från samlingarna Ebrary, Oxford Scholarship Online samt 
Oxford Reference Online. Samsök kan däremot inte generera en samlad träfflista, 
vilket urholkar hela idén med samsökning. Bibliotekarie A menar vidare att det 
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skulle vara fullt möjligt att inkludera e-böckerna i ELIN, vilket biblioteket 
möjligen kommer att göra i framtiden. 

Bland de ämnesguider som skapats vid biblioteket nämns inte e-böcker. 

7.6.3 Den lokala katalogen 
Enligt Bibliotekarie 5 är det bibliotekets målsättning att alla e-böcker ska finnas i 
den lokala katalogen. För att samlingarna ska finnas i katalogen krävs ett ständigt 
underhållsarbete att uppdatera samlingarna. De e-bokpaket man prenumererar på 
förändras ständigt, böcker läggs till eller dras in. På grund av tidsbrist finns i 
dagsläget inte Oxford Scholarship Online eller referenssamlingen Oxford 
Scholarship Online alls sökbara i VxUB:s lokala katalog. Biblioteket har inte tid 
att uppdatera samlingarna i katalogen. Att bevaka samlingen, menar informant 5, 
skulle innebära att följa de annonseringar som månadsvis ges ut av leverantören 
gällande förändringar i paketen, för att sen uppdatera katalogen efter det. 

Intentionen är att katalogposter ska hämtas från Libris katalog och föras in i 
VxUB:s lokala katalog. När det gäller Ebrary, varifrån de allra flesta e-böckerna 
kommer, anser biblioteket att Libris uppdaterar samlingarna för långsamt. Enligt 
Bibliotekarie 5 hinner ofta betydande förändringar ske varje månad, medan Libris 
inte uppdaterar i en tillfredsställande takt. Som följd har VxUB valt att själva 
uppdatera sin samling från Ebrary. 

Det är min informants åsikt att anförskaffandet av e-böcker inte har förenklat 
hanteringen av böcker, vilket från början var en förhoppning. E-böckerna har 
bland annat fört med sig mycket problem genom att den instabila e-bokmarknaden 
gör det svårt för biblioteken att avgöra vilket alternativ man ska satsa på. 
Bibliotekarie 5 uttrycker även åsikten att en nationell överenskommelse borde 
träffats på ett tidigt skede i e-bokutvecklingen som säger att Libris ska uppdatera 
samlingarna. Diskussioner förs även på VxUB om att ersätta den lokala katalogen 
med Libris. Fördelen, menar Bibliotekarie 5, skulle vara att biblioteket slipper 
importera posterna i sin katalog, men att detta skulle ställa ökade krav på Libris 
som i nuvarande situation inte skulle kunna mötas. 

7.6.4 Förändringar i beståndet 
VxUB presenterar större nyheter, såsom förvärv av nya e-bokpaket eller större 
enskilda verk, i en rullande nyhetslista på bibliotekets webbsida. Större nyheter 
kan också publiceras i ett nyhetsbrev som går ut till alla anställda vid universitet. 
Förändringar i e-bokpaketen informeras det inte alls om. ”Jag tror inte det vore 
möjligt att informera om alla förändringar som sker i paketen”, menar 
Bibliotekarie 5. 

I katalogen finns en sida där nyförvärvade böcker listas, med en rss-funktion 
kopplad till SAB-systemets grundkategorier. I listan finns bara tryckta böcker 
med, eftersom de flesta e-böckerna saknar SAB-klassificering. 
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7.6.5 Marknadsföring 
Förutom den rullande nyhetslista och det nyhetsbrev som nämnts i föregående 
stycke nämner Bibliotekarie 5 kontaktbibliotekarierna som en viktig kanal mot 
institutionerna. Kontaktbibliotekarierna har nära kontakt med lärare på 
institutionerna och har ett stort ansvar när det gäller att synliggöra bibliotekets 
resurser, vilket påverkar vilka resurser som används som kursmaterial. Mot 
studenterna marknadsförs e-böckerna bland bibliotekets övriga resurser, 
exempelvis genom de undervisningstillfällen som sker i biblioteket. Någon 
marknadsföring i bibliotekslokalen genom skyltning finns inte. 

7.7 Södertörns högskolebibliotek (SHB)8 

Södertörns högskolebibliotek finns i lokaler på två olika platser, ett huvud-
bibliotek i Flemingsberg och ett campusbibliotek i Huddinge som drivs i 
samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. De elektroniska resurserna är 
gemensamma för de två biblioteken. 

7.7.1 Utbud 
Enligt Bibliotekarie 6 uppgår antalet abonnerade e-böcker i februari till 38 653, 
medan antalet tryckta böcker är cirka 110 000. Leverantörerna/paketen är: 

•  Ebrary 
•  Oxford Scholarship Online 
•  Safari 
•  Elsevier ScienceDirect 
•  Source OECD 

Lejonparten av böckerna, cirka 32 000, kommer från Ebrary, varifrån biblioteket 
abonnerar på paketet Academic Complete men även köper loss enstaka titlar, så 
kallade perpetuals. SHB har beslutat att köpa in e-böcker ”när det ’passar’ och 
finns” (Bibliotekarie 6). När det gäller kurslitteratur köper biblioteket titeln i e-
bokformat, såväl som flera tryckta exemplar, och när det gäller övrig litteratur 
köps ett tryckt exemplar samt en e-bok om det finns. Att erbjuda titlarna i båda 
formaten är ett exempel på god användarservice och en anpassning till olika 
användargruppers behov, såsom distansstudenter som har svårare att ta sig till 
bibliotekets lokaler. 

                                                 
8 Informationen är, när inte annat angetts, hämtad från Södertörns högskolebiblioteks webbplats under januari 
och februari 2008. 
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7.7.2 Ingångar och sökning 
Ingångarna till e-bokbeståndet är huvudsakligen två, via den lokala katalogen, 
Miks, eller via leverantörernas hemsidor som finns tillgängliga i bibliotekets 
databaslista. I den lokala katalogen kan man inte avgränsa en sökning till enbart e-
böcker, och katalogen lämnar för övrigt mycket att önska. Man tipsar på 
bibliotekets webbsida om att användare har möjlighet att, genom bibliotekets olika 
informationsresurser, bevaka sina ämnesområden. I dagsläget finns här dock bara 
tidskriftsdatabaser. Man lyfter fram möjligheten att hos de olika plattformarna, 
exempelvis Emerald, spara sökningar och automatiskt meddelas via email när 
ytterligare träffar gjorts. 

7.7.3 Den lokala katalogen 
E-böckerna finns i den lokala katalogen, som är gemensam för Södertörns 
högskolebibliotek och Karolinska Institutets bibliotek. Marcposterna tas i regel 
från leverantören och förs in i katalogen, då biblioteket mycket sällan utför 
primärkatalogiseringar av e-böcker. 

7.7.4 Förändringar i bestånd 
Från bibliotekets webbsida finns en länk till en sida där nya böcker på biblioteket 
listas månadsvis. Separata listor är skapade för pappersböcker och e-böcker, och 
är ordnade efter SAB-systemet. E-boklistan presenterar ett urval av de ny-
förvärvade e-böckerna. 

7.7.5 Marknadsföring 
E-böckerna är inte särskilt synliga på webbsidan, och det finns ingen tydlig länk 
till information om dem. Via en rullgardinsmenyn Översikt per typ leder länken 
Publikationer i fulltext > Böcker fram till ett urval av de e-bokresurser som finns 
tillgängliga (se figur 10). 

Enligt Bibliotekarie 6 förekommer viss riktad marknadsföring, via mail, mot 
enskilda personer bland högskolans anställda som förväntas ha särskilt intresse av 
vissa e-böcker. Skyltning i bibliotekets lokaler förekommer inte. 
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Figur 10. Avsnitt av Södertörns högskolebiblioteks webbsida. 

 

 Källa: Södertörns Högskolebibliotek 

7.8 Sammanfattning 

Följande avsnitt syftar till att sammanfatta de sex bilder av biblioteken som 
uppmålats i kapitlet. Indelat i tre sektioner påvisas i avsnittet likheter och 
skillnader mellan de olika biblioteken i deras sätt att behandla sina e-bokbestånd. 

7.8.1 Bibliotekens e-bokbestånd 
De sex biblioteken i undersökningen har ansvaret att stödja utbildningar inom 
liknande ämnesområden och deras behov av litteratur för att försörja studenterna 
kan därmed förväntas vara tämligen likartat. Detta visar även urvalet av e-bok-
samlingarna bland biblioteken, där samma samlingar återkommer hos flera av 
biblioteken. Exempelvis prenumererar fyra av de sex biblioteken på samlingar 
från Oxford Scholarship Online, fem av biblioteken har e-böcker från Ebrary och 
fyra har e-böcker från Netlibrary.  

Storleken på de olika bibliotekens e-bokbestånd varierar kraftigt, och har inget 
samband med storleken på bibliotekets övriga bestånd. Således har inte de större 
biblioteken vid de större universiteten genomgående fler e-böcker sett i relation 
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till det tryckta beståndet, utan det är snarare motsatsen som gäller. UUB har en 
väldigt stor samling tidig engelsk litteratur, utgivna mellan 1475-1700, där ca 
100 000 titlar ingår. Denna samling är i sammanhanget tämligen unik, och gör 
UUB:s e-bokbestånd betydligt större än övriga biblioteks. Sett i relation till det 
tryckta beståndet har de mindre universiteten ett stort utbud av elektroniska 
böcker. Ofta beror storleken på om biblioteket abonnerar på samlingar från Ebrary 
eller inte. För alla bibliotek utom LUB och UUB gäller att den övervägande delen 
av e-böckerna är abonnerade från Ebrary. Att ett bibliotek i stort sett är beroende 
av en leverantör för sitt bestånd kan vara ett problem såväl ur bevarandesynpunkt 
– vad händer om biblioteket av någon anledning tvingas säga upp abonnemanget? 
– som när biblioteket ska förhandla om priser eftersom bibliotekets 
förhandlingsposition försvagas när det är så beroende av en aktör. Skulle 
samlingarna från Ebrary försvinna från biblioteket blir förändringen kraftigt 
kännbar och abrupt, då i princip hela e-bokbeståndet påverkas. Ställer man upp 
bibliotekens e-bokbestånd i relation till det tryckta beståndet får man följande 
förhållande (LUB har här uteslutits eftersom det tryckta beståndet är spritt på så 
pass många olika bibliotek): 

Tabell 1. E-bokbeståndet i förhållande till det tryckta beståndet. Samtliga siffror är ungefärliga. 

Bibliotek 
Tryckta 

publikationer 
E-böcker 

E-böcker 
från Ebrary 

Antal tryckta 
publikationer 

per e-bok 

UUB 5 000 000 120 000 9 000 42 

GUB 3 000 000 45 000 36 000 67 

UmUB 1 000 000 38 000 34 000 26 

VxUB 250 000 35 000 32 000 7 

SHB 110 000 39 000 32 000 3 

Siffrorna i tabell 1 är ungefärliga, och visar i sig inte mer än en riktning att desto 
mindre den tryckta samlingen är, desto större del utgörs av det elektroniska 
beståndet. Den stora skillnaden i storlek mellan tryckt och elektroniskt bestånd är i 
sig inte förvånande. Anrika universitetsbibliotek som Lund, Uppsala och Göteborg 
har av naturliga skäl en mycket stor fysisk samling, medan yngre bibliotek börjat 
bygga upp sina samlingar långt senare. Det är därför naturligt att e-bokbeståndet 
bland de mindre biblioteken utgör en större del av det totala beståndet. Men 
riktningen mot ett ökande bestånd av elektroniskt material, särskilt bland mindre 
och yngre universitet, visar hur den här medieformen intar en central plats på 
scenen och därför bör behandlas och synliggöras därefter.  

7.8.2 E-böckernas synliggörande på bibliotekens webbsidor 
När en tredjedel av bibliotekets boksamling är elektronisk, vilket är fallet för 
SHB, är det av avgörande betydelse att det elektroniska bokbeståndet synliggörs 
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mot användaren på ett sätt som är proportionerligt mot storleken på beståndet. Här 
kunde man förvänta sig att biblioteket skulle skylta mer med e-böckerna, men på 
bibliotekets webbsida nämns inte orden e-böcker eller elektroniska böcker. Den 
sida där en översikt över e-boksamlingarna ges är relativt osynlig i en 
rullgardinsmeny kallad Översikt per typ. 

På ett bibliotek, UmUB, finns en väl synlig länk till e-böcker på webbsidans 
första sida. På LUB och GUB finns tydliga länkar till e-böcker från bibliotekets 
söksida, ett steg bort från förstasidan. På VxUB hittas en samlad presentation av 
e-böckerna på en sida med titeln böcker (efter att denna undersökning slutförts har 
det noterats att länken ändrats till böcker/e-böcker) som länkas till från första-
sidan. VxUB är det bibliotek som tydligast markerar e-böcker i sin lokala katalog, 
genom en väl synligt placerad länk till en sida där e-boksamlingarna presenteras. 
Dessa länkar till e-boksidorna kallas hos dessa bibliotek för e-böcker, vilket inte 
är fallet hos SHB. Där används inte ordet e-böcker alls i länkarna som leder till 
sidan, utan man kallar istället e-böckerna för ”publikationer i fulltext” med 
specifikationen ”böcker”. Eftersom man inte nämner att det är elektroniskt 
material som här presenteras, skulle länken kunna missförstås att även inbegripa 
tryckta böcker, även om ordet fulltext för många kan förväntas förknippas med 
elektroniska dokument. Det är även ur marknadsföringssynpunkt olyckligt att inte 
använda det begrepp (e-böcker) som ändå är relativt välkänt, och som andra 
bibliotek använder, eftersom det kan skapa förvirring hos användarna när samma 
sorts resurser benämns på olika sätt. På UUB finns ingen liknande sida där e-
böcker som medieform presenteras och samlingarna visas, utan på webbsidans 
första sida länkas istället till en sida där databaser, e-böcker och uppslagsverk har 
samlats till en lång alfabetisk lista. Att samla dessa olika format på en sida ger 
användaren möjlighet att snabbt leta fram en bestämd resurs, som redan är känd. 
Resurserna kan sorteras efter antingen ämne eller format, såsom e-bok 
exempelvis, men inte efter båda samtidigt. Sidan ger inte särskilt goda möjligheter 
till överblick över resurserna, vilket kanske heller inte är syftet. Avgränsas listan 
till bara e-böcker fås 274 träffar, vilket inte ger en bra överblick och heller inte 
kan avgränsas ytterligare. Övriga biblioteks e-boksidor är överblickbara eftersom 
e-boksamlingarna är presenterade utifrån ett fåtal leverantörer, vilket dock inte 
betyder att innehållet är lättfattligt. Eftersom en grundlig sökning innebär att varje 
enskild samling måste konsulteras, torde det övergripande syftet med dessa e-
boksidor vara att marknadsföra e-böckernas existens på biblioteken. Därför är det 
av avgörande betydelse att e-böckerna finns sökbara i den lokala katalogen, så att 
användaren kan ledas till dem i sin informationssökning. 

Alla bibliotek har två huvudsakliga ingångar till e-böckerna, den lokala 
katalogen och via leverantörernas egna gränssnitt. Samtliga bibliotek anger att 
deras målsättning är att alla titlar ska finnas sökbara i den lokala katalogen, men 
detta uppfylls i varierande grad. Förutom dessa två ingångar erbjuder några 
bibliotek möjligheter att samsöka e-böckerna från de olika leverantörerna 
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tillsammans med annat elektroniskt material. För det ändamålet utvecklade LUB 
portalen ELIN, där alla e-böcker finns sökbara. Hos övriga bibliotek finns i 
relativt liten utsträckning möjligheter till samsökning genom portalen Samsök. 
Här verkar det vara tekniken som sätter störst hinder för att få hela e-bokbeståndet 
samsökningsbart, och man väntar på att programvaran Metalib ska utvecklas 
vidare. 

Brophy strävar i sin modell efter ett gemensamt sökgränssnitt för alla resurser, 
ett digitalt ”user interface” som ligger ovanpå och döljer den mångfald av resurser 
som biblioteket tillgängliggör. Det ”source interface” som i modellen kontrollerar 
tillgången till de enskilda informationsobjekten behöver kunna förmedla och 
översätta en användares fråga till en underliggande resurs speciella syntax (Brophy 
2001, s. 99). Hit har biblioteken ännu inte kommit, och det finns en viss kluvenhet 
i hur man bäst går tillväga för att erbjuda bästa sökmöjligheter. Full integration av 
e-böckerna i den lokala katalogen är ett sätt att ge en samlad tillgång till samtliga 
e-böcker, men då går man miste om de sökmöjligheter som är specifikt utvecklade 
för en viss resurs. Exempelvis kan man genom Ebrarys gränssnitt söka i den fulla 
textmängden, till skillnad från att bara söka bland böckernas metadata. Alltså 
erbjuder man idag båda delarna, i den utsträckning man erbjuder sökning bland e-
böcker i den lokala katalogen. 

Vad gäller bibliotekens synliggörande av e-böcker i lokalerna använder sig 
endast två större biblioteksorganisationer, UUB och LUB, av denna metod. 
Informanter från andra bibliotek har kommenterat att det vore en god idé att även 
marknadsföra e-böckerna i lokalen. Vid åtminstone ett bibliotek, GUB, har man 
tidigare skyltat med e-tidskrifter, och kanske kommer man i framtiden att även 
göra detta med e-böcker. Att synliggöra elektroniskt material i bibliotekslokalen 
skulle kunna visa sig vara ett bra sätt att levandegöra och konkretisera det 
elektroniska beståndet. 

7.8.3 Bibliotekens hantering av förändringar i e-bokbestånden 
Förändringar i e-boksamlingarna hanterar de undersökta biblioteken på 
sinsemellan liknande sätt. Inget bibliotek kommenterar när titlar försvinner ur 
samlingarna, utan posten rensas bara bort ur katalogen. Ur servicesynpunkt kan 
detta vara problematiskt, eftersom användare kan ha hittat en bra resurs som de 
förväntar sig ska fortsätta vara tillgänglig. I de avtal som träffas mellan bibliotek 
och leverantörer ges de senare rätt att dra in titlar ur samlingar utan förvarning, 
vilket riskerar skada såväl användarnas förtroende för biblioteket som bibliotekets 
förtroende för leverantörerna. En vidare diskussion om hantering av 
förtroendekapital förs i avsnitt 7.2 Förtroendekapital. Titlar som tillkommer till 
beståndet annonseras inte heller av de flesta biblioteken, förutom om större 
samlingar eller ytterligare leverantörer förvärvas. 
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8 Analys 

I de tidigare kapitlen har det elektroniska bokformatets egenskaper diskuterats 
samt dess närvaro och synliggörande på sex svenska akademiska bibliotek. Det 
analyskapitel som här följer är uppdelat kring några olika teman som jag kallar 
Bibliotekens marknadsföring av e-böcker, Förtroendekapital, Olika användar-
gruppers behov, E-bokens integration i bibliotekets bestånd samt Bibliotekets 
image. Sist i kapitlet ges förslag på teman som kan belysas i vidare studier. 

8.1 Bibliotekens marknadsföring av e-böcker 

Värdet av ett e-bokbestånd är helt kopplat till hur väl det används. Marknadsförs 
inte e-böckerna på ett sätt som gör att användarna hittar till dem och använder 
dem är beståndet utan värde för både biblioteket och användarna. Varje bibliotek 
behöver utarbeta strategier för hur dess bestånd ska synliggöras för att inte riskera 
att medier köps in men inte används på grund av att användarna inte blir varse att 
de finns tillgängliga. 

För att en marknadsföringsplan ska bli framgångsrik menar Kotler att fyra 
grundläggande komponenter måste finnas, vilka brukar kallas marknadsmixens 
fyra p:n. Som påtalats i avsnitt 4.2 Marknadsföring är marknadsmixen ”the set of 
controllable tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it 
wants in the target market”, och behöver tid, kunskap och resurser för att kunna 
utföras (Kotler 2002, s. 97). De fyra p:na som är beståndsdelarna i marknadsmixen 
står för produkt, pris, plats och påverkan. 

Produkten är i det här fallet e-boken, vilken de olika biblioteken tillhanda-
håller sina användare på lite olika sätt. Enligt Rowley har informationella 
produkter inget inneboende, mätbart värde utan värdet är beroende av användaren 
och kontexten. E-boken är ett medium bland andra möjliga som information kan 
nå användaren genom, och som erbjuder vissa bestämda mervärden jämfört med 
andra medier. Således tillåter en e-bok bättre åtkomstmöjligheter eftersom den inte 
är fysiskt bunden till biblioteket och den är lättare att söka i genom elektroniska 
sökfunktioner. Produkten e-böcker ser på flera av de undersökta biblioteken 
tämligen likartad ut – på fyra av de sex biblioteken står Ebrary för lejonparten av 
utbudet. För dessa bibliotek betyder det att användarna kan bekanta sig med ett 
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gränssnitt och lära sig söka i det, och inte behöver lära sig ett flertal. När 
biblioteket har så få e-boksamlingar kan det vara lämpligt att biblioteken 
presenterar dessa på en sådan e-boksida som samtliga bibliotek utom UUB gör, då 
den effektivaste sökningen i samlingarna sker genom leverantörens gränssnitt. 
Men att presentera e-böcker utefter leverantör förblir ett märkligt och för bibliotek 
otypiskt sätt att gruppera beståndet, för vilket bibliotek sorterar sina böcker efter 
de förlag som utgivit dem? En viktig slutsats att dra av detta är att biblioteket bör 
marknadsföra sig självt i högre grad än det marknadsför leverantörerna av 
informationsresurserna, och för att lyckas med det krävs ett bestånd som i hög 
grad är integrerat och ett gränssnitt som medger effektiv sökning i hela 
bibliotekets bestånd.  

Det pris som e-bokanvändaren betalar är kopplat till hur enkelt det är att nå 
och använda e-boken. På ett ekonomiskt plan kan priset förstås som kostnaden att 
driva biblioteken som användaren betalar genom skattepengar, men det är mer 
givande att se kostnaden som den tid och ansträngning som krävs för att använda 
e-böcker. Den studie över användares uppfattning av bibliotek och informations-
resurser som utförts i OCLC:s regi och som nämnts i avsnitt 3.2 Bilden av 
biblioteket visar att sökning efter information i sökmotorer upplevs av de flesta 
som enklare än vad sökning via biblioteksresurser gör. Studien visade att 89 
procent av universitetsstudenterna började sin sökning i sökmotorer, och endast 2 
procent började på bibliotekets webbsida. Det som sökmotorerna erbjuder 
användarna är möjligheten att genom ett enkelt sökgränssnitt nå stora mängder 
information från en mångfald av olika källor, även om denna information är av 
varierande kvalitet. Biblioteken har däremot en fördel i att materialet användarna 
finner där är ”kvalitetsstämplat”, vilket kan sägas vara en del av bibliotekets 
varumärke. Flera studier visar att användare värderar möjligheten att spara tid 
mycket högt, informationen ska gå att hitta snabbt, även om det ibland sker på 
bekostnad av informationens kvalitet (Mi & Nesta 2006, s. 416). Särskilt yngre 
studenter, som växt upp med Internet är vana vid enkla och omedelbara 
sökmöjligheter och då kan bibliotekets tjänster ibland uppfattas som jämförelsevis 
kostsamma att använda: ”If cost is a competetive factor in marketing, and it may 
well be the most important factor, libraries lose, as their costs, in terms of time 
and effort, are higher than the Net Generation is used to paying” (Mi & Nesta, s. 
417). På biblioteket måste användarna, om inte dugliga samsökningsmetoder finns 
och även om de finns täcker de sällan allt, först lokalisera vilka databaser som är 
värda att söka i och sedan söka i en resurs åt gången. Om sökningar ofta startas på 
Internets fria sökmotorer är chansen också liten att användarna ska hitta till andra 
av biblioteket producerade hjälpmedel såsom ämnesguider. Därför är det viktigt 
för biblioteken att marknadsföra de elektroniska resurserna – som kan konkurrera 
med andra tjänster på Internet – mot användarna på ett tydligt sätt, och att använda 
så många kanaler som möjligt för att nå dem.  
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När det gäller enkelheten att söka har Lunds universitetsbibliotek en fördel 
som de övriga biblioteken i undersökningen inte har genom att man i ELIN 
erbjuder en samsökningsfunktion för bibliotekets alla elektroniska medier. Den 
ansträngning som är förknippad med användning av e-böcker handlar också om 
hur bekväma de upplevs vara att läsa, vilket hänger samman med det motstånd 
många känner inför att läsa en text på en datorskärm eller med att man inte kan 
hålla texten i handen på samma sätt som en tryckt bok. Problemställningar av det 
här slaget ligger dock utanför undersökningens ramar, och jag nöjer mig här med 
att konstatera att e-boken som produkt har stor potential att tillgodose användares 
informationsbehov. 

Hur bibliotekets e-böcker kan nås av användarna, vilket motsvaras av 
marknadsmixens plats, är för studenter mycket tillfredsställande. Det som krävs 
för att e-böckerna ska kunna användas är bara en dator med internetanslutning. 
Eftersom biblioteken i undersökningen är offentliga bibliotek finns det dock även 
användare som inte är studenter, för vilka e-böckernas tillgänglighet inte är lika 
god. E-böckerna kan för dessa användare endast nås från datorer i bibliotekets 
lokaler vilket är negativt eftersom universitetsbiblioteken är viktiga källor för 
privatpersoner som är intresserade av akademisk litteratur, då folkbiblioteken inte 
har sådan litteratur i samma utsträckning. I och med att e-bokbestånden särskilt för 
mindre och yngre bibliotek utgör en mycket stor del av beståndet, blir biblioteken 
allt mindre användarvänliga för ickestudenter. 

Den sista komponenten i marknadsmixen, påverkan, innebär de kanaler som 
används för att kommunicera produktens värde till kunden. Ju fler kanaler som 
används för att kommunicera ett budskap, desto större är möjligheten att det når 
fram till den tänkta mottagaren. Samtliga bibliotek har liknande nyhetsfunktioner 
på webbsidan, där nyförvärv av hela samlingar annonseras, och för alla bibliotek 
är de användarundervisningar som biblioteken anordnar viktiga tillfällen att 
utnyttja för att marknadsföra e-böckerna mot studenterna. Bibliotekarie 5 under-
stryker kontaktbibliotekariers möjlighet att marknadsföra e-böcker mot lärare på 
de olika institutionerna, vilket har betydelse för hur kurslistorna utformas. Dessa 
kanaler använder sig alla bibliotek av, och det är genom deras marknadsförings-
strategier att visa e-böckerna i den fysiska lokalen som biblioteken skiljer sig mest 
åt. Två av biblioteken, UUB och LUB, skyltar med e-böcker i några av 
bibliotekets lokaler. LUB har tryckt upp affischer som marknadsför vissa 
samlingar, men marknadsför inte enskilda titlar i lokalerna. Även UUB 
marknadsför samlingar, eller leverantörer, genom affischer och bokmärken. 
Skyltning i bibliotekens lokaler med leverantörer eller samlingar syftar till att visa 
för användarna att biblioteket tillgängliggör information även i form av e-böcker, 
men visar kanske inte specifika resurser i tillräcklig utsträckning för att användare 
ska lockas att använda resurserna. Att skylta med leverantörers närvaro på 
biblioteken, såsom UUB skyltat med E-biblioteket genom bokmärken, är ett 
tydligt och innovativt sätt att marknadsföra medieformen, men riskerar även att 
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marknadsföra E-biblioteket som kommersiell aktör mer än bibliotekets 
informationsresurser. Visning av specifika titlar ger marknadsföringen ett 
tydligare fokus på vad biblioteket kan erbjuda användarna, och tillämpas effektivt 
på UUB genom skyltar i hylluppställningarna. GUB är det enda bibliotek som 
överfört skyltning av e-boktitlar till bibliotekets digitala gränssnitt, där det på 
webbsidan finns en rullande tipsfunktion där titelns omslag visas. UmUB, VxUB 
och SHB har inga metoder för att synliggöra e-bokbeståndet i bibliotekens lokaler, 
varför deras användare har färre beröringspunkter med e-bokbeståndet än vad som 
är fallet vid övriga bibliotek. 

Sammanfattningsvis är e-boken en produkt med hög potential att svara på 
målgruppens behov av information, och där åtkomsten, åtminstone för studenter 
och anställda vid universitetet är mycket god. Den ansträngning och den tid som 
det innebär att lokalisera och använda är beroende av hur många e-boksamlingar 
användaren behöver söka igenom för att hitta relevant material, och hur väl 
integrerade e-böckerna är i den lokala katalogen och andra samsöknings-
funktioner. Synliggörandet av e-böckerna framkommer av undersökningen som 
den punkt som, för de flesta bibliotek, är sämst tillgodosedd, då biblioteken i de 
flesta fall använder mycket få kanaler för att marknadsföra e-bokbeståndet mot 
användarna. En framgångsrik marknadsföringsplan behöver ta hänsyn till alla 
dessa olika aspekter, varför det finns en möjlighet att e-bokbeståndens användning 
vid de olika biblioteken kan ökas genom en mer strategiskt planerad 
marknadsföring. 

8.2 Förtroendekapital 

Som omtalats i avsnitt 7.8.3 spelar det förtroende kunden har för tjänsten en stor 
roll för aktörerna inom informationsområdet. 

Av stor vikt är att biblioteken värnar om användarnas förtroende för 
biblioteket, genom att dessa kan lita på att bibliotekets resurser finns kvar och är 
tillgängliga över tid. Att e-böcker kan försvinna plötsligt ur samlingarna utan att 
det kommenteras är ett problem, särskilt om titlarna blivit välanvända och kanske 
till och med inlagda som kurslitteratur. Användarnas förtroende för biblioteket 
skadas då genom att de blir besvikna på att en resurs de använt och förväntat sig 
kunna använda igen plötsligt är borta. Men det är samtidigt orimligt att ett 
bibliotek med så stora samlingar som biblioteken i den här undersökningen har 
ska kunna informera sina användare om varje förändring som sker i beståndet. Det 
som biblioteken kan sträva efter blir istället ett så stabilt bestånd som möjligt, där 
titlar inte försvinner i för stor utsträckning. 

 Bibliotekarie 5 menar att bestånden är mest rörliga från aggregatorer, som 
exempelvis Ebrary, vilka tillhandahåller material från en mängd olika förlag, 
medan samlingar från förlag, såsom Oxford Scholarship Online, inte förlorar titlar 
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i alls samma utsträckning. Detta eftersom ett förlag kan välja att dra sig ur 
samarbetet med en aggregator med följden att många titlar samtidigt försvinner ur 
aggregatorns sortiment, och därmed ur bibliotekens bestånd. Dock påtalar flera av 
informanterna att det inte finns ett stort utrymme för egna val när det gäller om e-
böckerna ska hyras eller ägas, utan biblioteken befinner sig ofta i en situation där 
de måste ta det som erbjuds. Det här blir i förlängningen en marknadsekonomisk 
fråga, som handlar om maktpositioner och bibliotekens förmåga att ställa krav på 
leverantörerna. 

8.3 Olika användargruppers behov 

Bibliotekens bestånd av de e-böcker som undersökts i den här uppsatsen svarar på 
samma informationsbehov som tryckta böcker. Ändå medför e-bokens speciella 
format att e-bokbeståndet spelar en annan roll bland, och har andra funktioner än, 
bibliotekets tryckta bestånd. Sådana andra funktioner är exempelvis det förändrade 
sättet som ett verk kan användas på, genom sökning i texten på sätt som inte är 
möjliga i en tryckt upplaga. Ett e-bokbestånd kräver heller inte att användare 
kommer till bibliotekets lokaler för att använda dess resurser, vilket betyder 
särskilt mycket för tillhandahållandet av bibliotekstjänster till distansstudenter. 

En punkt som poängteras inom marknadsföringsteorin är anpassningen av 
produkter till olika kundgrupper. Information som produkt har, som diskuterats i 
teoriavsnittet 4.2 Marknadsföring ovan, ingen bestämd form i sig, utan kan 
paketeras om för att svara på olika användares olika behov. Således kan e-böcker 
exempelvis svara bättre på distansstudenters behov av lättåtkomlig litteratur. Att 
tillhandahålla titlar i båda formaten tillgodoser behoven hos olika användar-
grupper med olika preferenser, men det kan naturligtvis vara svårt för biblioteken 
att få de ekonomiska resurserna att räcka till ett dubbelt inköp. Ett bibliotek som 
strävar efter att tillhandahålla båda formaten är SHB (se s. 50). 

Brophy pekar i sin modell av bibliotekets kärnfunktioner på hur information 
om användarna bör användas vid urvalsprocessen av material, alltså redan när 
resurser införskaffas till biblioteket. Olika leverantörer och e-bokmodeller kan 
anlitas av biblioteket för att svara på informationsbehov hos olika användar-
grupper. Från leverantörer som exempelvis Netlibrary, vars köpmodell efterliknar 
den som gäller för tryckta böcker, kan biblioteket styra inköpet på titelnivå. Min 
uppfattning är dock att Netlibrary inte är särskilt omtyckt av flera bibliotek, just 
för att köpmodellen efterliknar den tryckta boken i så hög grad, där bara en 
användare åt gången kan läsa en viss titel. Att tillgångsmodellen i så stor 
utsträckning efterlikar tryckta böckers får olycksamma konsekvenser eftersom 
man därmed inte tar tillvara på det elektroniska mediets fördelar. Särskilt böcker 
som används som kurslitteratur behöver biblioteket många exemplar av, eftersom 
de efterfrågas samtidigt av många studenter. För att mer än en användare samtidigt 
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ska kunna använda Netlibrarys titlar måste biblioteket köpa in fler exemplar av 
samma titel, vilket när det gäller ett elektroniskt medium som tekniskt sett kan 
delas av många samtidigt ter sig absurt. Att Netlibrary inte tillåter ett obegränsat 
antal samtidiga användare beror naturligtvis på ekonomiska faktorer, eftersom 
förlagen måste bevaka sina intressen. Netlibrarys modell liknar tryckta böckers 
betalmodell även i det att biblioteket äger de e-böcker som förvärvats, varför 
förlagen inte kan tillåta att den summa som biblioteket betalar för en e-bok ska 
kunna gälla för ett i praktiken obegränsat antal exemplar av boken. Men allmänt 
kan en modell som hanterar e-böcker på titelnivå användas för att införskaffa 
böcker som ligger som kurslitteratur, förutsatt att böckerna finns i leverantörens 
sortiment. På det här sättet kan man tillgodose särskilt de behov som finns hos 
studerande på grundkursnivå, vars informationsbehov ofta i stor utsträckning styrs 
av fasta kurslistor. 

En annan modell, som inte ger biblioteket äganderätt till e-böckerna, och som 
därmed öppnar upp för andra sätt att betala för tillgången till informationen, är 
prenumerationer på större samlingar. Den största aktören här är Ebrary, varifrån 
biblioteken abonnerar på mycket stora samlingar, ofta innehållande över 30 000 
titlar. Därmed har biblioteken inte kontroll över materialet på samma sätt som när 
e-böcker införskaffas på titelnivå. Fördelen med stora färdigsammansatta 
samlingar är att biblioteken får ett mycket brett material, vilket bättre tillgodoser 
behoven hos avancerade studenter och forskare som i lägre grad är bundna till 
kurslistor och i högre grad söker information själva i flera olika riktningar. 
Därmed baseras bibliotekens inköp från Ebrary inte på kurslistor eller efterfrågade 
böcker på samma sätt. 

Ett sätt att anpassa, om inte urvalet av information, så åtminstone presenta-
tionen av densamma är att ge användaren möjlighet att personalisera bibliotekets 
gränssnitt efter de egna behoven. Detta görs exempelvis genom funktioner som 
ger användare möjlighet att skapa en profil i ett sökgränssnitt där ofta använda 
resurser kan sparas, eller där specifika sökningar kan sparas för automatisk 
matchning mot beståndet. I LUB:s portal ELIN finns en sådan funktion åtminstone 
för artiklar, och det torde ligga i bibliotekens intresse att vidareutveckla den 
sortens tjänster. Andra bibliotek, däribland SHB, hänvisar sina användare till de 
personliga anpassningar som kan göras i respektive leverantörs gränssnitt, där man 
som regel kan spara exempelvis sökningar och anteckningar. 

8.4 E-bokens integration i bibliotekets bestånd 

För att kunna förverkliga den idealbild av biblioteket som skildras i Brophys 
modell av bibliotekets kärnfunktioner krävs ett i mycket hög grad integrerat 
bestånd. För att kunna vara en aktiv förmedlare mellan användare och informati-
onsuniversum, till skillnad från en gateway som passivt länkar användare vidare 
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till informationsresurser krävs sofistikerade tekniska lösningar som medger 
effektiva sökningar mot såväl tryckta som elektroniska böcker. Bibliotekets 
position som mellanhand mellan informationsresurser och användare är viktig 
eftersom den syftar, eller bör syfta, till att förenkla för slutanvändaren, och då 
räcker det inte med att bara hänvisa användaren till e-bokleverantörernas gräns-
snitt där sökningar bara är möjliga i delar av bibliotekets bestånd. 

För alla bibliotek utom LUB, som även har en portal för bibliotekets 
elektroniska resurser, gäller den lokala katalogen som det främsta sökverktyget 
mot bibliotekets e-bokbestånd. Biblioteken uppfyller i olika grad målsättningen att 
alla e-böcker ska vara inlagda i katalogen, där Libris och Nationell samverkan vid 
Kungl. biblioteket spelar en stor roll för förutsättningarna för detta arbete, som 
nämnts ovan i avsnitt 4.5 Bibliotekssamarbete. Lejonparten av avtalen med e-
bokleverantörerna sköter biblioteken på egen hand, då det bara finns en handfull 
avtal som förhandlas från centralt håll. Libris erbjuder en viss hjälp och sam-
ordning vid katalogiseringsarbetet av e-böcker genom att som en engångsinsats 
katalogisera samlingar som tillkommit genom nya centrala avtal. Det är sedan det 
enskilda bibliotekets ansvar att uppdatera samlingarna, vilket är ett stort och tids-
krävande arbete. Rationellt vore om uppdateringen av samlingarna kunde ske 
centralt, och flera bibliotek önskar att Libris gjorde detta. När biblioteken 
uppdaterar sina samlingar i den egna lokala katalogen medför detta också en 
diskrepans mellan beståndet i den lokala katalogen och beståndet i Libris katalog, 
vilket är negativt eftersom båda är välanvända och bör vara enhetliga. På 
åtminstone ett bibliotek, VxUB, diskuteras möjligheten att även använda Libris 
katalog som lokal katalog. Detta skulle ställa ökade krav på Libris, men skulle ur 
synliggörandeperspektiv vara väldigt effektivt och ge en enhetlig bild av 
bibliotekens bestånd. Diskussionen huruvida Libris som lokal katalog är en fram-
komlig väg är dock alltför stor för att rymmas här och ligger utanför uppsatsens 
syften. 

Eftersom e-böcker och tryckta böcker är jämförbara och uppfyller samma 
informationsbehov inom biblioteket behöver de olika formaten kunna behandlas 
på ett liknande sätt. Det faktum att e-böcker inte är tillåtna att fjärrlåna medför att 
de inte uppfyller samma funktionalitet som tryckta böcker. De avtal som slutits 
centralt följer vissa principer, vilket syftar till att likrikta användbarheten hos de 
elektroniska resurserna (se bilaga 2). Avtalsprinciperna handlar i grunden om att 
de elektroniska resurserna ska kunna användas på ett liknande sätt som det tryckta 
materialet i beståndet. De avtal som Libris administrerar gäller främst tidskrifter 
och bibliografiska databaser, vilket även framgår av formuleringarna i avtals-
principerna. Exempelvis ska det enligt avtalsprinciperna vara ”tillåtet att leverera 
kopior av artiklar till offentligt finansierade bibliotek (folkbibliotek, sjukhus-
bibliotek och så vidare) som inte är med i avtalet” (Bilaga 2). Här är det tydligt att 
hanteringen av e-böcker inte kommit lika långt i integreringen, då en motsvarande 
princip för e-böcker, som att fjärrlån tillåts, inte har kunnat formuleras. 
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8.5 Bibliotekets image 

I anslutning till definitionen av ”brand image” som nämnts i avsnitt 3.2 Bilden av 
biblioteket kan ett biblioteks image definieras som det som personer uppfattar 
vara bibliotekets verksamhet, deras tankar, känslor och förväntningar på 
biblioteket. 

I uppsatsen har e-bokens goda tillgänglighet och obundenhet till bibliotekets 
lokaler framhållits som en stor fördel, men denna distansanvändning kan även 
medföra att användaren fjärmas från biblioteket. Risken för detta påtalas av 
Brophy genom den diskussion han för om olika aspekter på bibliotekets 
förmedlarroll, se s. 15. Om biblioteket intar en roll som, lite tillspetsat, mest 
länkar användaren vidare till leverantörers resurser för vidare sökning i deras 
gränssnitt, försvagas bibliotekets image som en viktig aktör i sammanhanget. 
Brophys modell över bibliotekets kärnfunktioner kan förstås som ett sätt att 
förstärka bilden av biblioteket och göra det synligare genom att framhäva dess roll 
i en, främst digital, informationssökningsprocess. 

Bibliotekets varumärke kan åtminstone delvis påstås vara tillhandahållandet 
av kvalitetssäkrad information, och detta varumärke kan skadas genom att 
bibliotekets namn och logga sällan är väl synliga i leverantörers gränssnitt. Det 
torde vara viktigt för biblioteket att hålla användarna kvar inom sina domäner för 
att synliggöra och betona sin funktion som förmedlare. Men en stark bild av 
bibliotekets varumärke måste också förtjänas genom ett aktivt förhållandesätt till 
informationsresurser och användare, och ett tillförande av värde genom att 
”actively develop[e] and promot[e] the mechanisms that link the two together” 
(Brophy 2001, s. 184). LUB gör detta på ett tydligare sätt än andra bibliotek 
genom sin portal ELIN. LUB listar inte sina e-bokleverantörer på det sätt som 
flera andra bibliotek gör och uppmanar inte användaren att i första hand att söka 
via leverantörernas gränssnitt, även om det söksättet också är viktigt. På UmUB:s 
informationssida över e-böcker (se figur 7) nämns inte att e-böckerna kan sökas på 
andra sätt än genom leverantörernas gränssnitt, vilket med Brophys termer fram-
ställer biblioteket mer som en passiv gateway som länkar användaren bort från 
biblioteket istället för en mer aktiv portal där resurserna är integrerade i 
biblioteket. På samma sätt är VxUB:s informationssida över e-böcker uppbyggd, 
utan hänvisningar till bibliotekets egna sökfunktioner. Alla VxUB:s e-böcker finns 
heller inte inlagda i den lokala katalogen, men man visar däremot fram e-bok-
beståndet genom en tydlig länk i katalogen (se figur 9). 

Som omnämnts i stycke 3.2 Bilden av biblioteket beskriver Brophy biblioteket 
som en fortfarande väldigt traditionell och fysisk verksamhet, där besökaren möts 
av hyllor med böcker och läsbord och som inte förmedlar närvaron av det 
elektroniska beståndet. Förutom böcker och tidskrifter är naturligtvis datorer ett 
viktigt inslag i bibliotekslokalen, men närvaron av dessa marknadsför ändå inte 
det bestånd av elektroniskt material som döljer sig bakom skärmen. Den bild som 
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biblioteket förmedlar genom sina lokaler skulle bli mer korrekt om den även 
innefattade hänvisningar till ett elektroniskt material, gärna uppblandat med det 
fysiska genom exempelvis skyltar i hylluppställningen. Att synliggöra e-böcker i 
lokalerna skulle kunna visa sig vara ett bra sätt att levandegöra och konkretisera 
det elektroniska beståndet och besökare skulle därmed mötas av en mer 
verklighetstrogen bild av biblioteket. 

8.6 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsarbetets gång har flera sidospår upptäckts som skulle kunna leda till 
givande studier, men som legat utanför undersökningens syfte och omfång. 

Ett problem som upprepade gånger tas upp i litteraturen om e-böcker, och 
elektroniskt material i allmänhet, är hur frågan om bevarande ska lösas. För 
tryckt material finns riktlinjer för hur bevarandet sköts genom bland annat 
nationalbibliotek, men sådana riktlinjer finns inte i samma utsträckning för 
elektroniskt material. Ett viktigt område för fortsatta studier kan därför vara 
hur bibliotek hanterar bevarandet av e-böcker, och hur tillgången av materialet 
garanteras över tid. 

En fråga som tangerats i uppsatsen, men som inte diskuterats närmare är möjlig-
heten att ersätta den lokala katalogen med Libris nationella katalog. Det 
behövs fortsatt forskning för att avgöra eventuella vinster och förluster med en 
sådan utveckling. 

I den här uppsatsen har perspektivet varit bibliotekens, och givande studier skulle 
kunna göras där användarnas perspektiv sätts i fokus. I vilken utsträckning 
används e-böcker, och på vilket sätt används de? Vad upplever användarna att 
ett e-bokbestånd ger för eventuella mervärden? Via vilka kanaler hittar 
användarna till e-böckerna? 

Närmare studier skulle kunna göras över bibliotekens utvärderingsarbete när det 
gäller e-böcker. Utvärderas beståndet väl eller inte? Vet man vad användarna 
vill ha och behöver? Vet man vilka marknadsföringsstrategier som är mest 
effektiva och når användarna? Utvärderingar av bibliotekens egna 
marknadsföringsstrategier kan användas för att utveckla dem i en gynnsam 
riktning. 
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9 Sammanfattning 

Ämnet som undersökts i den här uppsatsen är hur sex svenska akademiska 
bibliotek synliggör e-böcker för sina användare och integrerar dem i det övriga 
beståndet. Ett övergripande spörsmål har varit vad utvecklingen av elektroniska 
medier har betytt för det akademiska bibliotekets organisation och identitet. 

I inledningskapitlet förs en diskussion om biblioteket som hybridbibliotek, 
vilket förstås som ett bibliotek som innefattar såväl tryckta som elektroniska 
resurser, och hur detta påverkar bilden av biblioteket. De teoretiska utgångs-
punkterna utgörs av Peter Brophys modell av bibliotekets kärnfunktioner, som 
även innefattar inslag av synliggörande av bibliotekets resurser, samt 
grundläggande marknadsföringsteorier som anpassats för informationsområdet. 

Källmaterialet har insamlats genom webbplatsundersökningar av de sex 
bibliotekens webbsidor, vilka kompletterats genom mailintervjuer med 
bibliotekarier som arbetar med e-böcker vid de olika biblioteken. 

I analyskapitlet diskuteras bibliotekens marknadsföring av e-böcker utifrån 
den marknadsmix som introducerats i teoriavsnittet. Slutsatser som kunnat dras av 
materialet är att medvetna marknadsföringsstrategier behövs för att resurser som 
bibliotekets köpt in verkligen når användarna. Strategiskt planerad marknads-
föring behövs där alla aspekter i marknadsföringsmixen tillgodoses, och som 
sätter fokus på att marknadsföra biblioteket snarare än de leverantörer som 
biblioteket anlitar. För att uppfylla det ideal som Brophy skisserar av bibliotekets 
roll som en aktiv informationsförmedlare krävs ett i hög grad integrerat bestånd, 
vilket också i förlängningen stärker bibliotekets image som effektiv 
tillhandahållare av kvalitetssäkrad information. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågor för mailintervju 

 
Termen ”e-bok” avser här monografiska publikationer som utges i elektronisk 
form och tillhandahålls från en server. Databaser och andra kontinuerligt 
uppdaterade resurser (tidskrifter, referensverk, uppdaterande handböcker etc.) 
omfattas inte av undersökningen. 
 
1. Hur ser bibliotekets bestånd av e-böcker ut? 

− Ungefärligt antal titlar 
− Leverantörer 
− Anskaffningssätt (exempelvis licensierade, köpta, konsortieavtal etc.) 
− Något om motiv för anskaffningen eller anskaffningssättet 

2. Hur väl integrerade är e-böckerna i bibliotekets bestånd? 
− Ingår e-böckerna i bibliotekets OPAC tillsammans med pappersböckerna? 
− Om så är fallet, hur katalogiseras e-böckerna in i OPAC-en? 
− Finns en eller flera kataloger (sökvägar) för e-böckerna? 
− Om så är fallet, beskriv dessa kortfattat. 

3. Hur informerade biblioteket om att man började erbjuda e-böcker?  
4. Hur annonseras förändringar i beståndet av e-böcker (jämför 
nyförvärvsskyltning av pappersböcker)? 

− Nytillkommande titlar 
− Titlar som utgår ur det tillgängliga beståndet av e-böcker 

5. Synliggörs e-böcker på andra sätt, exempelvis genom skyltning i 
bibliotekslokalen? 
6. Ingår e-böckerna i servicen till användare utanför den egna högskolan?  
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Bilaga 2 Avtalsprinciper 

 
När Kungl. biblioteket upphandlar bibliografiska databaser och fulltextdatabaser 
har vi vissa principer. Det här vill vi att avtalen ska medge:  

•  Det ska gå att komma åt databaserna över hela högskolan eller 
myndigheten genom kontroll av IP-nummer eller domännamn. Det ska 
gälla även om högskolan eller myndigheten är utspridd på flera 
geografiska platser. 

•  Alla som besöker ett anslutet bibliotek ska ha tillgång till databaserna, inte 
bara högskolans eller myndighetens anställda och studenter. Detta kallas 
"walk-in use". 

•  Det ska vara tillåtet att kopiera enstaka dokument ur databaserna i icke-
kommersiellt syfte. Med kopiering menar vi även digital kopiering. 

•  Det ska vara tillåtet att leverera kopior av artiklar till offentligt 
finansierade bibliotek (folkbibliotek, sjukhusbibliotek och så vidare) som 
inte är med i avtalet. 

•  När avtalet har upphört ska det vara möjligt att även fortsättningsvis 
komma åt de årgångar som publicerades i databasen medan avtalet gällde. 

•  Det ska vara möjligt att prenumerera på tidskrifter eller andra 
publikationer i digital form utan att samtidigt tvingas prenumerera på den 
tryckta versionen. 

•  Informationen ska gå att nå via webben. De som använder databaserna ska 
inte behöva installera någon särskild programvara utöver en vanlig 
webbläsare. 

•  Vi vill ha tillgång till statistik som visar hur databasen har utnyttjats. Den 
här statistiken ska vara beräknad per databasenhet; dels för varje 
institution, dels för hela konsortiet. Den ska visa användningen under en 
viss tidsperiod (en månad eller mindre), och levereras i ett överenskommet 
format. Statistik som gäller e-tidskrifter ska visa användningen per 
tidskriftstitel 




