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Abstract: This thesis is about new technology in academic libraries in the 

form of Patron Driven Acquisition. As libraries take part in the 

digital era, a new model of patron driven acquisition has 

emerged. This model gives users more influence over the libraries 

electronic book collection. The collection development model 

changes libraries traditional role in the collection development 

process, from collecting for the future to the present.  

 

The purpose of this thesis is to gain knowledge of what 

acquisition librarians think about the effects of PDA on the 

collection, the acquisitions role and the cost structure. The 

theoretical framework relies on Christensen’s theory about 

disruptive technology and was used to interpret outcomes of new 

technology in libraries and its staff. 

 

Five librarians from four different Swedish university libraries 

were interviewed using a qualitative semi-structured method to 

carry out the investigative part of this thesis.  

 

The analysis of the interviews were performed using a qualitative 

content analysis and the answers were thematised using the 

theory and research questions. The analysis of the results indicate 

few changes done by PDA to the collection and the acquisition 

role, but a changed cost structure was identified. The results also 

identified that the academic libraries are moving away from the 

traditional acquisition role. There are signs of both sustaining- 

and disruptive technologies in the results. However stultification 

of the library and the librarians’ role in the acquisition as 

predicted by the theory of disruptive technology is not possible to 

see in the present extent of PDA. 
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1 Inledning 
 

Att låta användarna tycka till om bibliotekens bestånd har de senaste femton åren vuxit 

fram som en självklarhet och ibland även som ett arbetssätt vid förvärv av litteratur. 

Olika varianter av användarstyrt förvärv kan sägas alltid ha funnits som bland annat 

fjärrlån, specialbeställningar och inköpsförslag. I och med den teknologiska 

utvecklingen och bibliotekens ökade utnyttjande av elektroniska resurser har en ny typ 

av användarstyrt förvärv vuxit fram, Patron Driven Acquisition eller förkortat PDA. 

PDA innebär förändringar för bibliotekets traditionella förvärvsroll från ett bevarande 

till ett samlande för stunden.  

 

Den användarstyrda förvärvsmodellen PDA kan användas för både tryckt och 

elektroniskt material, i undersökningen utgår jag endast från PDA-modeller för e-

böcker. Grunden för PDA ligger i att öka biblioteksanvändarnas inflytande över vilka e-

böcker som köps in, genom att låta användningen av en mängd icke-ägda titlar som 

lagts till i bibliotekskatalogen, styra vilka e-böcker som köps in. Tanken är att 

användarfrekvensen ska ge en indikation på fortsatt intresse för boken (Byström 2012, 

s.7f.).  Modellen kan tänkas påverka bibliotekens bestånd och förvärvsarbete, den är 

dessutom inte väl utforskad utifrån en svensk kontext därför har jag valt att undersöka 

PDA-modellens påverkan. 

 

I Sverige är det idag akademiska bibliotek som har tillgång till ett antal leverantörer som 

erbjuder denna prismodell eller förvärvsmodell (Byström 2012, s.7f.). Därför avgränsas 

undersökningen till universitets- och högskolebibliotekens användning av PDA. Syftet 

med undersökningen är att få kunskap om vad bibliotekarier som arbetar med förvärv 

har för uppfattningar om PDA-modellens påverkan på beståndet och förvärvsrollen, 

samt deras uppfattningar om modellens kostnadsstruktur. För att göra det behövs först 

en redovisning av PDA-modellens uppkomst och vad den innebär för biblioteken, för att 

skapa en förståelse för modellen. Denna undersökning handlar om ny teknologi på 

biblioteket, i form av en användarstyrd förvärvsmodell. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen lade i slutet av 70-talet 

grunden för ett användarcenterat paradigm. Fler forskare, bland annat biblioteks- och 

informationsvetenskapsforskaren Douglas Zweizig menade i sin artikel With our eye on 

the user att förståelse för användarna endast kommer genom undersökning av 

användarna i deras komplexa informationsmiljö. Zweizig la med sin forskning grunden 

för ett arbetssätt som sätter användaren i fokus (Dalrymple 2001, s.155f.). 

 

I samma veva kom ett antal studier bland annat Pittsburghstudien från 1979 (Kent, s.1-

10) som pekade på att beståndet på akademiska bibliotek inte cirkulerade i tillräckligt 

stor utsträckning, det visade sig att majoriteten av användningen endast låg på några 

procent av de böcker som fanns tillgängliga. Den traditionella förvärvsmodellen där 

bibliotekarier efter erfarenhet och kunskap om sin användare valde ut titlar, räckte inte. 

Trots att det var naturligt för de flesta bibliotek att ta hänsyn till användarna, var det 

bibliotekarierna som gjorde de allra flesta valen. Efterkrigstidens ideal hade möjliggjort 

förvärvsprinciper som byggde på att bygga upp forskningsbibliotek för att möta 

existerande och framtida behov, ett så kallat ”just-in-case” förvärv. De kolossala 
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samlingarna sågs som ett riktmärke för universitetens kvalité och för samhällets välfärd 

(Nixon, Freeman & Ward 2011, s.1-5; Hodges, Preston, Hamilton 2011b, s.90-80).   

 

Under 80- och 90-talet skedde stora förändringar på de akademiska biblioteken, ökade 

studentskaror, teknologisk utveckling, ekonomisk press och ett allt större fokus på 

användaren (Lidman 2008, s.17-22, 76-80). Det ledde till att nya vägar togs vid 

beståndsutveckling, en “just-in-time” princip anammades baserad på en japansk 

industrimodell. Principen går ut på att inköp görs efter användarnas efterfrågan, för att 

undvika inköp av material som aldrig används. Till en början tog sig modellen uttryck i 

inköp av tryckt material baserat på vad användarna beställt för fjärrlån. Principen kom 

sedan att anpassas och appliceras på många olika sätt för både tryckta och elektroniska 

böcker (Hodges, Preston, Hamilton 2011a, s.90-80; Nixon, Freeman & Ward 2011, s.1-

5). 

  

Den första användarstyrda förvärvsmodellen för e-böcker utvecklades av NetLibrary 

1998, där användarna var de som initierade ett inköp. De första biblioteken som testade 

förvärvsmodellen, bland annat Ohio State University Library, fann en mängd nackdelar 

med modellen. För det första gjordes ett inköp redan efter två visningar av en bok, 

vilket ledde till stora kostnader för biblioteken. För det andra kunde en bok endast 

användas av en användare i taget. Det visade sig svårare än leverantörerna och 

biblioteken från början trodde att skapa en hållbar affärsmodell för alla inblandade 

parter, vilket ledde till en försening av PDA-modeller ända in på 2000-talet (Hodges, 

Preston, Hamilton 2011b, s.78-82). 

 

1.1.1 PDA 
 

PDA är inte ett självklart begrepp och behöver förklaras ytterligare, här nedan följer en 

beskrivning av hur PDA definieras i undersökningens kontext. 

 

Patron Driven Acquisition eller Demand Driven Acquisition som den också kallas är en 

användarstyrd förvärvsmodell, vilket innebär att användarna har ett större inflytande 

över vilka e-böcker som köps in till biblioteket. Biblioteken lägger i sin katalog in en 

mängd icke-ägda e-böcker, varefter användningen av dessa titlar styr vilka e-böcker 

som köps in. För att förklara modellen närmare utgår jag ifrån slutrapporten Patron-

driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek från 

Kungliga biblioteket. Rapporten är skriven av Karin Byström, Tobias Johansson, Karin 

Perols och Ola Tengstam (2012, s.7-17) samtliga bibliotekarier med erfarenhet av 

akademiska bibliotek. I rapporten beskriver författarna vilka förberedelser som vidtogs 

för att starta pilotstudier av PDA på tre svenska universitets- och högskolebibliotek. 

Följande förberedelser eller begrepp kommer att förklaras ytterligare; budget, PDA-

profil och PDA-inställningar.  

 

En av de stora utmaningarna med PDA är att kontrollera budgeten, vilket försvåras av 

att det är användningsfrekvensen som styr kostnaderna och inte bibliotekarierna själva. 

Det finns en mängd exempel på hur kostnaderna i PDA-modeller bara skenar iväg. I 

studien Give ‘em what they want: A one year study of unmediated patron driven 

acquisition of e-Books, utvärderas University of Iowa’s PDA pilotstudie. Utvärderingen 

av studien visade att den uppsatta budgeten för pilotstudien överskreds redan efter två 

månader. Författarna Karen Fischer, Michael Wright, Kathleen Clatanoff, Hope Barton 
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och Edward Shreeves (s. 469-473, 490) frågar sig i utvärderingen hur biblioteket ska 

kunna lägga en budget för val som görs utan deras vetskap.  

 

En PDA-profil är ett sätt för biblioteken att begränsa de titlar som erbjuds genom PDA-

modeller, ett sorts urval. Olika leverantörer erbjuder olika sätt att begränsa samlingen på 

och de vanligaste parametrarna är ämne, förlag, klassifikation, prisnivå, språk, år och 

ämnesord. Det går även att begränsa svårighetsgraden till exempel kan 

populärvetenskapliga titlar eller titlar på grundnivå uteslutas. Det är även möjligt att ta 

in allt leverantören har att erbjuda, för att slippa urvalsarbete. (Byström et al. 2012, s. 

15f.)   

 

PDA-inställningar, även kallad en “trigger”, är ett begrepp för de skeenden eller 

inställningar som sätter igång ett köp. Vad för inställningar som leder till ett köp beror 

på leverantör och avtal. Vanligtvis förekommer browsing- och låneperiod före ett köp. 

Andra skeenden som kan leda till ett köp är att en titel skrivs ut, kopieras eller laddas 

ned. Dessa inställningar är ett sätt för biblioteken att hantera kostnaderna för PDA. Hur 

många lån som ska föregå ett köp och om köp ska ske automatiskt eller inte är några av 

de viktigaste inställningarna. Hur många lån som biblioteken väljer att ha innan ett köp 

genomförs har olika konsekvenser, är det väldigt få lån som föregår ett köp är 

konsekvensen att fler böcker eventuellt köps in av användarna. Är det istället tvärtom, 

att antalet lån som föregår ett köp är många, är konsekvensen att biblioteken eventuellt 

inte får så mycket för sina pengar till slut. Det beror på att användningen aldrig hinner 

leda till ett köp och biblioteket endast betalar för en mängd lån. Det finns fördelar med 

att varje köp måste godkännas, till exempel kan biblioteken neka för dyra köp, däremot 

kräver de arbetskraft samtidigt som de är ett irritationsmoment för användaren som inte 

får direkt tillgång till titeln (Byström et al. 2012, s.16f., 29). 

 

1.1.2 Traditionell beståndsutveckling  
 

Det traditionella sättet att förvärva litteratur på skiljer sig från PDA och eftersom 

undersökningen förhåller sig till och jämför sig med ett traditionellt sätt att förvärva 

litteratur på, följer här en beskrivning av vad ett traditionellt sätt att förvärva litteratur 

på betyder inom ramen för denna undersökning.  

 

Edward Evans och Margaret Zarnosky Saponaro (2005, s.8f.) identifierar i boken 

Developing library and information center collections en modell för 

beståndsutveckling. Evans var vid publiceringen av boken akademisk viceordförande 

för informationsresurser på Loyola Marymount University och Saponaro var vid 

publiceringen av boken chef för personalutveckling på University of Maryland 

Libraries. I modellen finns sex stycken huvudkomponenter, pilar i modellen pekar på 

olika relationer som existerar mellan huvudkomponenter, bibliotekspersonal och 

användare. Följande huvudkomponenter är relevanta för undersökningen; 

användaranalys, urval och inköp.  
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Figur 1. Egenritad modell över beståndsutvecklingsförloppet utifrån Edward Evans 

(1987, s. 17). 

 

Evans och Saponaro (2005, s.8f., 20) menar att bibliotekets bestånd ska utvecklas efter 

en förståelse av användarnas informationsbehov. Desto mer bibliotekarierna vet om sina 

användares utbildningar, yrken, intressen, informationsbeteenden och värderingar 

etcetera desto lättare är det för biblioteket att erbjuda rätt information i rätt tid. En 

analys av bibliotekets användare ger även enligt Evans och Saponaro ett tillfälle för 

bibliotekarierna att ta in användarnas synpunkter på beståndet. Efter de riktlinjer som 

biblioteket har ställt upp och den information bibliotekarierna har införskaffat sig om 

användarna, kan ett urval göras. Urvalet beskrivs av författarna som en process för att 

identifiera och systematiskt bestämma kvalité på material. Författarna poängterar att ett 

urval är ett måste, det finns inte tillräckligt mycket resurser för att förvärva alla titlar 

och material som biblioteket önskar kunna erbjuda sina användare. Bibliotekarier med 

expertkunskap är de som avgör vilka behov som behövs täckas och om priset är 

lämpligt för den användning titeln kommer eller inte kommer att få. Inköpen är en ren 

affärsuppgörelse enligt Evans och Saponaro och användarna har ingen påverkan på 

steget, vilket markeras i deras modell med en utebliven relationspil mellan 

bibliotekarierna och användarna (Evans & Saponaro 2005, s.9f.). 

  

Biblioteks 

personal 

Användare 

arna 

Urvals policy 

Användaranalys 

Utvärdering 

Gallring 

Inköp 

Urval 
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1.2 Problemformulering 
 

I och med att universitets- och högskolebiblioteken i allt högre utsträckning tagit till sig 

av det ökade utbudet av elektroniska böcker, har en ny typ av användarstyrd 

förvärvsmodell vuxit fram som en möjlighet. Förvärvsmodellen PDA innebär 

förändringar för bibliotekets traditionella förvärvsroll i och med att den bevarande 

rollen ersätts av ett samlande för stunden. Eftersom PDA-modellen inte är så utforskad 

utifrån en svensk kontext, är det relevant att undersöka bibliotekaries uppfattningar om 

modellens påverkan på bibliotekarier som arbetar med förvärv och dess påverkan på 

beståndet. Det har även i definitionen av PDA och i undersökningen framkommit en 

problematik kring kostnadskontrollen av modellen, därför är det även relevant att 

undersöka bibliotekariers uppfattningar om modellens kostnadsstruktur.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad bibliotekarier som arbetar med 

förvärv har för uppfattningar om PDA-modellens påverkan på beståndet och 

förvärvsrollen, samt deras uppfattningar om modellens kostnadsstruktur.  

 

 

- Vad anser bibliotekarierna i undersökningen att PDA som teknologi och modell 

medför för påverkan på förvärvsrollen?  

 

- Vad anser bibliotekarierna i undersökningen att PDA som teknologi och modell 

medför för påverkan på beståndet?  

 

- Hur resonerar bibliotekarierna i undersökningen om PDA-modellens 

kostnadsstruktur?  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Fokus i undersökningen läggs på bibliotekariers traditionella förvärvsroll i förhållande 

till PDA och utgör därför en avgränsning. Studien ska främst analysera den nya 

förvärvsmodellen PDA utifrån hur den skiljer sig från ett traditionellt sätt att förvärva 

litteratur på. En utförlig beskrivning av olika leverantörer och vad som skiljer dem åt är 

inte möjlig inom ramen för denna undersökning. Det bör även tilläggas att det är 

bibliotekariernas uppfattningar som är utgångspunkten i undersökningen och inte ren 

fakta.  

 

 

  



6 

 

2 Litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt redovisas ett urval av artiklar och studier som anknyter till 

forskningsfrågorna. Artiklarna belyser vad bibliotekens övergång till ett allt större utbud 

av elektroniskt material har för påverkan på beståndet och förvärvsrollen. Artiklarna 

belyser även olika förhållningssätt och åsikter om PDA’s påverkan på förvärvsrollen, 

dessutom ingår i litteraturgenomgången artiklar som även belyser modellens påverkan 

på beståndet. Det är inte ett medvetet val att anlägga ett nordamerikanskt perspektiv på 

litteraturgenomgången, det följer sig dock naturligt att det blir ett nordamerikanskt 

perspektiv eftersom PDA har använts under en lång tid av nordamerikanska bibliotek.  

 

2.1 Förvärvsrollen  
 

Martha Whittaker (2008, s.439-445) pekar i artikeln The challenge of acquisitions in the 

digital age på att en ny förvärvsroll har växt fram i bibliotekens digitala era. Whittaker 

var vid publicerandet av artikeln chef för tekniska tjänster vid Gelman Library System.  

Det krävs enligt författaren ny kunskap för att förvärva elektroniskt material och inte 

bara kunskap om teknik utan även förståelse för de olika affärsmodellerna. 

Bibliotekarier måste förstå skillnaden mellan licensering och ägande, och hur de 

påverkar användares tillgång och användning av material. Whittaker (2008, s.439) 

menar även att traditionella förvärvsuppgifter måste genomföras samtidigt som nya 

kunskaper måste införskaffas. Artikeln indikerar att bibliotekens övergång till 

elektroniskt material för med sig en förändrad förvärvsroll.  

  

Rick Lugg (2011, s.18f.), bibliotekskonsult, skriver i bokkapitlet Collecting for the 

moment: Patron-Driven acquisitions as a disruptive technology om fem 

nyckelfunktioner i PDA där bibliotekariers professionella expertis är väsentlig. Dessa 

fem nyckelfunktioner identifierar Lugg som ”selection”, ”payment and budget 

management”, ”discovery”, ”lending and access” och ”archiving”, några av dessa 

nyckelfunktioner utvecklas ytterligare. Urvalet eller “selection” spelar en viktig roll i 

det traditionella förvärvet, dock förändras den rollen i PDA enligt Lugg (2011, s.18f.). 

Användarna får större inflytande över förvärvet och bibliotekarierna mindre kontroll 

över vissa delar av beståndet. Lugg menar att det för många bibliotekarier kan vara svårt 

att släppa på ansvaret och att en rädsla för att användare köper in titlar av mer populär 

karaktär kan finnas. Dock menar författaren att expertisen fortfarande behövs, inte minst 

i reglerandet av tillgängliga ämnen via PDA men också för att skapa en balans mellan 

användarstyrda titlar och expertisvalda titlar. 

  

Nyckelfunktionen “payment and budget management”, som kan översättas till betalning 

och hantering av budget, menar Lugg skapar en annorlunda situation för biblioteken. 

Den annorlunda situationen skapas av att det är användarna som initierar köpen, 

troligtvis omedvetet, men det är biblioteket som i slutändan betalar för inköpen. Här kan 

förvärvsbibliotekarien med sin expertis vara till stor nytta enligt Lugg (2011, s.19), för 

att hantera och utveckla en hållbar PDA-modell. Nästa nyckelfunktion som författaren 

tar upp är ”discovery”, vilket handlar om förmågan att skapa en upptäcksmiljö för 

användarna, för att hitta det de söker. I en PDA-modell är bibliotekariens expertis ännu 

viktigare eftersom det finns så många olika resurser att välja mellan. Bibliotekariens 

uppgift enligt Lugg (2011, s.19f.) är att med hjälp av en PDA-profil begränsa 

tillgängliga titlar och erbjuda användarna verktyg för att hitta i samlingen. Luggs 
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beskrivningar om bibliotekariens roll i PDA arbetet är intressant för undersökningen 

eftersom att det ger en bild av skillnaden mellan att förvärva litteratur på ett traditionellt 

sätt och PDA.  

 

I artikeln Some thoughts on opportunities for collection development librarians, 

diskuteras en annan möjlighet, att PDA-modellen kan frigöra tid till andra uppgifter för 

bibliotekarier som arbetar med förvärv. Artikeln är skriven av Marianne Bracke, Jean-

Pierre Hérubel som är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och Suzanne 

Ward (2010, s. 255-259) som är chef för medieförsörjningen på 

Purdue University Libraries. Författarna menar att frigjord tid bland annat kan läggas på 

att upptäcka nya förvärvsmodeller, underhålla det tryckta materialet och starta närmare 

samarbeten med den akademiska fakulteten. De poängterar även i sin artikel att 

bibliotekariernas expertis fortfarande behövs i utvecklingen av en samling som möter 

både framtida och nuvarande behov hos användarna (Bracke, Hérubel & Ward 2010, 

s.257). Författarnas tankar kring att förvärvsmodellen skulle bespara tid är ett intressant 

inlägg i resonemanget om förvärvsmodellens påverkan på bibliotekariers roll, vilket 

utvecklas vidare i analysen.  

  

William Walters, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, pekar i sin artikel, 

Patron-Driven Acquisition and the educational mission of the academic library, på att 

PDA istället skulle strida mot det akademiska bibliotekets roll som utbildare. 

Bibliotekarier bör fokusera på att möta både framtida och nuvarande behov menar 

Walters istället för att ge studenterna vad de vill ha just nu. Författaren menar att en 

samling inte är bättre bara för att den erbjuder fler titlar, tvärtom borde bibliotekarier 

istället erbjuda studenterna de viktigaste titlarna inom varje fält, eftersom studenterna 

snarare har svårt att bedöma titlars kvalité än att hitta titlar (Walters 2012, s.199-204). 

Artikeln bidrar till ett annat sätt att se på PDA-modellen och strider mot det 

förhållningssätt som framgår av ovanstående artiklar.    

 

2.2 Beståndet 
 

I forskningsöversikten E-books in academic libraries: challenges for acquisition and 

collection management tar William Walters upp de utmaningar som finns med ett e-

bokbestånd. Något som ger upphov till stora utmaningar är minskade ägarrättigheter, 

biblioteken äger inte sina e-böcker utan hyr dem endast. Biblioteken har enligt 

författaren bland annat ingen möjlighet att varken genomföra fjärrlån eller bevara 

böcker för en framtida användning. Dessutom är tillgången begränsad även om mediet i 

sig skulle kunna ge biblioteken en obegränsad tillgång. Enligt Walters är det förlagens 

och leverantörernas ekonomiska mål och kontroll som står i vägen för en obegränsad 

tillgång. En annan utmaning för biblioteken är enligt författaren de stora kostnaderna för 

e-böckerna.(Walters 2013, s.188-202) Artikeln ger en bild av e-boksproblematiken och 

e-böckers begränsningar.  

 

Bibliotekarierna Dracine Hodges, Cyndi Preston och Marsha Hamilton (2011a, s.218f.) 

rapporterar i artikeln Patron-initiated collection development: Progress of a paradigm 

shift från två olika PDA-pilostudier gjorda på Ohio State University Library. I 

utvärderingarna har även bibliotekaries åsikter om PDA-modellens påverkan på 

beståndet ingått. Några av bibliotekarierna menade att dubbletter var ett problem, redan 

ägda titlar borde inte finnas tillgängliga via PDA för att spara pengar. Ett annat problem 
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som togs upp var att budgeten inte skulle räcka för att finansiera och täcka alla 

utbildningsprogram på universitetet med titlar på en högre nivå. Författarna avslutar 

med att poängtera att det finns en risk för att användarstyrda förvärvsmodeller kan ändra 

den akademiska samlingen på sikt. Artikeln ger likt undersökningen kommer att göra, 

en bild av några bibliotekaries åsikter om förvärvsmodellen PDA.  

  

En studie gjord av både forskare och bibliotekarier på Sam Houston State University 

bidrar till att nyansera modellens påverkan på beståndet. Författarna Lisa Shen, Erin 

Cassidy, Eric Elmore, Glenda Griffin, Tyler Manolovitz, Michelle Martinez och Linda 

Turney (2011, s. 203-217) jämför i studien titlar valda genom en PDA-modell med titlar 

valda av bibliotekarier från samma PDA lista. Till skillnad från många andra studier på 

området är den inte baserad på tillgänglig användarstatistik, utan på att både användare 

och bibliotekarier har haft samma lista och samma antal titlar att välja emellan. Detta 

innebär att båda grupperna gjorde sina urval utifrån samma förutsättningar, vilket de i 

normala fall inte gör. En jämförelse mellan de användarvalda titlarna och 

bibliotekariernas val av titlar pekade på en stor likhet i specificerande nivå. Mer än 

hälften av de användarvalda titlarna ansågs vara på en avancerad nivå vilket låg i 

jämnhöjd med bibliotekariernas 63 % på avancerad nivå. De andra nivåerna, allmän och 

professionell nivå låg också väldigt jämnt, det enda som skilde dem åt var att 

användarna hade valt fler titlar av populär karaktär. Författarna menar att allt detta tyder 

på att användarna inte skulle göra mindre sofistikerade val än bibliotekarierna. 

Undersökningen visade även att 30 % av de användarvalda titlarna i PDA-modellen 

även valdes av bibliotekarierna. Således gjorde användarna väldigt många unika val. En 

närmare titt på de unika valen, pekade på att de var av smal karaktär. Shen et al. (2011, 

s.216) drar slutsatsen att PDA-modeller kan vara ett lämpligt supplement till den mer 

generella bibliotekssamlingen. Undersökningen bidrar till en förståelse av PDA-

modellens påverkan på biblioteksbestånd.   
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3 Teori 
 

Teorin används som en förståelseram för hur ny teknologi kan påverka bibliotek och 

bibliotekarier. Christensens teori om disruptive technology används för att sätta in 

intervjusvaren i ett större perspektiv. Det presenteras även en teori om PDA som 

disruptive technology för att sätta in den i en PDA- och bibliotekskontext. Begreppen 

bevarande- och omstörtande teknologi och Luggs tre likheter med PDA som en 

omstörtande teknologi, som presenteras i teorin, används senare i analysen.  

 

3.1 Disruptive Technology  
 

I boken The innovator’s dilemma introducerar Clayton Christensen (2003, s.xif.), 

professor i företagsekonomi vid Harvard Business School, en marknadsteori som ibland 

benämns disruptive technology eller disruptive innovation. Teorin förutser 

organisationers omintetgörande av ny teknologi. För undersökningens syfte fokuseras 

det istället för ett marknadsperspektiv, på teknologins påverkan på biblioteket och dess 

personal.  

 

Christensens teori omfattar två olika teknologier, sustaining- och disruptive technology, 

vilka jag har valt att översätta till bevarande- och omstörtande teknologi. De två 

teknologierna medför olika förändringar och går att applicera på en mängd olika 

organisationer, bland annat bibliotek. David Lewis (2004, s.71), dekanus vid Indiana 

University-Purdue University Indianapolis University Library, menar att utifrån 

Christensens teori kan vi se många omstörtande teknologier uppstå inom flera delar av 

bibliotekens verksamhet. De flesta elektroniska produkter som biblioteket anammar är 

dock av bevarandekaraktär, till exempel elektroniska tidskrifter menar Lewis. De ändrar 

inte den grundläggande servicemodellen eller bibliotekariernas roll. Bibliotekens 

övergång till ett allt mer digitalt bibliotek, innebär flera teknologiska produkter, 

framförallt inom beståndsutveckling(Lewis 2004, s.70f.). Teorin är lämplig att applicera 

på undersökningen eftersom PDA är en av de nyteknologiska produkter som eventuellt 

kan påverka biblioteket.  

 

En bevarande teknologi är en redan existerande teknologisk produkt eller servicemodell 

som utvecklas och förbättras efter användares eller kunders värderingar och önskemål. 

De flesta nya teknologier är av bevarandekaraktär, även om teknologin i sig kan vara 

revolutionär ligger skillnaden i att produkten inte åstadkommer något nytt, utan endast 

gör samma sak fast bättre. Det resulterar i få förändringar för biblioteken, bibliotekens 

kostnadsstrukturer och sätt att organisera arbetet på förblir oförändrat (Christensen 

2003, s.xvii; Lewis 2004, s.69f.). 

 

En omstörtande teknologi däremot medför en helt annan förändring och har andra 

karaktärsdrag än en bevarande teknologi. Teknologin utvecklas oftast utanför den 

etablerade organisationen, i det här fallet biblioteket, och är till en början även av sämre 

kvalité än redan existerande produkter men utvecklas i en snabbare takt. En omstörtande 

teknologi har oftast fördelar som värderas av nya användare till exempel kan den vara 

billigare och enklare att använda. En omstörtande teknologi resulterar i nya sätt att 

organisera arbetet på och nya kostnadsstrukturer, förändringar som utmanar bibliotekets 

etablerade organisation och expertisen inom den.(Christensen 2003, s.xvii; Lewis 2004, 

s.69f.) 
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Etablerade organisationer som till exempel bibliotek har lätt att hantera förändringar av 

bevarandekaraktär men har oftast svårt att hantera förändringar som en omstörtande 

teknologi för med sig. Ett misslyckande att hantera förändringar av omstörtandekaraktär 

kan innebära att den nya teknologin ersätter den etablerade servicen eller expertisen. 

(Lewis 2004, s.69f.)  

 

Christensens teori används för att sätta in intervjusvaren i ett större perspektiv, utifrån 

begreppen bevarande- och omstörtande teknologi analyseras undersökningens resultat.  

Teorin används för att analysera och diskutera vilken typ av förändring PDA som 

teknologi medför för beståndet, förvärvsrollen och kostnaderna. Begreppen används i 

analysen och i slutdiskussionen.  

 

3.2 PDA som en “Disruptive Technology” 
 

Rick Lugg presenterar i texten Collecting for the moment: Patron-Driven acquisitions 

as a disruptive technology en teori om PDA som en omstörtande teknologi. Författaren 

utgår ifrån Clayton Christensens teori om en omstörtande teknologi. Lugg (2011, s.11f.) 

menar att PDA innebär ett multidimensionellt och filosofiskt skifte. Istället för att 

försöka identifiera de titlar som bibliotekets användare faktiskt har användning av i sina 

utbildningar eller undersökningar, kan bibliotekarierna skapa breda kategorier av titlar i 

en upptäcksmiljö med direkt tillgång till materialet. Författaren pekar på att en 

sammanstrålning av elektroniska titlar och ett användarstyrt förvärv konstituerar en ny 

produkt, en produkt som har många likheter med en omstörtande teknologi.  

 

Lugg översätter i sin text tre likheter med PDA som en omstörtande teknologi till en 

bibliotekskontext, den första lyder: “PDA brings to the library and library users a very 

different value proposition than had been available previously” (Lugg 2011, s.13). 

Författaren menar att PDA skiljer sig från ett traditionellt sätt att förvärva både tryckta 

och elektroniska titlar på, och därför för med sig nya möjligheter för biblioteken och 

dess användare. Böcker behöver till exempel inte köpas ur ren spekulation längre och 

köpen kan om biblioteken vill ske automatiskt, dessutom skjuts urvalet mot användarna.  

 

Den andra följer: “Products based on disruptive technologies are typically cheaper, 

simpler, smaller, and frequently, more convenient to use.” (Lugg 2011, s.13). Lugg 

pekar på att biblioteken genom PDA kan spara pengar genom att minska risken för 

onödiga köp. PDA kan enligt författaren eliminera risken för inköp av böcker som ingen 

sedan använder, eftersom det är användningen som styr inköpen. Användarna får även 

tillgång till en bredare samling direkt i bibliotekskatalogerna och möjligheten att browsa 

titlar i fulltext.  

 

Den tredje följer som sådan: “The library’s most powerful stakeholders generally don’t 

want, and indeed initially can’t use, a product based on disruptive technology. 

Disruptive technologies are first adopted by “emerging” or “insignificant” 

stakeholders.”(Lugg 2011, s.13). De mäktigaste intressenterna (stakeholders) är ur ett 

nordamerikanskt perspektiv, universiteten som finansierar biblioteken. Ur ett svenskt 

perspektiv skulle de mäktigaste intressenterna bestå av skattebetalare. Det är snarare de 

andra intressenterna som Lugg menar kan bestå av fakulteter eller bibliotekspersonal, 

som går att översätta till en svensk kontext. De mäktigaste intressenterna har redan 
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väletablerade vanor och arbetssätt, de vill inte och kan inte se nyttan av att bryta gamla 

vanor. De som kan ha störst nytta av den nya modellen är enligt Lugg (2011, s.13f.) de 

som har minst intresse av den nuvarande modellen, studenterna. 

 

Luggs tes om PDA som en ”disruptive technology” och Luggs tre likheter med PDA 

som en omstörtande teknologi används i analysen av resultatet och i slutdiskussionen. 

De tre likheterna med PDA som en omstörtande teknologi testas och jämförs med 

resultatet, för att se om PDA medför de förändringar för beståndet, förvärvsrollen och 

kostnaderna som Luggs tes påstår.   
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4 Metod 
 

I följande avsnitt presenteras undersökningens metod och genomförande samt hur 

resultatet har analyserats. Avsnittet innehåller även de etiska överväganden som har 

tagits under eftertanke vid genomförandet av undersökningen. 

 

4.1 Metodval 
 

För att svara på mina frågeställningar har jag valt att utföra kvalitativa intervjuer med 

bibliotekarier som arbetar med förvärv och som har deltagit i arbetet med 

förvärvsmodellen PDA. Ett kvalitativt förhållningssätt har valts för att få tillgång till 

bibliotekariers uppfattningar och erfarenheter om PDA. Ett kvantitativt förhållningssätt 

valdes bort för att jag ville undersöka PDA utifrån informanternas synvinkel och 

perspektiv. Jag är medveten om att med ett kvalitativt förhållningssätt kan jag inte på 

något sätt generalisera mina resultat till en population, utan endast uttala mig om de 

bibliotek och bibliotekarier som har undersökts i min studie (Wildemuth 2009, s. 222; 

Bryman 2011, s. 347,369). 

 

För att få en viss flexibilitet under intervjusituationen har semistrukturerade intervjuer 

valts. Barbara Wildemuth menar i Applications of social research methods to questions 

in information and library science (2009, s.221f, 232f.) att vi alla förstår världen på 

olika sätt. Det är därför viktigt att ha utrymme för ytterligare frågor, motfrågor och även 

möjlighet att förklara de olika frågorna. Samtidigt innebär den semistrukturerade 

modellen en viss möjlighet till jämförelse mellan informanterna, dock inte i samma 

utsträckning som strukturerade intervjuer. Det går heller inte att utöva samma 

flexibilitet som hade varit möjligt i ostrukturerade intervjuer, där användarens tankar 

snarare styr samtalet framåt.  

 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1). För att skapa 

en intervjuguide kan vi enligt Wildemuth (2009, s.234) till en början utgå ifrån ett antal 

huvudämnen och därifrån lista de frågor som bör ställas. Jag utgick till en början från 

fyra huvudämnen; Bibliotekets PDA-modell, Förvärvsrollen, Beståndet och 

Användarna. Utifrån de fyra huvudämnena utvecklades frågor, bland annat essentiella 

frågor som är centrala för studien och extra frågor som även de är centrala för studien 

men som uttrycker de essentiella frågorna på ett alternativt sätt. Det kan ses som en 

möjlighet att dubbelkolla att informanten verkligen har förstått frågan.  

 

4.2 Urval 
 

Eftersom att alla PDA-modeller är så pass individuella för varje enskilt bibliotek, var 

det inte möjligt att titta på bibliotek med liknande lösningar. Därför valde jag att välja ut 

bibliotek som tidsmässigt har olika erfarenheter av PDA. Det framställdes först en lista 

över akademiska bibliotek som kunde identifieras som PDA användare. Utifrån listan 
valdes bibliotek som tidsmässigt har olika erfarenheter av PDA ut för att få en bredd i 

urvalet. En närmare beskrivning av urvalet är inte möjlig av identifieringsskäl. 

Informanterna valdes ut enligt nedanstående kriterier för att säkerställa en 

överensstämmelse med studien. Fyra intervjuer genomfördes på fyra olika bibliotek, 

men med sammanlagt fem informanter, eftersom att informanterna på ett bibliotek 
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ansåg att två informanter behövdes för att svara på mina frågor. 

 

Kriterier: 
 

 Informanten arbetar med förvärv  

 Informanten har deltagit i arbetet med PDA  

 

4.3 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  
 

Genomförandet av intervjuerna skedde med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) och 

genomfördes ansikte mot ansikte när det var möjligt geografiskt, annars valdes telefon. 

Telefonintervjuer behöver inte innebära ett sämre resultat utan kan vara ett bra alternativ 

till direkta intervjuer när geografiska avstånd är ett hinder. Skillnader i svarskvalité 

mellan direkta intervjuer och intervjuer via telefon är inte stora enligt Alan Bryman 

(2011, s.432f.) författare till Samhällsvetenskapliga metoder. Två stycken intervjuer 

genomfördes per telefon och två stycken genomfördes på plats. Val av plats överläts till 

informanterna, för att jag ansåg att det var viktigt att informanterna själva kände sig 

bekväma.    

  

Alla intervjuer spelades in för att underlätta en senare analys och möjliggjorde också att 
jag kunde fokusera på vad mina informanter sa i intervjusituationen (Wildemuth 2009, 

s. 236f.). Inspelandet av telefonintervjuerna uppenbarade sig till en början som ett 

teknologiskt problem, till slut fann jag dock att det var lämpligast att genomföra 

telefonintervjuerna via IP-telefoniprogrammet Skype. Informanterna godkände även 

inspelning av intervjuerna innan intervjuerna startade. 

  

De fyra intervjuerna tog mellan 20-40 minuter att genomföra vardera. Jag är medveten 

om att valet att låta två informanter från samma bibliotek bli intervjuade samtidigt kan 

ha påverkat mitt resultat, jag tycker bland annat att jag fick fler synvinklar och ett rikare 

material. Det var dessutom i enstaka fall svårt att avgöra om båda vara av samma åsikt 

eller inte.  

 

Steiner Kvale och Svend Brinkmann (2009, s.33) menar i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun att vi lär oss konsten att intervjua genom att utföra intervjuer, därför 

kan min egen ovana att utföra intervjuer ha påverkat informanternas svar. Det är inte 

bara genomförandet av intervjuerna som kan ha påverkat resultatet, utan även de frågor 

som jag valde att ställa under intervjuerna. Framför allt anser jag att de två första 

intervjuerna som jag genomförde påverkades av min ovana, vid dessa två intervjuer 

kände jag i efterhand att jag inte hade fått tillräckligt djupa svar på vissa frågor.  

 

4.4 Etiska överväganden  
 

Information om undersökningens syfte gavs vid den första kontakten och innan 

intervjuerna genomfördes för att informanterna skulle kunna ge ett informerat samtycke. 

Informanterna informerades även om att intervjuerna är konfidentiella (Vetenskapsrådet 

2002, s.6-15). I boken Kvalitativa intervjuer påpekar Jan Trost (2005, s.103-110) vikten 

av att kunna säkerställa konfidentialitet för sina informanter. Därför har endast uppgifter 
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som är nödvändiga för analysen eller förståelsen tagits med i rapporten, om det stod och 

vägde emellan att ta bort eller ta med information valdes informationen bort framför att 

tas med om det var nödvändigt ur konfidentialitets synpunkt (Trost 2005, s. 103-110).  

 

För att säkerställa konfidentialitet ändrades även bibliotekens namn till bibliotek A, B, 

C och D, informanterna på varje bibliotek benämns efter den första bokstaven i de 

ändrade namnen.   

 

4.5 Analysmetod 
 

Analysen av den kvalitativa undersökningen har som sagt inga ambitioner att få ett 

generaliserbart resultat, däremot är min tanke att låta informanternas åsikter komma 

fram i resultatet. Citat i analysen har endast finputsats för att underlätta läsning av 

texten, dess ursprungliga mening har inte ändrats.  

 

Efter det att alla intervjuer hade transkriberats ordagrant och i sin helhet, genomfördes 

en analys av informanternas svar med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, för att 

identifiera teman och mönster i texten. Metoden är välanvänd inom biblioteks-och 

informationsvetenskapliga studier, och har valts för att det med metoden är möjligt att 

låta teman träda fram i materialet samtidigt som det är möjligt att jämföra resultatet mot 

den valda teorin eller förståelseramen. Metoden utesluter inte deduktiva resonemang 

(Wildemuth 2009, s.309). 

 

Efter det att intervjuerna hade transkriberats lästes materialet ett antal gånger för att 

införskaffa en känsla för helheten, därefter närlästes materialet. Meningar och fraser 

som var relevanta för undersökningens frågeställningar och teori togs ut, dessa så 

kallade meningsbärande enheter kom att kortas ned för att sedan tematiseras eller kodas 

(Wildemuth 2009, s.308-312). Jag har även låtit empirin tala och har inte valt att endast 

begränsa mig till undersökningens ursprungliga syfte. Det som informanterna själva 

tyckte var viktigt att framföra om modellen togs även ut och tematiserades. Nedan följer 

ett exempel på hur analysen har gått till:   
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Informant X Det beror ju helt på vad man lägger in, 

vi delar ju inte vi vi, de är ju inte så att 

vad som helst köps in utan det är ju vi 
som godkänner i katalogen även fast 

man sitter med någon, även fast det är 

en kontaktbibliotekarie som sitter med 

någon representant från något ämne 

och det är ju inte så, de e, alltså på ett 

forskningsbibliotek det är ju inte vårt 

jobb att lägga sig i om våra forskare 

läser annan litteratur så att säga dom är 
ju faktiskt experter på det så att säga, 

så att det är ju jätte stor skillnad från 

ett folkbibliotek eller mer generellt på 

det sättet 

  
Beror på vad som läggs 

in. Godkänt innehåll i 

katalogen 
  

  

  
Inte vår roll att peka på 

vad forskare ska läsa 
  

  
Skillnad från folkbibliotek 

  
Kontroll 
  

  

  

  

  
Syftet med beståndet 
  

  
 Bibliotekstyp 
  

  Sen har ju vi som princip man ju har 

ju koll på pengarna också va, så det är 

ju ingen fara så. Så det kan ju inte bli 

någon fara så eller de finns ju olika 
betalningsmodeller så som vi har gjort 

då att man sätter ett tak och att man 

vill bli informerad och sen ... 

  
Koll på budgeten 
  
Ingen fara när vi har ett 

pristak 

  
Kontroll 
  
Kostnadsstrukturer 
  

Informant X Alltså det har vi ju gjort hela tiden fast 
vi har köpt då, att de har fått skicka in 

inköpsförslag och det får man ju 

fortfarande, och det e ju liksom, så så 

öppna har vi ju vart hela tiden det här 
är bara ett annat sätt att göra det på.  E 

nej eftersom att vi styr dom med vår 

profil så finns det väl inga risker med 

just detta, på det visset 

  
Öppna för inköpsförslag 
innan PDA 
  

  
Styr dom med profilen 

  
Syftet med beståndet 
  

  

   
Kontroll 

 

Figur 2. Ett exempel på hur analysen har genomförts (I författarens ägor, 2014).  
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5 Resultat och analys 
 

I avsnittet presenteras resultatet och analysen av intervjuerna, presentationen är 

uppdelad i tre huvudkategorier som har identifierats i analysen. Dessa tre huvudgrupper 

är förvärvsrollen, bestånd och kostnadsstrukturer. Några av huvudgrupperna är även 

indelade ytterligare. Först en kort presentation av informanterna i undersökningen.  

 

5.1 Presentation av informanterna 
 

5.1.1 Bibliotek Adam 
Informant Adam på bibliotek A har arbetat som bibliotekarie i 20 år och arbetar bland 

annat med bibliotekets datasystem samt är ansvarig för inköp och undervisning inom ett 

specifikt ämnesområde. Biblioteket har använt sig av PDA i cirka 2 år.  

5.1.2 Bibliotek Beda 
Informant Beda på bibliotek B har arbetat som bibliotekarie i cirka 30 år och har ett 

större ansvar för mediaförsörjningen på biblioteket men har tidigare arbetat med inköp 

inom olika ämnesområden. Biblioteket har endast testat PDA för några ämnesområden i 

en testperiod på cirka ett halvår.  

5.1.3 Bibliotek Cecilia  
Informant Cecilia på bibliotek C har arbetat som bibliotekarie i över 30 år och har ett 

större ansvar för mediaförsörjningen på biblioteket. Biblioteket har använt sig av PDA i 

cirka 2 år.  

5.1.4 Bibliotek David & Dora  
Informant David på bibliotek D har arbetat som bibliotekarie i cirka 15 år och arbetar 

med inköp av både tryckta och elektroniska böcker samt katalogiserar tryckta böcker. 

Informant Dora på bibliotek D har arbetat som bibliotekarie i cirka 20 år och arbetar 

med inköp och katalogisering av både tryckta och elektroniska titlar. Biblioteket har 

använt sig av PDA i cirka 5 år. 

 

5.2 Förvärvsrollen 
 

Alla informanter påtalar att den största skillnaden mellan PDA-modellen och att 

förvärva litteratur på ett traditionellt sätt är att användarna i slutändan bestämmer vad 

som ska finnas kvar i beståndet. I Evans och Saponaros (2005, s.9f.) modell över 

traditionell beståndsutveckling, ses det som bibliotekariens uppgift att bestämma vad 

som ska finnas i beståndet. Inköp ses i modellen som en ren affärsuppgörelse, 

användarna har ingen påverkan på inköpen i den traditionella beståndsutvecklingen.  

 

Trots skillnaden menar alla informanter att de har kontroll över urvalet genom PDA-

profilen. Informanterna på bibliotek D sammanfattar det väl och pekar på att deras eget 

urval har blivit en profil istället. Den skillnaden har även identifieras av Lugg (2011, 

s.18f.) i hans beskrivning av bibliotekariers roll i PDA. Författaren pekar på en minskad 

kontroll och menar att användarna får större inflytande över förvärvet och 
bibliotekarierna mindre kontroll över vissa delar av beståndet. Den tvetydighet som syns 

i materialet, att alla informanter anser att de har kontroll samtidigt som de släpper en del 
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av kontrollen till användarna åskådliggörs nedan av Beda:  

 

Ja det är klart att det är en stor skillnad, i och för sig bibliotekarierna får ju 

ändå, jag menar som vi har gjort då, så har bibliotekarierna ändå haft lite 

kontroll över vilka förlag och sådär som vi har valt genom de profiler vi har 

gjort. Men annars, om man tar det riktigt traditionella där bibliotekarierna 

gör urvalet, läser på etcetera Så är det ju studenten ofta som har köpt de här 

böckerna (Beda 2014). 

 

Informanten på bibliotek C påtalar att det beror på bibliotekets rutiner hur stor 

skillnaden blir för förvärvet i PDA. På bibliotek D är PDA-modellen så etablerad att det 

är svårt att skilja PDA från ett traditionellt sätt att förvärva litteratur på, David och Dora 

anser att förvärvet ändå i grund och botten följer samma röda tråd. Uttalandena från 

informanterna i undersökningen, speciellt David och Doras tes om att förvärvet i grund 

och botten är detsamma, tyder på att PDA-modellen leder till få förändringar för 

förvärvsrollen. Det är i samklang med Christensens (2003, s.xvii) teori om en bevarande 

teknologi, vilket inte medför några stora förändringar för bibliotekets sätt att organisera 

arbetet på.  

 

Ett annat drag som syns i materialet är att den traditionella rollen bibliotekarien har i 

urvalet enligt Evans och Saponaros (2005, s.9f.) modell, att bevaka och identifiera titlar, 

inte existerar i PDA-modellen. Uttalanden från alla informanter pekar på att det inte 

längre är lika lätt att hålla sig uppdaterad på bokutgivningen. Det finns inte enligt 

Cecilia, David och Dora tid eller resurser att bevaka den enorma utgivningen av 

litteratur längre, PDA ses som ett redskap som kan underlätta arbetet. Materialet tyder 

snarare på att de redan innan PDA fanns sådan här tendenser än att PDA medfört 

förändringarna, vilket exemplifieras av Cecilia: 

 

”...”men vi har inte den tiden, vi har inte det tidsutrymmet att sitta och 

bevaka och gå igenom förvärvskataloger, det funkar inte så för vår del. Det 

här är ett sätt att hjälpa eller stötta användare i att hitta rätt på ett snabbare 

sätt, utan att behöva söka igenom så mycket. Men det här med att verkligen 

intensiv bevaka förlagskataloger det har vi slutat med, men det hade vi slutat 

med innan vi började med PDA också. Det är sådan jätteutgivning så det är 

omöjligt att hänga med (Cecilia 2014).  

 

Förhoppningarna och tron om att PDA skulle frigöra tid för andra uppgifter som 

uttrycks av författarna Bracke, Hérubel och Ward (2010, s.255-259), verkar delvis 

stämma. PDA-modellen anses underlätta arbetet för vissa av undersökningens 

informanter. Däremot går informanterna inte så långt som att hävda att den skulle 

frigöra tid för andra uppgifter som de tidigare inte sysslade med, som författarna till 

artikeln vill påstå.  

 

PDA-modellen har liten påverkan på det traditionella sättet att förvärva litteratur på, 

David och Dora tycker sig se få effekter förutom att de köper mindre exemplar av 

tryckta kursböcker. På bibliotek C kan de inte jobba så mycket på ett traditionellt sätt 

längre och kan därför inte se någon stor påverkan. Däremot påtalar Adam att han har 

funderat på hur PDA ska sättas i relation till inköp av tryckta titlar, men inte kommit på 
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det än. Adam anser dock att han blir automatiskt uppfräschad om vad användarna är 

intresserade av.  

 

Informanternas uttalanden om skillnaderna mellan att förvärva litteratur på ett 

traditionellt sätt och PDA pekar på förändringar. Det är både förändringar som de inte 

upplever påverkar deras förvärvsroll och förändringar som har tillkommit innan PDA. 

Det skulle innebära att förvärvsrollen har påverkats av andra förändringar än PDA. 

Enligt Whittaker (2008, s.439-445) har bibliotekens ökade utbud av elektroniskt 

material inneburit en förändrad roll för förvärvsbibliotekarier. Det tyder på att PDA 

medför få förändringar för bibliotekets personal, i linje med Christensens (2003, s.xvii) 

teori om en bevarande teknologi. Det är snarare andra förändringar som ligger bakom 

den förändrade förvärvsrollen än PDA.  

 

5.2.1 Organisationsmodeller 
 

Frågan om förändrade arbetsrutiner togs upp av informanterna på bibliotek C och D. 

Cecilia påtalar att det finns annorlunda arbetsrutiner kring PDA, det är väldigt smidigt 

att sätta upp parametrar och skapa en profil. Däremot krävs det en del arbete initialt med 

att till exempel kolla dubbletter till det befintliga beståndet. Arbetsrutinerna på bibliotek 

D är ett fungerande system, vilket troligtvis beror på att de arbetat länge med PDA. 

Däremot påtalar informanterna på bibliotek D att de tycker att rutinerna fungerar mindre 

bra när det tekniska trasslar, de har ibland haft svårt att få tag på leverantören för att få 

problemet åtgärdat. På bibliotek B användes pilotstudien till att testa bibliotekets 

arbetsflöde mot PDA, vilket tyder på att förändrade arbetsrutiner delvis är förväntade av 

biblioteken.  

 

En tendens som syns i materialet är ett annorlunda sätt att ha kontroll över beståndet. 

Enligt alla informanterna sker den största kontakten med leverantören via e-post. På 

bibliotek A och C får de via e-post reda på nya titlar som matchar bibliotekets 

profil/profiler. På bibliotek D får de först efter att inköp har gjorts reda på vilka titlar 

som införskaffats via e-post, det är ett annat kontrollsystem påtalar de. När i processen 

biblioteken får reda på vilka titlar som håller på att köpas eller har köpts etcetera beror 

helt och hållet på vad för leverantör biblioteket i fråga har. Beda påtalar att regelbundna 

uppföljningsrapporter och listor över köpta titlar är ett bra sätt att ha kontroll över 

beståndet.  

 

Informanternas uttalanden tyder på att jämfört med ett traditionellt sätt att förvärva 

litteratur på, medför PDA delvis annorlunda arbetsrutiner och ett annat kontrollsystem. 

Det är i sig ett tecken på att PDA skulle kunna vara en omstörtande teknologi. Enligt 

Christensens (2003, s.xvii) teori medför en omstörtande teknologi ett annat sätt att 

organisera arbetet på.  

 

5.3 Bestånd 

 

Ett tema som är tydligt i materialet är kontroll, det sker inte så stor påverkan på 

beståndet för att biblioteken har kontroll över urvalet genom profilerna. David menar att 

det inte sker några påtryckningar från varken leverantörer eller användare vad gäller 

urvalet. Det finns även sätt för biblioteken att ta bort titlar som de finner olämpliga, som 
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bidrar till informanternas känsla av kontroll av beståndet. Samtidigt är det viktigt för 

alla informanter att tillgodose användarnas behov eftersom de i grund och botten är 

därför PDA-modellen har valts. Adam påtalar att samtidigt som han har kontroll över 

urvalet släpper han lite på kontrollen:  

 

Ja skillnaden är ju att man som bibliotekarier, att man släpper kontrollen så 

att säga, att man låter beståndet utvecklats av sig självt, organiskt efter 

användarnas intressen. Det finns ju positiva och eventuellt negativa saker 

med det (Adam 2014).   

 

I Luggs (2011, s.13) första likhet med PDA som en omstörtande teknologi, menar 

författaren att PDA för med sig ett annat värde till biblioteket och användarna som inte 

har funnits tidigare. Ett av dessa värden är enligt författaren att urvalet av beståndet 

skjuts mot användarna, vilket delvis informanterna håller med om. Det som skiljer 

Luggs tes mot bibliotekariernas resonemang, är att bibliotekarierna anser att de har 

kontroll över urvalet i PDA medan Lugg är inne på att urvalet skjuts mot användarna. 

Bibliotekarierna menar snarare att det är användarna som bestämmer vilka titlar som får 

ligga kvar i katalogen än att användarna utför urvalet.  

 

Två teman som syns i materialet som ligger nära varandra i resonemang, har jag valt att 

kalla komplement och större bestånd. PDA-modellen ses av Adam, Cecilia, David och 

Dora som ett komplement till det övriga beståndet. Både bibliotek C och D använder 

PDA-modellen som ett komplement till fjärrlån, men de menar samtidigt att 

förvärvsmetoden innehållsmässigt är ersättningsbar om det bara fanns tid och resurser. 

På bibliotek A och B tänker de i lite andra banor och anser att modellen delvis fyller 

några luckor eftersom användarna hittar material som de annars inte skulle ha hittat. På 

bibliotek D har de sett att ämnesområden som tidigare inte utnyttjat e-böcker, använde 

det i större utsträckning sedan införskaffandet av PDA. Shen et al (2011, s.203-217) 

menar precis som vissa av undersökningens informanter att PDA-modellen kan fungera 

som ett bra komplement till den övriga samlingen.   

 

Beståndet påverkas på det sättet att det är större menar alla informanter, David påtalar 

att PDA-titlarna blir som en del av beståndet även fast inget köps in, det ligger där som 

ett extra bibliotek. Cecilia antyder delvis att det kan bli för stor mängd att söka i för 

användarna om biblioteket skulle lägga in hela det tillgängliga PDA-beståndet i 

katalogen.  

 

I Luggs (2011, s.13) andra likhet med PDA som en omstörtande teknologi, menar 

författaren att likt omstörtande teknologier skulle PDA medföra en mer användarvänlig 

servicemodell. Författaren påpekar likt undersökningens informanter att användarna får 

tillgång till ett större bestånd, vilket tyder på en förbättrad och mer användarvänlig 

servicemodell. Walters (2012, s.199-204) som anser att PDA strider mot bibliotekets 

roll som utbildare, anser tvärtemot Lugg att ett större bestånd inte är ett bättre bestånd.  

Studenterna har snarare svårt att bedöma kvalité än att hitta litteratur. Informanterna i 

undersökningen ser likt Lugg positivt på ett större bestånd även om informanten på 

bibliotek C anser att ett för stort bestånd inte är bra det heller.  

 

På bibliotek D påtalar de även vissa negativa effekter modellen medför för beståndet. 

De anser att de inte alltid kan utnyttja beståndet som de önskar till exempel kan de inte 
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skriva ut eller kopiera som de hade önskat. Informanternas uttalanden kan ses som ett 

tecken på den e-boksproblematik som Walters tar upp. Walters (2013, s.188-202) 

påtalar att en obegränsad tillgång till titlarna inte är möjlig på grund av förlagens och 

leverantörernas ekonomiska mål och kontroll. David och Dora resonerar även kring att 

mängden fritext på PDA-titlarna i katalogposterna kan ses som ett försäljningsknep från 

förlagen och leverantörernas sida, eftersom det kan påverka träffarna i katalogen och i 

sig också beståndet. Dock vill biblioteket också att titlarna ska bli använda.  

 

PDA-modellen medför enligt informanternas uttalanden en väldigt liten förändring på 

beståndet. Även då vi kan se tecken på en omstörtande teknologi i Luggs resonemang 

om att ett större bestånd är en förbättring av servicemodellen, så syns inte en påtaglig 

påverkan eller förändring på beståndet i informanternas övriga resonemang. Vilket tyder 

på att PDA snarare är en bevarande teknologi än en omstörtande, alltså en teknologi 

som medför små förändringar (Lewis 2004, s.69f.).  

 

5.3.1 Användarna 
 

Att dela förvärvet med användarna kan inte informanterna i undersökningen se några 

risker med, det beror helt och hållet på vad syftet med beståndet är. Ett resonemang som 

förs av informanterna är att bibliotekens val av PDA bottnar i en vilja att tillmötesgå 

sina användare med material. På bibliotek D har de även innan PDA varit öppna för 

inköpsförslag, även om de diskuterade en del studentförslag noggrannare. Alla 

informanter i undersökningen menar även att deras användare inte är medvetna om 

PDA-modellen, dock har de på bibliotek C delvis informerat sina användare om 

modellen.  

 

Informanternas ovanstående resonemang om att de inte kan se några risker med att dela 

förvärvet med användarna motsätter Luggs tredje likhet med PDA som en omstörtande 

teknologi. Författaren menar att de mäktigaste intressenterna inte kan använda sig av en 

omstörtande teknologi eftersom att det skulle bryta mot deras väletablerade vanor. De 

mäktigaste intressenterna i en svensk kontext består av fakulteten och bibliotekets 

personal. Det går inte att uttala sig om fakulteten däremot visar informanterna i 

undersökningen inga tecken på att PDA bryter mot några väletablerade vanor. Inte 

heller visar de några tecken på att PDA går emot bibliotekets akademiska roll som 

Walter (2012, s.199-204) antyder i sin artikel.  

 

I materialet kan jag se två olika resonemang som informanterna för när de funderar över 

användarnas påverkan på beståndet, och de resonemangen har jag valt att kalla 

användargrupp och bibliotekstyp. Enligt informanterna på bibliotek A, C och D gör 

användargruppen i sig att påverkan inte är så stor på beståndet. Användargruppen är en 

väldigt homogen och målinriktad grupp, det skulle vara skillnad om gruppen 

uppfattades som ”oseriös” påpekar informanterna. De menar även att det skulle vara 

skillnad om PDA-modellen var öppen för all världens innehåll, att bibliotekens 

akademiska karaktär gör att risken är mindre. Adam och Cecilia poängterar att det 

skulle finnas helt andra risker för till exempel folkbibliotek som har en mer generell 

litteratur. Till resonemanget hör även det faktum att informanterna anser att användare 

väljer bra litteratur och att alla informanterna känner att det har kontroll över urvalet 

som erbjuds via PDA genom profilerna.  
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En av informanterna, Beda, påtalar ett annat resonemang, att det eventuellt kan finnas 

en risk för ojämn representation. Att vissa ämnesområden kan bli större än andra 

beroende på användarnas användning. Författarna Hodges, Preston och Hamilton 

(2011a, s.218f.) kommer fram till samma slutsats i sin utvärdering av en PDA-

pilotstudie, att PDA-modellen på sikt kan förändra den akademiska samlingen. Om det 

ska ses som positivt eller negativt framgår inte av artikeln, däremot framgår inte Bedas 

resonemang som positivt.  

 

Användarnas påverkan på beståndet är inte enligt informanternas uttalanden stora, den 

akademiska karaktären på biblioteket och dess användare bidrar till att risken för en 

större påverkan på beståndet är minimal. Det enda som pekar på något annat är Bedas 

resonemang om ett obalanserat bestånd där vissa ämnesområden får större 

representation än andra. I det hela tyder det på få förändringar och ännu ett tecken på att 

PDA snarare är en bevarande teknologi än en omstörtande.  

 

5.4 Kostnadsstrukturer  

 

På både bibliotek B och C har de avsatt eller deponerat pengar för PDA, dessa pengar 

räcker så länge de räcker. På bibliotek B kändes det ekonomiskt tryggt med en 

deposition, de behövde inte oroa sig för att hela deras budget gick åt till PDA. Cecilia 

påtalar att på bibliotek C tänker biblioteket antingen gå in med mer pengar när pengarna 

för PDA tar slut eller eventuellt gömma PDA-titlarna i katalogen. En annan tendens som 

syns av Cecilias resonemang om PDA’s kostnadsstruktur, är att den inte liknar andra e-

boksvarianter, eftersom dessa vet biblioteket i fråga vad de kostar från början. 

 

Adam berättar att de på bibliotek A till en början delade upp pengarna i olika 

ämneskonton, vilket skapade problem. Det visade sig svårt att hålla den tänkta budgeten 

för varje konto, eftersom aktiviteten på vissa ämnen var större än inom andra. 

Biblioteket tvingades därför avsatta mer pengar än tänkt på vissa konton, bland annat 

genom att flytta runt pengarna. Till slut delade biblioteket upp det lite grovt efter 

fakulteter istället, för att slippa onödigt arbete. Berättelsen tyder inte bara på att vissa 

ämnesområden blir utnyttjade mer än andra, utan att det är svårt att beräkna och sätta en 

budget för PDA, när det är användningen som styr kostnaden. I Luggs (2011, s.18f.) 

beskrivning av bibliotekariers roll i arbetet med PDA, framkommer det i en av 

nyckelfunktionerna att PDA för med sig en annorlunda kostnadsstruktur. Enligt 

författaren beror det på att biblioteken i fråga får betala för köp som initieras av 

användare.  

 

På bibliotek D har de satt ett pristak för hur dyr en bok får vara i PDA-utbudet, övergår 

en titel pristaket går boken inte att köpa automatiskt, utan måste gå igenom en 

bibliotekaries godkännande först. Biblioteket kan då besluta sig för att köpa boken 

direkt istället för att slippa extra lånekostnader. Samma resonemang för att slippa extra 

lånekostnader berättar Cecilia att hon förde till en början, men eftersom tanken med 

PDA-modellen var rationellare rutiner, har de på bibliotek C beslutat att det får kosta 

vad det vill under de första lånen.  

 

David och Dora anser att kostnaderna för PDA har ökat en hel del sedan starten, vilket 

enligt dem beror på att det ligger fler och fler PDA-titlar i bibliotekets katalog för varje 

år. Informanterna poängterar även att biblioteket i år var tvunget att skjuta till extra 
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pengar utöver de avsatta pengarna för PDA. David säger:  

 

Jag får nog säga att jag blivit negativ inställd just till business-modellen 

om man säger så, affärsmodellen, det känns lite tydligare att man 

någonstans håller på att styra upp priser, styra upp urvalet dra in på antalet 

lån, alltså att det blir färre lån för ett dyrare pris kan man säga (David 

2014).  

 

Dora fyller i och påtalar att det inte har med PDA-modellen att göra utan att det istället 

skulle vara en e-boksproblematik. Bland de utmaningar ett e-bokbestånd för med sig 

kan vi i Walters (2013, s.188-202) artikel urskilja en ofrivillighet från förlagens och 

leverantörernas sida att släppa kontrollen över e-böckerna. Vilket stärker informantens 

påstående om att de inte är PDA-modellens grundtanke i sig utan en e-boksproblematik 

som för med sig de dyrare priserna.  

 

Informanternas uttalanden och resonemang kring PDA-modellens kostnader tyder på en 

annorlunda kostnadsstruktur, eftersom biblioteken inte från början är medvetna om den 

slutgiltiga kostnaden. Trots att biblioteken har använt sig av en deposition eller avsatt 

pengar till PDA, vet de inte hur länge den summan kommer att räcka. En förändrad 

kostnadsstruktur är enligt Christensens (2003, s.xvii) teori ett tecken på en omstörtande 

teknologi, däremot är det svårt att avgöra hur stor inverkan e-boksproblematiken har på 

kostnadsstrukturen för PDA. Något som tyder på att den förändrade kostnadsstrukturen 

inte skulle vara ett tecken på en omstörtande teknologi är Luggs (2011, s.13) andra 

likhet med PDA som en omstörtande teknologi. Lugg menar att PDA skulle vara 

billigare eftersom onödiga köp undviks och att det är ett tecken på en omstörtande 

teknologi. I informanternas resonemang är det svårt att se att modellen skulle vara 

billigare som Lugg påstår. Däremot kan Cecilias strävan efter rationellare rutiner vara 

ett tecken på att PDA i form av tid och personalresurser skulle kunna vara besparande.  
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6 Slutdiskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras och dras slutsatser av resultatet utifrån undersökningens 

frågeställningar, avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. Undersökningens 

frågeställningar ser ut på följande viss;  

 

- Vad anser bibliotekarierna i undersökningen att PDA som teknologi och modell 

medför för påverkan på förvärvsrollen?  

 

- Vad anser bibliotekarierna i undersökningen att PDA som teknologi och modell 

medför för påverkan på beståndet?  

 

- Hur resonerar bibliotekarierna i undersökningen om PDA-modellens 

kostnadsstruktur?  

 

6.1 En oförändrad förvärvsroll 
 

I analysen av resultatet kan vi trots vissa skillnader inte se en förändrad förvärvsroll.  

Den märkbaraste skillnaden mellan förvärvsmetoden PDA och en traditionell 

förvärvsmetod är att det är användarna och inte bibliotekarierna som beslutar vilka titlar 

som ska finnas kvar i beståndet. Denna förändring beskriver Lugg (2011, s.18f.) i sin 

överblick över bibliotekariernas roll i PDA. Till skillnad från Lugg ser inte 

informanterna det som en indikation på en förändrad förvärvsroll. Det illustreras av 

tvetydigheten som finns i materialet, informanterna själva menar att de har kontroll över 

urvalet trots att det är användarna som tar det sista beslutet. Deras känsla av kontroll 

över urvalet tyder på att de själva inte anser att förvärvsrollen förändras. Det 

exemplifieras av uttalandet att bibliotekariernas urval har blivit en profil men att 

förvärvet i grund och botten är detsamma.  

 

Resultatet påvisar även en annan förändring, som PDA inte har medfört. Den 

traditionella förvärvsrollen existerar inte i PDA, momentet där bibliotekarien bevakar 

och väljer titlar efter erfarenhet har blivit allt svårare att upprätthålla. Det finns inte 

enligt informanterna på bibliotek C och D varken tid eller personalresurser till det, de 

har försvunnit alltmer. Uttalanden tolkas i analysen som ett tecken på att en förändring 

av förvärvsrollen redan har skett innan PDA. Kanske hade det varit lämpligare att 

jämföra PDA med en annan förvärvsmetod än att jämföra den med ett traditionellt sätt 

att förvärva litteratur på, för att se de verkliga förändringarna. Det verkar i dagsläget 

vara svårt att avgöra vad som är det “normala” eller “vanliga” sättet att förvärva 

litteratur på. Däremot krävs det en utgångspunkt för att kunna se några förändringar.   

 

Däremot har det i resultatet funnits tecken på ett förändrat arbetssätt. PDA och tekniken 

medför delvis andra arbetsrutiner, till exempel påtalar en informant att det krävs en del 

arbete initialt med PDA. Speciellt tekniken har inneburit ett annat kontrollsystem av 

beståndet, det sker numera genom e-post. Informanternas uttalande ovan tolkar jag som 

ett tecken på ett förändrat arbetssätt, vilket enligt Christensens (2003, s.xvii) teori 

innebär en omstörtande teknologi. Däremot känns materialet kring arbetsrutiner delvis 

för tunt, det skulle behövas ytterligare efterforskningar för att fastslå hur stora 

förändringar det är som har skett.  



24 

 

PDA-modellens påverkan på förvärvsrollen, beror helt och hållet på vad biblioteket i 

fråga har haft för rutiner innan. Ett sammanfattande intryck av informanternas 

uttalanden tyder på att de själva inte anser att förvärvsrollen har förändrats av PDA. 

Luggs (2011, s.18f.) beskrivning av bibliotekariers roll och nyckelfunktioner i PDA 

indikerar dock en förändrad förvärvsroll. Däremot är det traditionella sättet att förvärva 

litteratur delvis på väg bort, men orsaken till den förändrade förvärvsrollen är troligtvis 

orsakad av något annat än PDA. En trolig orsak till den förändrade förvärvsrollen är 

bibliotekens ökade utnyttjande av elektroniska resurser. Enligt Whittaker (2008, s.439-

445) kräver förvärvet av elektroniskt material nya kunskaper, vilket i sin tur har lett till 

att en ny förvärvsroll har växt fram. Det är däremot inte svårt att tänka sig att PDA-

modellen skulle kunna medverka till att den traditionella förvärvsrollen försvinner 

fortare, om den applicerades på biblioteken i en större skala. Sammanfattningsvis, trots 

tecken på PDA som en omstörtande teknologi, går inte PDA-modellen så långt som att 

omintetgöra varken bibliotekens eller bibliotekariernas roll i förvärvet, som förutspås av 

Christensens (2003, s.xif.) teori om omstörtande teknologier.  

 

6.2 Beståndet förblir detsamma  
 

I analysen framstår att PDA inte medför någon stor påverkan på beståndet. Det sker inte 

så stor påverkan på beståndet anser informanterna, eftersom biblioteket har kontroll 

över urvalet och beståndet genom profilerna, samtidigt som det är användarnas intressen 

som styr det slutgiltiga valet av vad som ska finnas kvar i beståndet. En bidragande 

orsak till att informanterna känner att det inte sker så stor påverkan på beståndet anser 

jag beror på att bibliotekarierna är nöjda med det slutgiltiga urvalet som görs av 

användarna. Den slutsatsen styrks av att bibliotekarierna och biblioteken är medvetna 

om de val som görs och att informanterna under intervjuerna påpekade att ett bra urval 

görs av användarna.  

 

Resultatet påvisar dock en påverkan på beståndet, att beståndet blev större. Ett större 

bestånd sågs av de flesta i undersökningen som något positivt. Däremot funderar en av 

informanterna på att ett för stort bestånd kan innebär att användarna får svårt att hitta i 

beståndet. Analysen av informanternas resonemang tyder på att ett större bestånd kan 

vara ett tecken på en omstörtande teknologi. Enligt Luggs (2011, s.13) tes anses ett 

större bestånd vara ett tecken på en förbättrad servicemodell och en omstörtande 

teknologi.   

 

Inte heller gör användarna speciellt stor åverkan på beståndet, både användargruppen i 

sig och bibliotekets karaktär bidrar till den känslan. Användargruppen är i sig väldigt 

homogen och målinriktad grupp och därför ser informanterna inga risker med att dela 

förvärvsarbetet med dem. Även det faktum att biblioteket är av akademisk karaktär 

spelar in. Det är svårt att hamna fel när det gäller litteratur för studier och forskning 

menar informanterna. Däremot hade det varit annorlunda om det var ett folkbibliotek, 

med mer generell litteratur. Ett resonemang står emot ovanstående resonemang om 

användarnas påverkan på beståndet, en informant resonerade kring ojämn representation 

av ämnen.  Det skulle kunna uppstå en ojämn representation av ämnen i beståndet, om 

PDA användes i en större utsträckning. Informanten är inte ensam om dessa 

funderingar, även författarna till en utvärdering av en PDA-pilotstudie, anser att PDA på 
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sikt skulle kunna förändra den akademiska samlingen (Hodges, Preston och Hamilton 

2011a, s.218f.). 

 

Informanternas resonemang kring att beståndet i princip förblir detsamma är intressant 

att lyfta fram. Modellens grundstruktur, att det är användarnas intressen som styr vad 

som slutligen blir kvar i beståndet tyder på att beståndet skulle påverkas. Det är dock 

möjligt att en statistisk undersökning av beståndet hade visat andra resultat, jag var dock 

intresserad av bibliotekariers uppfattningar om PDA-modellens påverkan på beståndet. 

Bibliotekets och bibliotekariernas känsla av kontroll tror jag är en stor bidragande faktor 

till att de anser att beståndet i princip förblir detsamma. Det är även möjligt att 

informanterna hade tänkt annorlunda ifall PDA användes i större utsträckning, en synlig 

påverkan på beståndet är kanske inte möjlig i dagens läge. Sammanfattningsvis finns det 

tecken på både en bevarande- och omstörtande teknologi, dock tyder informanternas 

samlande uttalanden på att PDA-modellen och dess teknologi medför en väldigt liten 

påverkan på beståndet.  

 

6.3 En förändrad kostnadsstruktur  

 

Resultatet och analysen visar att alla informanter resonerar lite olika om modellens 

kostnadsstruktur och hur deras respektive bibliotek har löst problemet. Ett samlande 

intryck är dock att den skiljer sig från andra förvärvsmodeller.  

 

Biblioteken i undersökningen har på olika sätt avsatt pengar från början till PDA. 

Informanternas uttalanden i resultatet pekade på svårigheter för biblioteken att beräkna 

hur länge de avsatta pengarna skulle räcka och hur mycket som behöver avsättas. Ett 

tydligt exempel på det är Adams berättelse om bibliotek A. Bibliotek A hade till en 

början delat upp budgeten för PDA i olika ämneskonton, vilket skapade problem när 

användningen för vissa ämnen blev större än andra. Bibliotek A blev tvunget att flytta 

över pengar från andra konton för att täcka kostnaden för användningen. Analysen av 

informanternas uttalanden påvisade en annorlunda kostnadsstruktur, som orsakas av att 

biblioteken inte kan beräkna hur länge budgeten för PDA kommer att räcka. I Luggs 

(2011, s.13) redovisning av förvärvsbibliotekariers roll i PDA, framkommer att PDA 

medför en annorlunda kostnadsstruktur. Det beror enligt författaren på att biblioteket 

betalar för användarnas inköp.  

 

I resultatet framkom även att kostnaderna för PDA ökar, två av informanterna påtalade 

specifikt att kostnaderna för PDA är ett problem. På bibliotek D anser de att PDA blir 

dyrare och dyrare för varje år. Analysen av informanternas resonemang landade i att de 

dyra kostnaderna även kan ses som en e-boksproblematik och inte bara ett PDA 

problem. Det stärks av Walters (2013, s.188-202) beskrivning av e-

bokbeståndsproblemet, en av de utmaningar som finns med ett e-bokbestånd är 

kostnaderna för e-böcker.  

 

Ett intressant inlägg i diskussionen är att det inte från början var tanken med uppsatsen 

att undersöka PDA’s kostnadsstruktur. Frågan och ämnet var något som informanterna 

under intervjuerna tyckte var viktigt att framföra om förvärvsmodellen PDA. Tanken 

vara endast att diskutera frågan; ”Hur stor del av media budgeten räknar ni med att 

lägga på PDA på ett ungefär?”, (se bilaga 1). Alla informanter hade dock svårt att svara 

på frågan, vilket kan ha berott på en mängd olika saker bland annat att det i en 
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intervjusituation är svårt att svara på procentsatsen av hela mediabudgeten. Trots 

informanternas svårigheter att svara på frågan, visar deras uttalanden att kostnaden för 

PDA är en viktig fråga.  

 

Ett samlande intryck av informanternas resonemang kring PDA-modellens kostnader 

tyder på att kostnaden skiljer sig från andra förvärvsmodeller. Den bidragande orsaken 

till skillnaden är att biblioteken inte kan avgöra hur länge deras budget för PDA 

kommer att räcka, när det är användarna som styr inköpen. En förändrad 

kostnadsstruktur är enligt Christensens (2003, s.xvii) teori ett tecken på en omstörtande 

teknologi. Däremot syns få tecken på att modellen skulle bidra till en lägre kostnad för 

biblioteken, som åskådliggörs av Luggs (2011, s.13) andra likhet med PDA som en 

omstörtande teknologi. PDA skulle enligt författaren vara billigare eftersom onödiga 

köp undviks. Hur stor påverkan e-boksproblematiken och kostnaderna för e-böcker 

spelar in är svårt att avgöra. Sammanfattningsvis är det dock klart att PDA-modellen 

bidrar till en förändrad kostnadsstruktur för biblioteken.  

 

PDA har vad Lugg menar många likheter med en omstörtande teknologi, däremot 

räcker inte Luggs tes om PDA som en omstörtande teknologi fullt ut. Eventuellt är valet 

att överföra Christensens marknadsteori på ny teknik på bibliotek svår att lyckas med 

eller också krävs det en utökning av Christensens teori. Det finns kanske ett mellanting 

mellan de två teknologierna som Christensen presenterar. Som ett alternativ till 

Christensen teori hade en beståndsutvecklingsmodell kunnat tillämpas, den valdes dock 

bort eftersom att den endast hade lett till ett konstaterande om att 

beståndsutvecklingsmodellen inte är tillräcklig för att beskriva förvärvet i PDA.  

 

Undersökningen och informanternas uttalanden visar att PDA-modellen och dess teknik 

har fört med sig likheter med en omstörtande teknologi i form av en förändrad 

kostnadsstruktur. Däremot finns det även likheter med en bevarande teknologi också. 

PDA medför inte enligt de svar som presenteras speciellt stor påverkan på varken 

förvärvsrollen eller beståndet, inte heller medför användarna någon större negativ 

påverkan på beståndet. Ett omintetgörande av biblioteket eller förvärvarens expertroll 

ger sig inte tillkänna i den utsträckning PDA-modellen används idag. Undersökningen 

visar dock tecken på att den traditionella förvärvsroll som beskrivs i Edwards och 

Saponaros (2005, s.8-20) modell, där bibliotekarien efter erfarenhet om sina användare 

och efter ämneskunskaper gör ett urval, är på väg bort från de akademiska biblioteken. 

Utvecklingen bort från ett traditionellt sätt att förvärva litteratur startade redan innan 

PDA’s intåg. En trolig förklaring till den förändrade förvärvsrollen är de nya 

kunskaperna som krävs vid förvärvet av elektroniskt material som föreslås av Whittaker 

(2008, s.439-445).  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
 

Ett uttalande i undersökningen tyder på att leverantörerna av PDA-modeller eventuellt 

kan påverka träffarna i katalogen och i sin tur beståndet. Det vore intressant att 

undersöka hur stor påverkan leverantörerna har på beståndet och relationen mellan 

biblioteket och leverantörerna. Dessutom vore det i framtiden intressant att undersöka 

om tid kan medföra mer synliga och tydligare konsekvenser av en PDA-förvärvsmetod.  
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8 Bilaga 1 

8.1 Intervjuguide  

 

Bibliotekets PDA-modell 

 Kan du berätta lite om varför ni valde PDA som förvärvsmodell?  

- Vilka tankar låg bakom beslutet? 
 

 Hur har er PDA-modellen fungerat hittills?  

- Vem har ansvarat för vad?  

- Har köp fått ske automatiskt?  

- Hur många lån har föregått ett köp?  

 

 Använder ni PDA fortfarande? 

- Om nej, varför?  

- Om ja, varför?  

 

 Hur länge har ni använt er av PDA?  

 

 Vilka nackdelar ser du med PDA? 

 

 Vilka fördelar ser du med PDA? 

 

Förvärvsrollen  

 Vad för skillnader kan du se med PDA och ett traditionellt sätt att förvärva 

litteratur på? 

 

 Hur påverkas det traditionella urvalsarbetet av PDA? 

  

 Hur stor kontroll tycker du att ni har över urvalet i PDA jämfört med andra 

förvärvsmetoder?  

 

Beståndet  

 Hur har ni valt att begränsa ert urval av PDA tillgängliga titlar?  

 

 Hur stor del av media budgeten räknar ni med att lägga på PDA på ett ungefär?  

 

 Vad medför PDA till resten av bibliotekets bestånd som inte uppfylls av andra 

förvärvsmetoder?  

- Vad är det för luckor i beståndet som täpps igen av metoden.  

 

 Hur har PDA påverkat ert bestånd? 
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- På vilket sätt?  

- I vilken utsträckning?  

 

Användaren  

 I vilken utsträckning är användarna medvetna om PDA? 

 

 Kan du se några risker med att dela förvärvet med användarna?  

 

 Kan du se några skillnader på vad era användare väljer för titlar jämfört med vad 

ni själva skulle ha valt?  

- Har användarna andra referensramar?  

 

 Är det något du vill tillägga som inte har kommit upp under intervjuns gång?  
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9 Bilaga 2  
 

9.1 Introduktionsbrev  

 

Hej XX! 

 

Jag heter Sofia Bovin och läser mitt sista år på bibliotekshögskolan i Borås. Just nu 

skriver jag på min Kandidatuppsats, dess syfte är att undersöka hur universitets- och 

högskolebibliotek påverkas av den användarstyrda förvärvsmodellen PDA (patron 

driven acquisition). Jag vill söka svar på hur bibliotekarier som arbetar med förvärv 

resonerar om modellens påverkan på deras arbete och på bibliotekets bestånd.  

 

För att få svar på mina frågor behöver jag intervjua bibliotekarier som arbetar med 

förvärv eller beståndsutveckling med viss kunskap om PDA. Jag skriver i 

förhoppningen att ni vill ställa upp på en intervju, antingen via telefon eller direkt 

beroende på avstånd. En intervju beräknas ta max 30-40 minuter.  

 

Intervjun kommer vara konfidentiell och inga namn eller andra uppgifter som direkt kan 

länkas till dig kommer att finnas med i den slutgiltiga rapporten. Rapporten kan komma 

att ventileras av lärare och studenter samt publiceras i BADA (Borås Academic Digital 

Archive). Om ni inte önskar bli inspelade kan jag istället föra anteckningar.  

 

Jag ser helst att en intervju tar plats under vecka 17 eller 18. Om ni vill ställa upp på en 

intervju är jag tacksam för förslag på tider som passar er.  

 

Tacksam för svar!  

 

Med vänlig hälsningar  

Sofia Bovin  

 

Telefon:  

Mail:  

 

 




