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Abstract:                              

The purpose of this thesis is to see how the Swedish public libraries 
present e-books on their website. This study has tried to answer the 
following questions: 
 
1. How do the public libraries construct their definitions of the word e-
book, and what patterns are there in the definitions? 
 
2. How is the e-book definition presented in the context of the public 
library websites? 
 
This study has formulated its own theoretical framework in regards to 
how you can categorize definitions in four different categories to help 
see the way a definition is constructed. The framework also contains 
how different parts of the definition work towards the purpose of the 
definition.  

 
This study has been conducted through a content analysis. Among the 
public libraries we have studied, we have not observed a definition that 
was generally used for the word e-book. However the similarities 
between the definitions were plenty. The definitions most used were 
descriptive definitions. They tended to contain the same elements but 
were expressed in a variety of ways. The result showed consistency 
with the literature in the field. 

 
We have also observed that the public library website tends to 
categorize the information on and/or definition of e-books below a 
variety of terms. We have also observed that the definition tends to be 
the first thing mentioned in the part about e-books. The definition 
tended to be placed above the fold on the webpage. 
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1. Inledning 

 
E-boken är en relativt ny teknik (Helmersson u.å.), särskilt om man jämför den med de 
andra medier som folkbiblioteken har i sitt utbud till befolkningens förfogande. 
Alexandra Borg skriver att det experimenteras en del med vad den digitala boken kan 
innebära. Elektroniska böcker har också medfört att den tryckta bokens fysiska delar 
utforskas och experimenteras med (2014b). Enligt Svenskarna och Internet 2012 är det 
12 % av den svenska befolkningen som någon gång har läst en e-bok (Findahl 2012, s. 
7). I SOM-undersökningen så var det 82 % av Sveriges befolkning som under året 
någon gång hade läst en tryckt bok (Bergström & Höglund 2013, s. 362). Kungliga 
biblioteket (KB) har rapporterat att utlåningen av e-böcker på folkbiblioteken har ökat 
med 289 % mellan 2009 och 2012 (KB 2013, s. 27). Antal utlån av e-böcker har ökat 
från cirka 61 000 år 2003 till cirka 1 531 000 år 2013. Däremot om man beräknar det till 
procent av alla folkbibliotekens utlån från 2013 stod dock e-boksutlåningen för cirka 2,3 
% (Kulturrådet 2003, s. 29; KB 2014, s. 31-32). KB tror att antalet av e-boksutlån 
möjligen hade kunnat bli högre om inte en del “kommuner tvingats begränsa antalet e-
lån på grund av ekonomiska skäl.” (KB 2014, s. 32). Vi kan även se att trenden med e-
boksökningen fortsätter eftersom resultatet av statistiken för 2013 anger att e-
boksutlåningen har ökat med 43 procent från 2012 (KB 2014, s. 32). Man kan inte 
undgå att börja fundera över vad det är för något som menas eller syftas på när man 
skriver kring e-böcker för folkbibliotek. Dels när det experimenteras med vad den 
betyder och dels när vi under vår utbildning har stött på flera olika sorters definitioner 
till ordet e-bok. Flera av de författare som arbetar eller skriver inom området, som 
exempelvis Rasmus Fleischer, Magda Vassiliou och Jennifer Rowley, utrycker att det 
inte finns någon gemensam definition (2011, s. 33, 2008, s. 355).  
 

1.1 Bakgrund 

Vi har inte sett en så kallad officiell definition utgiven av någon myndighet inom eller 
nära biblioteksfältet, exempelvis KB eller Kulturrådet, som skulle kunna användas av 
folkbibliotek vid behov. Det som vi har kunnat se utifrån de olika officiella utredningar 
och rapporter från staten och olika myndigheter är att de bland annat har försökt att se 
över vad själva definitionen av e-bok kan innehålla. Exempelvis i När kommer boomen? 

en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv, som är en utredning 
tillsatt av KB och Svensk biblioteksförening, anger författarna vad de ser som en vanlig 
variant av definitionen till e-bok, men som varierar i utformning: “en elektronisk 
version av en tryckt bok avsedd att läsas med hjälp av en dator, smartphone, läsplatta 
eller annat mobilt läsverktyg.”(KB 2011, s. 5). Dessa exempel på hårdvaror som kan 
användas vid läsandet av en e-bok är ungefär desamma som de som rapporteras 
användas mest av svenska läsare (12 år och uppåt) i Svenskarna och internet 2013. 
Undersökningen visar att 47 % av de som läser e-böcker gör det på en dator, 36 % på en 
surfplatta, 9 % på en mobil och 8 % på en läsplatta (Findahl 2013, s. 53). Utredningen 
från KB och Svensk biblioteksförening tar också upp olika typer av digitala verk de inte 
anser faller inom e-bokstermen. Exempel på detta är inlästa ljudböcker, talböcker och 
digitala versioner av äldre böcker som blivit fotograferade eller skannade (KB 2011, s. 
5). Även från andra källor nära biblioteksfältet existerar det definitioner. En av dessa är 
en av Elibs versioner av e-boksdefinition “är en bok som har överförts till elektroniskt 
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format så att du kan läsa texten direkt på din dator, handdator, mobiltelefon eller på en 
särskild läsplatta.” (Elib u.å.a). Ett annat exempel är Vassiliou & Rowleys version som 
lyder: 

 
This leads us to propose the following two-part definition: 
(1)   An e-book is a digital object with textual and/or other content, 
which arises as a result of integrating the familiar concept of a book with 
features that can be provided in an electronic environment. 
(2) E-books, typically have in-use features such search and cross reference 
functions, hypertext links, bookmarks, annotations, highlights, multimedia 
objects and interactive tools.     

                   (Vassiliou & Rowley 2008, s. 363) 
 
Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft den första januari 2014 tar bland annat upp 
dessa delar: 

 
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 
 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  
 
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få 
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. (SFS 
2013:801). 

 

DIK:s ordförande Karin Linder anser att om“ biblioteken tar de här uppgifterna på 
allvar och aktivt stimulerar användningen av e-böcker, så spricker deras budget” 
(Regnell 2014). Vi instämmer med att detta kan innebära att biblioteken bör erbjuda och 
informera om e-böcker utifrån vad lagen säger. När de informerar om denna relativt nya 
teknik för sina användare kan detta bli problematiskt då det inte finns så vitt vi har sett 
en officiell e-boksdefinition för dem att utgå från. Vi menar att en definition kan ge en 
trygghet och förståelse för e-böcker hos bibliotekarier och de användare som stöter på 
denna definition, eftersom man inte kan anta att alla känner till vad en e-bok är. E-
boken är som Borg har skrivet en teknik som gränserna tänjs på. E-boksdefinitionen kan 
även möjligtvis ge en skev bild om, till exempel, endast likheter med tryckta böcker 
skulle tas upp. I rapporten E-books: Developments and Policy Considerations av 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) från 2012 anser de 
att det man bör göra en tydlig skillnad mellan en tryckt bok och en e-bok eftersom om 
det inte görs kan det leda till förvirring vad man får och inte får göra med en e-bok. 
Detta då det finns juridiska skillnader mellan de två. Dessa syns tydligast på marknaden 
då licenser till e-böcker köps istället för ett exemplar. En e-bok har restriktioner som 
inte finns på en tryckt bok, till exempel kan du inte sälja e-boken begagnad eller låna ut 
den eller ge bort den som man enligt upphovsrättslagen tillåter en att gör med en tryckt 
bok. Även vid biblioteken blir det osäkert med vad som får göras med ett nedladdat 
exemplar (Renman Claesson 2012, s. 266-269, OECD 2012, s. 45-46; Kulturutskottet 
2013 s. 24). 
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1.2 Problemformulering 

 
Det finns tidigare forskning och arbeten som har hjälpt oss att se över vilka delar som 
tenderar att återfinnas eller ses som vanligen använda i en e-boksdefinition. Eftersom 
det inte återfinns en officiell e-boksdefinition ser vi det som problematiskt för de 
bibliotek som vill och försöker förklara för sin användare vad e-böcker är. För de 
bibliotek som erbjuder utlåning av e-böcker kan det därför vara av intresse att definiera 
vad det är de förmedlar. Detta innebär att dessa bibliotek själva får försöka formulera en 
definition till de användare som är ovetande och nyfikna om vad e-böcker är eftersom 
det fortfarande kan ses som en relativt ny teknik. Folkbiblioteken kan ses ha den mest 
heterogena användarkretsen i det offentliga biblioteksväsendet. De har även utifrån 
bibliotekslagen fått en extra anledning att erbjuda e-böcker och i sin tur ett behov att 
förklara eller definiera den till sina användare. Vi ämnar därför studera hur 
folkbiblioteken har definierat e-böcker till sina användare.  
 
I Magdalini Vasileiou och Jennifer Rowleys Marketing and promotion of e-books in 

academic libraries från 2011 är det bland annat bibliotekets webbplats som är ett av de 
vanligaste verktygen som bibliotekarierna använder vid förmedling eller 
marknadsföring av e-böcker på biblioteket (s. 631). Undersökningen gjordes med hjälp 
av intervjuer med bibliotekarier som jobbade vid ett högskole- eller 
universitetsbibliotek. Vi tycker att det verkar rimligt att det även är en väg folkbibliotek 
kan använda sig av vid förmedling av e-böcker. Webbplatsen är även väg för användare 
att låna e-böcker, utöver att de kan ta sig direkt till leverantören, vilket gör det intressant 
för oss att studera. Vi är medvetna om att folkbiblioteken har ett behov av att anpassa 
sin information och riktade målgrupp eftersom en webblats och dess innehåll inte kan 
vara allt till alla användare vilket stämmer överens med vad Gerry McGovern och Rob 
Norton informerar om i Content critical : gaining competitive advantage through high-

quality Web content (2002, s. 221). 
 
Denna avgränsning innebär att fokusen för vårt arbete inte bara är hur folkbiblioteken 
har definierat e-boken, utan även hur de har valt att presentera den.  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur folkbibliotek presenterar e-böcker på sina webbplatser. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur bygger folkbiblioteken upp sina definitioner av ordet e-bok och vilka mönster 
finns i dem? 
 
2. Hur presenteras e-boksdefinitionen i webbplatsens kontext? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till folkbibliotek på grund av att e-boksanvändande stadigt 
har ökat i svenska folkbibliotek sedan 2009 enligt KB. Folkbibliotek har också en 
heterogen och bred användarkrets där användarna kan ha stora skillnader i 
kunskapsnivå. Ett sätt för folkbiblioteken att förmedla ny information är via deras 
webbplats. Vilket gör det intressant för oss att studera hur folkbiblioteken har anpassat 
en eventuell definition av ordet e-bok till deras webbplats.  

 

1.6 Ordlista 

Elib är en leverantör av e-böcker till exempelvis bibliotek.  

EPUB är ett filformat som utvecklats specifikt för läsplattor men som även kan 
användas i till exempel mobiler och datorer (OECD 2012, s. 14). Formatet är open 
source, vilket innebär att det är gratis och är öppen att användas av vem som helst. Det 
är det vanligaste filformatet för e-böcker (Borg 2014a, s. 50).  

En läsplatta är en typ av hårdvara som är gjord specifikt för att människor ska läsa e-
böcker på den (OECD 2012, s. 18).   

PDF står för Portable Document Format och är ett filformat. Detta är ett format som e-
böcker kan förekomma i (OECD 2012, s. 14). 

 

1.7 Uppsatsens upplägg 

Vi har valt för vår kandidatuppsats att lägga upp den på följande sätt: Inledningsvis 
kommer en litteraturgenomgång där vi kommer presentera den relevanta litteraturen för 
oss indelad under två teman. Dessa är “E-boken och definition” och “Webb”. Efter det 
kommer vi gå in på vår egen utvecklade teoretiska ram. Därefter följer ett metodavsnitt 
där vi kommer presentera vår valda metod och hur vi har arbetat med denna. Efter 
metodavsnittet följer resultat- och analysredovisningen där vi har valt att redovisa bland 
annat uppdelat efter våra frågeställningar. Därefter följer en diskussion på utvalda delar 
från vårt arbete.  
 
 

2. Litteraturgenomgång 

 
Nedan kommer vi att presentera den relevanta litteratur som vi funnit på fältet. Det är 
inte tänkt att vara en uttömmande genomgång av allt som existerar utan vi tar upp det vi 
finner relevant för denna studie. Vi har valt att presentera dessa efter två huvudteman. 
Det första temat handlar om e-boken generellt och definitioner av den. Det andra temat 
handlar om hur man utformar webbplatser och deras innehåll. Anledningen till att vi 
valt att ta upp det andra temat är för att vi tror att kontexten där definitionen befinner sig 
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är av stor vikt för att användaren ska ha möjlighet att ta till sig definitionen. Om 
användaren till exempel inte kan hitta definitionen fyller den inte någon funktion. 
 
När det gäller hur man kan definiera olika termer kommer vårt huvudmaterial på detta 
ämne att finnas under den teoretiska ramen och modellen för studien. Denna består 
främst av Næss men även Dahllöfs och Thuréns tankar kring definitioner. Det går även 
att finna information om e-böcker och definitioner på detta ord i Bakgrunden. Det som 
handlar om definitioner som vi kommer att ta upp här nedan i Litteraturgenomgången är 
det material som vi fortfarande finner relevant för oss i denna studie men inte lämpar sig 
för att vara tillsammans med Næss och Dahllöf. Denna nedanstående litteratur har för 
oss varit både en stor inspiration och en hjälp i det fortsatta arbetet med folkbibliotekets 
definitioner för e-bok. 
 

2.1 E-boken och definition 

Det är till exempel skrivet i En bok är en bok är en bok? – en fördjupningsstudie av e-

böckerna i dag som är utförd i Kulturutskottets regi, att det inte finns någon exakt 
definition av ordet e-bok (Kulturutskottet 2013, s. 12). I När kommer boomen? en 

kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv tar de som tidigare nämnt 
upp vad de ser som en vanlig variant av definitionen till e-bok, men som varierar i 
utformning. I Kulturutskottets fördjupningsstudie så tar de också upp element som de 
tycker sig se dyker upp i e-boksdefinitioner. Dessa är att det är vanligt att de som 
diskuterar e-böcker poängterar att innehållet är detsamma som i en tryckt bok och att e-
boken och den tryckta boken skiljer sig åt genom att man läser texten på en skärm eller 
papper (Kulturutskottet 2013, s. 12). De skärmar som e-böckerna tenderar att läsas på i 
Sverige är datorer, surfplatta, mobil och läsplatta (Findahl 2013, s. 53).  
 
Det kan dock uppstå problem om en tydlig skillnad inte görs mellan e-böcker och 
tryckta böcker. Om detta inte görs anser OECD att det kan leda till förvirring vad man 
får och inte får göra med en e-bok. En e-bok har restriktioner som inte finns på en tryckt 
bok (2012, s. 44-46, Kulturutskottet 2013, s. 24). Detta informerar även Katarina 
Renman Claesson i sin text Boken, författaren och läsaren– en upphovsrättslig 

reflektion från 2012. Hon skriver vidare att ett köp av en e-bok inte är ett köp av ett 
exemplar av en bok utan en licens som ger köparen tillåtelse att läsa den (2012, s. 266-
269). Det behöver inte vara en uppoffring från förlagens sida att vara tydliga med 
skillnaden mellan en e-bok och en tryckt bok. Alexandra Borg spekulerar i Läsning i 

den digitala tidsåldern att det kan leda till att de ses som en komplimenterande tjänst till 
den tryckta boken istället för att e-boken blir en ersättare (Borg 2013, s. 3). E-boken är 
inte det första mediet som tar in delar av dess föregångare i upplägg av innehållet, det 
gjorde även kodexen (Holtz 1989 se Chartier 1998, s. 303). Kodexen som själv var 
uppbyggd av blad eller sidor som kunde vara producerad av flera typer av material. 
Dessa blev hopbundna för att sedan skyddas av ett omfamnade hårdare material 
(Kilgour 1998, s. 52-54). Dessa delar blev vad vi idag kallar bok. Exempelvis förekom 
det att kodexen bara sågs som innehållets bärare medan en bok fortfarande var längden 
av en bokrulle. En kodex kunde då innehålla ett flertal böcker (Holtz 1989 se Chartier 
1998, s. 303). Kodexen hade en del fördelar jämte bokrullen. Trots detta samexisterade 
de i århundranden, men kodexen blev efterhand den regerande bokformen. Inom kyrkan 
gick de dock snabbt över till kodexen eftersom den gav möjligheter att använda Bibeln 
aktivt i till exempel gudstjänster (Chartier 1998, s. 302-303).  
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Om vi kopplar tillbaka till hur definitioner av e-bok brukar utformas utförde Magda 
Vassiliou och Jennifer Rowley en undersökning som tittade på just olika definitioner av 
e-bok. Detta presenteras i Progressing the definition of “e-book”. Deras syfte med 
undersökningen var vidare att föreslå en definition till ordet e-bok, grundat i en 
innehållsanalys av 37 olika källor med definitioner (2008, s. 359). De informerar om 
vad de inte ser hör till en e-boksdefinition genom att de utesluter de varianter som 
“characterise e-books in a sense of a book-reading appliance”(Vassiliou & Rowley 
2008, s. 359). Under ordet Läsplatta menar Svenska datatermgruppen att e-bok ibland 
användes i den betydelsen tidigare. Det kan ha berott på att läsplattor då kunde ha ett 
utseende som påminde om en tryckt bok (Svenska datatermgruppen 2013). Vassilious 
och Rowleys valda metod har hjälpt dem att kategorisera in de begrepp som de hittat i 
teman från definitionerna de har analyserat. De mest vanligt förekommande teman de 
såg var fokus i definitionerna på den digitala/elektroniska naturen hos e-böcker och hur 
ordet bok i definitionerna oftast kopplas till en vanlig tryckt bok. De ser även att ordet 
bok har kopplats till innehållet och den logiska strukturen av en bok, bokens längd och 
form, exempelvis referenser. Vassiliou och Rowley såg också att teknik som behövs för 
att läsa en e-bok nämndes ofta. Det var mycket variation på vilka tekniker som nämndes 
och de ansåg att man bör nämna dessa med försiktighet på grund av teknikens 
utvecklande natur. De såg variation på termer av hårdvara, exempelvis såg de dator, e-
boksläsare, mobil med flera (2008, s. 360-363). Deras förslag till en definition till e-bok 
blev:  
 

This leads us to propose the following two-part definition: 
 
(1) An e-book is a digital object with textual and/or other content,  
which arises as a result of integrating the familiar concept of a book with 
features that can be provided in an electronic environment. 
 
(2) E-books, typically have in-use features such search and cross reference 
functions, hypertext links, bookmarks, annotations, highlights, multimedia 
objects and interactive tools.     

                    (Vassiliou & Rowley 2008, s. 363) 
 

Vassiliou & Rowley menar alltså att den första delen av definitionen tar upp att e-boken 
är något digitalt. E-boken har utvecklats fram av att man har tagit boken och dess 
innehåll och gjort den tillgänglig elektroniskt. Det faktum att den är elektronisk har 
även möjliggjort att det kan finnas annat material än text och bild i e-boken, till exempel 
video. De fortsätter att ta upp funktioner man kan göra med en e-bok tack vare att den är 
elektronisk i den andra delen av definitionen. Dessa är exempelvis multimedieobjekt, 
hypertextlänkar och vad som kan göras med innehållet i en e-bok kopplat till teknik. 
Exempel vad som kan göras med innehållet i en e-bok kopplat till teknik är att man kan 
göra notationer, markeringar eller bokmärken. 
 
Den första delen av definitionen ser de som något som är relativt stabilt. Däremot 
medger de att den andra delen som fokuserar på tekniker bör ses som en rörlig del då 
den är mer anpassad till de aktuella tekniker som finns för e-böcker. Denna del ser de 
därför är i behov av regelbunden översyn eftersom teknik, fördelar och egenskaper med 
mera för e-böcker utvecklas hela tiden. De ser därför definitionen av e-bok som något 
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som hela tiden fortsätter att utvecklas i samband med att dess teknik gör det (2008, s. 
363-364). 
 

2.2 Webb 

Det är av vikt att utveckla webbplatsen på ett sätt som gör det möjligt för besökaren att 
kunna hitta till informationen de vill åt och det folkbiblioteket vill förmedla. Inspiration 
och information för detta stycke har varit flera olika typer av källor för att vi skulle 
kunna skaffa oss en överblick på ämnet. Vissa källor är akademiska artiklar och andra 
informerande och handledande böcker skrivna på ämnet, men vi har även med en 
magisteruppsats. Det de alla har gemensamt är att de på något sätt diskuterar hur man 
kan gå till väga eller tänka när man utformar och lägger upp information på en 
webbplats. I slutändan kan det ha effekt på besökarens möjlighet att ta till sig 
informationen. Detta ämne är väldigt brett med många nyanser och djup. Det vi däremot 
kommer att fokusera på är det vi ser som mest relevant för oss i denna uppsats. 
Anledningen till att vi har valt att ha med denna del är att vi anser att en e-
boksdefinition först behöver hittas för att kunna läsas. Hur folkbiblioteken har beslutat 
att kategorisera in platsen för e-boksdefinitionen på sina webbplatser påverkar därför 
besökarens möjlighet att ta till sig e-boksdefinitionen. Kan besökaren inte hitta en 
existerande e-boksdefinition har folkbiblioteket gått miste om en chans att förmedla 
information om och/eller en definition av e-böcker till allmänheten. Det är även av 
intresse för oss att se var på webbsidan folkbiblioteken har placerat e-boksdefinitionen, 
eftersom det kan visa på vad för vikt folkbiblioteken lägger på sin definition. Vi 
kommer att inleda detta stycke med hur man gör när man utformar webbplatsen för att 
bland annat göra det enklare för besökaren att hitta fram dit de vill komma på 
webbplatsen. För att sedan koppla till hur informationen eller innehållet på webbplatsen 
påverkar hur upplägget av webbplatsen ser ut.  
 

2.2.1 Utformning av webbplatser och deras innehåll  

Enligt McGovern och Norton är det väldigt viktigt när man bygger upp webbplatsen att 
vara konsekvent med hur man klassificerar information (2002, s.50-51). McGovern och 
Norton samt Jason Hong, James Landay och Douglas Van Duyne i The design of sites : 

patterns for creating winning web sites från 2006 menar att genom att ha en konsekvent 
uppbyggd webbplats underlättar det för läsaren att både navigera sig fram och röra sig 
fritt, vilket gör det möjligt för dem att snabbt hitta vad de letar efter. Detta då deras tid 
är värdefull för dem (2002, s. 50-51, 69-72; 2006, s. 257, 273).  

Danielle Becker och Lauren Yannota visade också vikten på att ha relevanta termer på 
sina olika namn eller ingångar på det material de hade på sin nya webbplats i Modeling 

a Library Web Site Redesign Process: Developing a User-Centered Web Site Through 

Usability Testing från 2013. De relevanta termerna förenklade navigationen för 
besökarna och gjorde att de hittade fram till det de ville på webbplatsen. Deras nära 
relation med testgruppen (vilket var studenter och fakulteten på högskolan) som fick 
representera deras målgrupp gjorde att de kunde utveckla webbplatsen till att bli mer 
användbar för dem än den tidigare varit (2013, s. 6, 12-13). David McMenemy visade i 
sin undersökning Emergent digital services in public libraries: a domain study från 
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2012 att de termerna som användes för att beskriva samma service på olika bibliotek 
skiljde sig åt. Ofta var de inte heller tydliga med vad de faktiskt innebar. Detta väckte i 
vissa fall en förvirring för honom när han besökte de olika bibliotekens webbplatser 
(2012, s. 507, 523). Vilket väcker vårt intresse av att se hur våra folkbibliotek har 
kategoriserat in e-boken, men då både från webbplatsernas startsida och på själva sidan 
med informationen om eller definitionen av e-bok.  
 
McGovern och Norton pratar även om hur viktigt det är att hålla informationen på sin 
webbplats uppdaterad. Vilket Camilla Bergstrand i sin magisteruppsats Webbplatsen - 

en integrerad del av folkbiblioteks verksamheten? från 2003 också ansåg var viktigt att 
lägga ner tid på då upprätthållandet av webbplatsen var nödvändig för att den skulle 
fungera bra (s. 57). Tid var något som respondenter i Vasileiou och Rowleys studie från 
2011 kände var det mest utmanande i deras relation till sin förmedling eller 
marknadsföring av e-böcker på sina bibliotek (s. 635).  
 
Helena Englund Hjalmarsson och Karin Guldbrand skriver i sin bok Klarspråk på nätet 

att kostnaden för att hålla en gammal sida uppdaterad är så låg att det lönar sig att 
underhålla dem. Besökarstatistik visar att människor går tillbaka till gamla sidor. 
Genom att ha ett färskt datum på webbsidan ger det läsaren en större tillit till 
informationen där än om den vore ett äldre datum (2012, s. 185-186).  
 
Jenny Nilsson och Sofia Tingsell tar upp i Skriva för webben från 2009 att det inte bara 
är viktigt att ha rätt information eller text på sin webbplats utan även att placera den på 
rätt plats på webbsidan (s. 8, 10). Det finns en term inom publicering som heter above 

the fold vilket Hong, Landay & Van Duyne förklarar som en term som började 
användas med tryckta tidningar och hur de presenterades vikta för allmänheten. Den 
information som var över själva vikningen av tidningen var above the fold och man 
tenderade att lägga de viktigaste artiklar där för att både rikta uppmärksamheten och öka 
försäljningen. När man nämner above the fold på webben syftar man på det första som 
en användare eller besökare ser när de kommer till en webbplats eller webbsida utan att 
de själva ska behöva rulla ner på sidan (Hong, Landay & Van Duyne 2006, s. 638). 
Vikten av placeringen även inom above the fold tar Becker och Yannota upp. De visade 
på att förflyttningen av tjänsten ”fråga en bibliotekarie” genererade en ökning med mer 
än dubbel användning efter att ha blivit placerad i den övre delen av skärmen än vad 
tjänsten fick på sin gamla position längst ned till vänster (2013, s. 12-13). 
 
McGovern och Norton och Hong, Landay och Van Duyne påpekar att internet är ett 
internationellt medium och att man inte ska försöka anpassa sin webbplats efter alltför 
många olika målgrupper, eftersom det då kan orsaka att webbplatsen inte är till nytta för 
någon (2002, s. 82; 2006, s. 350). Detta är även av intresse för de som genererar 
innehåll till folkbibliotekens webbplatser, eftersom ett alltför splittrat fokus på målgrupp 
kan resultera i ett innehåll som inte blir till användning för någon.  
 
Bergstrand såg däremot att ett av hennes folkbibliotek inte hade en uttalad eller 
fokuserad målgrupp för sin webbplats. Detta såg folkbiblioteket som problematiskt att 
utarbeta på grund av osäker ekonomi (2003, s. 57). Bergstrand ansåg inte att 
bibliotekarierna själva behövde inneha alltför djupa kunskaper om hur man publicerar 
på webben eftersom det finns mjukvaror (program) som kan hjälpa dem med detta. Det 
hon däremot betonade är vikten av att ha ett intresse för arbetet med att upprätthålla 
webbplatsen för att den skulle fungera bra. Hon skrev bland annat om hur 
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folkbiblioteken valde att länka ut från sin webbplats till andra webbplatser (2003, s. 21-
22).  
 
Innehållet på en webbplats är det som är det viktiga för många enligt Englund 
Hjalmarsson och Guldbrand:  “Visa besökaren att du respekterar dem och ta inte upp 
deras tid i onödan” (Englund Hjalmarsson & Guldbrand 2012, s. 84). McGovern och 
Norton skriver liknande med: 
 

Get the reader wrong and you´re wasting your time. Get the content wrong for 
the reader and you´re wasting your time and theirs!  

(McGovern & Norton 2002, s. 84).  
 
Det finns många anledningar till att en användare besöker en webbplats, besökarna är 
oftast otåliga men också nyfikna på vad ens webbplats har för upplevelser eller 
funktioner (Englund Hjalmarsson & Guldbrand 2012, s. 30). En användare tar bara 
några sekunder på sig för att avgöra ifall en webbplats är relevant eller intressant för 
dem. Användaren skummar ofta genom en text när de söker efter nyckelfraser som kan 
antyda att informationen eller texten är intressant för dem. Därför är det viktigt att 
använda sig av korrekta fraser när man skriver sitt innehåll (Hong, Landay & Van 
Duyne 2006, s. 270, 272). 
 
När man skapar informationen för webbplatsen är det viktigt att skriva på ett sätt som 
den förväntade målgruppen förstår. Om man inte gör det kommer läsaren inte att läsa 
informationen och till vilken nytta är då webbplatsen om ingen använder den 
(McGovern & Norton 2002, s. 45). Det är även viktigt att hålla informationen relevant 
för målgruppen. Enklast är därför att skriva kort, enkelt och snabbt komma fram till 
poängen, eftersom läsaren ofta vill ha informationen snabbt (Englund Hjalmarsson & 
Guldbrand 2012, s. 81; McGovern & Norton 2002, s. 55; Hong, Landay & Van Duyne 
2006, s.334; Nilsson & Tingsell 2009, s. 9). 
 
När det gäller på vilket språk man ska ha innehållet på sin webbplats är det olika på vad 
som påverkar. Dels kan det bero på den förväntade målgruppens språk, dels på politik 
och ekonomi (McGovern & Norton 2002, s. 85). Om man vill översätta sin sida från ett 
språk till ett annat kan man enligt Hong, Landay och Van Duyne inte förlita sig alltför 
mycket på mjukvara att göra översättningen då den inte alltid kan översätta orden som 
kan ha flera betydelser i sin rätta kontext. Även om man anställer en översättare kan 
denne göra fel om den också uppfattar kontexten fel (2006, s. 350-351).  
 

2.3 Sammanfattning 

Det är viktigt när en webbplats byggs upp att den görs det på ett konsekvent sätt och när 
man klassificerar in innehållet bör relevanta termer användas. Informationen på 
webbplatsen bör ses över regelbundet eftersom ett färskt datum tenderar att ge större 
tilltro till definitionen än ett äldre datum. Hur informationen, eller i vårt fall 
definitionen, placeras på en webbsida kan ge en antydan till hur viktig den anses vara av 
den som utformar den eftersom den viktiga informationen generellt är placerad above 

the fold. Det är fördelaktigt att fokusera på en eller flera målgrupper när innehållet på 
webbplatsen ska utformas. Det är viktigt att innehållet är relevant eftersom en 
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användare ofta inte tar lång tid på sig att avgöra om webbplatsen och dess innehåll är 
relevant för dem. 

3. Teoretisk ram för studien 

 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de olika utgångspunkter vi har valt när vi har 
byggt upp den teoretiska ramen för vår studie. Dessa gäller hur vi kommer att definiera 
olika typer av definitioner. Denna teori kommer sedan att hjälpa oss både när vi 
analyserar och tolkar vårt material men även i vår diskussion. Det som presenteras är 
bara det som vi har sett som relevant för oss och för denna studies fokus gällande 
folkbibliotekens försök till formulering av en e-boksdefinition. Vi kommer även att ta 
upp den koppling vår teori har till placeringen på webbplatsen, men vårt fokus kommer 
ligga på definitioner. Vi kommer att inleda denna del av vår studie med att presentera de 
tankar som finns kring definitioner. Vi kommer att utgå främst från Arne Næss (1912-
2009), tidigare professor i filosofi vid Oslo universitet, men även Mats Dahllöf som är 
en filosofie doktor i allmän språkvetenskap och Torsten Thurén som är docent i 
journalistik, medier och kommunikation för att bygga upp vår teori runt definitioner. 
Dessa kommer även att representeras av en utarbetad visuell figur (figur 1.). Denna 
figur kommer sedan att presenteras i en reviderad version (figur 2.), där vi efter en 
genomförd pilotstudie har sett över vår första modell och vidareutvecklat denna för att 
kunna fånga upp den information som är relevant för oss. 
 

3.1 Placering av definitioner på webbplatsen  
 

Denna del av den teoretiska ramen är med eftersom de definitioner som är fokus för 
denna studie är placerade på en webbplats. Denna del bidrar till teorin på så sätt att den 
kopplar definitionerna till sin kontext.  
 

Webbplatsen är som presenterad i litteraturgenomgången uppbyggd med flera 
webbsidor där informationen eller texten finns placerad. Hur informationen är placerad 
på en webbsida kan ge en antydan till hur viktig den ses av den som skapar och 
underhåller webbsidan. När något tenderar att placeras above the fold så kan detta 
spegla att den informationen kan ses som den viktigaste informationen på webbsidan. 
När man placerar in eller klassificerar in information på en webbplats är det viktig att 
göra detta på ett konsekvent sätt och att det används relevanta termer.   

3.2 Om definitioner 
 
Definitionerna formuleras av olika orsaker och de kan fylla olika funktioner. 
Definitioner har dock alla gemensamt att de består av definiendum och definiens. 
Definiendum är den beteckning som definieras och definiens det som definierar 
(Dahllöf  2009, s. 51; Næss 1992, s. 31). E-bok är i de definitioner vi valt att studera 
definiendum. En definiens skulle i vårt fall kunna vara: “är en elektronisk bok som 
kräver en hårdvara och ett läsarprogram för att kunna läsas.”.  
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En stipulativ definition använder man sig av när man vill reglera språkbruket. Detta 
genom att man kortar ner och förenklar längre och komplicerade uttryck för att kunna 
slå fast vad en specifik beteckning står för i ett visst sammanhang. Däremot tenderar de 
personer som utvecklar eller använder sig av en stipulativ definition vara medvetna om 
att definitionen kan vara olämplig eller oanvändbar i andra sammanhang, utöver vad 
denne har anpassat definitionen till (Næss 1992, s. 30-31). Man kan även tänka på att i 
utvecklingen av en stipulativ definition använda begrepp som redan kan ses som 
relaterade eller sammankopplade till ordet man vill definiera. Detta eftersom det 
underlättar för de som sedan tar till sig definitionen att förstå vad som menas (Dahllöf 
2009, s. 53). Ett exempel på en stipulativ definition till ordet e-bok som följer dessa 
anvisningar kan vara: på detta folkbibliotek innebär en e-bok en fil som kan läsas på en 
av våra utlåningsbara hårdvaror och kan laddas ner via vår egen bibliotekskatalog. 
Användnigen av stipulativa definitioner är utbredd inom juridiken och vetenskapen 
(Dahllöf 2009, s. 53). Däremot är det ofta hänt att man utvecklar en stipulativ definition 
som senare i samma sammanhang används på ett annat sätt än vad man definierat ordet 
som. Därför är det viktigt att man är noggrann med vad som anges men även att en 
definition används som den har angetts (Næss 1992, s. 32).  
 

En språkbruksdefinition är något som kan anses försöka beskriva hur ett ord används 
(Næss 1992, s. 30). Ett exempel kopplat till e-boken kan se ut på detta vis: En e-bok är 
en fil som kan ha filformatet EPUB och vars innehållsliga upplägg följer en boks. 
Denne kan läsas på en hårdvara som exempelvis en dator, mobil eller läsplatta. Næss tar 
också upp att det ibland förekommer kombinationer av stipulativa och 
språkbruksdefinitioner. Ett exempel på detta kan vara att någon skriver i 
introduktionsdelen av en lärobok: vad man menar med e-böcker är en bok i filformat 
som går att läsa via olika typer av hårdvaror som en dator, en mobil eller en surfplatta. 
Trots att personen som formulerar definitionen inte uttryckligen säger att det är denna 
betydelse av ordet som den hädanefter åsyftar i sammanhanget kan man anta detta 
utifrån kontexten som definitionen uttrycks i (Næss 1992, s. 33, 35). 
 

En väsensdefinition är en definition som anger det ord man vill definieras väsentliga 
karaktär. Det vill säga att man försöker genom denna typ av definition göra ordets 
väsen, eller vad som kan ses som ordets kärna, känt på ett kort och koncist sätt (Næss 
1992, s. 30, 32-33, 35). Ett exempel som vi kommer på hur detta skulle kunna se ut när 
det gäller att definiera en e-bok är: Kärnan av e-boken är att den är en bok i elektroniskt 
format. 
 
En ostensiv definition är om ordet definieras med hjälp av att man visar eller pekar ut 
existerande objekt av definiendum som exempel. Exempelvis om någon frågar: vad är 
en citron? Då kan man ostensivt definiera vad en citron är för något genom att peka eller 
på annat sätt visa citroner för den frågande. Om personer då förstår vad en citron är har 
man lyckats med att ostensivt definiera ordet citron (Dahllöf 2009, s. 43). Ett exempel 
på hur detta skulle kunna se ut i relation med folkbibliotekens försök att definiera e-bok 
vore om de visar med visuella hjälpmedel, som exempelvis en bild eller en video, olika 
exempel på vad de definierar som en e-bok. Det blir en avgränsning för denna studie till 
en visuell representation på vad de ser som en e-bok då mediet besökaren använder sig 
av är folkbibliotekets webbplats.  
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Utifrån den presenterade teoretiska ramen med dess olika delar bestående av placering 
på webbplatsen, språkbruksdefinition, stipulativ definition, väsensdefinition och 
ostensiv definition har vi valt att bygga upp en visuell och övergripande modell. Det 
som presenteras är således de olika definitionerna som vi har informerat om i tidigare 
stycke. Vi presenterar även de olika egenskaperna dessa olika definitionstyper kan 
besitta. 
 

 
 
Vi utförde sedan en pilotstudie för att testa denna modell. Vi lade då in de olika 
definitionstyperna och hur man kan placera definitionerna på webbplatsen i vårt 
kodschema (se 4.1.1 Utarbetning av kodschema). Vi arbetade också fram vad vi skulle 
tolka som en definition för denna studie. Under pilotstudiens kodning har vi tänkt på 
definitionen som ett berättande om vad e-boken innebär som inte är kopplat specifikt till 
utlåningsinformation för diverse folkbibliotek. För att vi ska ha tolkat något som en 
definition eller en del av en definition har ordet e-bok antingen behövt stå utskrivet eller 
kopplats samman direkt med en tidigare mening där e-bok står utskrivet. Det skulle 
kunna vara utformat på detta sätt: En e-bok är en fil. Den går att läsa med hjälp av en 
läsplatta. Om nästa mening sedan innehåller information som rör till exempel 
folkbibliotekets utlåningsregler som följs av ytterligare information om “e-böcker i 
allmänhet” skulle den informationen inte betraktas som en del av definitionen. Ett 
exempel på detta är bilden nedanför: 
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Bild 1 (Fb. 26).  
 
Texten som är understrykt med brunt ser vi som låneinformation.  
Texten som är understrykt med svart är allmän information som en definition skulle kunna innehålla men 
placeringen i texten utesluter detta. 
Texten som är understrykt med blått ser vi som en definition.  
 
Även utformningen en definition skulle ha för att tolkas som de olika definitionstyperna 
utkristalliserades. Vi såg mestadels språkbruksdefinitioner och en väsensdefinition. 
Exempel på hur en definition sågs av oss som en språkbruksdefinition löd “En e-bok är 
en bok i digitalt format. Läs den på din dator, läsplatta, surfplatta eller mobil.” (Fb. 11). 
En definition tolkade vi som språkbruksdefinition när det helt enkelt gjordes en 
beskrivning av vad en e-bok är. Exempel på en definition som vi såg som en 
väsensdefinition löd “ E-böcker är böcker i elektroniskt format.”(Fb. 189). En definition 
såg vi som en väsensdefinition om de på något sätt angav vad de såg som kärnan i e-
boken. Detta skulle kunnat ta formen av att folkbiblioteket uttalat sa att något var 
karakteriserande för vad en e-bok är eller att något är kärnan av vad en e-bok är. Vi har 
också tolkat de tillfällen då folkbiblioteken endast nämner ett fåtal egenskaper som 
bygger upp en helhet (som vid Fb. 189) som att innehållet i definiensen är det 
folkbiblioteket betraktar som e-bokens viktigaste komponent. Eller med andra ord att de 
ser det som e-bokens kärna. Definitioner som skulle tolkas som stipulativa var de där 
folkbiblioteket tydligt meddelade att den definition de angav var specifikt för deras 
webbplats. En definition skulle ses som ostensiv om de på något sätt visade exempel på 
olika e-böcker.  
 
Vi såg som tidigare nämnt inte några stipulativa eller ostensiva definitioner i vår 
pilotstudie. Vi beslutade då att vidareutveckla de två definitionerna vi faktiskt hade 
kunnat se ytterligare innan vår sista och slutliga kodning inleddes. Vi beslutade ändå att 
ha med alla de olika typerna av definitioner i den slutgiltiga kodningen ifall de skulle 
visa sig aktuella trots allt. Utvecklingen av de sedda definitionerna visade sig vara något 
som kunde implementeras på alla definitioner till en viss grad.  
 
Næss påpekar att något som ska uttryckas kan göra detta på flera sätt utan att idén 
bakom ändras. Dock kommer de olika formuleringarna antagligen tolkas något 
annorlunda eftersom olika ord ofta har lite olika betydelser (Naess 2005, s. 3, 7). Detta 
är något som påverkar allt användande av språk och även då de typer av definitioner vi 
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nämnt. I vidareutvecklingen var andra begrepp som påverkar definitioner intressanta. 
Dessa kan förekomma inom alla de olika definitionstyperna oavsett om det är att 
definitionen kan ha problematik med de begrepp eller ordval den använder sig av. 
Begrepp som används i definitionerna kan behöva antingen preciseras eller ses över på 
grund av deras flertydighet. Definitionernas formulering kan även behöva ses över för 
den förväntade målgruppen. Vi kommer i nästa stycke presentera vad dessa olika delar 
har för påverkan på en definition och därför var det viktigt att notera dem både under 
kodningen och existensen av dem i resultat- och analysdelen av arbetet.  
 

Precisering behövs om man vill undgå möjliga misstolkningar av det man definierar. 
Det finns dock en risk för att meningen blir mycket längre än originaldefinitionen. En 
precisering kan man göra genom att ersätta ord eller satser som man tror kan leda till 
missförstånd. Alternativt kan man komma överens om betydelser genom stipulativa 
definitioner. Det viktiga när man preciserar är att det uttalande som görs är så precist att 
det syfte man har med uttalandet kommer fram. Däremot kan man precisera för mycket, 
vilket kan leda till en dålig översikt och ge svårigheter för mottagaren att förstå vad som 
menas (Næss 1992, s. 23-24, 40). Om något ses av oss under kodningen som kan leda 
till skilda tolkningar på vad som menas med det som står skrivet, vilket i sin tur kan 
leda till missförstånd, tolkar vi begreppet eller definitionen som i behov av precisering.  
 

Flertydighet inträffar när det ord som används i definitionens definiens som har fler än 
en betydelse, vilket gör att ordet blir missvisande och resulterar i att definitionen 
riskerar att bli missförstådd eller misstolkad. Exempel på existerande ord som har flera 
olika betydelser är ordet ålder som kan betyda mer än en kronologisk ålder. Till 
exempel kan den även betyda biologisk ålder. Flertydigheten kan också uppstå om 
kontexter skiftar; till exempel kan en person betraktas som ung i en kontext och gammal 
i en annan (Thurén 1995, s. 19-20). Därför behövs en tydlig betydelse eller en 
precisering för vad ordet i den kontexten som den används i betyder för att motverka en 
misstolkning i en definition. 
 

Vilken typ av formulering man än väljer att ha på sin text, påverkas den av vem som 
förväntas läsa den. Texten hjälper ingen om dess olika delar är för komplicerade för de 
som läser den och de inte förstår den. Människor antar lätt att ett ords betydelse är 
detsamma i olika diskussionsområden (sammanhang). Det finns då en stor risk för 
missförstånd. På grund av människors benägenhet att använda sig av invanda 
formuleringar och tolkningar riskerar de att missa den nya situationen eller att 
missförstå den nya formuleringen. Missförstånd är däremot ovanligare mellan personer 
som ofta är i kontakt med varandra. Eftersom personerna känner till varandras liv blir 
språket de använder till en vana. Människor tolkar vad som sägs utifrån vad de vet om 
personen i fråga. Om denna kunskap inte finns får en person luta sig alltmer mot 
erfarenheter av språkbruk. Valet av ord och formulering påverkas därför av hur mycket 
som kan förväntas förstås av de som läser texten (Næss 1992, s. 16-17, 40-42). Därför 
kan en preciserad formulering av vad man menar underlätta för målgruppen att förstå 
vad det är man menar med sin text. 
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Figur 2. har följaktligen byggts upp som en fördjupning och en vidareutveckling av 
språkbruks- och väsensdefinitionerna. Detta på grund av det preliminära resultatet från 
den tidigare genomförda pilotstudien visade på att den tidigare versionen av modellen 
behövde vidareutvecklas för att kunna användas mer effektivt på materialet under 
datainsamlingen. Fördjupningen har betytt att det har tillkommit begrepp som 
precisering, flertydighet och formulering, som visar på hur definitionerna är uppbyggda. 
Modellen läses ut såhär: En definition finns. Den är exempelvis en språkbruksdefinition. 
Språkbruksdefinitionen kan sedan vara precis eller oprecis. Orden i definitionen kan 
också vara precisa eller oprecisa. De oprecisa begreppen kan exempelvis vara det för att 
de är flertydiga. 
 

 

4. Metod 

 
I nedanstående stycke av arbetet kommer vi att förklara hur vi har gått tillväga i vår 
studie i samband med vår valda datainsamlingsmetod: innehållsanalys. Vi kommer att 
lyfta fram hur vi har gått tillväga med denna metod. Vidare kommer vi att fokusera både 
på hur vi har gått tillväga när vi har utformat vårt kodschema för denna studie och de 
problem vi har stött på under dess utformning. För att visa att studiens resultat har hög 
grad av validitet, reliabilitet och etik så kommer vi att fokusera på hur vi har sett över 
vårt arbetssätt innan, under och efter datainsamlingen. Hur vi har arbetat med vårt urval 
kommer att presenteras.  Där kommer vi dels att gå in på hur stort vårt urval för denna 
studie blev och dels hur denna valdes ut. 
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4.1 Innehållsanalys 

Det hade varit möjligt att ha alternativa ingångar till denna typ av studie. Hade vi inte 
fokuserat på att studera innehållet på folkbibliotekets webbplats själva hade det varit 
möjligt att utföra exempelvis en intervju med de användare som kommer i kontakt med 
definitionen för att se hur de ser på definitionen från deras egna perspektiv. Ett annat 
alternativ hade varit att intervjua de som producerar det material vi har studerat i denna 
studie. Vi har valt att fokusera på folkbibliotekens webbplatser och deras textbaserade 
form och innehåll för denna studie. För att då besvara våra frågeställningar ser vi 
innehållsanalys som ett optimalt sätt att studera detta material för oss. Bergström och 
Boréus förklarar att innehållsanalys är lämplig för att finna mönster i större material, 
exempelvis i många annonser eller flera romaner (2012, s. 51), eller som för oss många 
olika folkbiblioteks webbplatser.  
  

4.1.1 Utarbetning av kodschema 

Analysinstrumentet för innehållsanalys som utförs manuellt kallas för kodschema. När 
vi utarbetat vårt kodschema har vi gjort det i etapper. Med andra ord utarbetade vi inte 
den till fulländning för att sedan koda hela arbetet, utan vi började med att utgå från 
Vassiliou och Rowleys artikel från 2008 och deras tvådelade e-boksdefinition som har 
presenterats i bakgrunden och litteraturgenomgången. Exempel på detta är att e-boken 
kan vara digital, ha multimedia applikationer och vara textbaserad. 
 
Vi utgick även från det de sett i olika definitioner kopplat till e-boksteknik. Exempelvis 
att det kan refereras till en tryckt bok men också till innehållet i en bok. Utöver 
Vassiliou och Rowleys artikel lade vi även till kategorin övrigt som Spurgin och 
Wildemuth tipsar om då den används för att täcka eller fånga upp det oväntade (2009, s. 
301). Vi beslutade att börja vårt kodschemas utveckling med en enkel version. Detta 
eftersom vi behövde se över att dessa delar fungerade på den förväntade 
urvalspopulationen. Denna enklare version av kodschemat användes vid 
undersökningen av folkbiblioteks webbplatser. Där såg vi att det fanns delar som inte 
täcktes in av denna enklare version av kodschemat, vilket resulterade i att vi arbetade 
fram fler kodningsenheter. Dessa var exempelvis mer detaljerade versioner av de 
kodningsenheter som vi tidigare hade haft i kodschemat. Kodningsenheter förklarar 
Bergström och Boréus som de enheter man väljer att koda efter (2012, s. 55). Detta sätt 
att basera utvecklingen av kodschemat på tidigare studier på området uppmuntras från 
Bergström och Boréus, Bryman, Spurgin och Wildemuth och Zhang och Wildemuth 
(2012, s. 55-56; 2011, s. 294-295; 2009, s. 300-301; 2009, s. 310-311).  
 
Efter genomförandet av det första testet av vår enkla version av kodschemat utarbetade 
vi vår teori och implementerade sedan relevanta delar till det existerande kodschemat. 
Denna version av kodschemat testades i en pilotstudie. Där såg vi ett behov av att 
vidareutveckla de definitionstyper vi då såg i pilotstudien innan vi utförde den 
slutgiltiga kodningen. Den slutgiltiga kodningen är det vi kommer att baserar vår 
resultat- och analysdel på. Att hoppa fram och tillbaka mellan att samla in material och 
att utveckla ett kodschema är ofta det sätt man lägger upp sitt arbete på när man arbetar 
med innehållsanalys (Zhang & Wildemuth 2009, s. 309-310).  
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Vid pilotstudien var det vissa delar som vi fann oklara eller vi kände oss osäkra på. 
Dessa utkristalliserades och formulerades sedan in i kodningsinstruktionerna (se Bilaga 
1). Vi valde även att ta bort kodningsenheter på grund av att de inte visade sig ge något 
till det empiriska materialet eller att enheterna som togs bort redan hade täckts in med 
andra nyare kodningsenheter i kodschemat. Exempelvis tog vi bort länkar till Elibs sida 
om Läsarprogram eftersom vi ändrade kodningsinstruktionerna från länkar i allmänhet 
till länkar där definitioner fanns. Eftersom webbsidan med läsarprogram inte hade en 
definition passade den därför inte in under detta. Denna slutgiltiga version av 
kodschemat ligger som Bilaga 2 i vårt arbete. 
 

4.1.2 Urval  

Bergström och Boréus betonar vikten av att ha bra skäl för sina olika val vid urval av 
texterna som ska analyseras (2012, s. 54). 
 
Utifrån vårt syfte med vår studie ansåg vi att vår population var alla svenska 
folkbibliotek. I den statistik KB publicerade rörande folkbibliotek 2012 har de valt att 
presentera resultatet från en kommun, oavsett hur många filialer eller huvudbibliotek 
kommunen har, som ett folkbibliotek. Till exempel rapporterar de att 288 av 290 
folkbibliotek har svarat på KBs enkät. Utifrån denna statistik satte vi ihop en lista över 
alla de enligt KB 290 folkbiblioteken i Sverige (KB 2013, s. 10-11). Vi ansåg att denna 
indelning från KB passade oss, eftersom de webbplatserna vi hade observerat under 
testningen och pilotstudien för vår studie var placerade på en gemensam webbplats för 
alla biblioteksenheter inom kommunen. 
 
Vi märkte efter utförd pilotstudie och utkristalliseringen av vad vi ansåg räknades som 
en e-boksdefinition att det material vi tänkt studera inte var av en större mängd. För att 
kunna ha en tillräckligt bred grund att stå på för vår uppsats beslöt vi att utföra en större 
mängd kodningar än vi först hade tänkt oss. Vårt tänkta mål blev då över 100 
folkbibliotek. Dessa valdes ut med hjälp av en slumpgenerator. Denna drog i omgångar 
fram 10 stycken slumpmässigt utvalda nummer från alla 290 folkbiblioteken i vår lista. 
Efter att ha genomfört totalt 100 kodningar kände vi däremot inte att mer material hade 
bidragit till någon mer information eller resultat för oss i denna studie. Därför beslutade 
vi att avsluta kodningen på grund av att vi hade uppnått informationsmättnad för vårt 
studieobjekt. 
 

4.1.3 Genomförande 

Vi lokaliserade webbplatserna med hjälp av en sökmotor. Eftersom vi inte har haft 
möjligheten att titta på alla webbsidor på alla webbplatser har vi försökt tänka oss var 
information om e-böcker skulle kunna vara. Vi presenterade i litteraturgenomgången att 
besökaren på webbplatser inte är den mest tålmodiga personen. Är informationen om 
eller definitionen av e-böcker placerad på webbplatsen på ett sätt som gör det svårt för 
besökaren att hitta den, kommer det att leda till en missnöjd besökare. En besökare vill 
helt enkelt hitta den information den letar efter på ett snabbt och effektivt sätt. Därför 
har vi när vi kodat vårt material tagit allt detta i åtanke när vi har navigerat runt på 
diverse olika folkbiblioteks webbplatser. 
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Efter att ha diskuterat fram under pilotstudien vad vi menar med de olika 
kodningsenheterna har vi sedan utgått från dessa under kodningen (se Bilaga 1). För att 
vara säkra på att resultatet inte hade påverkats av oss som kodare men visar på 
nyanserna i materialet som studerats har vi rådfrågat varandra i de fall det uppstod 
problem eller svåra val. Detta har förhoppningsvis också medfört att vi kodade likartat 
till varandra under hela denna process. Vi rådfrågade exempelvis varandra när ordet bok 
användes i vissa fall, eftersom det både kan betyda den tryckta boken med en upplaga 
och själva innehållet i boken och detta kopplat till vårt ämne kan överföras till e-
boksformat (Fleischer 2011, s. 11-12). Därför har vi kommunicerat med varandra när vi 
var osäkra vad som har syftats på i de e-boksdefinitioner vi har studerat. 
 

4.1.4 Validitet, reliabilitet & etik  

Hur vi har valt att arbeta med validiteten, reliabiliteten och etiken för vår studie kommer 
vi att gå in på i följande stycke. Med en datainsamlingsmetod som innehållsanalys finns 
det ett flertal olika fallgropar man kan ramla ner i när man arbetar. Dessa är inte alltid 
enkla att se under arbetets gång. Därför har det varit viktigt för oss att få en bra 
överblick både över fältet och över litteraturen på fältet innan vi utförde den slutgiltiga 
kodningen för detta arbete.   
 
Det har varit viktigt för oss att inte samla in för mycket material ifrån en och samma 
källa på bekostnad av en annan webbplats under insamlingen av empiri. Vi har försökt 
vara konsekventa och samlat in alla de definitioner vi sett. Vårt syfte med denna studie 
är bland annat att visa på hur folkbiblioteken har formulerat en e-boksdefinition. För att 
inte missvisa på vad vi har sett under kodningen har det varit nödvändigt för oss att i de 
fall då ett folkbibliotek hade mer än en e-boksdefinition att koda dessa separat. Vi är 
även medvetna om att innehållet på en webbplats tenderar att förändras med tiden. 
Därför har vi valt att ta en screen dump (vilket enkelt beskrivet är en bild av skärmen) 
av den webbsidan som vi har funnit en definition på. Vi kunde inte vara säkra på om 
folkbibliotek bara använde sig av en webbplats och därför valde vi att under kodningen 
vara uppmärksamma på var någonstans folkbiblioteken placerade sin information 
och/eller en eller flera e-boksdefinitioner någonstans. För att inte ge en inkorrekt bild av 
vad folkbiblioteken hade valde vi även att utföra en enklare version av kodningen på de 
folkbiblioteks webbplatser som hade, vad vi ansåg vara, information om e-böcker men 
inte hade en definition eller gav möjligheten att låna e-böcker. En risk skulle annars 
kunna vara att resultatet tolkades som att de folkbiblioteken inte hade något om e-
böcker överhuvudtaget.  
 
Vi hade sedan tidigare bestämt oss för att genomföra alla kodningarna inom ett så kort 
tidsintervall som möjligt för att vår reliabilitet inte skulle påverkas negativt. Det 
validitetsproblem som är förekommande med innehållsanalys som metod är att det man 
kodar ofta är taget ur sitt sammanhang. När det gäller kodningen av e-boksdefinitionen 
har vi försökt att motverka detta genom att ta screen dumps av den sida som vi kodat 
från de stationära datorerna vi har suttit vid under kodningsmomentet. Genom att utföra 
kodningen vid just stationära datorer är vi även medvetna om att detta påverkar vad vi 
ser som above the fold.  I det fall folkbiblioteket bara hade information på sin webbplats 
utan någon e-boksdefinition har vi inte tagit någon screen dump då vi inte har kunnat 
göra en djupare analys av det materialet. Detta gör att den som vill återskapa den del av 
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vår studie som har med definitioner att göra har en möjlighet att utgå från samma 
kodningsmaterial som vi. 
 
Innehållsanalysen kräver inte en lika hög grad av etisk kontroll som andra metoder som 
till exempel har en direkt kontakt med respondenter, som i intervjumetoden. Vi anser 
inte att det var problematiskt för oss att använda folkbibliotekens webbplatser som 
forskningsmaterial, eftersom de är tänkta att vara till allmänhetens förfogande. Vi menar 
även vidare att ämnesområdet vi valt inte är av känslig art. Detta är annars något man 
bör vara försiktig med när man undersöker material från internet enligt Bryman (2011, 
s. 141-142). Vi menar med denna studie att återge vad vi ser för olika typer av 
definitioner och hur dessa har presenterats och placerats i sina webbplatsers kontext. Vi 
anser inte att det tillför något att lyfta fram vilken definition eller övrigt empiriskt 
material som kommer från vilket folkbibliotek. Vi är medvetna om att det är möjligt att 
lokalisera fram folkbiblioteken via Google utifrån de olika exempel vi ger om man så 
önskar. Då vi känner att denna information inte kommer tillföra något för oss i denna 
studie har vi valt att inte skiva ut den. Därför kommer vi när vi tar upp exempel att när 
dessa kommer från något av våra studieobjekt att skrivas som följande (Fb. 1) som står 
för folkbibliotek 1. Numreringen är efter den lista som vi gått efter i urvalet. 
 
 

5. Analys och Resultat 

 
I denna del av arbetet kommer vi att presentera det resultat vi har fått utifrån vår 
kodning av det empiriska materialet. Vårt empiriska material är folkbibliotekens 
webbplatser. Utifrån dessa har vi försökt besvara vilka mönster vi har sett i deras e- 
boksdefinitioner samt hur de har valt att placera in dessa på sina webbplatser. Vid 
analysen av det empiriska materialet och presentationen av resultatet och analysen har 
vi använt oss av vårt teoretiska ramverk. Vi har valt att först inleda stycket med en 
förklaring till hur representationen av våra studieobjekt har presenterat sig i de tabeller 
som introduceras i texten, eftersom en utebliven förklaring möjligen hade lett till 
missförstånd mellan läsare och information. Vi har valt att presentera resultatet 
samtidigt som vår analys eftersom vi anser att det förenklar för läsare att se 
sammanhanget av vad vi har studerat och hur vi har kopplat detta till litteraturen. Vi har 
även valt att dela upp resultatet genom att presenterar det under var sin frågeställning. 
Vi hoppas på detta sätt underlätta för läsaren att koppla an vad vi presenterar till vilken 
frågeställning vi besvarar. 

 

5.1 Studieobjektens presentation i tabellerna 

Vi såg dels folkbibliotek som hade egna webbplatser, ofta låg de i dessa fall under 
kommunens webbplats och dels folkbibliotek som samarbetade med andra kommuners 
folkbibliotek och då hade en gemensam webbplats. Dessa låg inte under någon 
kommuns webbplats. När vi hädanefter säger ett folkbiblioteks webbplats avser vi den 
webbplats de har oavsett om den är gemensam eller egen. Om vi specifikt använder 
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orden “Egen webbplats” eller ”Gemensam webbplats” så är det specifikt den formen av 
webbplats vi säger något om. 
 
I vissa fall har folkbiblioteken haft mer än en definition för e-bok på sin webbplats. 
Dessa har då kodats separat för att vi ska kunna studera varje enskild definition för sig 
eftersom det är en del av vårt syfte att visa på hur folkbiblioteken har valt att definiera 
e-bok. Detta gjorde det inaktuellt att bara koda folkbibliotek med flera definitioner som 
att det bara hade en e-boksdefinition. I vissa fall har även folkbiblioteken både en 
gemensam webbplats med andra kommuner och en egen webbplats som båda har 
information om e-böcker. Från dessa har det varierat hur många definitioner vi har 
hittat. Vi har exempel på folkbibliotek där de hade definitioner både på den egna 
webbplatsen och på den gemensamma, folkbibliotek som hade en definition på bara en 
av webbplatserna och folkbibliotek som inte hade en definition på någon av 
webbplatserna. De ser nämligen olika ut och för att göra alla olika versioner som vi har 
sett rättvisa har vi valt att ta med dem i vår kodning om de har information om e-böcker 
(oavsett om de har en definition). Annars hade det funnits en risk att folkbiblioteken 
hade blivit representerade som om de inte hade något alls rörande e-böcker på sin 
webbplats. De olika webbplatserna har då blivit kodade separat och därför resulterat i 
dubbletter i bland annat tabellen vi placerat nedanför. Dessa dubbletter av folkbibliotek 
skulle kunna resultera i en missvisning på både vad vi har sett och hur många 
folkbibliotek vi har studerat. Därför har vi valt att vara tydliga med detta när det är 
aktuellt i direkt anknytning till tabellerna för att minska risken för några missförstånd. 
 
Vi har under den slutgiltiga kodningen studerat totalt 100 stycken folkbibliotek. Utifrån 
dessa såg vi 71 definitioner, definitionerna kom från 64 olika folkbibliotek. Elva av 
folkbiblioteken vi studerade hade inget om e-böcker, dock hade en del av dessa en länk 
utåt, till exempel till Elibs startsida. Själva mängden av information som presenterades 
på webbplatserna som hade information och/eller en definition varierade en hel del från 
folkbibliotek till folkbibliotek. Det kunde vara allt från två meningar som tog upp vad 
en e-bok är och var man kan hitta dem (Fb. 286), vidare till att webbplatsen enklare tar 
upp vad som behövs för att låna en e-bok och de regler som gäller rörande lånet, till de 
mest ingående som har mer utarbetade förklaringar på hur man går tillväga med olika 
alternativa hårdvaror, läsarprogram och Adobe-ID med mera, ibland både som text och 
film (Fb. 146). 
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  Tabell. 1  

 

Har webbplatsen något 

om 

e-böcker? 

 
Antal 

 
Procent 

 

Har definition och 
information. 

71 62,8 

Har information men 
ingen definition. 

31 27,4 

Har inget. 11 9,7 
Total 113 100,0 

I Tabell 1. har det totala antalet studerade objekt blivit 113. Vad detta tal egentligen visar på är inte det 
totala antalet folkbibliotek som har studerats, utan det totala antalet av kodningar som vi har utfört under 
det slutgiltiga kodningsmomentet av vår studie. 
 
 

5.2 Hur bygger folkbiblioteken upp sina definitioner av ordet 

e-bok och vilka mönster finns i dem? 

Enligt vår tolkning av vårt empiriska material var de definitioner som vi studerade ofta 
språkbruksdefinitioner, exempelvis “E-böcker är vanliga böcker överförda till 
elektroniskt format. Du kan läsa e-böcker i din dator, läsplatta eller mobiltelefon.” (Fb. 
215). Det fanns även några fall där vi kunde se definitioner som vi tolkade som 
väsensdefinitioner. En av de väsensdefinitionerna löd: En e-bok är en bok i elektroniskt 
format (Fb. 234). Av de väsensdefinitionerna var majoriteten på en gemensam 
webbplats. Däremot såg vi ingen definition som vi tolkade som en stipulativ eller 
ostensiv. De definitioner vi såg var generellt inte långa utan de bestod vanligtvis av en 
mening. De två definitionstyperna började ofta med att koppla till ordet bok och 
fortsatte med att den är elektronisk eller digital.  
 
Kopplingen till bok skedde i 92 % av fallen. I 42 % av definitionerna är det en tydlig 
koppling till ett fysiskt exemplar av boken som vi har tolkat det. Detta kan ske genom 
att de använder kombinationer som “en vanlig bok”(Fb. 142), “en tryckt bok” (Fb. 148) 
eller “en bok som har överförts till elektroniskt format”(Fb. 152). I de resterande fallen 
gör de ingen tydlig koppling till att boken är fysisk. I vissa fall skulle de som har skrivit 
definitionen kunna ha haft bokens fysiska aspekter i tanken, men inte nödvändigtvis. 
Detta är inte något som bara vi har haft funderingar över under studiens gång, utan 
dessa tankar har även förekommit hos Vassilious och Rowley i deras studie av e-
boksdefinitioner (2008, s. 360-363). Fortsättningsvis kan de som har skrivit e-
boksdefinitionen haft i tanken det som gör att en bok är en bok, det vill säga innehållet 
och upplägget av bokens innehåll. Ett exempel på detta är “en bok i elektroniskt format” 
(Fb. 190). För oss med fokus på hur man ska definiera kan detta bli oprecist. För en 
användare som vill förstå vad en e-bok är kanske detta är fullt tillräckligt. De har även 
använt ordet bok som synonym till e-bok. Exempelvis “du laddar ned boken till din 
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hårddisk” (Fb. 148). Med andra ord menar vi att användningen av ordet bok i e-
boksdefinitionen kan ses av oss som flertydigt. 
 
81 % av definitionerna nämnde att e-böcker är elektroniska eller digitala. Dessa ord 
tolkade vi att de användes för att fylla samma funktion, som i till exempel “En e-bok är 
en bok i elektroniskt format” (Fb. 234) och “En e-bok är en bok i digitalt format” (Fb. 
5). Svenska datatermgruppen menar under ingången “elektronisk, e-” i deras ordlista att 
det är vanligt att dessa termer används utan att någon direkt skillnad görs och ibland 
som rena synonymer. De rekommenderar dock att elektronisk används när man menar 
någon teknik eller att något överförts med hjälp av en dator. Digital anser de ska 
användas i “sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras.” (Svenska 
datatermgruppen 2013). Av de som nämnde digital eller elektronisk i vår undersökning 
var det en stark majoritet som använde elektronisk, nämligen cirka 86 %. 
  
Väsensdefinitionen är av sin natur en typ av definition vars uppbyggnad bygger på att 
definiera det ordets väsentliga karaktär. Det har med andra ord uttryckt sig på ett sätt 
som vi sett som e-bokens kärna eller nämnt egenskaper som bygger upp en helhet. Ett 
exempel på detta är “En e-bok är en bok i elektroniskt format “(Fb. 234). Exemplet 
visar att dessa inte varit av någon större längd när man jämför dem till 
språkbruksdefinitionerna. Det har i det stora hela tagit upp de delar som precis 
presenterades i stycket ovan.   
 
Det som var mer specifikt för språkbruksdefinitionerna var att de hade en längre 
längd på sin version än väsensdefinitionerna. De tenderar, som presenterades i stycket 
ovan, att ofta ha liknande början med den väsensdefinitionen. En stor majoritet av de vi 
har tolkat och kodat som språkbruksdefinitioner har med olika utarbetade stycken där 
det tas upp kopplingar till olika typer av hårdvaror som en e-bok kan läsas på eller i. 
Något som framkom under kodningen var att ordet e-boksläsare är flertydigt. När olika 
folkbibliotek använde ordet e-boksläsare kunde de åsyfta två skilda saker. Dels kunde 
de mena en läsplatta och dels läsarprogram. Dock avslöjade kontexten vilken betydelse 
de åsyftade, vilket inte ledde till några misstolkningar. Om vi någon gång använder e-
boksläsare menar vi den som synonym till läsplatta. 
 
Det framgår tydligt att kopplingen i e-boksdefinitionen till dator i någon form var 
vanligast förekomande av alla hårdvarorna i definitionen då den låg på cirka 94 %. Följd 
av läsplattan/e-bokläsaren på cirka 79 %. Denna tätt följd av en kombination av mobil 
och smartphone på cirka 76 %. Dessa två tenderades användas som synonymt för 
varandra även om vi är medvetna om att det finns skillnader mellan ordens betydelse. 
En smartphone är alltid en mobil men en mobil kan inte alltid vara en smartphone. I 
drygt 29 % av definitionerna kommer användningen av termen surfplatta med i e-
boksdefinitionen. Den minst nämnda hårdvaran som dök upp i e-boksdefinitionerna var 
användningen av termen handdator på cirka 21 %. Det fanns i vissa fall även e-
boksdefinitioner som valde att inte koppla an till någon typ av hårdvara i sin definition. I 
vår undersökning var det cirka 6 % som inte gjorde detta. 
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I Tabell 2. har vi noterat de totala antalet gånger en hårdvara har nämnts i alla definitioner vi har studerat. 
Svarsprocenten blev 100,1 procent på grund av de avrundningar vi gjorde vid uträkningarna. Denna tabell 
visar även i andel procent som hårdvaran har nämnts i. Exempelvis har de i 93,9 % av definitionerna 
nämnt dator i någon form.  
 
Vi vet inte varför folkbiblioteken har valt de hårdvaror de valt att presentera i e-
boksdefinitionen. Om folkbiblioteken nämner hårdvaror har de ofta valt att presentera 
två, tre stycken. Följaktligen blir det inte en uttömmande lista på de olika hårdvaror som 
e-böcker kan läsas på. 
 
Koppling till mjukvara i vad vi tolkade som språkbruksdefinitioner var inte vanligt. De 
gånger vi såg det var det läsarprogram som nämndes. Förutom termen läsarprogram för 
dessa användes även som sagt den ovan nämnda termen e-boksläsare men också 
läsprogram. Andra funktioner som tillhör läsandet av en e-bok som Vassiliou och 
Rowley har i den andra delen av sin definition, till exempel möjligheten att skriva 
kommentarer eller stryka under, såg vi inget av. De delar som rörde innehåll i e-böcker 
som multimedia eller länkar som också fanns i den andra delen av Vassiliou och 
Rowleys definition förekom bara en gång genom att de nämnde att e-böcker kunde 
innehålla bilder. Dock skrev de ut att det var en text några fler gånger. Med andra ord 
var det inte vanligt. 
 
Orden elektronisk och digital har i båda de definitionstyper vi sett vid ett flertal tillfällen 
följts av ordet format. Vi uppfattar detta som oprecist. E-böcker existerar ofta i vissa 
specifika filformat som PDF eller EPUB. Vid en språkbruksdefinition ser vi inte varför 
de inte också skulle ge exempel på de filformat som e-böckerna tenderar att finnas i 
eftersom de ofta nämner vilken hårdvara som behövs.   
 
Vi såg även i samband med att de olika hårdvarorna nämndes att många av 
språkbruksdefinitionerna kopplade an till att man använder dem för att läsa e-böcker. 
 Ett exempel av detta: “En e-bok är en elektronisk bok som du kan ladda hem och kan 
läsa på din egen dator, läsplatta eller smartphone” (Fb. 103). Av språkbruksdefinitioner 
förekom det faktum att man läser en e-bok i cirka 91 % av dem. Några få av dessa 
använde läsa istället med en koppling till mjukvara. Ett exempel från en av dessa är: “E-

 

Tabell 2.  

 
Vilka hårdvaror nämns? 

Svar Procent som 
nämnde 

hårdvaran av 
definitionerna. 

Antal Procent 

 

Dator 62 30,8 % 93,9 % 
Mobil/ smartphone 50 24,9 % 75,8 % 
Läsplatta/e-
boksläsare 

52 25,9 % 78,8  % 

Surfplatta 19 9,5 % 28,8 % 
Handdator 14 7,0 % 21,2 % 
Ingen 4 2,0 % 6,1 % 

Total 
 

201 
 

100,1 % 
 

304,6 % 
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böcker är elektroniska böcker som kan läsas med hjälp av e-bokläsare som gratis kan 
laddas ner från Internet.”(Fb. 59). 
 
Språkbruksdefinitionerna tog generellt upp ungefär samma egenskaper som har 
presenterats i bakgrund och litteraturgenomgången. Om man ser till vad som skrevs i 
När kommer boomen? en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv 

verkar det vara vanligt att det sker en liknelse med en tryckt bok, att det nämns att e-
boken är elektronisk och att de kopplas till olika typer av hårdvara (KB 2011, s. 5). Ett 
exempel på hur ett folkbiblioteks e-boksdefinition kunde både koppla an till liknelsen 
med en tryckt bok och dess elektroniska karaktär är följande: “En elektronisk bok, e-
bok, är detsamma som en tryckt bok men istället är den i elektronisk form...”(Fb. 148). 
Detta visar på att våra resultat stämmer överens med vad av KB och Svensk 
biblioteksförening utredning har beskrivits som vanligt.  
 
Sammanfattningsvis är det vanligast med vad vi har tolkat som en språkbruksdefinition. 
De tenderar att ta med i definitionerna en koppling till bok och att den är elektronisk 
eller digital. De tenderar även att ta med ett antal olika hårdvaror som man kan använda 
för att läsa en e-bok på eller i. 
 

5.3 Hur presenteras e-boksdefinitionen i webbplatsens 

kontext? 

Av de folkbibliotek vi har undersökt hade 62 % en egen webbplats, 30 % delade en 
webbplats med andra kommuner och 8 % hade information om och/eller definition av e-
böcker på både en egen och en gemensam webbplats. 
 
Tabell 3. 

Webbplats? 
Antal 

folkbibliotek 
Procent  

 

Egen 62 62 % 

 Gemensam 30 30 % 

Både gemensam och egen 8 8 % 
Total 100 100 % 

I Tabell 3. redovisas antalet och andelen som har en ”Egen webbplats”, andelen och antalet av 
folkbiblioteken som har en ”Gemensam webbplats” med andra folkbibliotek med information och/eller 
definition om e-böcker och antalet och andelen som hade en ”Egen webbplats” och en ”Gemensam 
webbplats” med information om och/eller definition av e-bok 
 
Vi har sett att folkbiblioteken tenderar att kategorisera eller placera in den information 
de har om e-böcker under folkbibliotekets utbud i allmänhet eller specifikt digitala 
tjänster. De använde varierande termer för dessa kategorier. Exempel från när vi såg det 
som att de låg under allmänt utbud på startsidan var utbud, utbud och tjänster, tjänster, 
service och tjänster, våra tjänster, våra medier, hitta medier, andra medier, vi erbjuder, 
låna, läsa och låna, “läsa, lyssna, se”. När de låg kopplat till just digitala tjänster på 
startsidan låg de under till exempel termer som e-bibliotek, e-media och självservice, 
digitala biblioteket och tjänster. Ibland användes e-bok direkt som ingång från 
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startsidan. Kort sagt finns det stor variation på termerna som används som ingångar för 
att hitta till informationen och/eller definitionerna på webbplatserna. Även vad de har 
valt att lägga e-böckerna tillsammans med har varierat. Vissa folkbibliotek hade flera 
vägar från startsidan till e-böcker. I McMenemys undersökning hade även hans 
bibliotek använt sig av en växlande terminologi för samma tjänster, vilket i 
McMenemys fall ledde till förvirring (2012, s. 523). Detta kan vara lika möjligt för 
vanliga besökare på folkbibliotekets webbplatser om denna besökare har besökt andra 
folkbiblioteks webbplatser tidigare.  
 

Tabell 4. Det totala antalet i denna tabell förklaras genom att tre folkbibliotek inte har någon ingång och 
andra har flera ingångar. Kolumnen ”Procent som har varje ingång.” innebär att vissa bibliotek hade fler 
än en ingång från sin startsida till sidan med e-böcker. Exempelvis hade 42,7 % en ingång under digitala 
tjänster, medan 57,3 % inte hade det. Den som hade en ingång under ”Digitala tjänster” kunde samtidigt 
ha en ingång under exempelvis ”Annat”. 
 
Väl inne på en webbsida med information om e-böcker, oavsett om den har en 
definition eller ej, delar den ibland sidan med andra digitala tjänster. Ofta delade e-
böcker då sida med e-ljudböcker. De kunde även dela webbsida med olika databaser 
eller musik som man kan låna via biblioteket. Vissa folkbibliotek valde att presentera 
databaser som erbjuder skannade eller fotograferade äldre verk, exempelvis Projekt 
Gutenberg eller Projekt Runeberg. Tabellen nedanför visar att e-böcker hade en egen 
webbsida där bara e-böcker presenterades cirka 38 % av fallen. 
 
 

Tabell 5. 

Vad står e-boken tillsammans med 
på sin webbsida? 

Svar 
 

Antal 
 

Procent 

 

Digitala tjänster 61 59,8 % 
Allmänt utbud 1 1,0 % 
Annat 1 1,0 % 
Endast e-böcker 39 38,2 % 

 
Total 

 
       102 

 
100,0 % 

Tabell 5. Total antalet i denna tabell förklaras genom att elva folkbibliotek inte hade någon information 
alls om e-böcker. Andra folkbibliotek hade flera ställen med information om e-böcker.   

Tabell 4. 

 
Ingång på startsidan till e-böcker. 

Svar Procent som 
har varje 
ingång.  

Antal per 
svars- 

alternativ.  

Procent av 
svaren. 

 

 
Digitala tjänster 

 
47 

 
40,5 % 

 
42,7 % 

Allmänt utbud 50 43,1 % 45,5 % 
Annat 19 16,4 % 17,3 % 

Total 116 100,0 % 105,5 % 
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De tenderar även att placera e-boksinformationen above the fold och e-boksdefinitionen 
i början av e-boksstycket, vilket även detta underlättar för användaren att se den (Hong, 
Landay & Van Duyne 2006, s. 638). Vilket utifrån litteraturgenomgången ger den 
antydningen att även folkbiblioteket ser denna information som viktig. Det använder sig 
i 100 % av fallen av vad vi tolkar som vardagligt språk när de presenterar information 
och definition, vilket visar på en förståelse för sin tänkta målgrupp. I de fall de har 
presenterat mer komplexa termer har dessa förklaras i nära samband till dem för att 
hålla texten på en så stor målgrupp som möjligt. Det visade sig även att när ett 
folkbibliotek hade en e-boksdefinition hade de alltid någon ytterligare information 
rörande e-böcker i närheten av själva definitionen. 
 

6. Diskussion 

 
I diskussionsdelen nedan kommer vi att diskutera utvalda delar av vårt arbete. Vi 
kommer mestadels att diskutera de delar vi presenterat i resultat- och analysdelen 
tidigare i vår studie, exempelvis vilka typer av definitioner som vi har respektive inte 
har sett genom arbetet och våra tankar kring dessa. Vi kommer även diskutera kring hur 
vi har sett på definitionens uppbyggnad och vad som vi tror det kan bero på. Därefter 
kommer vi att gå in på vad som kan vara problematisk med användningen eller 
frånvaron av vissa termer eller begrepp i upplägget av e-boksinformationen. 
Fortsättningsvis kommer vi diskutera över vad både bristen av en lättläst version och 
implementeringen av en översättningstjänst kan bero på. Avslutningsvis i vår 
diskussionsdel kommer vi att ta upp det vi ser som möjlig fortsatt forskning på vårt 
valda ämne. Där kommer vi även ta upp närliggande ämnen som det hade varit 
intressant att se en studie på.  
 

6.1 Definitionstyperna 

Vad vi inte har sett i vår studie är användningen av stipulativa eller ostensiva 
definitioner. När det gäller stipulativa definitioner tror vi att avsaknaden av denna typ av 
definitioner kan bero på att användandet av stipulativa definitioner inte är det vanligaste 
vid användningen av ett vardagligt språk. Enligt Dahllöf är det vanligast i vetenskapliga 
sammanhang och inom juridiken (2009, s. 53). En tanke kan vara att idén med 
definitionen är att sprida information om vad en e-bok kan vara. Om det är det 
folkbiblioteken vill göra är det kanske inte en bra idé att ha en stipulativ definition där 
betydelsen i definiensen ligger långt ifrån den allmänna uppfattningen som finns om 
vad en e-bok är. Å andra sidan om den information som fanns på folkbibliotekens 
webbplatser bara fanns där för att ge information om hur man lånar just de e-böcker de 
erbjuder på det folkbiblioteket, hade det mycket väl fungerat med en stipulativ 
definition. Ostensiva definitioner har vi inte heller tolkat någon av de definitioner vi sett 
som. Däremot, som vi nämner under vår teoretiska ram, skulle den kunna ta formen av 
en video där någon visar exempel på vad de ser som en e-bok eller kanske en eller flera 
bilder. En vidare tanke är en kombination av en ostensiv definition och en 
språkbruksdefinition. I en sådan hade språkbruksdefinitionen stått för de saker som det 
hade varit svårare att förmedla med en bild och vice versa. Precis som att vi har använt 
tabeller och texter för att beskriva resultatet av vår studie. Visst hade båda delarna 
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kunnat fungera utan varandra men risken skulle öka för att läsaren hade fått en mindre 
klar bild av vårt resultat. Med denna kombination blir vårt resultat förhoppningsvis 
tydligare. Sedan finns det de kombinationerna av definitionstyper som Næss tar upp, där 
definitionen kan tolkas som både en stipulativ definition och en språkbruksdefinition på 
samma gång (1992, s. 33, 35). Någon sådan anser vi oss inte ha sett. Däremot anser vi 
oss ha kunnat urskilja att de definitioner som vi kodat som väsensdefinitioner också 
skulle kunnat kodas som språkbruksdefinitioner. Anledningen att vi inte gjorde det var 
att de språkbruksdefinitioner vi generellt såg tog upp fler egenskaper eller element av e-
böcker. De vi tolkade som väsensdefinitionerna var mer återhållsamma med vilka 
egenskaper de gav och väsensdefinitioners mål är att spegla det som definieras väsen.    
 

6.2 Placering och kategorisering av e-boksinformationen 

För oss verkar det som att de ansvariga för utformandet av webbplatsen har tänkt genom 
under vilken ingång de har placerat in e-böcker. Däremot är de olika övergripande 
termerna som används inte alltid samma över alla de olika webbplatser vi har studerat. 
Vilket kan som vi tidigare har nämnt leda till att den besökare som besöker flera olika 
folkbiblioteks webbplatser blir förvirrad över var någonstans den information de söker 
kan vara på webbplatsen eller ifrågasätta om det de söker ens existerar. Skillnader i 
vilka termer folkbiblioteken använder kan också bero på vad de har placerat in under 
termen tillsammans med e-boken. Exempelvis om de har valt e-bibliotek som ingång 
kan den innehålla vidare ingångar till e-böcker, e-ljudböcker och en mobil app (Fb. 
142). Ett folkbibliotek som har valt kategorin “läsa, lyssna, se” har placerat saker som 
böcker, ljudböcker, strömmande ljudböcker, filmer, tidningar, e-böcker et cetera i 
kategorin (Fb. 216). Olika ingångar ger möjligheter till olika typer av information. 
Termen i fråga kan då agera som ett paraply för alla de underliggande begreppen. Om vi 
går vidare till e-bokswebbsidan har vi som tidigare nämnt noterat att folkbiblioteken 
ibland presenterar annan information på samma sida med, e-boken som e-ljudböcker, 
databaser och annat. Beroende på hur de har presenterat informationen på webbsidan 
kan det bli förvirrande vad de faktiskt menar är en e-bok respektive är en e-ljudbok. 
Ibland är titeln på sidan e-bok men de tar även upp e-ljudboken i texten. Enligt När 

kommer boomen? en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv har 
författarna presenterat vad de ser som inte tillhörande till e-boksbegreppet. De nämner 
här bland annat inlästa ljudböcker och digitala versioner av äldre böcker som blivit 
fotograferade eller skannade. Vilket när dessa blir presenterade under e-bokens 
webbsida kan bli missvisande för besökaren om den vill få klarhet i vad en e-bok kan 
vara. Utifrån detta och att exempelvis Projekt Runeberg presenteras som alternativ 
undrar vi om de som skriver innehållet har en annan avgränsning till vad som ingår i e-
boksbegreppet. En anledning till att de inte skriver ut eller anger att böckerna i 
exempelvis Projekt Runeberg ofta inte anses vara e-böcker är kanske för att de inte 
anser att det är relevant för användaren.  
 
Vi har sett att alla folkbibliotek inte använt sig av en gemensam definition. Definitionen 
av ordet e-bok innehåller dock ofta ungefär samma delar. De egenskaper de tar upp är 
ungefär desamma men de använder olika ord och exempel för att representera dem. I 
vår studie har vi också varit fundersamma på hur mycket den definition som finns under 
Elibs Vanliga frågor och svar och Vad är en e-bok? har påverkat folkbiblioteken i deras 
utformning av egna eller gemensamma definitioner. Vi vet inte heller om anledningen 
att folkbiblioteken relativt ofta hade e-böcker och e-ljudböcker på samma webbsida 
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berodde på att de hade Elib som leverantör för båda två. Oavsett vad som har påverkat 
folkbiblioteken i deas utformning av definitioner följer de de mönster som enligt de 
källor vi angett i bakgrund och litteraturgenomgången ofta ses. 
 

6.3 Uppbyggnad av definitionerna 

Vi kan inte utifrån Svenska datatermgruppens rekommendationer se när orden 
elektronisk eller digital bör användas i definitionerna. Vi kan heller inte veta varför de 
som har skapat definitionerna har valt det ord de har valt. Ser de dem som synonymer 
eller har de skilda innebörder som inte vi känner till?  
 
De definitioner vi har sett på folkbibliotekens webbplatser har generellt varit korta, 
vilket skiljer sig från den definition som Vassiliou och Rowley föreslår i sin artikel som 
vi har presenterat ett flertal gånger i denna uppsats. Däremot har vi sett en likhet mellan 
hur folkbiblioteken och hur Vassiliou och Rowley har valt att lägga upp sina 
definitioner. Exempelvis har både Vassiliou och Rowley och folkbiblioteken valt att 
inleda med att jämföra e-boken med något kopplat till bok (det varierar från den tryckta 
boken, till en elektronisk bok och vidare till en text som utformas med hjälp av 
konceptet bok och de möjligheter som finns i den elektroniska miljön).  
 

6.3.1 Teknik 

I andra delen fokuserar Vassiliou och Rowley och de flesta folkbiblioteken som har 
språkbruksdefinitioner på teknik av olika slag. Vassiliou och Rowley tar upp olika 
tekniska funktioner som finns när man läser e-boken, som till exempel länkar eller 
bokmärken. Folkbibliotekens fokus ligger istället på vilka hårdvaror som en e-bok kan 
läsas på eller i. Vassiliou och Rowley menar att man bör vara försiktig med att nämna 
hårdvaror eftersom tekniker snabbt blir föråldrade eller inaktuella, vilket vi instämmer 
med. Däremot anser vi att det är av stor vikt att hårdvaror nämns i definitionen om 
definitionen i stort sett är det enda som finns om e-böcker på webbsidan. Om det finns 
mycket information utöver definitionen behöver det kanske inte räknas upp olika 
hårdvaror i definitionen. Vi har haft funderingar över om folkbiblioteken reflekterar 
över de hårdvaror de nämner. När folkbiblioteken väljer att ha med hårdvaror i sina 
definitioner menar vi att det kan vara av intresse för dem att se över vilka hårdvaror som 
är aktuella. Vi undrar om detta är något de gör eftersom en hel del fortfarande tog med 
handdator bland deras exempel. Handdatorn dök inte upp som ett alternativ bland de 
som läser e-böcker i Svenskarna och Internet 2013. Vi har inte heller hittat någon 
statistik på hur många procent av Sveriges befolkning som äger en sådan.  Kanske är 
folkbibliotekens tanke med detta att de inte vill stänga ute de som fortfarande använder 
en handdator.  
 
Vi anser dock att de kanske borde vara uppmärksamma på vilka tekniker som är 
aktuella. Om de vill ange olika hårdvaror som en e-bok kan läsas på skulle en idé kunna 
vara att nämna tekniker som så många användare som möjligt har. Detta eftersom som 
tidigare nämnt folkbiblioteken har en tendens att inte nämna alla tekniker som är 
möjliga utan två, tre stycken. Särskilt relevant tycker vi att det är om definitionens 
funktion delvis är att ge personer som är nyfikna insikt, att då ge exempel på hårdvara 
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som de redan äger tror vi kan minska tröskeln till att prova på att låna en e-bok. 
Problemet blir mindre om folkbiblioteket har utförligare information på resten av 
webbsidan om e-böcker, dock har inte alla det. Kopplingen till en aktuell hårdvara görs 
med datorer eftersom 100 % av de som anger åtminstone en hårdvara nämner dator, det 
är den populäraste hårdvaran att läsa e-böcker på i Sverige och 90 % av befolkningen 
över 18 har tillgång till en dator (Findahl 2013, s. 9, 53). I Svenskarna och internet 2013 
anges däremot att 31 % av Sveriges befolkning har tillgång till en surfplatta, dock anges 
de inte som ett exempel i 71% av folkbibliotekens språkbruksdefinitioner. På många 
folkbibliotek nämns inte en teknik som drygt en tredjedel av svenska befolkningen har 
tillgång till. Vi anser att det kanske skulle vara av relevans för folkbiblioteken att ange 
detta oftare.  
 
Samtidigt är det kanske inte helt självklart att alltid gå efter hur många personer som har 
något. Nästan alla de som är över tolv år i Sverige har en mobil och drygt två tredjedelar 
en smartphone (Findahl 2013, s. 16). När folkbiblioteken använder smartphone i sin 
definition anser vi att det kan finnas en risk att de som har en mobil som ändå klarar av 
att hantera e-böcker inte inser att det är en möjlighet. Dock av de personer som läser e-
böcker är det bara 9 % som läser i sin mobil (Findahl 2013, s. 53). Av någon anledning 
väljer många att inte läsa i en mobil. Om det skulle vara på grund av att det inte är 
exemplariskt att läsa i en mobil kanske det ger ett negativt intryck för de som testar på 
att läsa en e-bok i en mobil. Enligt OECDs rapport är mobilen mindre populär eftersom 
den har en liten skärm och ljus som tröttar ut ögonen. Problemen ses särskilt när någon 
läser en längre stund eller fokuserat (OECD 2012, s.17).  
 
Läsplattan är också en intressant punkt. Den nämns i drygt 79 % av definitionerna men 
bara drygt 1 % av den svenska befolkningen över tolv år har tillgång till en sådan 
(Findahl 2013, s. 53, 67). Å andra sidan är den gjord specifikt för e-böcker och om man 
inte läser e-böcker varför skulle man äga en innan man börjar läsa en e-bok för första 
gången. Det är inte hur enkelt som helst. Om definitionen mestadels är för att ge en bild 
av vad en e-bok innebär är det en bra idé att ha med läsplattor eftersom de är gjorda 
specifikt för att hantera e-böcker.  
 

6.3.1.1 Definitioner är en färskvara när de innehåller teknik. 
 

Men som Vassiliou och Rowley menar är det aktuellt att ha färsk information (2008, s. 
363-364). I vårt fall gäller detta speciellt när hårdvaran nämns i definitionen. Eftersom 
informationen och/eller definitionen finns på en webbplats borde möjligheterna att 
uppdatera informationen vara godare än om de hade valt att förmedla dem via en tryckt 
form. Kopplat till detta så har vi inte funnit att de ofta anger när de senast uppdaterat 
webbsidan. Detta kan som vi presenterade i litteraturgenomgången riskera att ge 
intrycket av att webbsidan är inaktuell om informationen också ger intryck av att vara 
gammal (Englund Hjalmarsson & Guldbrand 2012, s. 185-186).  
 

6.4 Språk 

Vi upplever inte att definitionerna består av några svårförstådda eller komplicerade ord. 
Det visar på en möjlig tanke hos bibliotekarierna eller de som genererar definitionen att 
de velat få så stor målgrupp som möjligt att förstå definitionen. Det finns naturligtvis en 
risk att vi efter att ha studerat inom området B&I ser saker som självklara som inte är 
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det för alla. Detta kopplar vi även till en av de sakerna som Næss nämner, nämligen att 
när man kommunicerar med någon man känner sedan tidigare är det mindre risk för 
missförstånd eftersom kommunikationen tolkas genom tidigare samtal (Næss 1992, s. 
16-17). När bibliotekarierna då ska kommunicera med människor som de inte vet vilken 
förförståelse de har kan det vara bra att göra ett grundligt förarbete så att språket och 
innehållet blir rätt och webbsidan fyller sin funktion (McGovern & Norton 2002, s. 82; 
Hong, Landay & Van Duyne 2006, s. 350). Det blir problematiskt för folkbiblioteken att 
använda sig av ett medium som behöver ett fokus på en eller ett par målgrupper,  
eftersom de själva är till för allmänheten och webbplatsen behöver begränsade 
målgrupper för att de ska kunna vara användbara för besökaren. Det sker dock en 
naturlig avgränsning i målgruppen för folkbiblioteken, eftersom de i första hand 
fokuserar på sin kommuninvånares behov. Det finns däremot naturligtvis skilda behov 
även inom kommunerna, vilket gör det av fortsatt intresse för oss att undersöka om de 
på något sätt har anpassat sin existerande e-boksdefinition till andra alternativa språk de 
har på sin sida. 
 
Vi har under kodningen undersökt om folkbibliotekens webbplatser har haft någon 
anpassning av sin e-boksdefinition antingen genom en lättlästversion eller översatt till 
andra språk. Vad vi faktiskt kunde se i sammansättningen av vårt empiriska material var 
att om det fanns information i en lättläst version eller annat språk var den mer generell 
till innehållet. Vi hade bara ett folkbibliotek som vi kunde se som hade en översättning 
ej gjord av en översättningstjänst av deras e-boksdefinition. Denna var på finska (Fb. 
139). Detta såg vi genom att vi själva använde oss av en översättningstjänst eftersom vi 
inte kan alla språk. Vi är medvetna om att det kan ha blivit inkorrekt. Vi försökte 
motverka detta genom att översätta hela texten i översättningstjänsten, vi översatte 
specifika ord som e-bok och bibliotek som vi sedan sökte igenom informationen på det 
andra språket med. Från det biblioteket vi hittade en definition på finska tog vi också 
relevanta ord från.  
 
Vi trodde i början av våra studier att vi skulle se fler definitioner på andra språk. Bland 
annat av den anledningen att i de fall de har Elib har de tillgång till deras utbud som 
delvis är på andra språk. Det fanns många fler webbplatser som hade implementerat en 
översättningstjänst. Det var totalt 30 stycken webbplaster som hade gjort detta. En del 
webbplatser varnar att det kan bli konstigheter i denna översättning. Det stämmer 
överens med vad Hong, Landay och Van Duyne skriver. Varför det ser ut som det gör 
på folkbibliotekens webbplatser kan vi bara spekulera på. Vi tror att det kan bero på en 
kombination av tidsbrist och ekonomiska aspekter som gör att biblioteken istället har 
valt att ta översättningstjänstalternativet framför det andra alternativet. Den kan också 
finnas där för att de delar webbplats med kommunen och den använder tjänsten. Vi vet 
helt enkelt inte, om vi spekulerar utifrån vad vi har sett vet vi inte om 
översättningstjänster alltid kommer att vara ett mindre bra alternativ till en översättare. 
Det är mycket möjligt att mjukvaran den baseras på kommer att kunna förbättras med 
tiden. Människan är inte perfekt och det vi skapar är inte heller perfekt men vi har båda 
potentialen att bli bättre. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån den nu avslutade studien har vi fått tankar på vad som skulle kunna vara 
intressant för vidare forskning. Ett möjligt forskningsområde skulle kunna vara att se 
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hur användare tolkar samt ser på olika e-boksdefinitioner. Eller med en annorlunda 
ingång se hur väl olika sidor med information och/eller instruktioner om e-böcker 
fungerar. Det skulle också vara intressant att se hur bibliotekarierna (eller andra som 
skriver på webbplatsen) tänker och har tänkt runt de definitioner de har på sin 
webbplats. Hur ser arbetsprocessen och arbetsvillkoren ut? En studie koncentrerad på de 
termer som används för navigationen på folkbiblioteks webbplatser i stil med 
McMenemys undersökning skulle vara intressant. Vi tittade på en begränsad del av de 
olika webbplatserna och det skulle vara spännande att se hur det är överlag. Finns det 
något samband mellan hur länge biblioteken har erbjudit en tjänst och hur mycket 
variation det finns på namnen? En reproduktion av vår undersökning skulle om några år 
vara intressant för att se om det skett någon förändring till exempel om de fortfarande 
finns en koppling till bok och har de fortfarande samma hårdvaror uppradade som vi har 
noterat? 
 

7. Slutsatser  

 
Vi har inte kunnat se någon officiell eller på annat sätt allmängiltig definition av ordet 
e-bok. Därför har vårt syfte varit att studera hur folkbiblioteken själva har definierat 
ordet e-bok då de försöker förklara och förmedla detta till sina användare. Särskilt som 
teknik i allmänhet är i ständig utveckling och det experimenteras med vad en e-bok kan 
innebära. Vårt syfte är också att se hur den information och/eller definition presenteras i 
den kontext som deras alternativa förmedlingsväg folkbibliotekets webbplats ger.  
 
Första delen av vårt syfte rör eventuella mönster vi har kunnat se i folkbibliotekens e-
boksdefinitioner. Vi har inte sett ett mönster av att folkbiblioteken som har ingått i 
studien har använt sig av samma gemensamma definition. Det enda som kan sägas med 
säkerhet är att de definitioner som har studerats generellt består av liknande element 
eller upplägg med varandra. Dessa kombineras oftast på sådana sätt att de inte kan ses 
som ett direkt citat av varandra, utan definitionerna har oftast formulerats till en viss 
grad av varje folkbibliotek. Däremot har vi utifrån vårt empiriska material sett att de e-
boksdefinitioner som tenderar att finns på folkbibliotekets webbplatser ofta följer det 
upplägg som vi har sett i vår bakgrund och litteraturgenomgång.  
 
Med det menar vi att folkbiblioteken när de har definierat e-bok ofta har börjat med att 
koppla till bok på något sätt. I början av definitionen brukar det även tas upp den 
elektroniska/digitala aspekten hos e-böcker. I den andra delen av definitionen brukar 
hårdvaror som kan användas för att läsa en e-bok på eller i tas upp.  
 
Vi har utformat en teoretisk ram som till största delen är baserad på Arne Næss och 
hans filosofiska tankar runt definitioner. Utifrån den har vi tolkat att en stor majoritet av 
folkbibliotekens definitioner har varit språkbruksdefinitioner. 
 
Vi har även sett att folkbiblioteken tenderar att presentera informationen och/eller 
definitionen på deras webbplats genom att placera det under utbudet i allmänhet eller 
bara tillsammas med andra digitala tjänster. Däremot finns det en viss nyansering i 
termer som användes för att utföra detta mellan olika folkbiblioteks webbplatser.  
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Definitionens placering på webbsidan där information om e-böcker fanns var i stor 
majoritet överst i textstycket om e-böcker. Det var även oftast bland det första man såg 
när man kom till webbsidan, vilket kan tyda på att folkbiblioteken ser det som viktig 
information.  
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8.1 I författarnas ägo 

Screen dumpar av webbsidorna med en e-boksdefinition från de folkbibliotek vi 
undersökt.  
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Bilaga 1: Instruktioner till kodschema 

 
Datum: 

Detta ska så utskrivet på själva webbplatsens webbsida som vi tar info och analyserar 
text från, vi ska inte gå in och kolla i CSS eller XHTML eller liknande. 
 
Först ska sidan med e-boksdefinitionen noteras, (d: xxxx-xx-xx) om det inte finns ett 
senast uppdaterat datum markeras detta med 0. 
 
Om det inte finns en sida med e-boksdefinition så noteras senast uppdaterat datum för 
huvudsidan med information om e-böcker istället ex: h: xxxx-xx-xx (första sidan man 
kommer till med e-bok). Om inte detta finns markeras det även här med 0. 
 
Screen dump: 

Ta en screen dump på alla de sidor med definition av e-bok. Spara som .png. 
 
Gemensam webbplats: 

Har en webbplats en gemensam webbplats med ett bibliotek som redan kodats: referera 
i listan till biblioteket som kodats tidigare och gå vidare till nästa bibliotek som 
slumpats fram. 
 
Vilken typ av information tas upp när folkbibliotek definierar e-böcker: 

 
Om information rörande e-bok är antingen direkt kopplad till e-bok i den form att den 
nämns i någon form eller kopplas till tidigare stycke där den nämns, hör texten i fråga 
till bibliotekets avgränsning/definition av e-bok. Definitionen gälls tills den avbryts eller 
avslutas när annan information som inte är definition till e-bok kommer in. 
 
Om informationen som tas upp av folkbiblioteket inte har några direkta kopplingar till 
e-bok utan bara är informerande av de olika typer av elektronik/digital som godkänns, 
gälls detta inte som bibliotekets försök till avgränsade/definierande av termen e-bok. 
Information om hur man lånar en e-bok ser vi inte heller som en definition. 
 
Vad vi ser som en definition utifrån teoridelen: 

 
Stipulativ definition: 
Biblioteket säger vad en e-bok är i specifikt det sammanhanget. ex: för oss (eller 
liknande)… 
Språkbruksdefinitioner: 
Biblioteket ger en beskrivning av vad en e-bok är. 
Väsensdefinitioner: 
säger att något är väldigt karakteriserande för saken ex: det är demokratins väsen att 
man inte åtlyder någon annan herre än lagen(Næss 1992, s. 35). 
Ostensiv: 
saken/föremålet pekas ut. 
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Flera versioner av en definition på e-bok: 

Om ett folkbiblioteks webbplats har mer än 1 definition på sin egen webbplats så ska de 
kodas under samma biblioteksnummer, men i separata kodscheman, eftersom de ska 
kunna gå att se de olika definitionernas variationer och djup. 
 
Men om en definition finns både på en egen och en gemensam webbplats ska man se 
över om den gemensamma har kodats tidigare och vid det fallet referera dit. Om det inte 
finns en tidigare kodning på den gemensamma webbplatsen så kodar man den under 
samma nummer som de egna men i separata kodscheman. 
 
Ingen definition på e-bok: 

Om definition på e-bok inte finns ska ända information om webbplatsen, datum, om de 
har information om e-böcker i övrigt, relaterat material på startsida och sidan med e-bok 
noteras ner i ett kodschema.     
 
Språk: 

 
Google Translate: 
När webbplatsen själv har kopplat sig till Google translate. Vi ser via en ikon eller logga. 
  
Språkalternativ: 
Bibliotekets webbplats finns på olika språk. För oss är det aktuellt om det på dessa sidor 
finns definition av e-bok (via till exempel flaggor eller namnen på språken uppskrivna) 
 
Ord vi har hittat än så länge på alternativa språk: 
Finska: E-kirjat, eBook, sähkökirja, 
 
Lättläst: 
Om det finns information e-bok skrivet på ett förenklat sätt utöver den “vanliga” texten. 
 
Precis: 
Finns det meningar eller ord som kan tolkas på flera sätt som kan leda till missförstånd 
uppstår? Kolla screen dumpen. 
 
Flertydighet: 
Är att ett ord har skilda betydelse. ex död som tidigare sågs som när hjärtat stannat men 
idag kopplas det för läkare istället till att hjärnan är utslagen. Vi markerar när vi inte vet 
vilken av ordets betydelser som är avsändarens intention. 
 
Hur vi ser på ordet bok för kodning: 

Om de på något sätt nämner bokens fysiska aspekter till exempel att det är en bok som 
överförts till elektroniskt format så ska den kodas som 1 Kodex och 5.4 Bok. Om ordet 
bok nämns utan koppling till fysiska aspekter så ska den endast kodas som 5.4 Bok. 
 
Exempelvis: en bok i digitalt format. 
Annat ex: Du kan låna böcker på elektronisk väg. 
 
 

 

http://www.elib.se/library/default.asp?lib=32
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Länkar: 

De ska vara i samband med definitionen inte i en float på sidan eller långt från 
definitionerna i övrigt 
 
Länkarna ska antingen gå direkt till en definition eller där man direkt kan låna e-böcker 
(en katalog). 
Har man markerat en hänvisande länk behöver dessa inte också markeras som länk till 
annan sida, utan en länk markeras bara 1 gång var. 
 
Format: 

När e-bok beskrivs som en bok i elektroniskt format koda format som 4.2 format 
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Bilaga 2: Kodschema 

 

Gör en screen dump av sidan där definitionen finns 
 
Bakgrund: 
1 Kod Datum  
2 Uppdatering 
 
Kodare: 
1 Kajsa 
2 Kristina 
 
Bibliotek/en 
1 Folkbiblioteken har en egen webbplats. 
2 Folkbiblioteket delar en webbplats med andra kommuner 
3. Folkbiblioteket har ingen webbplats 
 
E-böcker 
1. Har definition på e-böcker 
2. Har definition och information om e-böcker 
3. Har information om e-böcker men ingen definition 
4. Har inget om e-böcker 
 
Plats för definitionen: 
1 Egen sida 
2 Hänvisas till information om e-böcker på annan sida 
    2.1 Elib 
        2.1.1 Elibs startsida 
        2.1.2 Vanliga frågor och svar 
    2.2 Annan webbplats 
3. Länk från sidan 
    3.1 Elibs startsida 
    3.2 Vanliga frågor och svar (Elib) 
    3.3 Bibliotekskatalog 
    3.4 Annat (Elib) 
    3.5 Annat 
4. Plats på webbplats 
    4.1 Relaterat material startsida 
        4.1.1 Digitala tjänster 
        4.1.2 Fysiska medier 
        4.1.3 Allmänt utbud 
        4.1.4 Annat 
    4.2 Relaterat material på sidan med e-bok 
        4.2.1 Digitala tjänster 
        4.2.2 Fysiska medier 
        4.2.3 Allmänt utbud 
        4.1.4 Annat 
        4.1.5 Är det enda på sidan 
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5. Var 
5.1 Var på skärmen finns definitionen 
    5.1.1 Above the fold 
    5.1.2 Mitten 
    5.1.3 Långt ned 
5.2 Var i e-boksstycket finns definitionen      
    5.2.1 Början 
    5.2.2 Mitten 
    5.2.3 Sist 

Innehåll: 
1. Språk 
    1.1 Google Translate 
    1.2 Språkalternativ (via till exempel flaggor) 
    1.3 Lättläst 
2. Definition 
        2.1 Typ av definition 
            2.1.1 Stipulativ definition 
            2.1.2 Språkbruksdefinition 
            2.1.3 Väsensdefinition 
            2.1.4 Ostensiv definition 
         
3. Precisions behov 
        3.1 Oprecis 
        3.2 Flertydighet 
 

Vilken typ av information tas upp när folkbibliotek definierar om e-böcker: 
 
1 Koppling till kodex 
 
2. Koppling till att den är elektronisk/digital 
    2.1 digital 
    2.2 elektronisk 
    2.3 online 
 
3 Koppling till hårdvara 
    3.1dator 

3.2 mobil 
3.3 surfplatta 
3.4 läsplatta 
3.5 handdator 

 
4. Koppling till mjukvara 
    4.1 läsarprogram 
    4.2 format 
        4.2.1 EPUB  
        4.2.2 PDF 
 
5. Koppling till innehåll 

5.1 Text 
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5.2 Dokument     
5.3 Fil 
5.4 Bok 
5.5 Objekt 
5.6 Multimedia 

5.6.1 bilder 
5.6.2 video 

5.7 Material 
 
6. Erhållande (ta emot)     
    6.1 nedladdning         
    6.2 låna 
 
7. Övrigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




