
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2009:58 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenters användning av elektroniska källor  
- en användarundersökning vid Växjö universitetsbibliotek  

 
 
 
 

Karin Petersson Stenberg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Författaren 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 



Svensk titel:  Studenters användning av elektroniska källor - en 
användarundersökning vid Växjö universitetsbibliotek 

 
 
Engelsk titel: Students’ usage of electronic resources - A user study at 

Växjö University Library 
 
Författare:  Karin Petersson Stenberg 
 
Kollegium:  3 
 
Färdigställt:  2009 
 
Handledare:  Gunnel Hessler 
 
Abstract: The purpose of this master’s thesis is to gain insights into 

students’ usage and attitudes towards electronic articles and 
electronic books and how students feel about a change from 
print collections to digital collections at Växjö University 
Library. The main questions are: How do different groups of 
students use the library collections of electronic articles and 
electronic books? What factors influence the usage of the 
library collections of electronic articles and electronic books 
among students? What are the students’ experiences of 
reading electronic books in comparison with reading print 
books? What would different groups of students think if the 
literature they need for their studies were purchased in 
electronic form instead of print? To answer the questions a 
user study was carried out at Växjö university library. A web 
survey was sent to students that had a library card and an 
email address registered at the library. The result shows that 
a majority of the students had used the electronic articles but 
only a third had used the electronic books. The most 
important factor for users of electronic articles and electronic 
books was the ability to access them at home and around the 
clock. Many respondents complained about the difficulty of 
reading text on a computer screen, and 64 percent preferred 
to read print books, but 62,7 percent could accept to use 
electronic books instead of print books and 50,9 percent 
liked the idea of electronic textbooks instead of print 
textbooks at the library.   
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1 INLEDNING 
 
Inom den akademiska världen har elektroniska texter ökat i antal och i många fall ersatt de 
tryckta texterna. Det är något som jag tydligt upplevt både i min roll som student vid olika 
utbildningar och i min roll som anställd på ett universitetsbibliotek. Som distansstudent har 
jag uppskattat de elektroniska texternas lättillgänglighet, att man har tillgång till dem från 
vilken dator som helst, men samtidigt har jag upplevt svårigheter med att läsa texterna på 
skärmen. Jag har förvånats över att det finns de som uppger att de utan problem läser hela 
skönlitterära böcker på skärmen. Finns det de som lika enkelt läser facklitteratur på skärmen? 
Kanske är det lättare att läsa en lång elektronisk text när man inte behöver lära in den och 
använda den i sina studier. För att kunna ta till mig en elektronisk text vill jag helst skriva ut 
den och därmed omvandla den till ett pappersdokument att hålla och behålla. För mig är en 
utskrift också lättare att arbeta med än tryckta böcker och tidskrifter från biblioteket eftersom 
man kan göra anteckningar och understrykningar i en utskriven text. Samtidigt känns det 
onödigt och svårt att skriva ut all elektronisk text jag behöver. Dessutom är inte all text möjlig 
att skriva ut. Hur gör andra studenter och hur är det för dem att läsa facklitteratur på skärmen?  
 
1.1 Bakgrund 
 
Högskole- och universitetsbibliotek har som uppdrag att i första hand stödja utbildning och 
forskning på det lärosäte de tillhör och deras primära målgrupp är studenter, forskare och 
lärare på det lärosätet.1 Om man ser till antal är studenter den stora gruppen användare för 
biblioteken. 
 
Att tillhandahålla böcker, tidskrifter och annat material till användarna är ett sätt för 
biblioteken att vara ett stöd för utbildning och forskning. I ”Den första uppgiften”, en rapport 
som sammanställts på uppdrag av BIBSAM, beskriver Gellerstam hur högskolebibliotekens 
samlingar förändrats. Under 1990-talet har biblioteken omformats till ”hybridbibliotek” som 
både innehåller tryckta samlingar och elektroniska resurser som är tillgängliga över nätet. 
Tryckta tidskrifter och referensverk har delvis ersatts av elektroniska versioner.2 I Gellerstams 
rapport finns också förslag på en utveckling av elektronisk kurslitteratur och andra 
läromedel.3 Enligt en enkätundersökning som genomfördes 2001 bland landets nästan fyrtio 
högskolebibliotek hade studenter och lärare tillgång till databaser och elektroniska tidskrifter 
på samtliga bibliotek och 30-60 % av bibliotekens förvärvsbudgetar användes till elektroniskt 
material.4 Utvecklingen har fortsatt i samma riktning. Statistik visar att forskningsbibliotekens 
samlingar till 73 % bestod av elektroniskt material i slutet av 2006. Samma år fördubblades 
användningen av elektroniska böcker och användningen av fulltextdokument i databaser låg 
på en hög nivå på forskningsbiblioteken. Det finns dock en viss osäkerhet i den här sortens 
användningsstatistik eftersom den bygger på information från databasernas leverantörer.5 Det 
kan ligga i deras intresse av att ge en positiv bild. Dessutom är det svårt att veta hur olika 
grupper använder det elektroniska materialet.  
 
För att kunna vara ett stöd för studenter i deras utbildning är det en fördel om forsknings-
biblioteken känner till hur studenter använder bibliotekens samlingar. Med en utveckling där 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån 2007, s. 9. 
2 Gellerstam 2001. 
3 Ibid., s. 10. 
4 Ibid., s. 8. 
5 Statistiska centralbyrån 2007. 
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man i högre grad övergår till elektroniska resurser är det betydelsefullt att veta hur studenter 
använder det elektroniska materialet. Biblioteksbarometern 2000 visade att studenters 
användning av bibliotekens elektroniska resurser är ojämnt fördelad mellan olika utbildningar 
och att utbudet är relativt okänt för många.6 I en senare biblioteksbarometer visas en ökad 
användning av databaser bland studenter, men då vände man sig endast till studenter som 
studerade på kandidat- eller magisternivå.7  
 
Jag arbetar med förvärv på Växjö universitetsbibliotek som är ett av de forskningsbibliotek 
som i hög grad ökat andelen elektroniskt material i sina samlingar. Antalet elektroniska 
tidskrifter på biblioteket har ökat från drygt 4800 i december 2000 till ca 12500 under 2008.8 
Inköp av elektroniska tidskrifter har initierats av bibliotekets personal och i vissa fall utifrån 
forskares önskemål. Det finns också en strävan hos biblioteket att ersätta tryckta tidskrifter 
med elektroniska tidskrifter när det är möjligt. Under 2000-talet har biblioteket också börjat 
förvärva elektroniska böcker och inköp har nästan helt byggt på initiativ från personalen. I 
några få fall finns kursreferensexemplar i elektronisk form istället för tryckt form och under 
2008 har enstaka önskemål om elektroniska böcker kommit från forskare och studenter. Med 
undantag från några få boktitlar samt vissa referensverk har det inte funnits en strävan att 
ersätta tryckta böcker med elektroniska böcker och i vissa fall finns titlar i både tryckt och 
elektronisk form. Det är något som kanske kommer att förändras. Att både köpa tryckt och 
elektronisk version av samma titel innebär extra förvärvs- och arbetskostnader. En fördel med 
elektroniska böcker är bland annat att de har en betydligt kortare leveranstid än tryckta 
böcker. Det finns därför funderingar kring att förvärva e-böcker istället för tryckta böcker, 
främst när det gäller en del av kurslitteraturen och andra eftertraktade böcker.  
 
1.2 Problemformulering 
 
När man oreflekterat ersätter tryckta dokument med elektroniska dokument utgår man från att 
en text opåverkat kan förflyttas från ett medium till ett annat, att ett visst dokument är samma 
dokument oberoende av i vilken form det presenteras. David M. Levy, som är professor på 
Information School vid University of Washington menar att det vi kallar ett dokument i själva 
verket inte är ett ting utan flera olika ting. För ett elektroniskt dokument finns både en osynlig 
digital representation och det vi ser på skärmen. Om vi dessutom skriver ut texten skapar vi 
ytterligare ett ting. Till skillnad från tryckta dokument och böcker tillverkas dokumentet 
samtidigt som det läses och kan aldrig frigöras från tekniken som gör det möjligt att läsa det. 
Vissa elektroniska dokument publiceras dessutom och omvandlas till tryckta dokument.9 Om 
man utgår från att olika medium förändrar ett dokument kan en övergång från tryckt material 
till elektroniskt material antingen vara problematiskt eller innebära en förbättring för dem som 
ska läsa materialet. 
 
Växjö universitetsbibliotekets förvärv ska i så hög grad som möjligt vara användarstyrt enligt 
riktlinjerna,10 men de elektroniska böckerna och en stor del av de elektroniska artiklarna har 
köpts in utan att användarna tillfrågats. Det finns statistik som visar hur ofta någon gått in i 
fulltextdokument i de olika elektroniska tidskrifts- och boksamlingarna men statistiken säger 
inget om hur materialet används eller av vem. Det har varit få diskussioner kring vad det 
innebär för användarna när tryckta dokument ersätts med elektroniska versioner. I de fall 
                                                 
6 Biblioteksbarometern 2000. 
7 Biblioteksbarometern 2005.  
8 Växjö universitetsbibliotek 2001; Växjö universitetsbibliotek 2008c. 
9 Levy 2001, s. 148, 152. 
10 Växjö universitetsbibliotek 2000. 
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användarna har haft inflytande har det främst handlat om forskare och lärare. Studenternas 
syn på digitaliseringen och studenternas användning av de digitala dokumenten är relativt 
okänd.  
 
Studenterna är en stor och viktig användargrupp för Växjö universitetsbibliotek och 
biblioteket har byggts ut bland annat för att tillgodose studenternas behov av dator- och 
arbetsplatser. Att studenter i hög grad använder bibliotekets lokaler som mötes- och 
arbetsplats kan man lätt observera. Dessutom har två projekt på biblioteket initierats för att 
även på andra områden möta användarnas behov. Biblioteket har tidigare genomfört ett 
bemötandeprojekt där studenternas upplevelse av personalens bemötande undersöktes och 
under vårterminen 2008 undersöktes användarnas syn på bibliotekets webbplats. Däremot har 
inte studenternas syn på och användning av bibliotekets samlingar studerats tidigare. Att 
studenter lånar mycket böcker, framför allt kurslitteratur, och i hög utsträckning använder 
referensmaterial (framför allt kurslitteratur även i det fallet) är känt även om det inte är tydligt 
på vilket sätt de använder detta material. Deras användning av de elektroniska dokumenten är 
svårare att se och vilka tankar de har kring elektronisk text har inte undersökts. Det är särskilt 
viktigt att känna till det om man ersätter tryckt facklitteratur som studenterna behöver i sina 
studier med elektroniska versioner. Kanske finns det också skillnader mellan studenter på 
olika utbildningar. Det kan också vara bra att veta om yngre studenter har en annan syn på de 
elektroniska texterna än äldre studenter för att se framtida trender. Jag vill därför göra en 
användarundersökning kring de här frågorna med fokus på de grupper av studenter som 
använder Växjö universitetsbiblioteket. 
 
Användarundersökningen ska fylla två olika funktioner. Dels är den en del av denna 
magisteruppsats och dels är den en del i Växjö universitetsbiblioteks kvalitetsarbete. Den är 
både tänkt att vara ett bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen och att vara ett 
underlag för granskning och planering av universitetsbibliotekets förvärv av elektroniska 
resurser. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med undersökningen är att få en ökad kännedom om hur studenter 
som använder Växjö universitetsbiblioteket ser på och använder bibliotekets elektroniska 
artiklar och elektroniska böcker samt hur de ser på en digitalisering av bibliotekets 
bokbestånd. Det kan utvecklas vidare i följande frågeställningar: 
 

• I vilken omfattning och på vilket sätt använder olika grupper av studenter Växjö 
universitetsbiblioteks utbud av elektroniska artiklar och elektroniska böcker? 

 
• Vilka faktorer påverkar studenters användning av Växjö universitetsbiblioteks 

elektroniska artiklar och elektroniska böcker? 
 

• Hur uppger studenter som använder Växjö universitetsbibliotek att det är att läsa 
elektroniska böcker i jämförelse med att läsa tryckta böcker? 

 
• Vad tycker olika grupper av studenter som använder Växjö universitetsbibliotek om 

att facklitteratur som de behöver i sina studier köps in i elektronisk form istället för 
tryckt form?  
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1.4 Avgränsningar 
 
Den användargrupp som studeras är studenter som använder Växjö universitetsbibliotek. Icke-
användare studeras därmed inte inom ramen för denna uppsats.  
 
Jag har valt att endast vända mig till de studenter som är låntagare på universitetsbiblioteket i 
min undersökning trots att alla studenter som registrerat sig på universitetet har tillgång till 
bibliotekets elektroniska resurser, oavsett om de är låntagare på biblioteket eller inte. Motivet 
för denna avgränsning är att jag vill att respondenterna även ska ha erfarenhet av det fysiska 
biblioteket och dess samlingar samt haft möjligheten att välja mellan bibliotekets tryckta och 
elektroniska källor.  
 
Undersökningen avgränsas till elektroniska böcker, uppslagsverk och artiklar trots att det sker 
en digitalisering inom andra områden. Till exempel publiceras universitetets uppsatser endast 
i elektronisk form idag. För bara några år sedan fanns de enbart i tryckt form. Denna studie 
avgränsas också till det material som biblioteket aktivt förvärvar, med prenumerations- eller 
inköpskostnader, och där det kan uppstå val mellan elektroniskt och tryckt material. Däremot 
drar jag ingen gräns mellan det som endast finns i elektronisk eller tryckt form respektive det 
som är tillgängligt i båda formerna. Det kan finnas likvärdiga titlar inom de båda medie-
formerna trots att identiska titlar saknas. Dessutom vill jag inte bara undersöka hur det ser ut i 
dag utan också hur studenterna skulle vilja att det var. 
 
Studien är avgränsad till facklitteratur som studenterna använder i sina studier och utesluter 
därför den litteratur som studenterna läser på sin fritid och för nöjes skull. Dessutom handlar 
studien om den litteratur som biblioteket tillhandahåller, med de begränsningar som det 
innebär.  
 
1.5 Definitioner 
 
Det har varit svårt att hitta bra definitioner av elektroniska böcker och elektroniska artiklar 
och i den tidigare forskning jag refererar till förekommer få definitioner.  
 
Hernon et al. ger en definition av e-bok:  
 

An e-book comprises a digital body of content that is primarily text and has a defined scope. E-
books might be downloadable or Web-based, or require a special reading device. Downloadable e-
books require a software reader (e.g., from Adobe or Microsoft) to display content on hardware 
devices ranging from computers to personal digital assistants (PDAs) to cell phones. Web-based e-
books might be read when people are connected to the Internet.11  

 
Den definitionen beskriver hur elektroniska böcker tillgängliggörs men skiljer inte ut 
elektroniska böcker från andra elektroniska texter. 
 
I NE definieras e-bok, elektronisk bok, på följande sätt: ”digital motsvarighet till en tryckt 
bok läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning.”12 Det är en bred definition där man skiljer 
ut elektroniska böcker från andra elektroniska texter men undviker att gå in på vad som menas 
med en bok och avstår från att närmare beskriva hur e-böckerna tillgängliggörs.  
 

                                                 
11 Hernon, Hopper, Leach, Saunders & Zhang 2007, s. 3. 
12 Nationalencyklopedin 2009. 



 5

Jag väljer att använda en bred definition av elektroniska böcker utan att definiera begreppet 
bok. Med begreppen elektroniska böcker eller e-böcker menar jag böcker som i sin helhet 
presenteras i digital form och som kan läsas på en datorskärm. De e-böcker som tillgänglig-
görs via biblioteket ger begränsade möjligheter till utskrift och möjligheten varierar beroende 
på leverantör och förlag. 
 
Jag använder också begreppet elektroniska uppslagsverk för att särskilja de elektroniska 
böcker som har karaktären av uppslagsböcker, som till exempel Nationalencyklopedin. Det är 
uppslagsverk som presenteras i digital form och vars olika delar kan läsas på en datorskärm 
samt kan skrivas ut. 
 
Med begreppet elektroniska artiklar menar jag artiklar som presenteras i digital form och som 
kan läsas på en datorskärm samt kan skrivas ut. Jag gör inte skillnad mellan elektroniska 
artiklar som finns i en elektronisk tidskrift som i sin helhet kan nås via biblioteket webbplats 
och de elektroniska artiklar som tillsammans med referenser och abstracts är sökbara via en 
fulltextdatabas. 
 
1.6 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel där en genomgång av tidigare forskning 
presenteras. Jag redogör för studier som behandlar studenters användning av och syn på 
elektroniska tidskrifter och böcker. Dessutom beskrivs studier som handlar om att läsa 
elektronisk text samt studier som granskar om elektroniska böcker kan fungera som 
kurslitteratur. Resultatet av litteraturgenomgången används dels som ett stöd vid planeringen 
av den egna användarundersökningen och dels som en hjälp att sätta det egna resultatet i 
relation till tidigare forskning.   
 
Den teoretiska bakgrunden till min analys beskrivs i kapitel tre. Meyrowitzs teori om tre olika 
perspektiv att studera medier utifrån presenteras. Delar av teorin används för att skapa en 
analysmodell. 
  
I kapitel fyra beskrivs undersökningens val av metod och litteratur. Jag redogör för hur 
studien genomförts och granskar faktorer som kan påverka studiens representativitet, 
reliabilitet och validitet. Jag presenterar också den modell som inspirerats av Meyrowitz teori 
och som används som analysredskap. 
 
Resultatet av enkätundersökningen redovisas i kapitel fem. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning av bibliotekets elektroniska samling. De delar av resultatet som beskriver faktorer 
som påverkar studenters användning och syn på bibliotekets elektroniska artiklar och böcker 
analyseras utifrån analysmodellen i kapitel sex. 
 
Uppsatsens frågeställningar besvaras i kapitel sju med hjälp av undersökningens resultat och 
det som kom fram i analyskapitlet. Det egna resultatet sätts också i relation till tidigare 
forskning. Kapitlet avslutas med en reflektion över undersökningen och dess bidrag till 
Biblioteks- och informationsforskningen. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning i 
kapitel åtta. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Det finns många utländska studier som undersöker studenters användning av och syn på 
elektroniska tidskrifter och böcker. Av intresse för min undersökning är också studier som 
fokuserar på elektroniska böcker som kurslitteratur, elektronisk text och läsupplevelse samt 
studenters användning av bibliotekets samlingar. Mycket forskning inom ämnet har funnits 
tillgängligt via LISA (Library and Information Science Abstract), men också via andra 
databaser. Jag har även hittat nya källor genom att granska artiklarnas källförteckningar. 
Svenskt material har sökts i LIBRIS, Artikelsök och uppsatsdatabaser. Jag har funnit få 
svenska undersökningar. Nedan följer en genomgång av tidigare forskning. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning. 
 
2.1 Studenters användning av bibliotekets samlingar 
 
Biblioteksbarometern 2000 och 2005 visar hur studenter, lärare och doktorander vid Lunds 
universitet använder och ser på biblioteket. Enkäter skickades ut till användarna i april 2000 
och besvarades av 779 studenter som studerade på olika nivåer.13 Hösten 2005 genomfördes 
ytterligare en enkätundersökning och denna gång deltog 940 studenter som läste kandidat- 
eller magisterkurser. Biblioteksbarometern 2000 visade att studenterna i hög grad köpte sin 
kurslitteratur och Biblioteksbarometern 2005 visar samma tendens. Om böckerna fanns 
tillgängliga på biblioteket så lånade studenterna dem, men kurslitteraturen fanns oftast inte i 
vare sig elektronisk eller tryckt form på Lunds universitetsbibliotek. För studenterna var 
kurslitteratur och aktuell litteratur inom deras ämne de viktigaste samlingarna på biblioteket. 
När de tillfrågades om digitalt material var elektroniska fulltextartiklar mycket viktiga och 
viktigare än elektronisk kurslitteratur. Två av tre studenter i Biblioteksbarometern 2005 hade 
använt bibliotekets digitala tjänster under 2005.14  
 
2.2 Studenters användning av och syn på elektroniska tidskrifter 
och böcker 
 
Dilevko och Gottlieb genomförde 2001 en webbaserad enkätstudie bland studenter vid 
University of Toronto för att undersöka i vilken grad universitetsstuderande väljer att använda 
tryckta källor i samband med inlämningsuppgifter trots att det finns elektroniska resurser 
tillgängligt. Enkäten fanns tillgänglig på universitetsbibliotekets webbplats under ett par 
månader och 394 studenter valde att delta i undersökningen. De fann att en tredjedel föredrog 
tryckta tidskrifter bland annat för att de elektroniska tidskrifterna saknade en del av den 
information som de tryckta versionerna innehöll och att de oroade sig för att det skulle saknas 
nummer eller att tidskrifterna inte alltid skulle vara tillgängliga när de behövs. Vissa menade 
att det var billigare att kopiera en tryckt artikel än att skriva ut den elektroniska. De flesta 
föredrog tryckta böcker framför elektroniska böcker. Många respondenter gjorde skillnad 
mellan elektroniska tidskrifter och elektroniska böcker och menade att elektroniska böcker var 
för ansträngande att läsa på skärmen och för dyra att skriva ut. En tryckt bok kan dessutom 
läsas överallt. Samtidigt menade vissa studenter att elektroniska versioner sparar tid genom de 
sökningar de möjliggör, att man kan söka efter enstaka ord och att man kan klippa och 
klistra.15  
 
                                                 
13 Biblioteksbarometern 2000, s. 9, 20. 
14 Biblioteksbarometern 2005. 
15 Dilevko & Gottlieb 2002. 
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Enligt Serotkin, Fitzgerald och Balough föredrar studenter elektroniska tidskrifter framför 
tryckta samtidigt som de elektroniska tidskrifterna innebär vissa problem när det gäller 
stabilitet och tillgänglighet. I en fokusgruppsstudie vid Saint Francis University undersöktes 
studenters användning av och syn på nya elektroniska tidskrifter som biblioteket förvärvat 
utan tryckta motsvarigheter under 2002. 71 studenter, som delades in i fyra fokusgrupper, 
deltog i undersökningen. Studien visade att studenterna föredrog elektroniska tidskrifter 
eftersom de ansåg att det gick snabbare och var enklare att använda dem och att man kunde 
hitta granskade (peer-reviewed) artiklar. Dessutom hade studenterna möjlighet att skriva ut 
dem gratis och kunde därmed undvika kopieringskostnader. De hade dock vissa svårigheter 
med att lära sig att söka efter artiklar i olika databaser.16 
 
Condic genomförde 2002 en enkätstudie bland pedagogikstudenter vid Oakland University 
för att undersöka deras preferenser och ge biblioteket ett instrument i samband förvärv. 243 
studenter svarade på enkäten. Resultatet visade att en majoritet av studenterna föredrog inköp 
av elektroniska resurser. Vid jämförelser mellan tryckta böcker, tryckta tidskrifter och 
elektroniska källor uppgav 52 % att de föredrar att biblioteket köper in elektroniska 
tidskrifter. Minst attraktivt var tryckta tidskrifter, endast 7 % valde det alternativet. Studien 
visade ett samband mellan användarundervisning och användning av och inställning till de 
elektroniska tidskrifterna. De studenter som genomgått biblioteksundervisning föredrog de 
elektroniska tidskrifterna i högre grad.17 
 
Inom vårdutbildningar har elektroniska resurser blivit ett vanligt inslag enligt Appleton. 2003 
utfördes en undersökning bland barnmorskestudenter vid Edge Hill College i Liverpool. 
Studenterna hade genomgått en kurs i informationssökning bestående av tre två timmar långa 
workshops som bland annat innebar att de fick lära sig att använda elektroniska böcker. I en 
fokusgrupp undersöktes sedan hur tio barnmorskestudenter använde och såg på elektroniska 
böcker i samband med studierna. Under perioden då de använde elektroniska böcker i 
samband med informationssökningskursen var de positiva till dem, men i fokus-gruppen 
framkom fler nackdelar än fördelar. Fördelarna med elektroniska böcker var bland annat att 
de var tillgängliga hemifrån och att de gav möjlighet till att ta reda på om böcker var 
intressanta att läsa i tryckt form. Bland nackdelarna fanns att de var tidsödande och svåra att 
använda och svåra att söka efter. Gruppen betraktade elektroniska böcker som något helt 
annat än tryckta böcker och ville kunna söka elektroniska böcker på samma sätt som de söker 
elektroniska artiklar.18 
 
I en studie vid San Jose State University 2004 undersökte Liu forskningsstuderandes 
användning av tryckta och elektroniska resurser och fann skillnader mellan olika discipliner. 
133 studenter besvarade en enkät som delades ut på universitetet. Gemensamt för de olika 
disciplinerna var att ca 80 % ”alltid” eller ”ofta” skrev ut elektroniska dokument. Resultatet 
visade också att respondenterna föredrog en blandning av tryckta och elektroniska resurser.19 
 
Under hösten 2004 genomfördes en enkätundersökning vid College of Mount St. Joseph. 105 
studenter svarade på frågor om deras användning av och syn på elektroniska böcker. Studien 
visade att många kände till de elektroniska böckerna men att endast 39 % använde dem. De 
vanligaste anledningarna till att man inte använde dem var (uppräknade efter frekvens med 
det mest frekventa svaret först): att man inte kände till dem, att man föredrar tryckt form, att 
                                                 
16 Serotkin, Fitzgerald & Balough 2005.  
17 Condic 2004. 
18 Appleton 2004. 
19 Liu 2006. 
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det är ansträngande att läsa på skärmen, att man inte behövt använda dem och att de inte är 
tillgängliga. Bland dem som använde de elektroniska böckerna läste 44 % direkt från 
skärmen, 34 % skrev ut och 22 % gjorde både och. En majoritet av respondenterna kunde 
tänka sig att använda elektroniska böcker i framtiden och 89 % kunde tänka sig att göra det 
om boken inte fanns i tryckt form. 66 % föredrog tryckta böcker och 34 % föredrog 
elektroniska böcker. Studenterna fick ange skäl till varför de föredrog elektroniska böcker 
respektive tryckta böckerna. Fördelar med elektroniska böcker var deras tillgänglighet (att 
man kan nå dem när som helst och var som helst), att man slipper köpa böckerna, att man kan 
skriva ut, att man lättare kan läsa koncentrerat och förstå texten samt att man slipper bära 
tunga böcker. Bland fördelarna med tryckta böcker fanns också tillgänglighet och att det är 
lättare att läsa koncentrerat och att förstå texten, men även: att man slipper datorproblem, att 
man slipper läsa på skärmen och att man uppskattar den tryckta bokens fysiska aspekter.20 
 
Enligt Levine-Clark har elektroniska tidskrifter blivit populära bland biblioteksanvändare 
samtidigt som elektroniska böcker inte nått samma framgång. Universitetsbiblioteket vid 
University of Denver genomförde en enkätstudie 2005 för att undersöka studenters och 
personals kännedom om, användning av och syn på elektroniska böcker. 2067 besvarade en 
webbenkät på bibliotekets webbplats. 69 % av respondenterna var studenter. Undersökningen 
visade att många respondenter inte kände till de elektroniska böckerna och att vissa 
efterfrågade användarundervisning för att lära sig att använda dem. Av användarna var det få 
som brukade läsa en hel elektronisk bok och många menade att det är svårt att läsa längre 
texter på skärm. Användarna fick ange olika skäl till varför de valde att läsa en elektronisk 
bok. 55,4 % av dem som svarade på frågan valde alternativet ”electronic books allow for 
easier searching of the text”, 42,3 % valde ”working from home makes it difficult to get to the 
library” och 40,2 % valde ”no print version of book available”.21 En majoritet av respon-
denterna skulle i de flesta fall välja tryckta böcker men 80 % föredrog en kombination av 
tryckt och elektroniskt. Endast 7,1 % av användarna svarade att de läser en hel elektronisk 
bok och 56,5 % svarade att de läser ett kapitel eller en artikel inom boken. 26,2 % skrev alltid 
ut texten och 23,2 % menade att det beror på situationen om de gör en utskrift. Studenter 
skrev ut oftare än forskare. De flesta respondenter menade att de skriver ut den text de vill 
återkomma till eller vill anteckna i. Enligt Levine-Clark skiljer sig det här resultatet från 
undersökningar med fokus på elektroniska tidskrifter som visar att de flesta föredrar att skriva 
ut artiklarna.22  
 
I en annan studie, the SuperBook project, har studenters användning av 3000 elektroniska 
böcker vid University College London undersökts. Nicholas, Huntington och Rowlands 
beskriver resultatet man funnit vid analysen av en av samlingarna med elektroniska böcker, 
Oxford Scholarship Online, som innehåller 1200 titlar. Användningen studerades under de tre 
första månaderna 2007 med hjälp av djup log analys (DLA). DLA innebär en detaljerad 
granskning av sökbeteenden hos olika användargrupper. Bland annat studerades hur ofta och 
hur länge de elektroniska böckerna användes, antal sidor som studenterna gick in på, hur 
länge en sida var uppe samt antal sidor som skrivits ut. Användningen jämfördes med bland 
annat böckernas ämne och ålder samt om de var katalogiserade. Användare gick in på totalt 
11000 sidor under den här perioden. Undersökningen visade att de som använde de 
elektroniska böckerna var inne på relativt många sidor. Vid hälften av sessionerna var 
användarna inne på minst fyra HTML sidor som enligt författarna motsvarar minst 20 tryckta 
sidor. Däremot var det få titlar som stod för en stor del av användningen. Nicholas, 
                                                 
20 Gregory 2008. 
21 Levine-Clark 2006, s. 292.  
22 Levine-Clark 2006. 
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Huntington och Rowlands menar att användningen av elektroniska tidskrifter är koncentrerad 
till det som utgivits de senaste åren, 60 % av använda artiklar är publicerade de senaste två 
åren, medan användarna i högre grad använde äldre material i SuperBook-projektet. 45 % av 
de använda e-böckerna var publicerade för tre till sex år sedan. Resultatet visade också att 
katalogiserade böcker användes oftare än de som inte fanns med i bibliotekskatalogen.23 
 
I samband med the SuperBook project genomfördes i november 2006 en enkätundersökning 
bland anställda och studenter vid University College London för att undersöka deras 
användning av och syn på elektroniska böcker. 1818 besvarade webbenkäten som skickades 
ut via e-post. Fördelar med elektroniska böcker var att det är enkelt att göra kopior, att de är 
mer aktuella, att de spar tid och att de är tillgängliga dygnet runt. Däremot ansågs de svåra att 
läsa.24 
 
Enligt Hernon et al. har elektroniska böcker blivit accepterade som en del av bibliotekets 
samlingar. Studenters sökbeteende och användning av elektroniska böcker undersöktes 2006 
vid Simmons College i Boston genom intervjuer och observationer. Femton studenter deltog i 
undersökningen. Studien visade att studenterna använde elektroniska böcker som ett alternativ 
när tryckt version inte är tillgänglig, för att det är bekvämt att inte behöva gå till biblioteket, 
för att kunna kopiera in delar av texten i ett Word-dokument, för att få aktuellt material, för att 
kunna skriva ut de delar de behöver och för att slippa bära på böcker. Studenterna brukade 
föredra och i första hand använda artiklar i fulltext eftersom de är kortfattade och tillgängliga 
elektroniskt. De brukade inte läsa innehållet i elektroniska böcker på samma sätt som i tryckta 
böcker. I de flesta fall sökte de endast efter relevanta delar och skummade igenom texten i de 
elektroniska böckerna. Respondenterna föredrog att läsa utskrifter men menade samtidigt att 
det är dyrt att skriva ut.25 
 
2.3 Elektronisk text och läsupplevelse 
 
Ramirez undersökte läsvanor bland studenter vid National University of Mexico med hjälp av 
en enkätstudie. 47 % av de 678 studenter som besvarade enkäten föredrog att skriva ut 
intressant elektronisk information och 78 % föredrog att läsa utskrifter av digital text för att 
bättre förstå den. 68 % av studenterna ansåg att de bättre förstår och tar till sig information när 
de läser en tryckt text.26 I en annan studie undersökte Murphy et al. hur studenter vid ett 
amerikanskt universitet tar till sig innehållet i tryckt respektive elektronisk text. 
Undersökningen hade en kvasiexperimentell design och 131 studenter deltog. Resultatet 
visade att studenterna hade svårare att förstå och ta till sig den elektroniska texten.27  
 
Liu genomförde en enkätstudie 2003 med fokus på hur människor (i 30-45 års ålder) förändrat 
sitt läsande under de senaste tio åren. 113 personer, varav en stor del var forskningsstuderande 
vid San Jose State University, deltog i undersökningen. Studien visade att respondenternas 
läsande idag mer sällan är intensivt och koncentrerat. När de läser på skärmen handlar det ofta 
om skummande och ett icke-linjärt, selektivt läsande. Mer än 80 % av respondenterna skrev 
”alltid” eller ”ofta” ut elektroniska dokument och 90 % föredrog att läsa tryckt material.28  
 

                                                 
23 Nicholas, Huntington & Rowlands 2007. 
24 Rowlands, Nicholas, Jamali & Huntington 2007. 
25 Hernon, Hopper, Leach, Saunders & Zhang 2007. 
26 Ramirez 2003. 
27 Murphy, Long, Holland & Esterly 2003. 
28 Liu 2005. 
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Våren 2006 genomförde Liu en enkätundersökning bland studenter vid Zhongshan University 
i Guangzhou i Kina. 203 studenter i åldern 18-23 besvarade enkäten. Syftet med under-
sökningen var att undersöka skillnader mellan kvinnors och mäns läsande i en digital miljö. 
Studien visade att kvinnor i högre grad än män hade negativa upplevelser av att läsa 
elektronisk text och föredrog tryckta texter. Resultatet visade också att kvinnor tenderar att 
skriva ut elektroniska texter oftare än män. Liu menar att det kan bero på att kvinnor och män 
har olika sätt att läsa texter. Kvinnor brukar i högre grad än män anteckna när de läser tryckta 
texter, medan män i högre grad än kvinnor skummar texter.29  
 
2.4 Elektroniska böcker som kurslitteratur 
 
Dahlström menar att studenter och deras kurslitteratur är ett intressant område när det gäller 
elektroniska böcker. Däremot undrar han om den elektroniska formen alltid är den bästa 
formen för vetenskapliga böcker. Kanske är det lämpligast att använda tryckt utgåva vid 
intensiv läsning och digital version vid textbearbetning.30  Det är främst kursböcker som har 
stora fördelar i digital form eller som är svåra att få tag på i tryckt form som fungerat bäst som 
digitala texter enligt Dahlström.31   
 
Det har genomförts ett projekt om elektroniska böcker som kurslitteratur på Stockholms 
universitetsbibliotek. Studenterna fick själva betala för nedladdningskostnaderna, 34 kr för 24 
timmars lästid. De elektroniska böckerna fanns som kurslitteratur på fyra kurser inom ämnet 
pedagogik. När kurserna avslutades delades en enkät ut. Enkäten besvarades av 138 studenter. 
En majoritet av studenterna i undersökningen var positiva till kursböcker i elektronisk form 
och de som testat att ladda ner de elektroniska böckerna kunde tänka sig att göra det igen. 25 
% av studenterna kunde tänka sig att betala för elektronisk kurslitteratur och 33 % trodde att 
de kanske kunde tänka sig det.32  
 
Ingemarsson och Mursak genomförde en enkätundersökning bland språkstudenter vid 
Uppsala universitet i sin magisteruppsats. 62 studenter besvarade enkäten som delades ut i 
samband med lektioner. Endast 11 studenter hade läst elektroniska böcker och av dem kunde 
alla utom en tänka sig att läsa fler e-kursböcker. 31 % av det totala antalet respondenter 
svarade ja på frågan om det kan vara effektivt att använda en e-bok som kurslitteratur, 11 % 
var negativa och en majoritet ville inte ta ställning. En majoritet av studenterna kunde inte 
tänka sig att betala för att låna e-böcker. Studenterna fick välja bland påstådda nackdelar och 
fördelar med elektronisk kurslitteratur. Överst på listan bland nackdelar fanns att det var 
jobbigt att läsa på skärmen och att elektroniska böcker inte är medtagbara utan en bärbar 
dator. Bland fördelar prioriterades att man slipper köpa en dyr bok samt att man kan låna den 
dygnet runt och inte behöver stå i kö.33 
 
The EBONI Project har undersökt hur man bäst designar elektroniska läroböcker. Wilson, 
Landoni och Gibb beskriver tre experiment som genomförts inom projektet. Experimenten 
användes för att undersöka elektroniska böckers användbarhet och hur deltagarna upplever 
dem. Undersökningarna visade att användarna föredrog att de elektroniska böckerna liknade 
tryckta böcker samt att de ville att texten skulle vara enkel att genomsöka.34 

                                                 
29 Liu 2008. 
30 Dahlström 2005a, s. 49-51. 
31 Dahlström 2005b, s. 51-52. 
32 Widmark 2003. 
33 Ingemarsson & Mursak 2004.  
34 Wilson, Landoni & Gibb 2003. 
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2.5 Sammanfattning 
 
Resultaten av tidigare forskning talar för att elektroniska tidskrifter accepterats av högskole- 
och universitetsstudenterna i undersökningarna och att de elektroniska tidskrifterna i de flesta 
fall föredras framför tryckta tidskrifter och i vissa fall till och med framför tryckta böcker. 
Problem med elektroniska tidskrifter handlar enligt studier om att delar av det innehåll som 
finns i tryckt version saknas, att det finns en osäkerhet i tillgängligheten eller att det är svårt 
att söka i databaser. Fördelar med elektroniska tidskrifter är att de ger tillgång till 
vetenskapligt material och att de är enkla och snabba att använda.  
 
Elektroniska böcker har inte nått samma framgång som elektroniska tidskrifter enligt 
studierna. I en undersökning om elektroniska läroböcker framkom att en bra elektronisk bok 
ska vara enkel att genomsöka men i övrigt vara lik en tryckt bok. En annan undersökning 
visade att respondenterna tvärtom betraktade elektroniska böcker som något helt annat än 
tryckta böcker och snarare ville behandla dem på samma sätt som elektroniska artiklar. En 
skillnad mellan elektroniska artiklar och böcker är att äldre elektroniska böcker är av intresse 
för användarna medan de föredrar nyare elektroniska artiklar enligt tidigare forskning. 
 
Både positiva och negativa aspekter av elektroniska böcker har framkommit i de olika 
undersökningarna. Viktiga fördelar med elektroniska böcker är tillgängligheten hemifrån och 
tillgänglighet dygnet runt enligt tidigare forskning. De betraktas i vissa fall som ett alternativ 
när ingen tryckt version finns tillgänglig. Andra fördelar med elektroniska böcker är att de ger 
sökmöjligheter, att de innebär aktuellt material, att de spar tid, att de ger möjligheter att 
kopiera delar av texten, att man slipper bära på böcker samt att man slipper köpa böckerna 
enligt tidigare forskning. Studier visar däremot att det kan finnas problem med att läsa mycket 
text på skärmen, bland annat uppger studenter att det är ansträngande. Andra nackdelar med 
elektroniska böcker är behovet av en bärbar dator, att de är tidsödande, att de är svåra att söka 
efter, att de inte kan läsas överallt samt att de innebär höga utskriftskostnader.  
 
Undersökningarna visar att det kan finnas problem med att läsa och förstå texter på skärm och 
att utskrifter spelar en stor roll för användarna. I många fall föredrar studenter att läsa 
utskrifter, men i vissa fall är det kostnaden för utskrifter som avgör om man skriver ut den 
elektroniska texten. Eventuellt kan det finnas skillnader mellan män och kvinnor. En 
undersökning visade att kvinnor i högre grad än män föredrar att läsa tryckta texter och att 
skriva ut elektroniska texter. 
 
Vissa undersökningar pekade på att bibliotekets agerande kan ha en inverkan på studenters 
efterfrågan när det gäller elektroniska resurser. Användarundervisning kan påverka synen på 
och användningen av elektroniska resurser och katalogisering kan öka användningen av 
elektroniska böcker. 
 
Kursböcker framstår som en av de viktigaste samlingarna i biblioteket, samtidigt som det kan 
finnas problem med att få tag på litteraturen på biblioteket, enligt tidigare forskning. Ett sätt 
att göra kurslitteraturen tillgänglig för fler är att använda e-böcker istället för tryckta böcker. 
Undersökningar visar att e-böcker eventuellt kan fungera som kurslitteratur och att studenter i 
vissa fall till och med kan tänka sig att betala för att använda dem.  
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3 TEORI 
 
För att kunna besvara frågeställningarna ”Vilka faktorer påverkar studenters användning av 
Växjö universitetsbiblioteks elektroniska artiklar och elektroniska böcker” och ”Hur uppger 
studenter som använder Växjö universitetsbibliotek att det är att läsa elektroniska böcker i 
jämförelse med att läsa tryckta böcker” har jag sökt ett teoretiskt instrument. Jag ville använda 
en teori som granskar elektroniska texter ur olika perspektiv och blev inspirerad av 
Dahlströms artikel ”På vilken fråga är e-boken svar”.35 Dahlström är universitetslektor vid 
institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås. I artikeln 
betraktar han den elektroniska texten med hjälp av en medieteoretisk utgångspunkt och 
använder Meyrowitzs teori. Genom att se de elektroniska respektive tryckta artiklarna och 
böckerna som olika medium för ett visst innehåll kan de olika formerna jämföras och sättas i 
relation till studenternas användning av dem. Nedan följer en kort beskrivning av Meyrowitz 
teori om tre olika synsätt att studera medier utifrån samt Dahlströms användning av teorin när 
han beskriver e-boken. 
 
3.1 Perspektiv inom medieforskning 
 
Joshua Meyrowitz är professor i kommunikation vid University of New Hampshire. Enligt 
Meyrowitz kan man inom medieforskning urskilja tre olika perspektiv att studera medier 
utifrån. Media kan ses som en kanal som förmedlar ett innehåll, som språk eller som miljö.36 
Dahlström använder Meyrowitz tre perspektiv för att beskriva e-bokens olika sidor. Han 
använder begreppen kanal, medieexklusivitet och ekosystem.37  
 
I Meyrowitz kanalperspektiv är det innehållet som är det viktiga och mediet som förmedlar 
innehållet betraktas som relativt betydelselöst. Frågor som ställs handlar bland annat om vad 
som förmedlas, hur autentiskt det förmedlas och vilken effekt det förmedlade får. Ur det 
perspektivet kan ett visst innehåll opåverkat förflyttas från ett medium till ett annat. Enligt 
Meyrowitz är detta ett vanligt sätt att betrakta medier till vardags.38 Dahlström menar att det 
är ett perspektiv som betraktar medier som ”innehållslevererande”.39 Med kanalperspektivet 
kan man enligt Dahlström se e-boken som en kanal som levererar ett visst innehåll. Det är då 
innehållet som avgör e-bokens framtid.40 När man inom forskningsbibliotek oreflekterat 
ersätter tryckta skrifter med elektroniska versioner och utgår från att mediet i sig inte påverkar 
dokumentet har man ett kanalperspektiv. Studenter som använder dokumenten kan också 
betrakta innehållet som medieoberoende och se olika medier som neutrala kanaler för den text 
som ska läsas. 
 
När media betraktas som språk fokuserar man istället på olika medium och deras unika 
”grammatik” enligt Meyrowitz. Man vill då veta hur man kan använda ett speciellt medium 
och vad det får för konsekvenser. Mediet påverkar och sätter gränser för det innehåll som 
presenteras.41 Dahlström menar att det är ett perspektiv som betraktar medier som ”innehålls-

                                                 
35 Dahlström 2005a. 
36 Meyrowitz 1993, s. 55-66. 
37 Dahlström 2005a, s. 42-53. 
38 Meyrowitz 1993, s. 56-58. 
39 Dahlström 2005b, s. 56. 
40 Dahlström 2005a, s. 42-53. 
41 Meyrowitz 1993, s. 58-60. 
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styrande”.42 Med ett medieexklusivt synsätt är det e-bokens speciella tekniska förutsättningar 
som lyfts fram enligt Dahlström. Olika mediers egenskaper är ur den synvinkeln det som 
avgör deras framgång och överlevnad.43 Den digitala texten kan utifrån ett medieexklusivt 
perspektiv beskrivas som bland annat påverkbar, lätt att genomsöka detaljer i, överförbar och 
som något som främjar extensivt arbete menar Dahlström. Tryckt text kännetecknas istället av 
bland annat stabilitet, oföränderlighet och överblickbarhet, och anses uppmuntra en mer 
intensiv läsning. De sorters texter som har störst fördel av de egenskaper som kännetecknar 
den elektroniska texten tenderar att digitaliseras i första hand, till exempel kataloger, 
vetenskapliga texter och uppslagsverk.44 Digitalisering av kataloger, vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar, studentuppsatser och uppslagsverk är något som man kan se inom biblioteks-
världen. I de fall då ett visst mediums kvaliteter varit i fokus och i de fall man strävat efter att 
utnyttja dessa kvaliteter kan man säga att man intagit ett medieexklusivt synsätt, som jag 
väljer att kalla formperspektiv. Studenterna som använder ett visst medium kan också vara 
fokuserad på formen och vad man kan eller inte kan göra inom ramarna för denna form. 
 
Med Meyrowitzs miljöperspektiv studeras och analyseras media som kontext med vissa 
egenskaper som inte påverkas så mycket av innehåll och grammatik. Ur det perspektivet kan 
olika mediers fysiska, psykologiska och sociala skillnader granskas. Med ett mikroperspektiv 
granskas valet mellan olika medier och med ett makroperspektiv studeras olika mediers 
påverkan på samhället.45 Dahlström menar att det är ett perspektiv som betraktar medier som 
”innehållscirkulerande”.46 Med det ekologiska perspektivet kan e-boken jämföras med andra 
medier och sättas i relation till andra faktorer i samhället enligt Dahlström.47 Man kan säga att 
jag använder ett ekologiskt perspektiv eftersom jag undersöker skillnader mellan olika 
medier. Jag vill veta vilka skillnader mellan tryckta och elektroniska böcker som studenter 
lyfter fram och vilka faktorer som påverkar deras användning av bibliotekets elektroniska 
artiklar och böcker. Däremot undersöker jag inte om de intar ett ekologiskt perspektiv i 
förhållande till de olika medierna. 
 
Meyrowitz teori är ett sätt att ringa in olika perspektiv inom medieforskningen och kan inte 
användas i sin helhet i min analys. Jag studerar inte forskning och undersöker inte om 
studenterna i min undersökning reflekterar över olika medier. En användarstudie där det 
elektroniska jämförs med det tryckta kan i sig göra att respondenterna intar ett ekologiskt 
synsätt. Jag låter mig inspireras av Meyrowitz två första perspektiv och skapar själv ett tredje 
perspektiv som representerar det som inte kan beskrivas som ett kanal- eller formperspektiv.  
Jag använder en enkel analysmodell som presenteras i kapitel 4.6.  
 
4 METOD 
 
Undersökningen syfte är att få en ökad kännedom om hur studenter som använder Växjö 
universitetsbibliotek ser på och använder bibliotekets elektroniska artiklar och elektroniska 
böcker samt hur de ser på en digitalisering av bibliotekets bokbestånd. För att kunna få en 
ökad kännedom om det här ämnet behöver man ställa frågor till studenterna och man kan 
välja mellan att använda kvalitativ eller kvantitativ metod. Eftersom jag vill kunna 
generalisera samt få en överblick över olika kategorier studenters användning av och syn på 
                                                 
42 Dahlström 2005b, s. 56. 
43 Dahlström 2005a, s. 42-53. 
44 Ibid, s. 49-51. 
45 Meyrowitz 1993, s. 61-63. 
46 Dahlström 2005b, s. 56. 
47 Dahlström 2005a, s. 42-53. 
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elektroniska böcker och elektroniska artiklar har jag valt kvantitativ metod och ställer mina 
frågor med hjälp av en enkät. I det här kapitlet beskriver jag mina ställningstaganden kring 
enkäten och urvalet samt undersökningens genomförande. Jag analyserar sedan undersök-
ningens representativitet i förhållande till svarsfrekvens samt undersökningens reliabilitet och 
validitet. Därefter redogör jag för den analysmodell jag använder. Kapitlet avslutas med en 
kort genomgång av min litteraturanvändning. 
 
4.1 Enkät 
 
För att besvara mina frågor har jag valt att använda en enkät med både fasta och öppna 
svarsalternativ. Fördelen med en enkät är att man kan ställa frågor till många respondenter 
samtidigt. Jag har undersökt hur många av respondenterna som använt bibliotekets 
elektroniska artiklar, elektroniska uppslagsverk och elektroniska böcker, och på vilket sätt de 
använt dem, samt om det finns skillnader mellan olika kategorier av studenter. I första hand 
delar jag in studenterna efter deras institutionstillhörighet men också efter kön, ålder och 
studielängd. Jag har även undersökt deras användning av tryckta tidskrifter, uppslagsverk och 
böcker för att kunna göra jämförelser samt för att se om de tillhör den grupp jag velat nå. Med 
hjälp av frågor om faktorer som kan ha betydelse för studenternas användning vill jag se 
orsaker till att användningen ser ut som den gör. Dessutom undersöker jag hur olika 
kategorier av studenter ställer sig till att tryckta böcker ersätts med elektroniska böcker. 
 
För att ge respondenterna möjlighet att utveckla svar i enkäten och för att få ta del av 
studenternas egna tankar kring elektroniska böcker och artiklar fanns i enkäten frågor med 
öppna svarsalternativ. Nästan hälften av frågorna med fasta svarsalternativ hade även ett 
öppet svarsalternativ så att respondenterna kunde lägga till svar som saknades eller svara ”vet 
inte” om de önskade. Dessutom fanns en helt öppen fråga i slutet där de som ville kunde 
lämna egna kommentarer. Enligt Trost bör man i de flesta fall undvika öppna frågor. 
Samtidigt menar han att enkäten bör avslutas med en helt öppen och kravlös fråga så att de 
som fyllt i enkäten kan skriva vad de vill. Dels för att den som gjort sig besväret att fylla i 
enkäten ska få chansen att skriva vad den tycker om enkät och frågor och dels för att svaren 
ofta ger användbara synpunkter enligt Trost. Däremot brukar det vara få som skriver något.48  
 
Jag planerade att komplettera enkätundersökningen med ett antal intervjuer för att få 
kännedom om vad studenterna själva upplever som betydelsefullt i sammanhanget, hur de ser 
på de elektroniska böckerna samt deras egna önskningar och idéer när det gäller utvecklingen 
av bibliotekets samling av elektroniska böcker och artiklar. I följebrevet fanns därför en 
förfrågan om personen kunde tänka sig att avsätta ca en timme för en intervju och ett tiotal 
studenter svarade att de kunde tänka sig att bli intervjuade. Efter datainsamlingen visade det 
sig att många valt att besvara den helt öppna frågan och att svaren var intressanta för 
undersökningen. Dessutom var det svårt att även hinna genomföra intervjuer inom ramen för 
denna uppsats. Jag valde därför att avstå från intervjuer och använda den öppna frågan som 
komplement till den kvantitativa undersökningen. 
 
4.1.1 Webbenkät 
 
Jag har valt att använda en webbenkät. Hultåker beskriver möjligheter och svårigheter med 
webbenkäter. Fördelar med webbenkäter jämfört med traditionella enkäter är att de är billiga 
att distribuera och arbetsbesparande genom att data registreras av dem som besvarar enkäten 

                                                 
48 Trost, 2007 s. 74-77. 
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samt att de ger möjligheter att använda bilder och filmer. Problem med webbenkäter är att de 
kan vara svårare att överblicka och därför bör ha ett begränsat antal frågor, att det är svårare 
att skydda data mot insyn samt att svarsfrekvensen ofta blir lägre än vid traditionella 
enkäter.49  
 
Jag har använt ett program för enkäter, Query & Report, som finns tillgänglig för personalen 
på biblioteket. Med hjälp av det kan man skapa en enkät och skicka den till respondenterna. 
Programmet registrerar sedan automatiskt enkätsvaren och presenterar resultatet i form av 
olika tabeller och man kan skapa nya tabeller genom att kombinera olika variabler. 
Traditionella enkäter som skickas med post är betydligt svårare att administrera. Det är 
dessutom omöjligt att göra ett massutskick på grund av den kostnad och arbetsinsats som det 
innebär. Med tanke på att webbenkäter är svårare att överblicka och att frågorna i regel 
besvaras vid ett tillfälle har jag valt att begränsa antalet frågor till endast 23 frågor varav 12 
ger möjlighet till att ange mer än ett svarsalternativ. Det är möjligt att styra frågorna i 
enkätprogrammet så att ett visst svar utesluter efterföljande frågor och på så sätt underlätta för 
respondenterna. Den funktionen användes i samband med frågor som besvarades med ja eller 
nej i enkäten. De flesta frågorna i enkäten var obligatoriska, det vill säga om de inte 
besvarades var det inte möjligt att skicka enkäten. I vissa fall har bilder används för att 
förtydliga frågan. 
 
En webbenkät kan antingen ligga på en webbsida där den kommer upp i ett popup-fönster 
eller skickas med e-post. Om enkäten placeras på bibliotekets hemsida hade vem som helst 
svara på enkäten. Genom att skicka enkäten till dem som registrerat sig som studenter på 
biblioteket ökar sannolikheten att det är rätt grupp som svarar. 
 
4.2 Urval 
 
Den användargrupp som studeras i den här uppsatsen är studenter som använder 
universitetsbiblioteket i Växjö och jag har valt att endast vända mig till låntagare på 
universitetsbiblioteket eftersom jag vill att de ska ha erfarenhet av biblioteket och dess tryckta 
samlingar.  
 
Jag hade i första hand velat nå dem som är mer aktiva som låntagare, som använder 
bibliotekets samlingar och som kan ha åsikter om vad biblioteket gör med sina samlingar. Ett 
sätt hade varit att vända sig till studenter som är på biblioteket och låtit dem fylla i en enkät i 
pappersform eller en webbenkät på en dator på biblioteket. En arbetskrävande metod om man 
vill få in många svar och dessutom är det svårt att veta hur olika tidpunkter, dagar eller 
månader påverkar urvalet.  
 
Istället valde jag att skicka enkäten till de studenter som har registrerat sig som låntagare på 
biblioteket. Alla som registrerat sig som studenter vid Växjö universitet har tillgång till 
bibliotekets elektroniska resurser med hjälp av det konto de får av IT-support, men för att 
kunna låna hem bibliotekets trycka skrifter krävs ett lånekort. De studenter som har ett 
lånekort på biblioteket har åtminstone varit på biblioteket minst en gång med avsikten att låna 
böcker.   
 
Eftersom det är möjligt att göra massutskick till bibliotekets låntagare har jag valt att göra en 
totalundersökning och skickade ut enkäten till samtliga studenter med ett aktivt lånekort vid 
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universitetsbiblioteket i Växjö och som dessutom registrerat sin e-postadress i bibliotekets 
låntagarregister. De flesta låntagare som är studenter har sin e-postadress registrerad på 
biblioteket.  
 
4.3 Undersökningens genomförande 
 
Enligt Kylén görs arbetet med en enkät i fyra steg. När ett antal möjliga enkätfrågor 
formulerats får två-tre kollegor eller vänner testa frågorna och därefter berätta hur de uppfattar 
dem. Därefter skapas en första enkätversion som sedan testas av tre till fem personer ur 
samma målgrupp som de som ska få den slutliga enkäten. Testpersonerna ska sedan 
intervjuas. Efteråt konstrueras en slutgiltig version som sedan skickas eller delas ut till 
respondenterna.50 Enligt Ejlertsson bör deltagarna i en pilotstudie vara 10-20 och fler om de 
besvarar enkäten på egen hand.51 Jag valde att göra en mindre pilotstudie av webbenkäten 
innan den skickades ut till samtliga studenter. Bibliotekets studentvakter (studenter som 
arbetar i bibliotekets reception under kvällar och helger) fick besvara enkäten och lämna 
synpunkter. Det resulterade i mindre ändringar av vissa frågor i webbenkäten. 
 
I november 2008 genomfördes ett massutskick av webbenkäten via e-post. E-postmeddelandet 
fungerade som följebrev där bland annat syftet med undersökningen redovisade. Webb-
enkäten fanns tillgänglig via en länk i brevet.  
 
I universitetsbibliotekets tidigare användarundersökningar har priser använts för att öka 
antalet svar och det kan därför finnas förväntningar på att så ska vara fallet vid alla 
undersökningar. En iPod lottades därför ut bland dem som besvarade enkäten och som ville 
delta i tävlingen. Vinster har även förekommit i tidigare forskning. I undersökningarna vid 
University College London och Simmons College var det också möjligt att vinna en iPod.52 I 
undersökningarna vid College of Mount. St. Joseph och vid University of Denver kunde 
deltagarna vinna presentkort i bokhandeln (i det sist nämnda fallet värt 100 dollar).53 I studien 
vid University of Toronto delades tre priser värda 100 dollar ut bland respondenterna.54  
 
Även om det är vanligt att belöningar används i undersökningar är det inte säkert att det inte 
påverkar resultatet. Enligt Ejlertsson är det viktigt att presenten i sig inte snedvrider bortfallet 
genom att attrahera en viss sorts människor.55 Att lotta ut en iPod bland studenter förefaller 
dock relativt neutralt. Trost menar att risken med belöningar är att en del som svarar gör det 
på grund av gåvan och därför är oengagerade när det gäller frågorna.56 Det är ett problem om 
frågorna besvaras på ett slarvigt och slumpmässigt sätt. I det här fallet är det inte fråga om en 
gåva som alla som svarar får utan en vinst som endast delades ut till en person, men det kan 
ändå finnas de som endast svarar för att de hoppas att de får vinsten. Det är däremot inte 
säkert att de fyller i enkäten på ett mindre noggrant sätt än andra. Enligt Ryu, Couper och 
Marans visar undersökningar att belöningar inte påverkar kvaliteten på resultatet och 
reliabiliteten i någon större omfattning och att de i vissa fall resulterat i att respondenter ger 
mer utförliga svar på öppna frågor. 57 

                                                 
50 Kylén 2004, s. 58-59. 
51 Ejlertsson 2005, s. 37. 
52 Rowlands et al. 2007; Hernon et al. 2007. 
53 Levin-Clark 2006; Gregory 2008. 
54 Dilevko & Gottlieb 2002. 
55 Ejlertsson, 2005, s. 43. 
56 Trost, 2007 s. 108. 
57 Ryu, Couper & Marans 2005, s. 94, 104. 
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Alla svar behandlades konfidentiellt och de som ville kunde välja att vara helt anonyma. För 
att kunna delta i tävlingen behövde dock respondenterna ange sin e-postadress i slutet av 
enkäten (fråga 23).  
 
Metodböcker rekommenderar att man skickar påminnelser för att öka svarsfrekvensen.58 
Eftersom deltagarna var anonyma var det inte möjligt att skicka påminnelser till dem som inte 
svarade inom den angivna tiden. Jag valde att inte skicka påminnelser till alla eftersom det 
kan skapa irritation bland dem som redan svarat. Dessutom hade det krävts en registrering av 
dem som svarat om enkäten skickats ut tillsammans med påminnelsen eftersom det annars var 
möjligt för samma person att svara igen. En annan metod som kan öka svarsfrekvensen enligt 
Trost är att skicka förvarningar om enkäten.59 Ett problem med både påminnelser och 
förvarningar när man använder webbenkäter är att det kan upplevas som tjatigt av 
respondenterna.  
 
812 personer svarade på enkäten. De hade drygt tre veckor på sig att fylla i enkäten, men en 
majoritet av dem som svarade skickade in den inom det första dygnet och 98 % av de 
besvarade enkäterna hade kommit inom en vecka. 58 personer valde att vara helt anonyma 
och övriga lämnade sin e-postadress i slutet av enkäten. 390 personer besvarade den helt 
öppna frågan med egna kommentarer.  
 
4.4 Svarsfrekvens och representativitet 
 
Det visade sig att antalet studenter med registrerad e-postadress och aktivt lånekort var 
oväntat många. Tyvärr upptäcktes inte det förrän massutskicket skulle genomföras på grund 
av tekniska svårigheter och jag valde att inte avbryta utskicket på grund av tidsbrist. Att skjuta 
upp enkätundersökningen hade inneburit att utskicket skett i december som är en månad då 
svarsfrekvenser tenderar att vara låga enligt Ejlertsson.60 
 
8 346 enkäter skickades ut vilket ger en mycket låg svarsfrekvens på endast 9,7 %. I realiteten 
är svarsfrekvensen förmodligen betydligt högre. Det är inte troligt att hela 83,3 % av det totala 
antalet registrerade studenter vid Växjö universitets använder biblioteket och att så många 
använder sitt lånekort och sin e-postadress.61 Lånekort och e-postadresser är aktiva i fem år 
och tiden förlängs om studenterna behöver det. Studenter kan under den tiden överge sin e-
postadress och sluta använda sitt lånekort utan att meddela biblioteket. Tyvärr är det därför 
inte möjligt att bedöma den verkliga svarsfrekvensen. Ett sätt att undvika det hade varit att 
istället göra ett urval som bygger på institutionstillhörighet där de som ingår i urvalet granskas 
i låntagarregistret och eventuellt avgränsa till dem som fått sitt lånekort de senaste åren (men 
då hade samtidigt många av dem som studerat länge uteslutits).  
 
Även om den verkliga svarsfrekvensen är högre än 9,7 % bör den ändå vara betydligt lägre än 
50-75 % som enligt Trost är vanliga svarsfrekvenser i enkätundersökningar.62 Däremot är det 
skillnader mellan olika typer av studier. Denscombe menar att man inom samhälls-
vetenskaplig forskning inte kan räkna med att mer än 20 % svarar på postenkäter och att det 

                                                 
58 Ejlertsson 2005: Trost 2007; Denscombe 2009. 
59 Trost 2007, s. 108. 
60 Ejlertsson 2005, s. 30. 
61 Antalet registrerade studenter vid Växjö universitet var 10011 personer höstterminen 2008 enligt 
Högskoleverket (2009-04-27) Registrerade studenter netto/högskola. 
62 Trost 2007, s. 137. 
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inte är ovanligt med 10-15 % svarsfrekvens vid större undersökningar. Han menar att man bör 
göra jämförelser med liknande undersökningar när man granskar svarsfrekvensen.63 I 
undersökningar som mäter bibliotekskvalitet med hjälp av LibQual-metoden anses en 
svarsfrekvens på 15-20 % vara normal, och en svarsfrekvens på 30 % eller mer vara hög, när 
man använder webbenkäter.64  
 
Enligt Hultåker har webbenkäter i regel lägre svarsfrekvens än postala enkäter. Det kan bero 
på att e-postmeddelanden är lättare att glömma bort eller att de aldrig når mottagaren. Orsaker 
till att mottagaren inte får meddelandet kan vara spamfilter, att e-postbrevlådan är full och 
därför inte tar emot fler meddelanden eller att e-postadressen är felaktig eller utbytt.65 Endast 
universitetets e-postadresser accepteras av biblioteket. Det är inte alla studenter som använder 
sin e-postadress trots att de skrivit in den hos biblioteket, en del slutar att använda den utan att 
meddela det och andra har aldrig använt den, och möjligheten att de angett fel adress finns 
också. Däremot är det mindre troligt att de som använder sitt lånekort tillhör den kategorin 
eftersom all information om reservationer, alla påminnelser om att utlånade böcker snart ska 
lämnas tillbaka och alla kravmeddelanden skickas till den angivna e-postadressen.  
 
Jag valde att inte använda påminnelser på grund av de problem det skulle innebära, men det 
hade förmodligen varit bra att skicka en förvarning för att uppmuntra dem som fick enkäten 
men inte orkade, ville eller kom ihåg att besvara den. Det hade kanske ökat svarsfrekvensen 
något. Med ett stort och/eller okänt bortfall är det svårt att veta hur representativt resultatet är. 
De värden som kan användas för att granska materialet är uppgifter om institutions-
tillhörighet, kön och ålder.  
 
Den enda statistik som förs över bibliotekets låntagare är uppgifter om institutionstillhörighet 
som anges i samband med att lånekortet registreras. Man bör tänka på att statistiken sällan 
ändras om studenten byter institution. Så här såg fördelningen efter institution ut i den totala 
populationen enligt statistiken respektive bland dem som svarade på enkäten: 
 
Institution Fördelning 

enligt 
statistik % 

Fördelning 
bland svar 
% 

Ekonomihögskolan, EHV 16.3 14.3 
Institutionen för humaniora, HUM 10.4 15.0 
Institutionen för pedagogik, IPED 26.7 22.0 
Institutionen för samhällsvetenskap, SVI 15.2 17.2 
Institutionen för teknik och design, TD   5.7   4.7 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
IVOSA 10.3 13.2 

Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI   6.5   5.3 
Polisutbildningen, VPU   8.8   8.3 
Total: 100.0 100.0 

 
I jämförelse med statistiken är framförallt HUM och IVOSA något överrepresenterade och 
IPED något underrepresenterad i undersökningen. 
 
Statistik över kön och ålder förs inte av biblioteket. Däremot kan jämförelser göras med 
statistik över studenter som är registrerade på Växjö universitet. Av de 812 personer som 
                                                 
63 Denscombe 2009, s. 27, 45. 
64 Alopaeus & Omstedt, 2000. 
65 Hultåker 2007, s. 135. 
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besvarade enkäten var 558 kvinnor (68,7 %) och 254 män (31,3 %). Det är en liknande 
könsfördelning som bland registrerade studenter vid Växjö universitet (under vårterminen 
2008 var andelen registrerade kvinnor 65,7 % och andelen registrerade män 34,3 %). Det är 
svårare att göra jämförelser utifrån ålder eftersom högskoleverkets statistik har andra 
åldersgrupper än i den här undersökningen. Om man jämför med åldersfördelningen bland 
registrerade studenter vid Växjö universitet vårterminen 2008, så är dock studenterna i den 
här undersökningen yngre. Bland registrerade studenter var 28,9 % 35 år eller äldre enligt 
högskoleverkets statistik (vårterminen 2008), medan endast 16 % av dem som svarade i den 
här undersökningen var 31 år eller äldre.66 Däremot fanns inget direkt samband mellan ålder 
och svar på frågorna bland dem som skickade in enkäten. 
 
Det är ett stort antal personer som deltar i undersökningen. Studiens resultat beskriver 812 
studenters syn på och användning av bibliotekets elektroniska böcker och artiklar. Däremot är 
det svårt att veta hur de som svarat skiljer sig från dem som inte svarat beträffande annat än 
institution, kön och ålder samt om resultatet speglar den genomsnittliga studenten som 
använder universitetsbiblioteket. Resultatet kan därför inte sägas representera hela population-
en. Det är viktigt att tänka på när resultatet analyseras.  
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
 
När man undersöker en studies reliabilitet granskar man hur tillförlitlig och stabil mätningen 
är. Vissa anser att mätningar vid olika tidpunkt ska ge samma resultat enligt Trost. Han menar 
att vi istället bör förvänta oss att resultatet varierar eftersom vi hela tiden deltar i processer. 
Reliabilitet handlar bland annat om objektivitet vid kodning och registrering av svaren 
(objektivitet), att det ska vara enkelt att besvara frågorna (precision) och att det som 
undersöks inte ändra sig över tid (konstans).67   
 
På kort sikt bör de undersökta fenomenen vara relativt konstanta, men på lång sikt visar 
tidigare forskning att det sker en förändring inom området. Eventuellt kan undersökningen i 
sig väcka nyfikenhet så att fler av dem som svarade på enkäten undersöker den elektroniska 
samlingen. Dessutom kan kanske undersökningen ge upphov till funderingar och en förändrad 
syn på det som jag ställde frågor om. Kodning och registrering av svaren på enkäten har skett 
automatiskt med hjälp av det program jag använt och har därför varit helt objektiv. De flesta 
frågorna i enkäten bör inte påverka reliabiliteten negativt. Undantaget är de tre frågorna om 
vad som har betydelse när man inte använder bibliotekets elektroniska artiklar, uppslagsverk 
respektive böcker som lämnar öppet för viss tolkning. Två personer har kommenterat att 
frågan om vad som har betydelse när man inte använder bibliotekets elektroniska artiklar är 
konstig. Frågorna innebär en kompromiss eftersom jag dels ville ställa så få frågor och så 
korta frågor som möjligt och dels ville att både de som använt de elektroniska källorna och de 
som inte gjort det skulle få en fråga om vad som har betydelse när de inte använder materialet. 
Tyvärr gick det inte rent tekniskt att ställa två olika frågor till användare och icke-användare.  
 
Om frågor kan missuppfattas påverkar det både reliabilitet och validitet. En studies validitet 
undersöks genom att frågorna granskas för att se om de mäter det som de avser att mäta enligt 
Trost.68 Det betyder att formuleringen av de tre frågorna om vad som har betydelse när de inte 
använder de elektroniska artiklarna, uppslagsverken respektive böckerna kan påverka 

                                                 
66 Högskoleverket (2008-09-19) Registrerade studenter netto/högskola. 
67 Trost 2007, s. 64-66. 
68 Trost 2007, s. 64-66. 
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validiteten. Fler och mer beskrivande frågor hade ökat precisionen och validiteten, men 
samtidigt varit mer ansträngande för dem som besvarade frågorna och kanske ökat bortfallet.  
 
Ejlertsson beskriver tre sorters validitet: kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begrepps-
validitet. Kriterievaliditeten är hög om det finns ett högt samband mellan det frågan mäter och 
det kriterium som frågan ska spegla.69 Om det varit möjligt hade kriterievaliditeten granskats 
genom att till exempel studenternas faktiska användning av bibliotekets elektroniska böcker 
och artiklar jämförts med den uppgivna användningen. Enligt Ejlertsson är det sällan möjligt 
att mäta kriterievaliditet. Hög innehållsvaliditet handlar om att frågorna speglar olika delar av 
det fenomen som undersöks och det är något som ska bedömas av experter inom området. Om 
begreppsvaliditeten är hög innebär frågorna en operationalisering av den teori som används.70 
Jag har utgått från tidigare forskning för att fånga in olika aspekter av det jag vill undersöka 
och har dessutom låtit studenter komplettera om det saknas svarsalternativ. Jag har låtit olika 
svarsalternativ representera de olika delarna i den teoretiska utgångspunkten.  
 
Reliabilitet och validitet handlar om hur tillförlitlig mätningen är, men den tillförlitligheten är 
också beroende av hur stor svarsfrekvensen är. Svarsfrekvensen är kanske normal för den här 
sortens undersökningar och de personer som deltar i undersökningen förefaller inte avvika så 
mycket från populationen, däremot gör alltid ett stort bortfall att resultatet blir mindre 
tillförlitligt. Den låga svarsfrekvensen påverkar reliabiliteten om de som svarade inte är 
representativa för populationen när det gäller det som undersöks och om det vid en annan 
mätning skulle vara en helt annan kategori som besvarade enkäten. För ett statistiskt pålitlig 
resultat behövs därför en betydligt högre svarsfrekvens. De frekvenser som redovisas i 
uppsatsen beskriver därför fördelningen bland dem som svarat på enkäten men kan på grund 
av det stora bortfallet inte sägas beskriva fördelningen inom hela populationen. 
 
4.6 Analysmodell 
 
För att skapa frågor och analysera svar som handlar om faktorer som påverkar studenternas 
användning av och syn på bibliotekets elektroniska artiklar, uppslagsverk och böcker 
använder jag en enkel analysmodell som delvis bygger på Meyrowitz teori som beskrivs i 
kapitel tre.  
 
Modellen består av följande begrepp: 
 

• Kanal –Jag undersöker om bibliotekets böcker och artiklar endast betraktas som 
kanaler som förmedlar ett visst innehåll. Med ett kanalperspektiv är formen 
(elektroniskt eller tryckt) relativt ointressant och det viktiga är att det innehåll 
studenterna behöver finns tillgängligt för dem när de behöver det. Om de inte 
använder bibliotekets elektroniska artiklar eller böcker kan det till exempel bero på att 
de inte har det innehåll som studenterna behöver eller att de inte är de mest tillgängliga 
kanalerna när studenterna behöver använda materialet. Om ett bibliotek har ett 
användarstyrt förvärv är det alltid viktigt att köpa in det material användarna behöver 
men med ett kanalperspektiv är det också viktigt att veta om och när den tryckta 
respektive elektroniska formen är den mest tillgängliga kanalen.  

 

                                                 
69 Ejlertsson 2005, s. 101. 
70 Ejlertsson 2005, s. 102. 
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• Form – Jag har ett formperspektiv, som inspirerats av det Meyrowitz kallar 
”grammatik” och Dahlström ”medieexklusivt perspektiv”, och undersöker formens 
betydelse för användning och läsupplevelse. Olika medium har fördelar och nackdelar 
och passar bättre eller sämre i olika situationer och för olika personer. Om studenterna 
inte använder bibliotekets elektroniska artiklar eller böcker kan det bero på att formen 
inte passar dem, eller det material som ska läsas och att det är dyrt eller komplicerat  
att skriva ut (elektroniska böcker ger begränsade utskriftsmöjligheter). För ett 
bibliotek med ett användarstyrt förvärv är det då viktigt att välja den form som 
fungerar bra för studenterna att läsa.  

 
• Omgivning – Mitt omgivningsperspektiv är det som avviker mest från Meyrowitzs 

teori. Jag undersöker hur faktorer i ”omgivningen” påverkar studenternas användning 
och syn på bibliotekets elektroniska artiklar och böcker. Med ett omgivnings-
perspektiv utesluts de faktorer som främst handlar om tillgänglighet eller form. Om 
studenterna inte använder de elektroniska artiklarna eller böckerna kan det till exempel 
bero på att de inte känner till vad som finns på biblioteket, att de tycker att det är svårt 
att söka i de olika databaserna, att inte informationen finns i bibliotekskatalogen eller 
att det inte ingår i deras vanor. Det är faktorer som eventuellt kan påverkas med hjälp 
av mer information, användarundervisning samt att materialet presenteras på ett sätt 
som förenklar för studenterna. 

 
4.6.1 Enkätfrågor 
 
För att undersöka tillgänglighetens, formens och ”omgivningsfaktorers” betydelse för 
användningen av bibliotekets elektroniska artiklar, uppslagsverk och böcker ställer jag 
frågorna: 
 
Vad har störst betydelse när du väljer att använda bibliotekets elektroniska artiklar? 
Vad har betydelse när du inte använder bibliotekets elektroniska artiklar? 
Vad har störst betydelse när du väljer att använda bibliotekets elektroniska böcker? 
Vad har betydelse när du inte använder bibliotekets elektroniska böcker? 
Vad har betydelse när du inte använder bibliotekets elektroniska uppslagsverk? 
 
Jag undersöker också formens betydelse med hjälp av frågorna:  
 
Hur vill du helst läsa bibliotekets tidskrifter i dina studier?  
Hur vill du helst läsa bibliotekets böcker i dina studier? 
 
4.7 Litteraturanvändning 
 
Den tidigare forskning som presenteras i kapitel två har varit ett stöd vid konstruerandet av 
frågor i enkäten samt används för att sätta in det egna resultatet i ett forskningssammanhang i 
kapitel sju.  
 
När jag sökt tidigare forskning har jag inte funnit många källor som behandlar svenska 
studenters användning av högskole- och universitetsbiblioteks elektroniska tidskrifter eller 
böcker. Däremot fanns många utländska forskningsartiklar som behandlar ämnen med 
relevans för den här uppsatsen. Jag har valt att avgränsa mig till att använda forskningsresultat 
från 2000-talet för att få aktuellt material. Under den tidsperioden finns betydligt fler artiklar 
som handlar om elektroniska böcker än artiklar som handlar om elektroniska tidskrifter. 
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Artiklar om elektroniska tidskrifter är dessutom i regel äldre än artiklar om e-böcker. Det 
beror förmodligen på att elektroniska tidskrifter funnits betydligt längre än e-böcker och att de 
blivit ett vanligt inslag på högskole- och universitetsbibliotek. 
 
Jag har också valt att använda studier som handlar om hur människor tar till sig och läser 
elektronisk text eftersom läsupplevelse är en viktig aspekt när man är student och ska förstå 
sin facklitteratur. Dessutom använder jag undersökningar som fokuserar på kurslitteratur 
eftersom det är ett område där elektroniska böcker kan vara särskilt intressant för studenter 
och för biblioteket.  
 
Jag har använt en studentuppsats och en projektrapport som behandlar kursböcker och ett par 
universitetsrapporter (Biblioteksbarometern), men i övrigt är nästan alla källor peer-reviewed 
artiklar som jag i de flesta fall funnit i LISA.  
 
Majoriteten av de studier jag refererar till bygger på enkätundersökningar med mycket 
varierande antal svarande. De olika enkätundersökningarna har något olika inriktning och en 
del har endast fasta svarsalternativ medan andra har öppna svar på frågorna i enkäten. Några 
studier som jag refererar till är kvalitativa och bygger på fokusgruppstudier eller intervjuer. 
Ett par undersökningar har mer karaktären av experiment eller observationer där användarna 
granskas utifrån. När jag gör jämförelser mellan mitt eget resultat och tidigare forskning är det 
bra att tänka på att de olika undersökningarna använder olika metoder, ställer olika frågor och 
ger möjlighet till olika svar. Därför strävar jag efter att vara tydlig med hur de frågat, i den 
mån det är möjligt, så att läsaren ska kunna göra en egen bedömning. 
 
Jag undersöker användningen av elektroniska uppslagsverk men det begreppet används inte 
som kategori i den tidigare forskning jag refererar till, så det har inte varit möjligt att göra 
jämförelser. Dessutom är det svårt att veta vad man menar med elektroniska böcker. I de 
flesta fall definieras inte begreppet e-böcker i den tidigare forskningen. I de fall där det finns 
en definition har man inte redovisat om böcker med karaktären av uppslagsverk ingår i 
begreppet e-böcker eller inte. 
  
5. RESULTATREDOVISNING 
 
Nedan följer en kort beskrivning av bibliotekets elektroniska samlingar och därefter en 
sammanställning av enkätundersökningens resultat. Resultatet bygger på en stor mängd 
tabeller, och jämförelser mellan olika tabeller, samt hundratals citat. Det har inte varit möjligt 
att redovisa allt underlag. Jag presenterar ett urval av de viktigaste tabellerna och citaten samt 
sammanfattar övrigt resultat. När jag citerar respondenterna kursiverar jag texten för att 
tydliggöra. Resultatet redovisas i samma ordning som frågorna var placerade i enkäten. Efter 
en beskrivning av dem som svarade på enkäten följer ett kort avsnitt om studenternas 
användning av bibliotekets tryckta material och sedan olika sektioner med svar på frågor om 
studenternas användning av och syn på bibliotekets elektroniska artiklar, uppslagsverk och 
böcker. Kapitlet avslutas med en sammanställning av respondenternas egna kommentarer.  
 
5.1 Bibliotekets elektroniska samlingar 
 
På Växjö universitetsbibliotek har antalet elektroniska tidskrifter ökat kraftigt under 2000-
talet. Tommy Johansson, enhetsansvarig för Enheten för Medie- och informationsförsörjning 
vid Växjö universitetsbibliotek, menar att anledningen bland annat har varit en ökad 
ambitionsnivå inom universitetet som helhet och inom olika ämnen på universitetet. Inköp har 
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i vissa fall byggt på att forskare efterfrågat databaser. Mängden elektroniska tidskrifter beror 
också på att de förvärvats i färdiga paket som innehåller många titlar. Ungefär 75 % av 
bibliotekets tidskriftspaket ingår i dessa upphandlingar. För att hålla nere högskole- 
bibliotekens kostnader genomför Kungliga biblioteket, på regeringens uppdrag, nationella 
upphandlingar av databaser och elektroniska tidskrifter. I vissa fall har dessa upphandlingar 
lockat till förvärv. Dessutom finns en medveten strävan hos biblioteket att ersätta tryckta 
tidskrifter med elektroniska versioner. I början protesterade vissa forskare när tryckta 
tidskrifter ersattes med elektroniska versioner men på senare år har protester blivit mycket 
ovanliga. Idag föredras i vissa fall den elektroniska versionen. Höstterminen 2008 
prenumererade biblioteket på endast ca 650 tryckta tidskrifter. Det är främst konsttidskrifter, 
yrkestidskrifter, svenska tidskrifter och tidskrifter som har en mer allmän eller populär-
vetenskaplig inriktning som biblioteket fortfarande förvärvar i tryckt version.71  
 
De elektroniska artiklarna tillgängliggörs på bibliotekets webbplats. Artiklar kan antingen 
sökas i respektive tidskrift, i olika databaser eller i flera databaser samtidig via ELIN, Samsök 
eller Google Scholar.72 Alla studenter som är registrerad vid Växjö universitet får ett 
studentkonto som bland annat ger dem tillgång till universitetsbibliotekets databaser. De 
behöver inte ha ett lånekort på biblioteket för att få tillgång till bibliotekets elektroniska 
resurser. Man kan logga in och komma åt de elektroniska artiklarna både på biblioteket och 
hemifrån. Det är också möjligt att skriva ut de elektroniska artiklarna. 
 
Bibliotekets elektroniska boksamling uppgick höstterminen 2008 till ca 40 000 titlar. Det kan 
jämföras med bibliotekets tryckta boksamling som bestod av ca 240 000 volymer.73 37 500 
elektroniska böckerna fanns i Ebrary hösten 2008.  Ebrary är en samling e-böcker från flera 
stora bokförlag och innehåller engelska titlar i fulltext inom de flesta ämnesområden.74 
Förvärv av elektroniska böcker har nästan helt byggt på initiativ från personalen och har i 
några få fall inspirerats av nationella upphandlingar enligt Tommy Johansson. En liten del av 
den elektroniska boksamlingen är referensverk där man, efter att ha frågat institutionerna, valt 
en elektronisk version istället för att köpa en ny upplaga av det tryckta referensverket. 
Anledningen till att Ebrary förvärvades 2004 var en vilja att få användarna att upptäcka 
elektroniska böcker.75 Under 2008 har man också börjat köpa enskilda efterfrågade titlar från 
Dawsonera, men än så länge är det mycket få elektroniska böcker som förvärvats på det sättet. 
Dawsonera är en databas med e-böcker på engelska som ofta är utgivna på vetenskapliga 
förlag. Databasen innehåller 80000 titlar, men det är bara de titlar biblioteket köpt in som är 
tillgängliga i fulltext. Användarna har möjlighet att lämna inköpsförslag.76 När man tittar på 
de senaste årens användarstatistik från leverantörerna är Nationalencyklopedin mest använd 
bland de olika databaserna med elektroniska böcker och uppslagsverk, på andra plats kommer 
Ebrary som användes ca 10600 gånger under 2007.77 
 

                                                 
71 Samtal med Tommy Johansson under våren 2008. 
72 ELIN (Electronic Library Information Navigator) är en söktjänst skapad av Lunds universitet. Den består av 
ett index med metadata hämtad från ett stort antal fulltextdatabaser. Google Scholar som distribueras gratis av 
Google består också av ett index med metadata hämtad från både fulltextdatabaser och akademiska hemsidor. 
Samsök med programvaran MetaLib distribueras av ExLibris och utför sökningar i flera databaser. Samsök har 
inget eget sökindex, utan söker mot respektive databas index. 
73 Växjö universitetsbibliotek 2009a. 
74 Växjö universitetsbibliotek 2008a.  
75 Samtal med Tommy Johansson under våren 2008. 
76 Växjö universitetsbibliotek 2009b.  
77 Växjö universitetsbibliotek 2008b 
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De elektroniska böckerna, med undantag av ca 1700 titlar, är sökbara i bibliotekskatalogen på 
samma sätt som det tryckta materialet. De kan dessutom sökas i respektive databas som 
tillgängliggörs på bibliotekets webbplats. Studenter kan läsa de elektroniska böckerna genom 
att logga in på samma sätt som när de ska nå de elektroniska artiklarna. De kan också göra det 
hemifrån, men för att kunna få tillgång till Ebrary behöver de också ladda ner Ebrary Reader 
(programmet finns redan på datorerna i biblioteket). De elektroniska böckerna är inte möjliga 
att skriva ut i sin helhet. Ett mindre antal sidor kan skrivas ut per session eller per 
användarkonto bland de utländska titlarna och de svenska titlarna i e-biblioteket saknar helt 
utskriftsmöjligheter. 
 
5.2 De som besvarade enkäten 
 
Svaren på frågorna om kön, ålder, studietid och institutionstillhörighet ger följande bild av 
dem som besvarade enkäten: 
 
Av de 812 personer som besvarade enkäten var 558 kvinnor (68,7 %) och 254 män (31,3 %).  
84 % av respondenterna var 30 år eller yngre och en majoritet var 21-25 år. Frågan: ”Hur 
gammal är du?” fick följande svar: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning %
Under 21 87 10.7
21-25 448 55.2
26-30 147 18.1
31-35 57 7.0
36-40 39 4.8
Över 40 34 4.2
Total: 812 100.0

 
365 av respondenterna (45 %) hade studerat vid Växjö universitet i mer än fyra terminer, 280 
(34,5 %) hade studerat 1-4 terminer och 167 (20,6 %) hade studerat mindre än en termin.  
 
På frågan: ”Vilken institution tillhör du huvudsakligen?” svarade studenterna: 
  
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Ekonomihögskolan, EHV 116 14.3
Institutionen för humaniora, HUM 122 15.0
Institutionen för pedagogik, IPED 179 22.0
Institutionen för samhällsvetenskap, SVI 140 17.2
Institutionen för teknik och design, TD 38 4.7
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
IVOSA 107 13.2

Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI 43 5.3
Polisutbildningen, VPU 67 8.3
Total: 812 100.0

 
Jag gör jämförelser mellan de olika institutionerna men är medveten om att antalet som angett 
att de tillhör institutionerna TD och MSI är få och att det därför kan vara svårt att generalisera 
utifrån det underlaget. Det var också få som angett att de är 36-40 år eller över 40. Av den 
anledningen har jag slagit ihop de åldersgrupperna till en kategori: 36 år eller äldre. Enligt 
Denscombe går gränsen för statistiska analyser vid 30 personer, medan Ejlertsson menar att 
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man bör undvika relativa tal om antalet personer är färre än 50 och att det behövs minst 100 
personer för att det ska vara helt oproblematiskt att visa frekvenser.78 
 
5.3 Studenters användning av bibliotekets tryckta böcker, 
uppslagsverk och tidskrifter 
 
Jag har valt att skicka enkäten till alla studenter som har registrerat ett lånekort trots att den 
grupp jag i första hand ville nå är de studenter som använt bibliotekets tryckta material. 96,3 
% av dem som besvarade enkäten angav att de på något sätt använt bibliotekets tryckta 
böcker, uppslagsverk eller tidskrifter. De flesta uppgav att de lånat tryckta böcker. Frågan: 
”Hur har du använt bibliotekets tryckta böcker, uppslagsverk och tidskrifter?” fick följande 
svar (om man inte valde det sista alternativet var det möjligt att välja fler svarsalternativ): 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Lånat tryckta böcker. 735 90.5
Använt tryckta uppslagsverk. 340 41.9
Läst i tryckta tidskrifter. 461 56.8
Kopierat ur bibliotekets tryckta böcker. 332 40.9
Kopierat ur bibliotekets tryckta tidskrifter. 143 17.6
Har inte använt bibliotekets tryckta böcker, 
uppslagsverk eller tidskrifter. 30 3.7

 
Vid jämförelse mellan de olika institutionerna varierade andelen som uppgett att de lånat 
tryckta böcker mellan 83.7 % och 95.3 %. Högst andel som uppgett att de lånat tryckta böcker 
fanns bland studenter från IVOSA. Också HUM och SVI låg över genomsnittet med 92,6 % 
och 92,1 %. MSI var den institution med lägst andel som valt det alternativet och det var 
störst andel bland MSI-studenter som svarade att de inte har använt bibliotekets tryckta 
böcker, uppslagsverk eller tidskrifter (4 av 43 personer). Bland IVOSA-studenterna var det 
endast 0,9 % som valt det alternativet. 
  
Den grupp med störst andel som angett att de använt bibliotekets tryckta uppslagsverk, 47,8 
%, tillhörde VPU. MSI var den institution som hade den lägsta andelen, 23,3 % (10 av 43 
personer).  
 
Den studentgrupp med högst andel som svarat att de läst i bibliotekets tryckta tidskrifter (74,8 
%) och med högst andel som svarat att de kopierat ur bibliotekets tidskrifter (44,9 %) tillhörde 
IVOSA. Lägst andel som använt bibliotekets tryckta tidskrifter fanns vid TD och VPU. 50 % 
(19 av 38 personer) angav att de läst de tryckta tidskrifterna och 5,3 % (2 av 38 personer) 
angav att de kopierat ur dem bland TD-studenterna. 50,7 % av VPU-studenterna uppgav att de 
läst bibliotekets tryckta tidskrifter och ingen av dem svarade att de kopierat ur tidskrifterna. 
 
De studenter som i högst grad uppgett att de kopierat ur bibliotekets böcker tillhörde HUM 
(52,5 %). Över genomsnittet fanns också studenter från IPED (52 %) och IVOSA (44,9 %). 
Bland MSI-studenter var det bara 16,3 % (7 av 43 personer) som svarade att de kopierat ur 
bibliotekets böcker. 
 
Det är ingen större skillnad mellan mäns och kvinnors användning av bibliotekets tryckta 
material enligt enkätsvaren. Något större andel kvinnor än män har dock angett att de kopierat 
                                                 
78 Denscombe 2009, s. 51; Ejlertsson 2005, s. 117. 
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ur bibliotekets tryckta böcker och tryckta tidskrifter medan en något större andel män angett 
att de läst i tryckta tidskrifter.  
 
Det fanns ett samband mellan studietid och användning av bibliotekets tryckta böcker, 
uppslagsverk och tidskrifter. Högst användning fanns bland dem som läst mer än 4 terminer 
och lägst användning fanns bland dem som läst mindre än en termin. Däremot fanns inget 
samband mellan ålder och användning av bibliotekets tryckta material och det var inte så stor 
skillnad mellan hur olika åldersgrupper svarat. De under 21 har angett den lägsta använd-
ningen och de mellan 21-25 har angett den högsta användningen. 
 
5.4 Studenters användning av bibliotekets elektroniska artiklar 
 
549 personer (67.6 %) svarade ja på frågan: ”Har du någon gång använt bibliotekets 
elektroniska tidskrifter/artiklar?”  
 
Det fanns ett samband mellan studietid och användning av bibliotekets elektroniska artiklar. 
83,6 % av de som läst mer än 4 terminer, 58,9 % av dem som läst 1-4 terminer och 47,3 % av 
dem som läst mindre än en termin angav att de använt de elektroniska artiklarna. Det fanns 
däremot inget direkt samband mellan ålder och användning av bibliotekets elektroniska 
artiklar. Andelen som svarat ja var lägst bland dem under 21 (49,4 %) och varierade mellan 
64,6 % och 75,3 % bland övriga åldersgrupper. 
 
Andelen män respektive kvinnor som angett att de använt de elektroniska artiklarna var 
ungefär den samma. 
 
Med en andel högre än genomsnittet som svarade att de använt de elektroniska artiklarna var 
studenter vid EHV (95,7 %), vid IVOSA (82,2 %) och vid SVI (77,1 %). Lägst andel som 
svarat att de använt bibliotekets elektroniska artiklar var studenter vid VPU (34,3 %). Andel 
användare vid IPED, TD och MSI var ca 53 % och andelen användare vid HUM var 66,4 % 
enligt svaren.  
 
Antalet studenter som svarat att de använt elektroniska artiklar fördelade på de olika 
institutionerna: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Ekonomihögskolan, EHV 111 20.2
Institutionen för humaniora, HUM 81 14.8
Institutionen för pedagogik, IPED 95 17.3
Institutionen för samhällsvetenskap, SVI 108 19.7
Institutionen för teknik och design, TD 20 3.6
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
IVOSA 88 16.0

Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI 23 4.2
Polisutbildningen, VPU 23 4.2
Total: 549 100.0 

 
De som svarat att de använt bibliotekets elektroniska artiklar fick frågan: ”Hur använder du 
biblioteket elektroniska artiklar?” De hade möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ och 
de svarade: 
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Svarsalternativ Antal svar Fördelning %
Läser hela artikeln på skärmen. 165 30.1
Läser delar av artikeln på skärmen. 381 69.4
Skriver ut texten. 354 64.5
Om annat, specificera 12 2.2
 
Bland de 12 öppna svaren fanns bland annat: sparar på datorn, lyssnar på texten, kopierar till 
USB-minne, skriver ut delar av texten och skummar texten.  
 
Bland de olika institutionerna varierar andelen som angett att de läser hela artikeln på 
skärmen mellan 25,9 % (IPED) och 39,1 % (MSI). Störst andel som valt ”skriver ut texten” 
fanns bland dem som tillhör EHV (75,7 %) och lägst andel som valt det alternativet fanns 
bland VPU-studenter (45 %). Andelen studenter från de andra institutionerna som svarat att 
de skriver ut texten varierar mellan 47,8 % och 65,9 %. 
 
Något större andel av männen har svarat att de läser hela artikeln på skärmen (35,9 %) än 
kvinnorna (27,4 %). En något större andel av kvinnorna har angett att de skriver ut texten 
(65,7 %) jämfört med männen (61,8 %). 
 
Det var inte så stora skillnader mellan hur olika åldersgrupper angett att de använt de 
elektroniska artiklarna förutom att endast 44,2 % av de under 21 har angett att de skriver ut 
texten medan andelen som valt det alternativet bland andra åldersgrupper var 68,4 –70,9 %. 
Däremot finns det inget samband mellan ålder och andel som angett att de läser hela artikeln 
på skärmen. 
 
5.4.1 Det som har betydelse för studenternas användning av bibliotekets 
elektroniska artiklar 
 
De 549 som angett att de använt bibliotekets elektroniska artiklar fick även frågan: ”Vad har 
störst betydelse när du väljer att använda bibliotekets elektroniska artiklar?” (med möjlig-
het att ange fler svarsalternativ) och de svarade: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
De är tillgängliga hemifrån. 420 76.5
De är tillgängligt dygnet runt utan köer. 357 65.0
Det är lätt att hitta användbara artiklar i bibliotekets 
databaser. 292 53.2

Det är lätt att genomsöka den elektroniska texten. 162 29.5
Det är bekvämt att läsa på skärmen. 53 9.7
De är lätta att skriva ut. 215 39.2
Om annat, specificera 36 6.6

 
36 hade valt att skriva ett eget svar. Av dem var det 9 personer som skriver att det är ett krav 
på deras utbildning, till exempel: ”obligatoriska på kursen”, ”Ibland har man krav på sig att 
använda vetenskapliga artiklar”. 7 personer svarar att där finns sådant som inte finns som 
tryckt. Andra svar var bland annat: de finns tillgängliga när likvärdig litteratur är upptagen, 
kostnadsfritt, miljövänligt, vissa kan läsas med talsyntes, att snabbsökning är möjlig och 
aktuell fakta. 
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Samtliga respondenter fick frågan: ”Vad har betydelse när du INTE använder bibliotekets 
elektroniska artiklar?” De hade möjlighet att välja fler alternativ och svarade: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns. 403 49.6
Behöver sällan använda tidskriftsartiklar i mina 
studier. 241 29.7

Vill kunna läsa artiklar utan att behöva en dator. 257 31.7
Det är för svårt att söka efter artiklar i bibliotekets 
databaser. 150 18.5

Tror inte att de artiklar jag behöver finns i fulltext i 
bibliotekets databaser. 130 16.0

Det jag behöver finns i tryckt form på biblioteket. 206 25.4
Om annat, specificera 58 7.1

 
58 valde att skriva ett eget svar. 16 svar handlade om att det är jobbigt att läsa på skärmen. 
Vissa svar beskriver svårigheter med att söka efter artiklar. En del skriver att de använder 
elektroniska tidskrifter. Andra skriver att de inte använt elektroniska tidskrifter än eller att de 
inte kände till dem, till exempel: ”visste inte ens att de fanns, och vet inte riktigt vad det är 
egentligen”. Två svar handlar om att frågan var konstig och svår att svara på. Andra svar 
beskriver bland annat fel i databasen, att tidskriften inte finns i elektronisk form, att man inte 
vill sitta vid en dator, att man använder annat material eller att man föredrar böcker. 
 
De som angett att de inte använt bibliotekets elektroniska artiklar svarade: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns. 186 70.7
Behöver sällan använda tidskriftsartiklar i mina 
studier. 113 43.0

Vill kunna läsa artiklar utan att behöva en dator. 86 32.7
Det är för svårt att söka efter artiklar i bibliotekets 
databaser. 27 10.3

Tror inte att de artiklar jag behöver finns i fulltext i 
bibliotekets databaser. 20 7.6

Det jag behöver finns i tryckt form på biblioteket. 64 24.3
Om annat, specificera 13 4.9

 
Motsvarande siffror för dem som uppgivit att de använt bibliotekets elektroniska artiklar:  
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns. 217 39.5
Behöver sällan använda tidskriftsartiklar i mina 
studier. 128 23.3

Vill kunna läsa artiklar utan att behöva en dator. 171 31.1
Det är för svårt att söka efter artiklar i bibliotekets 
databaser. 123 22.4

Tror inte att de artiklar jag behöver finns i fulltext i 
bibliotekets databaser. 110 20.0

Det jag behöver finns i tryckt form på biblioteket. 142 25.9
Om annat, specificera 45 8.2
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5.5 Hur studenterna vill läsa bibliotekets tidskrifter 
 
På frågan: ”Hur vill du helst läsa bibliotekets tidskrifter i dina studier?” svarade 36,8 % att 
de föredrog att läsa tryckta tidskrifter: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Föredrar att läsa tryckta tidskrifter 299 36.8
Föredrar att läsa texten på skärmen 45 5.5
Föredrar att läsa utskrifter 151 18.6
Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller 
tryckt 113 13.9

Det är olika i olika situationer 198 24.4
Om annat, specificera 6 0.7
Total: 812 100.0

 
Några skriver att de kan tänka sig antingen utskrifter eller tryckta tidskrifter, andra öppna svar 
handlar om att e-tidskrifter ger en bättre tillgänglighet och ett bättre utbud. 
 
På följande sätt svarade de som angett att de inte använt bibliotekets elektroniska artiklar: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Föredrar att läsa tryckta tidskrifter 134 51.0
Föredrar att läsa texten på skärmen 8 3.0
Föredrar att läsa utskrifter 19 7.2
Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller 
tryckt 43 16.3

Det är olika i olika situationer 57 21.7
Om annat, specificera 2 0.8
Total: 263 100.0

 
De som angett att de använt bibliotekets elektroniska artiklar svarade: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Föredrar att läsa tryckta tidskrifter 165 30.1
Föredrar att läsa texten på skärmen 37 6.7
Föredrar att läsa utskrifter 132 24.0
Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller 
tryckt 70 12.8

Det är olika i olika situationer 141 25.7
Om annat, specificera 4 0.7
Total: 549 100.0

 
Bland dem som svarat att de använt de elektroniska tidskrifterna var det ungefär lika stor 
andel som angett att de föredrar de att läsa tryckta tidskrifter som de som svarade att de 
föredrar att läsa de elektroniska tidskrifterna (att läsa på skärmen eller att läsa utskrifter).  
 
Det fanns vissa skillnader mellan mäns och kvinnors svar. En något större andel av männen 
valde alternativen ”föredrar att läsa tryckta tidskrifter” (41,7 %) och ”föredrar att läsa på 
skärmen” (7,5 %). Motsvarande siffror för kvinnor var 34,6 % respektive 4,7 %. Däremot var 



 30

det en något större andel kvinnor som angav att de föredrar utskrifter (21,1 %) jämfört med 
männen (13 %). Det fanns inga typliga tendenser när man jämför olika åldersgrupper. 
 
Bland institutionerna var andelen som valde ”föredrar att läsa tryckta tidskrifter” högst bland 
studenter från TD (50 %, 19 personer) och VPU (47,8 %). Endast 25,9 % av dem från EHV 
och 26,2 % av dem från IVOSA hade valt det alternativet. Andelen som valt det alternativet 
från övriga institutioner var 36,9-41,3 %. Lägst andel som valt ”föredrar att läsa på skärmen” 
tillhörde HUM (2,5 %) och EHV (3,4 %). Högst andel som valt det alternativet tillhörde MSI 
(14 %, 6 av 43 personer) och IVOSA (9,3 %). Andel som valt ”föredrar att läsa utskrifter” 
varierade mellan 4,5 % (VPU) och 34,5 % (EHV). I övrigt var det inte så stora skillnader 
mellan de olika institutionerna. 
 
5.6 Studenters användning av bibliotekets elektroniska 
uppslagsverk 
 
334 personer (41,1 %) svarade ja på frågan: ”Har du någon använt bibliotekets elektroniska 
uppslagsverk?”  
 
Det fanns ett samband mellan studietid och användning. 47,9 % av dem som läst mer än 4 
terminer, 38,6 % av dem som läst 1-4 terminer och 30,5 % av dem som läst mindre än en 
termin angav att de använt de elektroniska uppslagsverken. Det fanns däremot inget direkt 
samband mellan ålder och användning av bibliotekets elektroniska uppslagsverk och det var 
små skillnader mellan olika åldersgrupper. Andelen som svarat ja var lägst bland dem under 
21 (36,8 %) och högst i åldersgrupperna 21-25 och 26-30 (42,2 %).  
 
Det var en större andel av männen (47,6 %) än andel av kvinnorna (38,2 %) som angav att de 
använt de elektroniska uppslagsverken. 
 
Högst andel användare fanns hos VPU (52,2 %) och lägst hos MSI (29,7 %, 12 personer) 
enligt svaren. En större andel än genomsnittet fanns också hos SVI (45 %) och HUM (44,3 
%). Andelen som svarat att de använt bibliotekets elektroniska uppslagsverk bland studenter 
från TD, EHV, IPED och IVOSA var ca 38-39 %. 
 
Antal användare av bibliotekets elektroniska uppslagsverk fördelat på institution: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Ekonomihögskolan, EHV 45 13.5
Institutionen för humaniora, HUM 54 16.2
Institutionen för pedagogik, IPED 69 20.7
Institutionen för samhällsvetenskap, SVI 63 18.9
Institutionen för teknik och design, TD 15 4.5
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
IVOSA 41 12.3

Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI 12 3.6
Polisutbildningen, VPU 35 10.5
Total: 334 100.0

 
De som svarat att de använt de elektroniska uppslagsverken fick även frågan: ”Hur använder 
du bibliotekets elektroniska uppslagsverk?” De hade möjlighet att markera ett eller två 
svarsalternativ och svarade:   
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Svarsalternativ Antal svar Fördelning %
Läser text på skärmen 305 91.3
Skriver ut 95 28.4

 
Det är inte så stor skillnad mellan männens och kvinnornas svar på frågan om hur de använder 
bibliotekets elektroniska uppslagsverk. Det är inte okomplicerat att göra jämförelser mellan 
olika åldersgrupper eller olika institutioner eftersom de är ganska få personer som använder 
de elektroniska uppslagsverken i vissa grupper. Däremot är det endast små variationer mellan 
hur de olika grupperna svarat. 
 
5.6.1 Det som har betydelse för studenternas användning av bibliotekets 
elektroniska uppslagsverk 
 
Samtliga respondenter fick frågan: ”Vad har betydelse när du INTE använder bibliotekets 
elektroniska uppslagsverk?” Det fanns möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ och de 
svarade:  
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns 534 65.8
Behöver sällan uppslagsverk i mina studier 272 33.5
Föredrar att använda tryckta uppslagsverk 163 20.1
Om annat, specificera 55 6.8

 
55 har valt att skriva egna alternativ. Några av dem beskriver den elektroniska formen, andra 
att det är krångligt.13 svar handlar om att de använder nätet, till exempel: ”jag kompletterar 
gärna med Wikipedia”, ”googlar på ämnet på nätet”. Andra svar beskriver tryckta källor. 12 
skriver att de använder elektroniska uppslagsverk och 9 att de inte visste att de fanns. Andra 
svar handlar bland annat om att de använder andra tryckta källor. 
 
De som angett att de inte använt bibliotekets elektroniska uppslagsverk svarade: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns 351 73.4
Behöver sällan uppslagsverk i mina studier 158 33.1
Föredrar att använda tryckta uppslagsverk 98 20.5
Om annat, specificera 26 5.4

 
Bland dem som angett att de använt bibliotekets elektroniska uppslagsverk såg svaren ut på 
följande sätt: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns 183 54.8
Behöver sällan uppslagsverk i mina studier 114 34.1
Föredrar att använda tryckta uppslagsverk 65 19.5
Om annat, specificera 29 8.7

 



 32

5.7 Studenters användning av bibliotekets elektroniska böcker 
 
271 av de tillfrågade (33,4 %) svarade ja på frågan ”Har du någon gång använt bibliotekets 
elektroniska böcker?”.  
 
Studietid kan ha viss betydelse för användningen enligt resultatet. 37,8 % av dem som läst 
mer än 4 terminer, 30,7 % av dem som läst 1-4 terminer och 28,1 % av dem som läst mindre 
än en termin angav att de använt de elektroniska böckerna. Det fanns däremot inget tydligt 
samband mellan ålder och användning av bibliotekets elektroniska böcker, det varierade 
mellan olika åldersgrupper. Andelen som svarat ja var lägst bland dem under 21 (24,1 %) och 
högst bland dem i åldern 31-35 (40,4 %).   
 
37,8 % av männen och 31,4 % av kvinnorna har angett att de använt de elektroniska böckerna. 
 
När man jämför de olika institutionerna var SVI den institution med högst andel (51,4 %) som 
svarat att de använt bibliotekets elektroniska böcker. Över genomsnittet låg också MSI (48,8 
%, 21 personer) och HUM (37,7 %). Lägst andel fanns bland studenter som tillhör VPU (16,4 
%). Andelen studenter som använt de elektroniska böckerna från övriga institutioner enligt 
resultatet: TD 31,6 %, EHV 30,2 %, IVOSA 27,1 % och IPED 25,1 %. 
 
Antalet personer som angav att de använt bibliotekets elektroniska böcker fördelat på 
de olika institutionerna: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Ekonomihögskolan, EHV 35 12.9
Institutionen för humaniora, HUM 46 17.0
Institutionen för pedagogik, IPED 45 16.6
Institutionen för samhällsvetenskap, SVI 72 26.6
Institutionen för teknik och design, TD 12 4.4
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, 
IVOSA 29 10.7

Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI 21 7.7
Polisutbildningen, VPU 11 4.1
Total: 271 100.0

 
De som uppgett att de använt bibliotekets elektroniska böcker fick frågan: ”Hur använder du 
bibliotekets elektroniska böcker?” De kunde välja mer än ett svarsalternativ och svarade:  
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Läser hela eller större delen av boken på skärmen 74 27.3
Läser något kapitel eller några sidor på skärmen 143 52.8
Läser någon enstaka sida eller stycke på skärmen 76 28.0
Skriver ut allt jag vill läsa 69 25.5
Skriver ut de viktigaste delarna 98 36.2
Om annat, specificera 7 2.6

 
De öppna svaren handlade bland annat om svårigheter att skriva ut och om att de använder 
sökfunktionen. 
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När man jämför männen och kvinnornas svar har männen i något högre grad valt de alternativ 
som handlar om att läsa text på skärmen medan kvinnorna i något högre grad valt utskrifts-
alternativen, med undantag för ”läser hela eller större delen av boken på skärmen” som i valts 
av en något större andel kvinnor (29,1 %) än män (24 %).  
 
Det är svårt att göra jämförelser mellan olika institutioner eller åldersgrupper när det gäller 
hur de elektroniska böckerna används eftersom det är så få personer i de flesta av de olika 
grupperna. Om man trots det gör jämförelse mellan de olika åldersgrupperna så finns det inget 
tydligt samband mellan ålder och hur de elektroniska böckerna används. 
 
5.7.1 Det som har betydelse för studenternas användning av bibliotekets 
elektroniska böcker 
 
De som använt elektroniska böcker fick också frågan ”Vad har störst betydelse när du väljer 
att använda bibliotekets elektroniska böcker?”. De hade möjlighet att välja mer än ett 
svarsalternativ och svarade: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
De kan läsas hemifrån 190 70.1
De är tillgängliga dygnet runt utan köer 175 64.6
Det är lätt att genomsöka den elektroniska texten  108 39.9
Det är bekvämt att läsa på skärmen 35 12.9
Boken jag behöver finns inte i tryckt form på 
biblioteket 143 52.8

Om annat, specificera 6 2.2

 
Bland de öppna svaren fanns bland annat att de är miljövänliga, att de varit ett krav eller att de 
ingått i litteraturlistan. Ett exempel: ”i kursen jag läste ställdes det krav på det, annars hade 
jag troligen inte använt källan”. 
 
Samtliga fick frågan: ”Vad har betydelse när du INTE använder bibliotekets elektroniska 
böcker?” De hade möjlighet att välja fler än ett svarsalternativ och svarade på följande sätt:  
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns 451 55.5
Vill kunna läsa böcker utan att behöva en dator  365 45.0
Det är svårt att söka bland de elektroniska böckerna 68 8.4
Det är ansträngande att läsa på skärmen 411 50.6
Det är svårt att få en överblick i den elektroniska 
texten 218 26.8

Tror inte att de böcker jag behöver finns i elektronisk
form på biblioteket 128 15.8

De böcker jag behöver finns i tryckt form på 
biblioteket 215 26.5

Om annat, specificera 31 3.8

 
31 har valt att skriva egna alternativ. 7 personer skriver att de inte kände till att de fanns eller 
att de inte vet hur de fungerar. Några beskriver tekniska problem de upplevt med de 
elektroniska böckerna. Andra svar handlar bland annat om problem med den elektroniska 
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formen, att det inte finns rätt urval bland de elektroniska böckerna, att de använder dem eller 
att de vill kunna skriva ut. 
 
De som angett att de inte använt bibliotekets elektroniska böcker svarade: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns 359 66.4
Vill kunna läsa böcker utan att behöva en dator  250 46.2
Det är svårt att söka bland de elektroniska böckerna   44 8.1
Det är ansträngande att läsa på skärmen 255 47.1
Det är svårt att få en överblick i den elektroniska 
texten 137 25.3

Tror inte att de böcker jag behöver finns i elektronisk 
form på biblioteket  85 15.7

De böcker jag behöver finns i tryckt form på 
biblioteket 138 25.5

Om annat, specificera 18 3.3

 
På följande sätt svarade de som angett att de använt bibliotekets elektroniska böcker: 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
Tänker inte alltid på att de finns 92 33.9
Vill kunna läsa böcker utan att behöva en dator  115 42.4
Det är svårt att söka bland de elektroniska böckerna 24 8.9
Det är ansträngande att läsa på skärmen 156 57.6
Det är svårt att få en överblick i den elektroniska 
texten 81 29.9

Tror inte att de böcker jag behöver finns i elektronisk 
form på biblioteket 43 15.9

De böcker jag behöver finns i tryckt form på 
biblioteket 77 28.4

Om annat, specificera 13 4.8

 
5.8 Hur studenterna vill läsa bibliotekets böcker 
 
På  frågan: ”Hur vill du helst läsa bibliotekets böcker i dina studier?” svarade studenterna:  
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Föredrar att läsa tryckta böcker 520 64.0
Föredrar att läsa elektroniska böcker på skärmen 37 4.6
Föredrar att läsa utskrifter eller kopior 59 7.3
Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller 
tryckt 69 8.5

Det är olika i olika situationer 120 14.8
Om annat, specificera 7 0.9
Total: 812 100.0
 
 
Bland de öppna svaren fanns bland annat: ”Jag kan tänka mig att läsa både tryckta böcker 
och utskrifter eller kopior” och liknande kommentarer.  
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De som angett att de inte använt bibliotekets elektroniska böcker svarade: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Föredrar att läsa tryckta böcker 377 69.7
Föredrar att läsa elektroniska böcker på skärmen 11 2.0
Föredrar att läsa utskrifter eller kopior 35 6.5
Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller 
tryckt 41 7.6

Det är olika i olika situationer 74 13.7
Om annat, specificera 3 0.6
Total: 541 100.0

 
Så här svarade de som angett att de använt bibliotekets elektroniska böcker: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Föredrar att läsa tryckta böcker 143 52.8
Föredrar att läsa elektroniska böcker på skärmen 26 9.6
Föredrar att läsa utskrifter eller kopior 24 8.9
Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller 
tryckt 28 10.3

Det är olika i olika situationer 46 17.0
Om annat, specificera 4 1.5
Total: 271 100.0 

 
Det fanns en liten skillnad mellan männen och kvinnornas svar. Bland kvinnorna var det 
också något fler som föredrog utskrifter eller kopior.  
 
När man jämför olika åldersgrupper finns inga tydliga tendenser, svaren varierade mellan 
olika åldersgrupper och det är i det flesta fall små skillnader. Högst andel (67,8 %) som valt 
”föredrar att läsa tryckta böcker” fanns bland dem som var yngre än 21. Lägst andel (53,4 %) 
som valt det alternativet fanns bland dem som är 36 eller äldre och bland dem fanns också 
högst andel som valde ”föredrar att läsa på skärmen” (6,8 %) och ”det spelade ingen roll om 
texten är elektroniskt eller tryckt” (12,3 %).  
 
När man jämför de olika institutionerna fanns vissa skillnader, men de är i de flesta fall 
ganska små. De institutioner där högre andel än genomsnittet valt alternativet ”föredrar att 
läsa tryckta böcker” var EHV (68,1 %) och IPED (66,5 %). Lägst andel som valt det 
alternativet var studenter vid VPU (59,7 %). Få svarade ”föredrar att läsa elektroniska böcker 
på skärmen” men en större andel än genomsnittet som valde det alternativet fanns vid MSI 
(16,3 %, 7 av 43 personer), TD (7,9 %, 3 av 38 personer) och IVOSA (6,5 %). Lägst andel 
som valde det alternativet var studenter vid HUM (2,5 %) och EHV (2,6 %). Andelen som 
valde alternativet ”det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller tryckt” varierade mellan 
4,5 % (IPED) och 16,4 % (VPU). 
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5.9 Studenters syn på att tryckta böcker ersätts med elektroniska 
böcker 
 
Tre frågor i enkäten handlade om hur studenterna ser på att biblioteket ersätter tryckta böcker 
med elektroniska böcker. Majoriteten av de elektroniska böcker biblioteket tillhandahåller är 
möjliga att åtminstone delvis skriva ut. I vissa fall kan endast 5 % av boken skrivas ut av 
samma användare och i andra fall saknas utskriftsmöjligheter helt. Eftersom det inte är 
biblioteket som styr om de elektroniska böckerna går att skriva ut och det är svårt att 
förutsäga hur det kommer att se ut i ett framtida scenario handlar enkätfrågorna om 
elektroniska böcker som inte kan skrivas ut. På så sätt jämförs också det tryckta med det 
elektroniska på ett mer tydligt sätt. 
 
5.9.1 Syn på egen användning 
 
62,7 % procent ja och 32,4 % nej på frågan: ”Kan du tänka dig att använda elektroniska 
böcker, som inte kan skrivas ut, istället för tryckta böcker i dina studier?”: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

%
Ja, alltid eller i de flesta fall 115 14.2
Ja, men bara i vissa fall 394 48.5
Nej 263 32.4
Vet inte 40 4.9
Total: 812 100.0

 
Av de 270 som angav att de använt bibliotekets elektroniska böcker var det 68,3 % som 
svarade ja och 28 % (76 personer) som svarade nej. Motsvarande andelar bland dem som inte 
använt bibliotekets elektroniska böcker var 59,9 % respektive 34,6 %. 
 
Bland männen var det 68,5 % som svarade ja och 29,1 % som svarade nej. Bland kvinnor 
svarade 60 % ja och 33,9 % nej.  
 
Det fanns inget direkt samband mellan ålder och hur man svarade och det var inte så stora 
skillnader mellan olika åldersgrupper. Inte heller studietid visade tydliga skillnader förutom 
att det var en större andel som svarat ”vet inte” bland dem som studerat mindre än en termin 
(9 %). 
 
Vid jämförelse mellan universitets olika institutioner var det en majoritet av studenterna som 
svarade ja från alla institutioner, men en stor del svarade ”ja, men bara i vissa fall”. SVI hade 
den största andelen, 40 % (56 personer), som svarade nej. Bland dem fanns också lägst andel, 
9,3 % (13 personer), som valt ”alltid eller i de flesta fall”. Mindre positiva till att använda 
elektroniska böcker än genomsnittet var också studenter från IPED, EHV och HUM. Minst 
andel nej-svar fanns bland studenter vid TD (18,4 %, 7 personer) och MSI (18,6 %, 8 
personer). Det var också högst andel som svarade ”ja, alltid eller i de flesta fall” bland dem 
som tillhörde MSI (27,9 %, 12 personer) och TD (21,1 %, 8 personer), men då handlar det om 
väldigt få personer. 
 
De 549 personer som inte svarat nej fick även frågan: ”När kan du tänka dig att använda en 
e-bok, som inte kan skrivas ut, istället för en tryckt biblioteksbok?” De kunde välja flera av 
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följande scenarier (procentsatsen visar andelen svar i förhållande till samtliga 812 som svarat 
på enkäten): 
 
Svarsalternativ Antal 

svar
Fördelning 

%
När den tryckta boken inte får lånas hem utan bara kan 
läsas i biblioteket 395 48.6

När jag bara behöver läsa en del av boken 390 48.0
Om den tryckta boken är utlånad och det tar lång tid 
innan jag kan få den 450 55.4

När biblioteket inte har boken och jag behöver den 
riktigt snabbt (en e-bok kan vara tillgänglig inom ett 
dygn medan det normalt tar 1-2 veckor att köpa in eller 
låna in en tryckt bok) 

408 50.2

Om annat, specificera 12 1.5

 
Studenternas egna svar var bland annat ”alltid” respektive när man bara ska söka igenom 
texten.  
 
Alla fyra scenarier fick många svar, mellan 71 % och 81,9 % (av 549) hade valt dem. 
Samtidigt har man uteslutit de 263 personer som inte alls kan tänka sig att använda en e-bok 
Om man istället ser till det totala antalet svarande väljs alternativen av mellan 48 % och 55,4 
%.  
 
5.9.2 Kurslitteratur i elektronisk form 
 
Frågan: ”Biblioteket köper idag in tryckt kurslitteratur (2-7 exemplar). Vissa exemplar kan 
lånas hem. Vad skulle du tycka om biblioteket ersatte tryckta böcker med e-böcker som alla 
på en kurs kan ’låna/ladda hem’, men då bara går att läsa på skärmen?”  fick följande 
svar: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning %
Mycket bra 192 23.6
Bra 221 27.2
Varken bra eller dåligt 156 19.2
Dåligt 150 18.5
Mycket dåligt 93 11.5
Total: 812 100.0

 
50,9 % svarade bra eller mycket bra och 30 % svarade dåligt eller mycket dåligt. Bland dem 
som angett att de använt bibliotekets elektroniska böcker var motsvarande siffror 55 % 
respektive 27,7 % och bland dem som angett att de inte använt bibliotekets e-böcker är 
motsvarande andelar 48,8 % respektive 31,1 %. 
 
Så här svarade de 263 som angett att de inte kan tänka sig att använda en e-bok, som inte kan 
skrivas ut, istället för en tryckt biblioteksbok: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 
Mycket bra 18 6.8
Bra 43 16.3
Varken bra eller dåligt 56 21.3
Dåligt 74 28.1
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Mycket dåligt 72 27.4
Total: 263 100.0

 
De 115 personer som uppgett att de alltid, eller i det flesta fall kan tänka sig att använda en e-
bok istället för en tryckt biblioteksbok svarade: 
 
Svarsalternativ Antal svar Fördelning %
Mycket bra 76 66.1
Bra 29 25.2
Varken bra eller dåligt 5 4.3
Dåligt 4 3.5
Mycket dåligt 1 0.9
Total: 115 100.0

 
Det finns inga större skillnader i svar när man jämför män och kvinnor eller någon speciell 
tendens när man jämför olika åldrar. När man jämför studietid och svar tycks de svarande 
vara mer positiva ju kortare tid de studerat. Bland dem som läst mindre än en termin svarade 
56,3 % bra eller mycket bra och 25,2 % dåligt eller mycket dåligt. Bland dem som läst mer än 
4 terminer är motsvarande siffror 48,5 % respektive 31,8 %. 
 
Vid jämförelse mellan de olika institutionerna var studenter från SVI och HUM minst 
positiva. Av dem från SVI var det 43,6 % som svarade bra eller mycket bra och 41,4 % som 
svarade dåligt eller mycket dåligt. 43,4 % av HUM-studenter svarade bra eller mycket bra och 
37,7 % svarade dåligt eller mycket dåligt. Bland studenter från övriga institutioner var det 
ungefär hälften eller fler som svarade att det var bra eller mycket bra. Mest positiva var 
studenter vid VPU, 61,2 % av dem svarade bra eller mycket bra och 22,4 % dåligt eller 
mycket dåligt. Näst mest positiva var IVOSA-studenter, 58,9 % av dem svarade bra eller 
mycket bra och 24,3 % dåligt eller mycket dåligt. 
 
5.10 Studenternas egna kommentarer 
 
Direkt efter frågan om att ersätta tryckt kurslitteratur med e-böcker gavs möjlighet att lämna 
egna kommentarer. På så sätt kunde de som ville utveckla sitt svar på den frågan på ett enkelt 
sätt. Samtidigt var frågan helt öppen och fanns i slutet av enkäten, så respondenterna hade 
möjlighet att kommentera vad de ville. 390 personer (48 %) valde att lämna kommentarer och 
376 (46,3 % av 812) av svaren behandlade ämnen med relevans för den här undersökningen. 
Övriga svar beskrev andra sidor av bibliotekets verksamhet.  
 
En majoritet av svaren handlar om vad de skulle tycka om de tryckta kursböckerna ersattes 
med elektroniska böcker. Fördelar respektive nackdelar med elektroniska och tryckta böcker 
beskrivs. Det är endast några få som uttrycker att det är positivt eller neutralt att läsa på 
skärmen. Elektroniska böcker framställs i en del av kommentarerna som något helt annat än 
andra elektroniska texter, till exempel: ”Uppslagsverk och artiklar är att föredra i elektronisk 
form, men digitala böcker är inte lika lätta att ha att göra med.” 
 
5.10.1 Om biblioteket ersätter tryckta böcker med elektroniska böcker 
 
144 skriver att de inte vill att de elektroniska böckerna ska ersätta tryckta böcker och 
ytterligare 46 personer tar endast upp nackdelar med elektroniska böcker eller fördelar med 
tryckta böcker i sina kommentarer. 58 personer skriver att de är positiva till att elektroniska 
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böcker ersätter tryckt kurslitteratur och ytterligare 3 personer tar endast upp fördelar med 
elektroniska böcker. Övriga 125 kommentarer är mer blandade men har i de flesta fall en 
tonvikt på problem med de elektroniska böckerna. 
 
Vissa tycker att det var svårt att svara på frågan om vad de skulle tycka om biblioteket ersatte 
tryckta kursböcker med e-böcker, till exempel: ”Fråga 21 är svår att svara på, då jag 
föredrar att hålla i en bok och läsa den. Samtidigt är det ju mycket praktiskt om alla som går 
en kurs enkelt kan ladda hem och läsa på skärmen. Men pengar är ju inte allt...” 
 
Den vanligaste beskrivningen av hur man ser på elektroniska böcker som kursböcker kan 
åskådliggöras med hjälp av följande citat: ”Det är väldigt ansträngande att läsa på skärmen 
och man måste sitta vid datorn hela tiden man läser. Jättebra att det blir enklare att få 
tillgång till litteratur”. 
 
Många menar att de i första hand vill ha en tryckt bok. De elektroniska böckerna beskrivs som 
en nödlösning att ta till om man inte kan få tag på en tryckt version av någon anledning. 
Andra menar att det fungerar om man endast behöver en del av boken. 
 
115 personer uttrycker mer direkt att de ser e-böckerna som ett komplement och att de inte 
vill att e-böckerna ska ersätta de tryckta exemplaren. Ett exempel: ”Angående e-böcker. Jag 
ser gärna att det kommer som komplement, men inte att e-böcker ersätter ”riktiga” böcker 
fullt ut. En e-bok kan vara bra att ha när den riktiga boken är utlånad, men inte annars”.   
 
I vissa fall skulle möjligheten att skriva ut förändra synen på att ersätta tryckta böcker med 
elektroniska versioner, till exempel: ”Det är obekvämt och opraktiskt att läsa på skärmen. Om 
utskrift vore ok så ok, men annars vänder man sig till ett annat bibliotek eller bokhandel som 
har tryckta böcker.” 
 
62 personer skriver att de vill kunna skriva ut e-böckerna. Vissa ser det som ett nödvändigt 
villkor: ”Att bara kunna läsa från skärmen, utan möjlighet att skriva ut är ett HELT 
ointressant alternativ”, medan andra uttrycker sig mer försiktigt: ”Dock är det en fördel att 
kunna skriva ut då det kan vara jobbigt att sitta vid skärmen” eller ”E-böcker är bra, men de 
är svåra att använda sig av när man ska plugga in något specifikt, då jag anser att det är 
lättast att läsa utskrifter så att man kan göra egna noteringar och överstrykningar”. 
 
Några kommer med förslag om hur man ska göra med kurslitteraturen för att biblioteket ska 
kunna ha både elektroniska och tryckta exemplar. Man menar att man kan minska antalet 
tryckta exemplar. Vissa vill att biblioteket endast ska behålla de exemplar man inte får låna 
hem, medan andra tycker att det är viktigt att det också finns något tryckt exemplar som man 
kan låna hem. Ett annat förslag handlar om att samarbeta med lärarna och bara köpa tryckta 
böcker när lärarna anser att det är viktiga böcker som bör läsas i sin helhet. 
 
Vissa kommer med olika tankar om sådant som behöver förändras för att det ska fungera bra 
att byta ut tryckta böcker mot e-böcker. En del menar att det behövs mer information eller 
reklam för att de ska uppmärksammas bättre. Ett exempel: ”Det skulle dessutom vara bra med 
mer information om de E-böcker och uppslagsverk som redan finns, speciellt för oss nyare 
studenter.  Det är inte alltid man tänker på att de finns”. Andra menar att de och/eller andra 
är ovana vid e-böcker och behöver tid att vänja sig. Några tar upp att det ställer krav på 
hemsidan och att det kan behövas fler datorer i biblioteket. Andra tar upp att det behövs en 
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utveckling av läsplattor för att det ska fungera med elektroniska böcker. Någon tycker att de 
bör vara sökbara via ELIN och att man behöver förbättra ELIN.  
 
Andra kommentarer handlar bland annat om att e-böckerna ska vara kopplade till 
talsyntesprogram, att de ska vara lätta att låna, att det skulle vara lättare att läsa elektronisk 
text om man kan markera och ”av-markera” texten med musen och att det är viktigt hur e-
boken ser ut layout-mässigt. 
 
5.10.2 Nackdelar med elektroniska böcker 
 
Den vanligaste nackdelen med de elektroniska böckerna som tas upp i kommentarerna är att 
det är ansträngande att läsa på skärmen, till exempel: ”Jag tycker att det är jättejobbigt att 
läsa på skärm och föredrar tryckta böcker i alla lägen” Många skriver att de får ont i ögonen 
och att de inte orkar läsa särskilt mycket text på skärmen, till exempel: ”det är väldigt jobbigt 
att sitta och läsa mer än 5 sidor av något på en dator”. En del uttrycker att det är speciellt 
svårt att läsa på skärmen när man har synfel eller lässvårigheter.  
 
Andra beskriver att de tycker att det är obekvämt och att de får ont i kroppen av att sitta 
mycket vid en dator. En del tar upp att man redan sitter så mycket vid datorn och att det inte 
är bra att öka den tiden. Det beskrivs ibland som direkt hälsofarligt, till exempel: ”Du förstör 
din kropp, din hy, dina ögon och får mkt huvudvärk och koncentrationssvårigheter.” Vissa 
menar också att de blir distraherade av Internet.  
 
Andra negativa kommentarer om att läsa elektroniska böcker beskriver att det är svårt att 
koncentrera sig, att fokusera, att tillgodogöra sig texten, att plugga in något specifikt eller att 
ta in kunskap. Andra skriver om att det är svårt att få en översikt, överblick eller helhet i den 
elektroniska texten. Vissa menar att det är svårt att orientera sig och att de lätt tappar bort sig i 
texten. Någon skriver att det är jobbigare när man är flera och ska visa stycken för varandra.  
Andra beskrivningar är att det är frustrerande, förvirrande, stressande och tidsödande att läsa 
elektronisk text och att det är svårt att vara effektiv. Några exempel: ”Jag har svårare att ta 
till mig text som står på datorn”, ”Skärmen är orörlig, det blir som att läsa en bok som någon 
håller upp framför en – det går helt enkelt inte lika fort för att man inte orkar läsa i förväg” 
och ”Det är inte kvalitet på läsandet när du läser på en datorskärm”. 
 
Kommentarer om andra nackdelar med att biblioteket ersätter tryckta böcker med elektroniska 
böcker handlar bland annat om att det kräver tillgång till dator. En del menar att inte alla har 
tillgång till egen dator/bärbar dator/tillräckligt bra dator eller Internet och att det är dyrt med 
datorer och Internet. Andra menar att det är svårt att ha med sig datorer överallt. Dels är de 
tunga och dyra och dels finns det tillfällen där man inte har tillgång till datorer eller Internet, 
ett exempel: ”Att använda sig av e-böcker som inte går att skriva ut vore problematiskt 
eftersom det ofta är så att man under en föreläsning eller liknande behöver kolla upp något i 
kurslitteraturen. Det skulle inte fungera om litteraturen endast fanns att tillgå på datorn.” En 
del beskriver tekniska problem de har erfarenhet av och/eller tror försämrar de elektroniska 
böcker tillgänglighet samt att många användare kan göra att det går långsamt. 
 
Andra menar att man inte kan göra anteckningar eller markeringar i texten. Ett par 
kommentarer handlar om att man inte hittat intressanta titlar bland de elektroniska böckerna. 
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5.10.3 Fördelar med elektroniska böcker 
 
Följande kommentar uttrycker mycket av det som återkommer när det gäller positiva 
kommentarer om elektroniska böcker: 
 

Visst är det skönare att läsa en bok i papper, men då det gäller kurslitteratur så är de positiva 
fördelarna mycket stora. Jag tycker att det är jättebra med E-böcker, lånar gärna sånna varje 
gång jag ser att det finns. Största fördelarna: mindre miljöpåverkan, lätta att få tag i dem snabbt, 
bra när man inte vill köpa en bok som man bara ska använda i fem veckor och vill ha den 
tillgänglig hela tiden och alla kan låna samma bok. Jag är helt klart för E-böcker då det gäller 
kurslitteratur. 

 
Den i särklass vanligaste positiva kommentaren om e-böcker handlar om tillgängligheten. En 
majoritet skriver att det är bra om alla har tillgång till kurslitteraturen eftersom det är så 
många som samsas om utlånings- och referensexemplar. De menar att det är för mycket köer, 
för få exemplar och att kursreferensexemplaren brukar vara upptagna eller gömda. Ett 
exempel: ”Det positiva med e-bok är ju att alla i en kurs kan komma åt den (då det på min 
utbildning alltid har varit ont om böcker att låna).”  De skriver om att slippa stress, att spara 
tid, att slippa planera sina lån långt i förväg och att slippa ”nödkopiera” och att få låna boken 
så länge man behöver. Samtidigt är det en del som bara vill vara solidariska och skriver att det 
är mer rättvist att alla har tillgång även om de inte själva skulle använda de elektroniska 
böckerna.   
 
Många uttrycker att det är ekonomiskt bra om biblioteket har elektroniska böcker eftersom de 
annars tvingas köpa böckerna. Ett exempel: ”Bättre att läsa på skärm och ha tillgång till 
kurslitteraturen än att bara vissa får fördelen att låna tryckta böcker. Så då skulle jag hellre 
läsa på skärm än köpa böckerna.” 
 
För en del handlar tillgängligheten om att inte behöva åka till biblioteket. Det beskrivs som 
positivt eftersom det spar tid eller för att man bor långt bort och sällan har tid att åka till 
biblioteket. Exempel: ”Den stora fördelen med e-böcker är att du har all info tillgängligt 
dygnet runt” och ”Det innebär att jag har ett helt bibliotek hemma hos mig.” 
 
Mer generella positiva kommentarer beskriver e-böcker som miljövänliga och/eller som ett 
steg framåt för biblioteket, till exempel: ”E-böcker känns som ett steg i rätt riktning. 
Miljövänligare och modernare”. En del är solidariska med biblioteket eller universitetet och 
menar att e-böcker skulle spara pengar och utrymme. 
 
Andra positiva kommentarer om elektroniska böcker handlar om att det går snabbt att söka 
igenom texten. En del menar att de är bra som uppslagsverk, att de är bra om man behöver 
söka efter något speciellt stycke eller citat, att det är lättare att hitta fakta i elektroniska 
böcker. Vissa skriver att man kan söka igenom de elektroniska böckerna för att se om texten 
är väsentlig eller för att se om man ska köpa boken. Andra skriver att det går att ”kladda” i en 
e-bok utan att det stör någon, att det är bra om man slipper böter och att det är bra att man då 
får längre lånetid. Ett exempel: ”Det är lättare att hitta i texten eftersom det finns en 
sökfunktion det är lätt att stryka under och ändra understrykningar, jag kan skriva egna 
kommentarer som jag garanterat kan läsa nästa gång jag går igenom texten” 
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5.10.4 Synen på den tryckta boken och biblioteket 
 
Det är ovanligt att den tryckta boken beskrivs i negativa ordalag bland kommentarerna. Det 
handlar då främst om att det är svårt att få tag på bibliotekets böcker: ”Det som är dåligt med 
tryckta böcker, är att de inte finns i så många exemplar.”  
 
Många skriver att de föredrar tryckta böcker och den tryckta boken beskrivs oftast indirekt 
som något positivt genom att underförstått ha de egenskaper som e-boken saknar. Ibland 
uttrycks det positiva mer direkt. Det skrivs till exempel att det är skönare att läsa en tryckt bok 
och lättare att ta till sig innehållet i en tryckt bok, till exempel: ”Det är dock lättare att läsa 
och ta in kunskap om man har en riktig bok framför sig.” Andra skriver att det är lättare att få 
en överblick i en tryckt bok och någon skriver att det är speciellt tydligt när man arbetar med 
en uppgift och behöver jobba med flera böcker samtidigt.  
 
Den tryckta boken beskrivs också som ett klassiskt fenomen, något speciellt och något som 
ger en viss känsla. En del uttrycker att de uppskattar boken som fysiskt objekt, att få hålla 
boken i handen och att få vända sida, till exempel: ”Gillar det klassiska i att vända blad i 
boken, det för en framåt”, ”en viss charm med att få låna en bok och titta, lukta, känna på 
den…” Att få ha en bok i handen handlar också om att kunna ta med sig boken var som helst 
eller att kunna sätta sig och läsa på en bekväm plats. Ett exempel: ”Tryckta böcker eller 
artiklar som går att skriva ut är mycket bra eftersom man kan vara på tåget, bussen, i bilen 
eller hemma i soffan och läsa boken/artikeln ostört utan att bära med sig en dator.”” En del 
utrycker oro över att den tryckta boken ska försvinna och att tekniken ska ta över: ”Tycker 
inte att tekniken/datorn ska ta över boken.” 
 
Också biblioteket beskrivs som en klassisk företeelse med en viss känsla. En del ser det också 
som ett positivt avbrott att läsa på biblioteket: ”Då är det skönt att vara tvungen att gå till 
biblioteket och leta efter och läsa böcker och få ett miljöombyte, istället för att sitta hemma 
vid datorn hela tiden och plugga.” Vissa menar att de uppskattar biblioteket som det är och 
uttrycker oro för att biblioteken ska försvinna eller förändras på grund av de elektroniska 
böckerna: ”ett bibliotek ska vara ett bibliotek och inte en datorsal”.  
 
En del ser tillgången till tryckta böcker som en rättvisefråga eftersom inte alla har råd att köpa 
datorer eller böcker och inte alla klarar att läsa på skärmen. Ett exempel:  
 

Många gånger är biblioteket enda alternativet för att ha råd att läsa all litteratur som 
föreläsaren/kursen kräver. Studielånet är minimalt, jag kan inte leva på det. Biblioteket blir den 
fattige studentens enda chans att läsa allt man borde läsa. Att läsa på skärmen är inget 
alternativ, jag har inte råd med internet och får ont i ögonen av att läsa på datorn. 

 
 
6 ANALYS 
 
För att kunna besvara frågeställningarna: ”Vilka faktorer påverkar studenters användning av 
Växjö universitetsbiblioteks elektroniska artiklar och elektroniska böcker” och ”Hur uppger 
studenter som använder Växjö universitetsbibliotek att det är att läsa elektroniska böcker i 
jämförelse med att läsa tryckta böcker” använder jag den analysmodell som presenteras i 
kapitel fyra. Nedan analyseras enkätresultatet utifrån begreppen kanal, form och omgivning. 
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6.1 Den elektroniska artikeln och boken som kanal 
 
Med ett kanalperspektiv är det, förutom innehållet, tillgängligheten som är det viktigaste. 
Formen (om en text är tryckt, utskriven eller elektronisk) är relativt ointressant. Den kanal 
som bäst ger användaren tillgång till ett visst innehåll föredras. I enkäten visade sig 
tillgänglighetsfaktorer dels genom svaren på frågorna om vad som har betydelse när man 
använder respektive inte använder bibliotekets elektroniska artiklar eller böcker och dels i de 
öppna svaren och egna kommentarerna. 
 
Tillgänglighet framstår som en viktig faktor för studenternas användning av de elektroniska 
tidskrifterna och böckerna. Tillgänglighet kan handla om att inte behöva gå hemifrån för att få 
tillgång till de texter man behöver eller att man inte behöver vänta på att få läsa texter som är 
utlånade eller upptagna. I enkäten representerades de tillgänglighetsfaktorerna med svars-
alternativen ”de är tillgängliga hemifrån”, ”de kan läsas hemifrån” och ”de är tillgängliga 
dygnet runt utan köer”. Det var alternativ som flest valde som svar på frågorna om vad som 
har störst betydelse när de väljer att använda bibliotekets elektroniska artiklar eller böcker. 
Allra flest valde alternativet ”de är tillgängliga hemifrån”. Bland de egna kommentarerna ges 
uttryck för att det är bra att slippa åka till biblioteket och att det var skönt att ha materialet 
tillgängligt hemma, till exempel: ”Det innebär att jag har ett helt bibliotek hemma hos mig”, 
men det är betydligt vanligare att man skriver att den största fördelen med de elektroniska 
böckerna är att alla har tillgång till dem utan köer: ”Det positiva med e-bok är ju att alla i en 
kurs kan komma åt den (då det på min utbildning alltid har varit ont om böcker att låna)”. 
 
Det finns situationer när datorn inte är den mest tillgängliga kanalen, då det tvärt om är en 
nackdel att man behöver en dator för att kunna läsa texten. I enkäten fanns därför alternativen 
”vill kunna läsa artiklar utan att behöva en dator” och ”vill kunna läsa böcker utan att behöva 
en dator” som svar på frågan om vad som har betydelse när man inte använder de elektroniska 
artiklarna respektive de elektroniska böckerna. Det var fler som valde det alternativet när det 
gäller de elektroniska böckerna än de elektroniska artiklarna. Det kan bero på att det är 
enklare att skriva ut artiklarna och att man därför inte är lika bunden vid datorn. Bland de 
egna kommentarerna beskrivs situationer när man inte har tillgång till dator eller det är 
besvärligt att ta med sig dator, till exempel: ”Tryckta böcker eller artiklar som går att skriva 
ut är mycket bra eftersom man kan vara på tåget, bussen, i bilen eller hemma i soffan och 
läsa boken/artikeln ostört utan att bära med sig en dator” och ”Att använda sig av e-böcker 
som inte går att skriva ut vore problematiskt eftersom det ofta är så att man under en 
föreläsning eller liknande behöver kolla upp något i kurslitteraturen. Det skulle inte fungera 
om litteraturen endast fanns att tillgå på datorn”. Andra skriver att inte alla har tillgång till 
egen dator, bärbar dator eller Internet. Tekniska problem är en annan faktor som kan försämra 
tillgängligheten enligt svaren. 
 
För att de elektroniska artiklarna och böckerna ska kunna fungera som tillgängliga kanaler är 
det avgörande att de har det innehåll som studenterna behöver. Den som söker efter artiklar 
kan leta efter en speciell titel eller författare men vanligare är nog att man söker inom ett 
speciellt ämne. Svarsalternativet formulerades av den anledningen på följande sätt: ”det är lätt 
att hitta användbara artiklar i bibliotekets databaser”. En majoritet av dem som använder de 
elektroniska tidskrifterna valde det alternativet. Bland svaren på frågorna om vad som har 
betydelse när de inte använder de elektroniska artiklarna eller böckerna representerades frågan 
om innehåll av följande svarsalternativ: ”tror inte att de artiklar jag behöver finns i fulltext i 
bibliotekets databaser” ”tror inte att de böcker jag behöver finns i elektronisk form på 
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biblioteket”. Det var inte så stor andel som valde de alternativen och mycket få egna 
kommentarer handlade om att de upplevt utbudet som dåligt. 
 
Tillgänglighet och rätt innehåll handlar också om att de elektroniska källorna kan vara en 
kanal när tryckt källa saknas. Som svarsalternativ till frågan om vad som har störst betydelse 
när man väljer att använda de elektroniska böckerna fanns därför ”boken jag behöver finns 
inte i tryckt form på biblioteket”. En majoritet av dem som använder de elektroniska böckerna 
angav det alternativet. Svaret antyder också att formen kan spela en roll, och att det är det 
tryckta som föredras, och i så fall har man lämnat kanalperspektivet. 
 
Om man har ett kanalperspektiv full ut innebär det att man betraktar formen som betydelselös 
och att det är okomplicerat att växla mellan till exempel elektronisk och tryckt. Bland 
enkätsvaren finns inget som styrker att det är så för studenterna. På frågorna om hur de helst 
vill läsa bibliotekets tidskrifter och böcker i sina studier var det en relativt liten andel som 
valde alternativet ”det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller tryckt” eller ens 
alternativet ”det är olika i olika situationer”. I det här fallet var det ganska stora skillnader 
mellan tidskrifter och böcker. Formen verkar ha större betydelse, och det tryckta favoriseras i 
betydligt högre grad, när det gäller böcker.  
 
6.2 Den elektroniska formen 
 
Ett formperspektiv innebär att formen och läsupplevelsen är i fokus. Den form (tryckt, 
utskriven eller elektronisk) som är lättast att arbeta med och ger den bästa läsupplevelsen är 
att föredra. Svaren på olika frågor i enkäten och de egna kommentarerna visar studenternas 
syn på och upplevelse av den elektroniska formen. 
 
Frågorna ”hur vill du helst läsa bibliotekets tidskrifter” och ”hur vill du helst läsa bibliotekets 
böcker” undersökte om någon speciell form föredras. Det var få som valde alternativen 
”föredrar att läsa texten på skärmen” respektive ”föredrar att läsa elektroniska böcker på 
skärmen”. Flest svarade ”föredrar att läsa tryckta tidskrifter” respektive ”föredrar att läsa 
tryckta böcker”, men det var en betydligt större andel som svarade att de föredrog tryckta 
böcker än andel som svarade att de föredrog tryckta tidskrifter. Bland svarsalternativen till 
frågorna om vad som har betydelse när man inte använder bibliotekets elektroniska artiklar 
och böcker fanns ”det jag behöver finns i tryckt form på biblioteket” respektive ”boken jag 
behöver finns i tryckt form på biblioteket” som också kan indikera att man föredrar det 
tryckta. Också i det här fallet var det skillnad mellan artiklar och böcker. Endast en fjärdedel 
angav att ”det jag behöver finns i tryckt form på biblioteket” hade betydelse när de inte 
använde de elektroniska tidskrifterna medan mer än hälften angav att ”boken jag behöver 
finns i tryckt form på biblioteket”  hade betydelse när de inte använde de elektroniska 
böckerna. 
 
Tidskrifternas form förefaller mindre betydelsefull än böckernas, kanske för att det handlar 
om kortare texter och för att de elektroniska artiklarna kan skrivas ut. Böcker innebär mycket 
text att läsa och det kan vara dyrt och besvärligt att kopiera eller skriva ut (om de överhuvud-
taget kan skrivas ut). Uppslagsverk har normalt ännu kortare texter än artiklar och används på 
ett annat sätt än artiklar och böcker. Det fanns därför ingen direkt fråga om hur man föredrar 
att läsa bibliotekets uppslagsverk. Däremot fanns ”föredrar att använda tryckta uppslagsverk” 
bland svarsalternativen till frågan om vad som har betydelse när man inte använder de 
elektroniska uppslagsverken. Det var inte så stor andel som angav det svaret, andra faktorer 
än form gavs större betydelse i det fallet. Bland de öppna svaren fanns de som skrev att det är 
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stor skillnad mellan elektroniska böcker och elektroniska uppslagsverk eller elektroniska 
artiklar, till exempel: ”Uppslagsverk och artiklar är att föredra i elektronisk form, men 
digitala böcker är inte lika lätta att ha att göra med.” 
 
En viktig faktor för användningen och synen på de elektroniska artiklarna och böckerna är hur 
man upplever att det är att läsa på skärmen. I enkäten undersöktes läsupplevelsens betydelse 
för dem som använt bibliotekets elektroniska artiklar respektive elektroniska böcker med 
hjälp av svarsalternativet ”det är bekvämt att läsa på skärmen”. Det var få som angav det 
alternativet som svar på frågorna om vad som har störst betydelse för deras användning. 
Bland svarsalternativen för de elektroniska artiklarna fanns också ”de är lätta att skriva ut” 
och det alternativet var det en betydligt större andel som valde. 
 
Att man upplever att det är ansträngande att läsa på skärmen framstår som mycket 
betydelsefullt när man väljer att inte använda de elektroniska böckerna. Svarsalternativet ”det 
är ansträngande att läsa på skärmen” valdes av drygt hälften som svar på frågan om vad som 
har betydelse när de inte använder de elektroniska böckerna. Bland dem som angett att de 
använt bibliotekets elektroniska böcker var det flest som valde det alternativet. Många av de 
egna kommentarerna handlar om att det är ansträngande och svårt att läsa på skärmen, till 
exempel: ”det är väldigt jobbigt att sitta och läsa mer än 5 sidor av något på en dator”, ”Jag 
tycker att det är jättejobbigt att läsa på skärm och föredrar tryckta böcker i alla lägen”. 
Bland kommentarerna fanns också beskrivningar av att det tar längre tid att läsa på skärmen.   
 
En annan faktor som påverkar läsupplevelsen är om man upplever att man har en överblick i 
texten eller om man tappar bort sig när man läser. Ungefär en fjärdedel valde alternativet ”Det 
är svårt att få en överblick i den elektroniska texten” som svar på frågan om vad som har 
betydelse när man inte använder de elektroniska böckerna. Bland de egna kommentarerna 
finns olika beskrivningar av att det är svårt att orientera sig i texten när man läser på skärmen. 
 
Det ställdes inga frågor om inlärning i enkäten men bland de öppna svaren fanns en del som 
beskrev att lärandet försvåras av den elektroniska formen, till exempel: ”Jag har svårare att 
ta till mig text som står på datorn”, ”Det är dock lättare att läsa och ta in kunskap om man 
har en riktig bok framför sig”.  
 
Av betydelse för hur man upplever formen är också hur enkel den är att arbeta med, speciellt 
när det handlar om litteratur som används i studierna. En fördel som den elektroniska formen 
ger texten är olika sökfunktioner som innebär möjligheter att söka på ett helt annat sätt än i 
tryckta texter.  I enkäten fanns svarsalternativet ”det är lätt att genomsöka den elektroniska 
texten” till frågorna om vad som har störst betydelse för användningen av bibliotekets 
elektroniska artiklar och böcker. En större andel av användarna angav att det alternativet hade 
betydelse för användningen av elektroniska böcker än för användningen av elektroniska 
artiklar. Bland de egna kommentarerna är sökfunktionerna, möjligheten att hitta ord och fakta 
på ett enkelt sätt eller för att se om boken är relevant, en av de få fördelar med den 
elektroniska formen som beskrivs. En annan aspekt som kan ha betydelse är möjligheter att 
anteckna i texten eller att använda bokmärken. Det ställdes ingen fråga om detta i enkäten, 
men bland de egna kommentarerna fanns en del som tog upp den här aspekten. Vissa menade 
att det är negativt att man inte kan anteckna i den elektroniska texten, medan andra tvärtom 
menade att en av fördelarna med elektroniska böcker är att den elektroniska texten är lätt att 
markera i. En del skrev att de föredrar att göra markeringar i tryckta böcker, medan andra 
skrev att de föredrog att anteckna i utskrifter, till exempel: ”jag anser att det är lättast att läsa 
utskrifter så att man kan göra egna noteringar och överstrykningar”. 
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6.3 Omgivningsfaktorer 
 
Med ett omgivningsperspektiv är det andra faktorer än tillgänglighet eller läsupplevelsen som 
påverkar synen på och användningen av bibliotekets elektroniska artiklar och elektroniska 
böcker. Omgivningsfaktorer visade sig dels genom svaren på frågorna om vad som har 
betydelse när man inte använder bibliotekets elektroniska artiklar, uppslagsverk eller böcker 
och dels i de öppna svaren och egna kommentarerna. 
 
En anledning att inte använda bibliotekets elektroniska tidskrifter, uppslagsverk och böcker är 
att man helt enkelt inte vet att de finns eller att man sällan uppmärksammas på att de finns. I 
enkäten representeras den faktorn av svarsalternativet ”tänker inte alltid på att de finns”, som 
formulerades på det sättet eftersom frågan ställdes till både användare och icke-användare.  
Det var det svarsalternativ som flest valde som svar på frågorna om vad som har betydelse när 
de inte använder bibliotekets elektroniska artiklar, uppslagsverk eller böcker. Av förklarliga 
skäl var det en större andel av icke-användarna som valde det alternativet. Någon skriver om 
de elektroniska tidskrifterna: ”visste inte ens att de fanns, och vet inte riktigt vad det är 
egentligen” och någon annan skriver att det skulle ”vara bra med mer information om de E-
böcker och uppslagsverk som redan finns, speciellt för oss nyare studenter. Det är inte alltid 
man tänker på att de finns”. 
 
En faktor som påverkar användningen av de elektroniska tidskrifterna och elektroniska 
uppslagsverken är om studenterna behövt använda artiklar eller uppslagsverk i sina studier. I 
enkäten fanns därför svarsalternativen: ”behöver sällan använda tidskriftsartiklar i mina 
studier” och ”behöver sällan uppslagsverk i mina studier”. Det var det näst vanligaste svaret 
på frågan om vad som har betydelse när man inte använder bibliotekets elektroniska 
uppslagsverk och det näst vanligaste svaret bland icke-användare på frågan om vad som har 
betydelse när man inte använder bibliotekets elektroniska artiklar. Bland de öppna svaren på 
frågan om de elektroniska uppslagsverken fanns också närliggande svar som handlade om att 
man hade andra källor som bland annat tryckta uppslagsverk eller Internet, till exempel: 
”googlar på ämnet på nätet”. 
 
Ytterligare en omgivningsfaktor som kan påverka användningen av och synen på de 
elektroniska artiklarna och böckerna är om det är problematiskt att söka efter dem. Vill man 
söka efter elektroniska artiklar kan man antingen söka i enskilda databaser eller i många 
databaser samtidigt via ELIN, Samsök eller Google Scholar. De flesta av de elektroniska 
böckerna kan man både söka efter i den vanliga bibliotekskatalogen och i databaser som 
Ebrary, men vissa elektroniska böcker är bara sökbara i databaser. I enkäten representerades 
den här omgivningsfaktorn med svarsalternativen: ”det är för svårt att söka efter artiklar i 
bibliotekets databaser” och ”det är svårt att söka bland de elektroniska böckerna”. Det var inte 
så stor andel som valde de här alternativen och speciellt liten andel valde alternativet att det 
var svårt att söka bland de elektroniska böckerna. 
 
De öppna svaren och egna kommentarerna beskrev andra omgivningsfaktorer som inte fanns 
med bland svarsalternativen i enkäten. Bland de öppna svaren på frågorna om vad som har 
störst betydelse när man väljer att använda de elektroniska artiklarna respektive de 
elektroniska böckerna fanns att det är ett krav på den utbildning de går, till exempel: 
”obligatoriska på kursen”, ”Ibland har man krav på sig att använda vetenskapliga artiklar” 
och ”i kursen jag läste ställdes det krav på det, annars hade jag troligen inte använt källan”.  
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Något som återkommer bland de egna kommentarerna är att man som student är fattig och vill 
slippa köpa den dyra kurslitteraturen, till exempel: ”många gånger är biblioteket enda 
alternativet för att ha råd att läsa all litteratur som föreläsaren/kursen kräver. Studielånet är 
minimalt, jag kan inte leva på det. Biblioteket blir den fattige studentens enda chans att läsa 
allt man borde läsa.” Däremot är det olika på vilket sätt det påverkar användning av och syn 
på de elektroniska böckerna. För vissa, som personen citeras ovan, påverkas inte användning 
och synen på elektroniska böcker eftersom de inte ser dem som ett alternativ, synen på 
biblioteket försämras däremot om elektroniska böcker köps in istället för tryckta böcker. 
Vanligare är att man beskriver de elektroniska böckerna som ett bra alternativ eftersom man 
då slipper köpa all kurslitteratur, till exempel: ”Bättre att läsa på skärm och ha tillgång till 
kurslitteraturen än att bara vissa får fördelen att låna tryckta böcker. Så då skulle jag hellre 
läsa på skärm än köpa böckerna.” 
 
Bland kommentarerna beskrevs också andra ”livsstilsfaktorer” än studenters dåliga 
ekonomiska situation. Vana är något som vissa menar behövs för att man ska kunna använda 
och acceptera det elektroniska. De skriver om att de eller andra inte är vana och att de skulle 
behöva tid att vänja sig vid det elektroniska. Andra beskriver att man idag har en livsstil med 
mycket användning av datorn, att de sitter tillräckligt mycket framför en datorskärm redan 
och att de därför inte vill läsa mer texter på skärmen. En del menar att det är direkt ohälsosamt 
att sitta vid en dator: ”Du förstör din kropp, din hy, dina ögon och får mkt huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter”. 
 
I kommentarerna beskrivs också omgivningsfaktorer som omfattar något större än den egna 
livssituationen. Då betraktas de elektroniska böckerna ur ett samhällsperspektiv eller till och 
med ett globalt perspektiv. En återkommande kommentar är att elektroniska böcker är bra för 
miljön. Det finns också föreställningar om att elektroniska böcker innebär en positiv 
utveckling som kan föra biblioteken och samhället framåt, till exempel: ”E-böcker känns som 
ett steg i rätt riktning. Miljövänligare och modernare”. Andra är tvärtom negativa till en 
utveckling där elektroniska böcker ersätter tryckta böcker och är rädda att tryckta böcker och 
bibliotek ska försvinna. Ett exempel: ”Tycker inte att tekniken/datorn ska ta över boken.” 
 
 
7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I det här kapitlet besvarar jag mina fyra frågeställningar med hjälp av det som framkommit av 
resultat och analys. Jag för också en diskussion kring frågeställningarna med hjälp av tidigare 
forskning. Därefter beskrivs sammanfattande slutsatser. Kapitlet avslutas med en reflektion 
över uppsatsen i sin helhet samt idéer till vidare forskning. 
 
7.1 Användning av bibliotekets elektroniska tidskrifter och böcker 
 
Frågeställning: I vilken omfattning och på vilket sätt använder olika grupper av studenter 
Växjö universitetsbiblioteks utbud av elektroniska artiklar och elektroniska böcker? 
 
Nedan följer en sammanställning av hur studenterna som svarat på enkäten använder 
bibliotekets elektroniska artiklar, elektroniska uppslagsverk och elektroniska böcker. 
Jämförelser görs med bibliotekets tryckta material samt tidigare forskning. Därefter granskas 
skillnaden mellan olika studentgrupper. 
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7.1.1 Studenters användning av bibliotekets elektroniska samlingar 
 
Jag ville nå studenter med erfarenhet av bibliotekets tryckta samling och enligt resultatet är 
det få av dem som besvarade enkäten som inte använt bibliotekets tryckta material. De flesta 
har dessutom lånat bibliotekets tryckta böcker.  
 
Tidigare studier av studenters användning av elektroniska källor visar att studenter i hög grad 
accepterat och föredrar att använda elektroniska tidskrifter. Enligt Levine-Clark har däremot 
inte de elektroniska böckerna blivit lika populära och i studien vid College of Mount St. 
Joseph var det många av studenterna som inte använt de elektroniska böckerna trots att de 
kände till att de fanns.79  
 
Också i den här undersökningen visar resultatet att bibliotekets elektroniska artiklar används i 
betydligt högre grad än bibliotekets elektroniska böcker av dem som svarade på enkäten. En 
majoritet uppgav att de använt bibliotekets elektroniska artiklar, färre att de använt 
bibliotekets elektroniska uppslagsverk och endast en tredjedel att de använt bibliotekets 
elektroniska böcker. Andelen som svarat att de använt de elektroniska uppslagsverken är 
ungefär den samma som andelen som svarat att de använt de tryckta uppslagsverken. Däremot 
är det en mycket stor skillnad när man jämför de elektroniska böckerna och de tryckta 
böckerna.  
 
Tidigare forskning visar att det kan finnas problem med att tillgodogöra sig innehållet i 
elektronisk text och att utskrifter spelar en viktig roll för användarna.80 Undersökningar med 
fokus på elektroniska tidskrifter visar att användare föredrar att skriva ut texten enligt Levine-
Clark. Hans egen studie som istället undersökte användningen av elektroniska böcker visade 
att bara ungefär en fjärdedel svarade att de alltid skrev ut texten.81 Också i studien vid College 
of Mount St. Joseph var det en mindre andel som brukade läsa utskrifter bland dem som 
använde elektroniska böcker.82 Den här studien visar ett liknande resultat. En majoritet av 
dem som svarat att de använt de elektroniska artiklarna har angett att de skriver ut texten och 
betydligt fler föredrar att läsa utskrifter än att läsa artiklar på skärmen. Bland dem som svarat 
att de använder de elektroniska böckerna är det en fjärdedel som angett att de skriver ut allt de 
vill läsa, vilket liknar Levine-Clarks resultat. Att inte fler skriver ut från de elektroniska 
böckerna kan eventuellt bero på att de är krångliga att skriva ut från och att de i vissa fall 
saknar utskriftsmöjligheter. Samtidigt är det inte fler av dem som använt de elektroniska 
böckerna som föredrar att läsa utskrifter framför att läsa på skärmen enligt resultatet. Genom 
att jag gett dem möjlighet att svara att det är olika i olika situationer försvåras dock 
möjligheten att göra jämförelser. 
 
Bibliotekets uppslagsverk är relativt enkla att skriva ut från. Bland dem som svarade att de 
använt de elektroniska uppslagsverken är det ändå få som angett att de skriver ut texten. Det 
kan bero på att de elektroniska uppslagsverkens texter i regel är mycket korta och att 
uppslagsverk ofta används för att söka enstaka ord eller uttryck. I den tidigare forskningen jag 
refererar till används inte kategorin uppslagsverk så det är inte möjligt att göra jämförelser. 
 
I Levine-Clarks undersökning var det mycket få av dem som använt elektroniska böcker som 
svarade att de läser en hel bok och en majoritet av dem svarade att de läser ett kapitel eller en 
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artikel inom boken.83 I den här studien är det också en majoritet av dem som angett att de 
använt de elektroniska böckerna som svarade ”läser något kapitel eller några sidor på 
skärmen”. Däremot är det en större andel än i Levine-Clarks studie som svarat att de läser 
hela eller större delen av boken på skärmen. Det är inte så stor skillnad när det gäller andelen 
som svarat att de läser en hel bok respektive andelen som svarat att de läser en hel artikel på 
skärmen i den här studien, i båda fallen handlar det om drygt en fjärdedel. Det hade varit 
intressant att veta hur mycket studenterna läser i tryckta artiklar och tryckta böcker för att 
kunna göra jämförelser. Enligt Liu har människors läsande förändrats genom åren och blivit 
mer selektivt och mindre koncentrerat.84 
 
7.1.2 Olika studentgruppers användning av de elektroniska artiklarna och 
böckerna 
 
I Lius studie bland kinesiska studenter föredrog kvinnor i högre grad än män tryckt text och 
att göra utskrifter av elektronisk text. Kvinnorna i den undersökningen hade i högre grad än 
män negativa erfarenheter av att läsa elektronisk text. Liu menar att kvinnor läser på ett annat 
sätt än män.85   
 
I den här undersökningen är det ganska små skillnader mellan männens och kvinnornas svar, 
men det finns ändå vissa tendenser. Det är en något större andel bland kvinnorna än bland 
männen som angett att de föredrar utskrifter eller kopior som svar på frågan om hur de helst 
vill läsa bibliotekets tidskrifter eller böcker. Andelen kvinnor som svarat att de använt de 
elektroniska artiklarna är ungefär lika stor som andelen män. Däremot är det en mindre andel 
av kvinnorna som angett att de använt de elektroniska uppslagsverken och de elektroniska 
böckerna. Något större andel av kvinnorna än av männen har uppgett att de skriver ut de 
elektroniska artiklarna och det är fler av männen än av kvinnorna som angett att de läser hela 
artikeln på skärmen. På frågan ”hur använder du bibliotekets elektroniska böcker” har 
kvinnorna i något högre grad valt utskriftsalternativen och männen i högre grad valt alternativ 
som handlar om att läsa på skärmen. Däremot är det en högre andel kvinnor som uppgett att 
de läser hela eller större delen av boken på skärmen. Det behöver i och för sig inte handla om 
den elektroniska formen utan kan eventuellt bero på att en större andel av kvinnorna läser hela 
eller större delen av böcker, men det är inte något som undersökts i den här studien. 
  
Jag ville undersöka om yngre personer som vuxit upp med Internet i högre grad tagit till sig 
bibliotekets elektroniska resurser än äldre personer som inte vuxit upp med Internet. Det fanns 
inga stora skillnader eller tydliga tendenser när man jämför hur de olika åldersgrupperna 
svarade att de använt bibliotekets samlingar. Det fanns dock vissa skillnader mellan dem 
under 21 år och dem över 21 år. Andelen bland dem som är yngre än 21 år som angav att de 
använt bibliotekets tryckta material, elektroniska artiklar, elektroniska uppslagsverk och 
elektroniska böcker, samt svarade att de skriver ut de elektroniska artiklarna, var lägre än 
andelen bland andra åldersgrupper. Dessutom har de i högre grad än andra åldersgrupper 
angett att de föredrar att läsa tryckta böcker. Det tyder på att de allra yngsta snarare i lägre 
grad tagit till sig bibliotekets elektroniska resurser än andra åldersgrupper. De har i och för sig 
inte använt bibliotekets tryckta material i lika hög grad heller. 
 
När man jämför hur studenter från olika institutioner svarat finns det både likheter och 
skillnader. Andelen som angett att de lånat de tryckta böckerna är ganska likartad bland de 
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olika institutionerna. Skillnaderna är större när det gäller andelen som angett att de använt de 
tryckta tidskrifterna och de tryckta uppslagsverken samt de elektroniska artiklarna, de 
elektroniska uppslagsverken och de elektroniska böckerna. Störst är differenserna när man 
jämför andelen studenter som använt de elektroniska artiklarna från de olika institutionerna. 
 
Riktigt stor andel som uppgett att de använt de elektroniska artiklarna finns bland dem som 
tillhör Ekonomihögskolan, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete och Institutionen 
för samhällsvetenskap. Studenterna vid Ekonomihögskolan är den grupp som i högst grad 
svarat att de använder de elektroniska artiklarna men de är också den institutionsgrupp som i 
högst grad svarat att de skriver ut texten och att de föredrar utskrifter. En majoritet har dock 
svarat att de använt bibliotekets elektroniska artiklar från alla institutioner utom Polis-
utbildningen. Av dem som tillhör polisutbildningen är det bara ungefär en tredjedel som 
svarat att de använt bibliotekets elektroniska artiklar. De är också den grupp som i lägst grad 
svarat att de skriver ut texten och att de föredrar utskrifter. Också när det gäller det tryckta 
tidskrifterna är polisstudenterna en av de grupper som i lägst grad angett att de använt dem, 
men i det fallet är det ändå drygt hälften som läst i dem. Den institution med störst andel som 
svarade att de läst i de trycka tidskrifterna var Institutionen för vårdvetenskap och socialt 
arbete.  
 
De som tillhör Institutionen för samhällsvetenskap är de som i högst grad svarat att de använt 
bibliotekets elektroniska böcker, drygt hälften svarade ja på frågan om användning. Också i 
det här fallet är Polisutbildningens studenter avvikande och mycket få svarade att de använt 
de elektroniska böckerna. Däremot är det störst andel bland polisstudenterna som svarade att 
de använt bibliotekets elektroniska och tryckta uppslagsverk. När det gäller de elektroniska 
uppslagsverken var det också en relativt hög andel från Institutionen för samhällsvetenskap 
och Institutionen för humaniora som svarade ja på frågan om användning.  
 
Det är svårt att göra jämförelser mellan hur studenter från olika institutioner som angett att de 
använt de elektroniska böckerna svarat att de använder dem eftersom de är så få personer i de 
olika grupperna. Det är däremot inga stora skillnader mellan hur studenter från de olika 
institutionerna svarat att de vill läsa bibliotekets böcker. 
 
7.2 Vad har betydelse för användningen av bibliotekets elektroniska 
böcker och artiklar? 
 
Frågeställning: Vilka faktorer påverkar studenters användning av Växjö universitetsbiblioteks 
elektroniska artiklar och elektroniska böcker? 
 
Jag har analyserat undersökningens resultat utifrån en modell som bygger på att betrakta 
elektroniska texter ur olika perspektiv. Jag har velat veta om de elektroniska artiklarna och 
böckerna främst fungerar som kanaler för ett visst innehåll eller om den elektroniska formen 
spelar en avgörande roll samt vilken betydelse andra ”omgivningsfaktorer” har för 
användningen av de elektroniska böckerna. I tidigare forskning har man inte alltid undersökt 
varför användningen av elektroniska dokument ser ut som den gör och i de fall man gjort det 
har man inte analyserat svaren utifrån olika perspektiv. Nedan för jag en diskussion kring 
resultatet av undersökningen utifrån min analysmodell och tidigare forskning.  
 
Enligt olika undersökningar föredrar studenter elektroniska tidskrifter framför tryckta 
tidskrifter och i vissa fall även framför tryckta böcker. Den här undersökningen visar ett annat 
resultat. Bland dem som angett att de använt bibliotekets elektroniska artiklar i den här 
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studien är det lika stor andel, något mindre än en tredjedel, som svarat att de föredrar att läsa 
tryckta tidskrifter som andelen som svarat att de föredrar att läsa elektroniska tidskrifterna (att 
läsa på skärmen eller att läsa utskrifter). Av dem som föredrar de elektroniska tidskrifterna är 
det mycket få som föredrar att läsa på skärmen. I tidigare forskning har man inte undersökt 
hur många som föredrar att läsa på skärmen, respektive föredrar att läsa utskrifter. Att läsa 
böcker i elektronisk form föredras av få i den här undersökningen. Även tidigare forskning 
visar att studenter föredrar tryckta böcker framför elektroniska böcker.86 Det faktum att 
studenterna hade möjlighet att svara att det är olika i olika situationer i den här 
undersökningen gör det dock svårare att göra jämförelser. Om jag uteslutit det alternativet 
hade resultatet blivit tydligare. 
 
Läsvänlighet och form framstår inte som en viktig anledning till att man väljer att använda de 
elektroniska artiklarna eller elektroniska böckerna enligt resultatet. Tidigare forskning visar 
att ett skäl att inte använda elektroniska böcker är att det är ansträngande att läsa på 
skärmen.87 I den här undersökningen var det en majoritet (och störst andel) av dem som angett 
att de använt de elektroniska böckerna, och nästan hälften av icke-användarna, som uppgav att 
det har betydelse att de elektroniska böckerna är ansträngande att läsa på skärmen när de 
väljer att inte använda de elektroniska böckerna.  
 
I en annan studie var istället den elektroniska formen den främsta anledningen till att använda 
elektroniska böcker eftersom den ger andra sökmöjligheter i texten än den tryckta formen.88 I 
den här undersökningen visar resultatet att möjligheten att söka i texten har viss betydelse, 
men att det inte är det alternativ som flest valt som svar på vad som har störst betydelse när de 
väljer att använda de elektroniska böckerna. Bland dem som använt de elektroniska artiklarna 
tycks sökmöjligheterna spela en ännu mindre roll för användningen.  
 
Möjligheten att skriva ut artiklar kan påverka användningen enligt tidigare forskning.89 Att de 
elektroniska artiklarna är lätta att skriva ut har viss betydelse för dem som använt de 
elektroniska artiklarna i den här undersökningen, men tillhör inte de alternativ som flest valt 
som svar på frågan om vad som har störst betydelse för användningen. 
 
I ett kanalperspektiv är formen relativt betydelselös och det viktiga är att de texter som 
studenterna behöver är tillgängliga för dem. De elektroniska texterna framstår som 
tillgängliga kanaler för många. I den här undersökningen visar resultatet att det är 
tillgängligheten som har störst betydelse för dem som svarat att de använder bibliotekets 
elektroniska artiklar eller elektroniska böcker. Även andra undersökningar visar att 
tillgänglighet är en viktig faktor när studenter väljer att använda elektroniska böcker. 90 I 
enkätstudien vid University of Denver var det näst vanligaste svaret på frågan om skäl att 
använda elektroniska böcker: ”working from home makes it difficult to get to the library”.91 I 
en annan studie var istället bristande tillgänglighet en av anledningarna till att studenterna inte 
använde elektroniska böcker.92 Det framgår dock inte varför de elektroniska böckerna inte var 
tillgängliga i den undersökningen. Kanske kan det handla om att man behöver använda en 
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dator. I den här undersökningen är bundenhet vid datorn en av de faktorerna som har 
betydelse för icke-användningen.  
 
De elektroniska källorna kan också vara en kanal när det saknas en tryckt källa. I studien vid 
University of Denver var det ett av de vanligast angivna skälen till att använda elektroniska 
böcker.93 Också i den här undersökningen var det ett av de vanligaste skälen och lite mer än 
hälften av dem som angett att de använt de bibliotekets elektroniska böcker i den här 
undersökningen valde ”boken jag behöver finns inte i tryckt form på biblioteket” som svar på 
vad som har störst betydelse för deras användning.  
 
Även om de elektroniska artiklarna och böckerna framstår som tillgängliga kanaler för de 
studenter som använder dem, så är det inget som talar för att textens form är neutral för 
majoriteten av dem som svarade på enkäten. Få har svarat att det inte spelar någon roll om 
texten är elektronisk eller tryckt som svar på frågan om hur man helst läser bibliotekets 
tidskrifter och andelen var till och med något längre bland dem som angett att de använt de 
elektroniska artiklarna. Ännu färre har valt det alternativet som svar på frågan om hur de helst 
vill läsa bibliotekets böcker. I den tidigare forskning jag refererar till har inte formens 
betydelse undersökt på det sättet. 
 
Ett omgivningsperspektiv innebär en granskning av andra orsaker till användningen än den 
elektroniska formen eller hur väl de elektroniska dokumenten fungerar som tillgängliga 
kanaler. Omgivningsfaktorer framstår som betydelsefulla för icke-användarna bland dem som 
svarade på enkäten. Av betydelse för användningen är att man känner till och kommer ihåg att 
de elektroniska artiklarna, uppslagsverken och böckerna finns. I studien vid College of Mount 
St. Joseph var det vanligaste svaret på frågan om varför de inte använder de elektroniska 
böckerna att de inte kände till att de fanns.94 I den här undersökningen har en majoritet av 
dem som svarat att de inte använt de elektroniska artiklarna, de elektroniska uppslagsverken 
respektive de elektroniska böckerna valt alternativet ”tänker inte alltid på att de finns” som 
svar på frågan om vad som har betydelse när de inte använder dem.  
 
Tidigare forskning visar att studenter kan uppleva svårigheter att söka efter elektroniska 
artiklar eller böcker och att användarundervisning kan påverka.95 Svårigheter att söka efter 
elektroniska artiklar och böcker framstår inte som en viktig faktor i den här undersökningen. 
När det gäller de elektroniska artiklarna har däremot en annan omgivningsfaktor betydelse för 
icke-användningen. Bland dem som inte använt de elektroniska artiklarna var den näst 
vanligaste faktorn att de sällan behöver tidskriftsartiklar i sina studier. Det är inte en faktor 
som undersökts i den tidigare forskning jag refererar till. 
 
Omgivningsfaktorer är i regel mer okända än de faktorer som har med form och tillgänglighet 
att göra och de uppmärksammas i liten grad i tidigare forskning. Bland studenternas egna svar 
framkom andra faktorer än dem som jag frågade om. En del menade att användningen handlar 
om vilka vanor man har eller att man anser att det är ohälsosamt att sitta mer vid datorn än 
man redan gör. En anledning att använda de elektroniska artiklarna och böckerna är enligt de 
öppna svaren att det är obligatoriskt på utbildningen. Studenter använder de elektroniska 
artiklarna och de elektroniska böckerna om de måste göra det. 
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7.3 Hur ser studenterna på elektroniska böcker? 
 
Frågeställning: Hur uppger studenter som använder Växjö universitetsbibliotek att det är att 
läsa elektroniska böcker i jämförelse med att läsa tryckta böcker? 
 
Eftersom jag avstod från att genomföra intervjuer har jag inte kunnat fråga studenterna om 
deras erfarenheter av att läsa elektroniska böcker respektive tryckta böcker. För att besvara 
frågeställningen har jag istället använt de kommentarer som studenter lämnat i slutet av 
enkäten. Jag undersöker hur studenterna själva beskriver den elektroniska boken som en 
kanal, hur de kommenterar den elektroniska formen och vilka kommentarer som speglar ett 
omgivningsperspektiv. Jag jämför resultatet med tidigare forskning. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att studenternas spontana och frivilliga kommentarer här jämförs med en mängd 
studier med olika grad av strukturering. I det flesta fall bygger studierna på enkätunder-
sökningar, med antingen öppna eller fasta svarsalternativ, men i vissa fall på fokusgrupps-
undersökningar eller intervjuer. 
 
Nedan följer en sammanställning av studenternas vanligaste kommentarer om fördelar och 
nackdelar med elektroniska böcker samt en jämförelse med tidigare forskning. Jag avslutar 
med en kort sammanfattning. 
 
7.3.1 Den elektroniska boken som kanal 
 
De elektroniska böckerna framstod som tillgängliga kanaler för den text studenterna behöver i 
åtskilliga av studenternas kommentarer. Den största fördelen med elektroniska böcker är 
enligt många: 
 

• Att de är tillgängliga hela tiden - Den vanligaste positiva kommentaren om de 
elektroniska böckerna är att alla har tillgång till dem när de vill och så länge de vill. 
Många skriver att det är för svårt att få tillgång till de tryckta böckerna. Att de 
elektroniska böckerna är tillgängliga dygnet runt beskrivs också som en fördel i 
tidigare studier.96 För en del beskrivs tillgängligheten hemifrån som viktig. Att de 
elektroniska böckerna är tillgängliga hemifrån, att man slipper gå till biblioteket, är 
även en av de fördelarna som anges i andra undersökningar.97 En annan positiv aspekt 
med elektroniska böcker som framkommit i andra undersökningar, och som kan ses 
som fråga om tillgänglighet, är att man slipper bära runt på tunga böcker.98 Det är 
däremot inget som tas upp i kommentarerna i den här undersökningen. 

 
De elektroniska böckerna beskrivs dock inte alltid som de bästa kanalerna för det innehåll 
som studenterna behöver. En del menar att en nackdel med de elektroniska böckerna är: 
 

• Att de inte är tillgängliga – I vissa situationer och för vissa personer är inte de 
elektroniska böckerna den bästa kanalen. En del vill slippa bära på datorer och andra 
har inte tillgång till en bra dator eller Internet-uppkoppling. Tekniska problem kan 
också hindra tillgängligheten. En tryckt bok kan tas med överallt medan e-boken kan 
vara svår att läsa på tåg och buss och svår att ta med på föreläsningen. Att de 
elektroniska böckerna inte är medtagbara utan dator var den nackdel flest valde som 
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beskrivning av e-böcker i Ingemarsson och Mursaks undersökning.99 I studien vid 
College of Mount St. Joseph var två av fördelarna med tryckta böcker att de var mer 
tillgängliga än de elektroniska böckerna och att de innebär att man slipper 
datorproblem.100 

 
7.3.2 Den elektroniska formen  
 
Den elektroniska formen beskrivs oftast som något negativt bland studenternas egna 
kommentarer och de flesta negativa aspekter hos elektroniska böcker som tas upp handlar om 
formen. De vanligaste nackdelar med de elektroniska böckerna som beskrivs är: 
 

• Att de är ansträngande att läsa - Väldigt många beskriver att det är ansträngande 
och svårt att läsa på skärmen. En del menar att det går bra att läsa några sidor men inte 
mer. Att det är svårt och jobbigt att läsa mycket text på skärmen är något som också 
beskrivits i tidigare studier.101 Samtidigt visade the SuperBook project att användarna i 
den undersökningen ofta var inne på ganska många sidor.102 Det visar visserligen att 
de på något sätt använde många sidor men det framgår inte om de läste texten eller om 
de upplevde texten som ansträngande eller inte. 

 
• Att de inte går att skriva ut - I tidigare studier beskrivs möjligheterna att göra 

utskrifter eller kopior som en av fördelarna med elektroniska böckerna.103 I den här 
undersökningen angavs i förutsättningar att de elektroniska böckerna inte är möjliga 
att skrivas ut. En nackdel med elektroniska böcker som många studenter tog upp var 
att det inte går att skriva ut texten. Indirekt visade det att de föredrar den utskrivna 
formen framför den elektroniska formen. 

 
• Att det är svårt att koncentrera sig – Det kan vara svårt att koncentrera sig, att 

fokusera på texten och att ta till sig innehållet i texten enligt studenternas egna 
kommentarer. I den studie som Murphy et al. genomförde bland amerikanska studen-
ter visade resultatet av att studenterna hade svårare att förstå och ta till sig en 
elektronisk text än en tryckt text.104 I Ramirez undersökning av läsvanor var det en 
majoritet som menade att de har lättare att ta till sig och förstå information när de läser 
en tryckt text.105  Studien vid College of Mount St. Joseph visade ett delvis annat 
resultat. Visserligen föredrog de flesta de tryckta böckerna, och bland fördelarna med 
dessa fanns bland annat att det var enklare att läsa koncentrerat och att förstå texten, 
men en del som föredrog e-böcker ansåg att koncentrationen och förståelsen var högre 
när de läste en e-bok.106  

 
• Att det är svårt att orientera sig i texten – En del menar att det är svårt att få en 

överblick över texten i en elektronisk bok. De tappar bort var de är i texten och har 
svårt att få en helhet. 

 

                                                 
99 Ingemarsson & Mursak 2004. 
100 Gregory 2008. 
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• Att de saknar fysisk form – I kommentarerna beskrev studenter hur de uppskattade 
den tryckta bokens fysiska egenskaper. Den kan hållas i handen, den har en viss lukt 
och man kan vända blad. I studien vid College of Mount St. Joseph var den tryckta 
bokens fysiska aspekter en av anledningarna till att studenterna föredrog den tryckta 
boken framför e-boken.107 

 
Det fanns få positiva aspekter av den elektroniska formen som togs upp av studenterna. Några 
menade dock att fördelen med elektroniska böcker är: 
 

• Att det är lätt att söka i texten – En del menar att det är lätt att hitta fakta och 
information i texten. Det är något som också beskrivs i andra undersökningar. 108  

 
7.3.3 Omgivningsfaktorer 
 
Bland studenternas kommentarer fanns omdömen om elektroniska böcker som inte bara 
handlar om den elektroniska formen i sig eller hur de elektroniska böckerna fungerar som 
kanaler för texter som studenterna behöver. Fördelar med de elektroniska böckerna är enligt 
vissa kommentarer: 
 

• Att de sparar pengar – En faktor som gör elektroniska böcker attraktiva är att 
studenterna i regel har ont om pengar. Studenter beskriver de elektroniska böckerna 
som ett ekonomisk alternativ till att köpa dyra böcker. Genom att de alltid är 
tillgängliga slipper studenterna köpa de böcker som är utlånade eller upptagna. Även i 
andra studier är en av fördelarna med de elektroniska böckerna att man slipper köpa 
litteraturen.109  

 
• Att de är miljövänliga – En del studenter betraktar den elektroniska boken i ett större 

perspektiv än den egna studiesituationen. Den elektroniska boken uppfattas av dem 
som ett miljövänligare alternativ än den tryckta boken.  

 
Negativt med elektroniska böcker är enligt vissa kommentarer: 
 

• Att det är ohälsosamt att använda dem – En livsstilsfaktor som är negativ för den 
elektroniska boken är att många sitter mycket framför datorn idag och upplever att det 
är ett problem. Olika hälsoproblem, eller rädsla för hälsoproblem och en ovilja att öka 
tiden framför datorn framkommer i kommentarerna.  

 
7.3.4 Sammanfattande kommentarer 
 
När man jämför studenternas beskrivningar i den här undersökningen med tidigare forskning 
finns stora likheter, men också vissa skillnader.  
 
En fördel med de elektroniska böckerna som lyfts fram av många i den här undersökningen 
och i många tidigare studier är att de är tillgängliga. I en del kommentarer framkom dock att 
det faktum att e-boken kräver en dator i vissa fall försämrar tillgängligheten, även om de 
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kommentarerna var betydligt färre än de positiva kommentarerna. I ett par tidigare 
undersökningar lyfts också problem med tillgänglighet fram. 
 
Den elektroniska formen beskrivs ofta som något negativt både i den här undersökningen och 
i tidigare forskning. Framförallt är det många som menar att det är ansträngande att läsa 
längre texter på skärmen. Vissa menade också att de hade svårt att koncentrera sig när de läser 
elektroniska böcker, något som också andra undersökningar visar. I ett par tidigare studier 
beskrivs sökmöjligheterna i den elektroniska texten som fördelar med elektroniska böcker. I 
den här studien var det få som nämnde sökmöjligheter i de egna kommentarerna och en del 
klagade istället på att de hade svårt att få en överblick i texten. Kanske kan det bero på att 
många inte upptäckt att det går att söka i texten eller att jag så tydligt gjort skillnad mellan 
uppslagsverk och andra böcker. 
 
Bland de egna kommentarerna fanns också beskrivningar av e-böcker som inte handlade om 
form eller om de är tillgängliga kanaler. En del studenter i den här undersökningen beskriver 
e-böcker som miljövänliga eller som ohälsosamma. Det är inte något som framkommit i 
tidigare forskning. Däremot beskrivs e-böcker som ett alternativ till att köpa böckerna dels i 
ett par andra undersökningar och dels av en del av studenterna i den här undersökningen.  
 
7.4 Studenternas syn på att elektroniska böcker ersätter tryckta 
böcker på biblioteket  
 
Frågeställning: Vad tycker olika grupper av studenter som använder Växjö universitets-
bibliotek om att facklitteratur som de behöver i sina studier köps in i elektronisk form istället 
för tryckt form?  
 
Resultatet visar att en majoritet av studenterna helst vill läsa tryckta böcker i sina studier. Det 
är mycket få i den här undersökningen som svarade att de föredrar att läsa elektroniska böcker 
på skärmen eller att de föredrar att läsa utskrifter eller kopior. Andelen studenter som svarade 
att det inte spelar någon roll om texten är elektronisk eller tryckt, eller att det är olika i olika 
situationer, är inte heller stor. 
 
Trots att de flesta av studenterna svarat att de föredrar de tryckta böckerna så har en majoritet 
svarade ja på frågan om de kan tänka sig att använda elektroniska böcker, som inte kan 
skrivas ut, istället för tryckta böcker i sina studier. Däremot var inte så stor andel som valde 
alternativet ”ja, alltid eller i de flesta fall”. Nästan hälften av de tillfrågade svarade: ”ja, men 
bara i vissa fall” och ungefär en tredjedel svarade nej. Det var få som uttryckte tveksamhet. 
Även andra undersökningar visar att studenter föredrar tryckta böcker framför e-böcker men 
ändå kan tänka sig att använda elektroniska böcker.110   
 
Något större andel av dem som använt bibliotekets elektroniska böcker, och en något större 
andel av männen var positiva till att använda elektroniska böcker istället för tryckta böcker. 
Däremot finns inga direkta skillnader när man jämför olika åldrar eller studietid. Det är inte så 
stora skillnader mellan hur studenter från olika institutioner har svarat och en majoritet från 
alla institutioner har svarat att de kan tänka sig att använda elektroniska böcker istället för 
tryckta böcker.  
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För att få veta när studenterna kan tänka sig att använda elektroniska böcker istället för tryckta 
böcker presenterades olika scenarier för dem som svarat ja eller ”vet inte” på frågan om de 
kan tänka sig att använda elektroniska böcker. Scenarierna var inte bara svarsalternativ utan 
också ett sätt att få de svarande att föreställa sig olika situationer. Tre av fyra scenarier 
beskriver situationer där e-böcker är mer tillgängliga kanaler. Alla alternativ fick många svar 
men det scenario som fick minst svar, ”när jag bara behöver läsa en del av boken”, var det 
enda alternativ som inte handlade om tillgänglighet.  Det alternativ som fick flest svar var ”om 
den tryckta boken är utlånad och det tar lång tid innan jag kan få den”. Det är förmodligen ett 
scenario som många studenter känner till och upplever som ett problem. Det innebär 
dessutom inte att tryckta böcker ersätts med elektroniska böcker. Eventuellt kan de olika 
scenarierna ha gjort att de som svarade på enkäten blev mer positiva till elektroniska böcker. 
 
Kurslitteratur är ett område där elektroniska böcker kan vara intressanta enligt Dahlström. 
Framförallt är det böcker som antingen har störst fördelar av den elektroniska formen eller är 
svåra att få tag på som är mest attraktiva som e-böcker.111 Biblioteksböcker finns i regel i få 
exemplar och kan vara svåra att få tag på för studenter. Vid Växjö universitetsbibliotek 
förvärvas all obligatorisk kurslitteratur i tryckt form idag och ibland används e-böcker i stället 
för tryckta kursreferensböcker. Antalet exemplar som köps styrs av antalet antagna på kursen, 
men är oftast 2-7 exemplar. 1-2 exemplar är referens som inte får lånas hem, medan övriga 
kan lånas i tre veckor. Att övergå till elektroniska böcker skulle innebära att många fler fick 
tillgång till böckerna och dessutom under en längre period än idag. 
 
I undersökningen vid Stockholms universitetsbibliotek var en majoritet av studenterna 
positiva till kurslitteratur i elektronisk form, medan studenterna i Ingemarssons och Mursaks 
undersökning vid Uppsala universitet var mer osäkra.112 I den här undersökningen var ungefär 
hälften av dem som svarade på enkäten positiva och lite mindre än en tredjedel negativa till 
att ersätta tryckta kursböcker med elektroniska böcker. En stor majoritet av dem som svarat 
att de alltid eller i det flesta fall kan tänka sig att använda elektroniska böcker istället för 
tryckta böcker var positiva till att de tryckta kursböckerna ersattes med elektroniska versioner. 
Eventuellt uppmuntrar frågan till solidaritet med kurskamraterna eftersom det fanns de (även 
om de var en liten andel) som svarat att de inte själva kan tänka sig använda e-böcker istället 
för tryckta böcker i sina studier som ändå svarade att det är bra eller mycket bra om de tryckta 
kursböckerna ersattes med e-böcker.  
 
När man jämför män och kvinnor eller olika åldersgrupper är det inga större skillnader eller 
speciella tendenser när det gäller hur man svarat.  
 
Hälften eller fler av studenterna från de flesta institutioner svarade att det var bra eller mycket 
bra att ersätta de trycka kursböckerna med elektroniska böcker. Undantaget är studenter från 
två av de största institutionerna, Institutionen för humaniora och Institutionen för samhälls-
vetenskap, som var minst positiva till e-böcker som kursböcker. Studenter vid Institutionen 
för samhällsvetenskap var också de som var minst positiva till att själva använda e-böcker 
istället för tryckta böcker i sina studier. Samtidigt är det den institutionsgrupp som i högst 
grad angett att de använt bibliotekets elektroniska böcker. Studenter från institutionerna 
Polisutbildningen och Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete var mest positiva till 
e-böcker som kurslitteratur. Det är två institutioner som skiljer sig från många av de andra 
institutionerna genom att de är mer yrkesinriktade. Det är dock svårt att veta om det har någon 
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betydelse i det här sammanhanget. Intressant är att det är mycket få av polisstudenterna som 
svarat att de använt bibliotekets elektroniska böcker, så den positiva inställningen bygger inte 
på erfarenhet av det här bibliotekets elektroniska böcker. 
 
Bland dem som valt att lämna egna kommentarer om de elektroniska böckerna framkom en 
annan bild. Det var fler av dem som var renodlat negativa än renodlat positiva till de 
elektroniska böckerna och till att ersätta de tryckta böckerna med elektroniska versioner. De 
elektroniska böckerna framställdes av många som något helt annat än tryckta böcker och som 
svåra att använda och läsa. Möjligheten att skriva ut efterfrågades i åtskilliga kommentarer. 
Många skriver indirekt eller direkt att de vill att de elektroniska böckerna endast ska vara ett 
komplement. De flesta som var mer positiva till att ersätta tryckta böcker med elektroniska 
böcker lyfte fram att e-böcker, till skillnad från bibliotekets tryckta böcker, är tillgängliga för 
alla.  
 
Det fanns inga direkta frågor i enkäten om hur studenterna ser på en utveckling där biblioteket 
i högre utsträckning ersätter tryckta böcker med elektroniska böcker, men vissa skriver om det 
i de egna kommentarerna. En del ser elektroniska böcker som en positiv utveckling som för 
biblioteket framåt medan andra föredrar biblioteket som det är idag och ser en sådan 
utveckling som ett hot mot biblioteket. Andra uttrycker en oro över den tryckta bokens 
framtid. 
 
7.5 Sammanfattande slutsatser 
 
Tidigare forskning visar att elektroniska tidskrifter accepterats av studenterna men att de är 
mer tveksamma till elektroniska böcker. Resultatet av den här undersökningen visar att en 
majoritet har uppgett att de använt bibliotekets elektroniska artiklar medan endast en tredjedel 
svarat att de använt de elektroniska böckerna. Användning av och syn på elektroniska 
uppslagsverk har inte undersökts i den tidigare forskning jag refererar till. I den här 
undersökningen är det fler som använt de elektroniska uppslagsverken än e-böckerna enligt 
resultatet. 
 
Resultatet tyder på att en viktig anledning till att bibliotekets elektroniska böcker, artiklar och 
uppslagsverk inte används mer än de gör är att studenterna antingen inte känner till dem eller 
inte tänker på att de finns. Eftersom de inte är synliga på samma sätt som bibliotekets tryckta 
material kan eventuellt mer information om de elektroniska källorna öka användningen av 
dem.  
 
Mindre än en tredjedel av dem som angett att de använt de elektroniska artiklarna har svarat 
att de läser hela artikeln på skärmen och en majoritet har angett att de skriver ut texten. Det är 
också mindre än en tredjedel av dem som angett att de använt bibliotekets elektroniska böcker 
som svarat att de läser hela eller större delen av boken på skärmen. Däremot säger resultatet 
inget om hur mycket de brukar läsa ur bibliotekets tryckta artiklar eller böcker. 
 
Resultatet visar inga stora skillnader mellan olika gruppers användning av och syn på 
bibliotekets elektroniska material när man jämför kön och olika åldrar. Det finns däremot 
stora variationer mellan hur studenter från olika institutioner svarat att de använder de 
elektroniska artiklarna och hur de föredrar att läsa bibliotekets tidskrifter i sina studier. Det 
kan eventuellt spegla de olika ämnenas karaktär och traditioner, men kan också betyda att 
vissa studentgrupper i lägre grad känner till de elektroniska artiklarna. 
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En majoritet av studenterna i undersökningen föredrar att läsa tryckta böcker men en majoritet 
kan också tänka sig att läsa elektroniska böcker i sina studier, i alla fall ”i vissa fall”. En 
knapp majoritet av studenterna tycker att det vore bra om biblioteket hade e-böcker istället för 
tryckta böcker som kurslitteraturen och många skriver i de egna kommentarerna att det är bra 
att de elektroniska böckerna är tillgängliga för alla.  
 
Samtidigt framstår inte de e-böcker som ett likvärdigt alternativ till de tryckta böcker när man 
läser studenternas egna kommentarer. Många beskriver att de upplever problem med att läsa 
på skärmen. Även tidigare forskning lyfter fram problem med att läsa elektronisk text. Enligt 
resultatet är inte de yngre mer bekväma med att läsa böcker på skärmen. En livsstil med 
mycket tid framför datorn behöver inte heller betyda att man utan problem kan öka den tiden, 
tvärtom skriver studenter att de redan sitter för mycket vid datorer. Om man kan skriva ut 
texten skulle fler tycka att elektroniska böcker var ett alternativ.  
 
Med tanke på att de elektroniska böckerna oftast har utskriftsbegränsningar och många 
upplever det som ansträngande och svårt att läsa på skärmen är det inte helt okomplicerat att 
ersätta tryckt kurslitteratur med elektroniska versioner. Samtidigt innebär ett val av endast 
tryckt material, framförallt det som inte lånas hem, en nackdel för dem som inte bor i närheten 
av biblioteket. Det är många som tycker att det vore bra om det fanns elektroniska böcker som 
ett komplement eftersom de dels är tillgängliga hemifrån och dels är tillgängliga när de 
tryckta böckerna är utlånade eller upptagna. De elektroniska böckernas tillgänglighet är också 
en fördel som lyfts fram i tidigare forskning. Eftersom tillgängligheten beskrivs som den 
största fördelen med elektroniska böcker är det mycket viktigt att de elektroniska böcker som 
köps in till biblioteket är möjliga att användas av många användare samtidigt utan problem.  
 
Elektroniska uppslagsverk och artiklar kommenteras i liten grad av studenterna och framstår 
inte som stora problem. De innebär kortare texter som kan skrivas ut och bör därför inte vara 
så svåra att ersätta med tryckta versioner. Dessutom är tryckta tidskrifter och uppslagsverk 
referensmaterial som inte får lånas hem och därför svårare att använda för dem som bor långt 
från biblioteket. 
 
7.6 Reflektioner över uppsatsen 
 
Den här uppsatsen har undersökt en mängd olika fenomen hos en stor grupp studenter. Den är 
ett bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen genom att den ger en ökad kunskap om 
studenters faktiska användning av och inställning till elektroniska resurser i sina studier. Den 
här uppsatsen lyfter också fram att det kan finnas olika faktorer som påverkar studenters 
användning av och syn på bibliotekets elektroniska resurser. I tidigare forskning analyseras 
sällan orsaker till att användningen ser ut som den gör. Under arbetet med den här 
undersökningen har jag upptäckt metodologiska problem men också fått idéer till vidare 
forskning.  
 
Det har funnits nackdelar med upplägget som är viktiga att tänka på i samband med andra 
kvantitativa användarundersökningar på bibliotek. För det första finns det stora svårigheter 
med att göra totalundersökningar med utgångspunkt i låntagarregister. Dels är det osäkert hur 
stor populationen är och dels kan det vara svårt att motivera tillräckligt många att svara. 
Risken är stor att det blir en låg svarsfrekvens och att det därför är svårt att göra tillförlitliga 
mätningar. Ett kontrollerat urval och olika metoder att öka svarsfrekvensen (förvarningar och 
påminnelser) kan eventuellt ge ett mer pålitligt underlag. För det andra är det svårt att göra 
jämförelser mellan många olika grupper eftersom det krävs ett stort antal svar för att det ska 
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vara okomplicerat att göra generaliseringar. För det tredje kan det vara svårt att undersöka 
många olika ämnen samtidigt eftersom risken finns att man inte har möjlighet att göra en 
djupare analys av alla ämnen. Det är speciellt svårt när man använder en webbenkät eftersom 
man då helst bör ställa få frågor. Det är enklare att fokusera på ett ämne och istället ställa fler 
frågor om olika aspekter inom ämnet, men det innebär i så fall en annan sorts undersökning. 
 
Det är inte helt okomplicerat att genomföra en undersökning som både ska resultera i en 
magisteruppsats och i ett underlag för kvalitetsförbättring eftersom de innebär olika 
perspektiv och fokus. I min roll som anställd på biblioteket har det viktigaste varit bibliotekets 
praktiska arbete och fokus i undersökningen är då frågor som handlar om hur studenter från 
olika institutioner använder bibliotekets elektroniska resurser samt hur de ser på e-böcker som 
kursböcker på biblioteket. I min roll som student har jag främst varit intresserad av att 
analysera de faktorer som påverkar studenters användning av och syn på bibliotekets 
elektroniska samling. Det har resulterat i att uppsatsen blivit bredare än om jag avstått från att 
samtidigt ge biblioteket ett underlag för sitt praktiska arbete. 
 
Meyrowitzs teori har inte varit ett idealiskt instrument, även om den delvis inneburit fruktbara 
perspektiv, eftersom det inte varit möjligt att använda teorin i sin helhet. Ett förslag till vidare 
forskning är att undersöka om det finns andra teorier som lämpar sig bättre för att studera 
olika faktorer som påverkar studenters användning av och syn på bibliotekets elektroniska 
resurser. 
 
Jag har funnit få svenska undersökningar som studerar det här ämnet. Utländska studier har 
dock visat ett liknande resultat. Det hade varit intressant med fler svenska studier och 
jämförelser mellan svenska och utländska studenter är ytterligare ett förslag till vidare 
forskning. Ett annat förslag är att undersöka hur studenter använder sig av både tryckt och 
elektronisk kurslitteratur i sina studier. Det skulle till exempel vara intressant att veta hur 
mycket av kurslitteraturen som de faktiskt läser. Genom att intervjua studenter kan man också 
få en tydligare bild av hur de använder, och hur de skulle vilja använda, bibliotekens 
samlingar. 
 
8. SAMMANFATTNING 
 
Bakgrunden till den här uppsatsen är att högskole- och universitetsbibliotek i högre grad 
ersätter tryckta tidskrifter och böcker med elektroniska versioner samtidigt som användningen 
av det elektroniska materialet och användarnas syn på en ökad digitalisering av samlingarna 
varit relativt okänd. Jag arbetar med förvärv vid Växjö universitetsbibliotek som är ett av de 
bibliotek som haft den här utvecklingen. Biblioteket strävar efter ett användarstyrt förvärv och 
jag har därför genomfört en användarundersökning kring de här frågorna vid Växjö 
universitetsbibliotek.  
 
Studenterna är en stor låntagargrupp på biblioteket som inte haft något större inflytande över 
förvärvet av de elektroniska artiklarna och de elektroniska böckerna. Dessutom har inte deras 
användning av de elektroniska samlingarna undersökt tidigare. Det övergripande syftet med 
undersökningen är därför att få en ökad kännedom om hur studenter som använder Växjö 
universitetsbiblioteket ser på och använder bibliotekets elektroniska artiklar och elektroniska 
böcker samt hur de ser på en digitalisering av bibliotekets bokbestånd.  
 
Uppsatsens frågeställningar har varit följande: 
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• I vilken omfattning och på vilket sätt använder olika grupper av studenter Växjö 
universitetsbiblioteks utbud av elektroniska artiklar och elektroniska böcker? 

• Vilka faktorer påverkar studenters användning av Växjö universitetsbiblioteks 
elektroniska artiklar och elektroniska böcker? 

• Hur uppger studenter som använder Växjö universitetsbibliotek att det är att läsa 
elektroniska böcker i jämförelse med att läsa tryckta böcker? 

• Vad tycker olika grupper av studenter som använder Växjö universitetsbibliotek om 
att facklitteratur som de behöver i sina studier köps in i elektronisk form istället för 
tryckt form?  

 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda en webbenkät med både fasta 
och öppna svarsalternativ. Jag har skickat webbenkäten via e-post till samtliga studenter med 
ett aktivt lånekort vid universitetsbiblioteket i Växjö och som dessutom registrerat sin e-
postadress i bibliotekets låntagarregister.  
 
Min teoretiska utgångspunkt är en analysmodell som inspirerats av Meyrowitzs medie-
forskning. Jag har undersökt faktorer som påverkar studenternas användning av och syn på 
bibliotekets elektroniska artiklar och böcker utifrån begreppen kanal, form och omgivning.  
 
Bland dem som svarade på enkäten hade de flesta använt bibliotekets tryckta material, främst 
de tryckta böckerna. 67,6 % svarade att de använt bibliotekets elektroniska artiklar, 41,1 % att 
de använt bibliotekets elektroniska uppslagsverk och 33,4 % att de använt bibliotekets 
elektroniska böcker. Bland dem som angett att de använt bibliotekets elektroniska artiklar har 
64,5 % svarat att de skriver ut texten och 30,1 % att de läser hela artikeln på skärmen. 27,3 % 
av dem som svarat att de använt bibliotekets elektroniska böcker har angett att de läser hela 
eller större delen av boken på skärmen och 25,5 % har angett att de skriver ut allt de vill läsa. 
 
Resultatet visade inga stora skillnader eller tydliga tendenser mellan hur män och kvinnor 
eller olika åldersgrupper svarat att de använder eller ser på bibliotekets elektroniska artiklar 
och böcker. Däremot finns större skillnader mellan studenter med olika institutions-
tillhörighet. 
 
Jag har undersökt vilka faktorer som är väsentliga för studenternas användning av bibliotekets 
elektroniska artiklar och böcker. De elektroniska böckerna och de elektroniska artiklarna och 
framstår som tillgängliga kanaler för den text studenterna behöver. Betydelsefulla faktorer för 
dem som inte använder de elektroniska artiklarna är att de inte tänker på att de finns eller att 
de sällan behöver använda artiklar i sina studier. Viktigaste faktorerna för dem som inte 
använder de elektroniska böckerna är enligt svaren att de inte tänker på att de finns och att det 
är ansträngande att läsa på skärmen. 
 
Nästan hälften av dem som svarade på enkäten valde att lämna egna kommentarer i slutet av 
enkäten. De flesta svar handlade om elektroniska böcker. Många beskrev den elektroniska 
formen som något negativt, att de elektroniska böckerna var ansträngande och svåra att läsa. 
Samtidigt var det många som menade att elektroniska böcker är bra eftersom alla har tillgång 
till dem medan bibliotekets tryckta böcker ofta är utlånade eller upptagna.  
 
64 % av studenterna svarade att de föredrar att läsa tryckta böcker, men 62,7 % svarade att de 
kan tänka sig att använda elektroniska böcker i sina studier. 50,9 % svarade att det vore bra 
eller mycket bra om deras kurslitteratur fanns som e-böcker i stället för tryckta böcker på 
biblioteket. Bland de studenter som lämnat egna kommentarer är det många som är negativa 
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till att biblioteket ersätter tryckta böcker med elektroniska böcker eftersom de är svåra att 
använda och att man måste sitta vid en dator för att kunna använda dem. Däremot vill många 
att de elektroniska böckerna ska vara ett komplement till de tryckta böckerna eftersom de 
elektroniska böckerna är mer tillgängliga än de tryckta böckerna.  
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Bilaga 1: Följebrev 
 
Hej! 
 
Universitetsbiblioteket behöver din hjälp att göra förbättringar. Vad skulle du tycka om 
biblioteket ersatte tryckt litteratur med elektroniska böcker? Du har möjlighet att påverka 
genom att svara på 23 enkätfrågor. Enkäten tar ca 5 min att besvara. 
 
Genom att besvara enkäten har du dessutom möjlighet att vinna en iPod.  
 
Enkäten vänder sig till studenter som har registrerat ett lånekort vid Växjö 
universitetsbibliotek. Den har till syfte att undersöka om och hur studenter använder 
bibliotekets elektroniska böcker, uppslagsverk och tidskrifter samt hur studenter ser på att 
tryckta böcker ersätts med elektroniska böcker.  
 
Alla svar behandlas konfidentiellt, och du kan välja att vara helt anonym, däremot behöver du 
ange din e-post om du vill delta i utlottningen av en iPod. 
 
Svara på enkäten senast den 5/12. Länk till enkäten:   
 
Om du dessutom kan tänka dig att delta i en kortare intervju så kontakta mig: karin.petersson-
stenberg@vxu.se 
 
Resultatet redovisas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig via bibliotekets webbplats: 
http://www.vxu.se/bib/ 
 
Denna undersökning ingår också i ett magisterarbete i Biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Högskolan i Borås. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Karin Petersson Stenberg 
Universitetsbiblioteket 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 
 
1 Är du     

Man  
Kvinna 
 

2 Hur gammal är du? 
 Under 21 
 21-25 
 26-30 

31-35  
36-40 
Över 40 

 
3 Hur länge har du studerat vid Växjö universitet? 
 Mindre än en termin 
 1-4 terminer 
 Mer än fyra terminer 
 
4 Vilken institution tillhör du huvudsakligen? 
 Ekonomihögskolan, EHV  
 Institutionen för humaniora, HUM  
 Institutionen för pedagogik, IPED  
 Institutionen för samhällsvetenskap, SVI  
 Institutionen för teknik och design, TD  
 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, IVOSA  
 Matematiska och systemtekniska institutionen, MSI  
 Polisutbildningen, VPU  
 
5 Hur har du använt universitetsbibliotekets tryckta böcker, uppslagsverk och tidskrifter? 
[flera kryss möjliga] 
 Lånat tryckta böcker.  
 Använt tryckta uppslagsverk.  
 Läst i tryckta tidskrifter.  
 Kopierat ur bibliotekets tryckta böcker. 
 Kopierat ur bibliotekets tryckta tidskrifter.  
 Har inte använt bibliotekets tryckta böcker, uppslagsverk eller tidskrifter.  
 
6 [E-TIDSKRIFTER] Har du någon gång använt bibliotekets elektroniska tidskrifter/artiklar? 
[Via t. ex. artikeldatabaser som ELIN, Academic Search Elite, JSTOR, Science Direct] 
 Ja  
 Nej  
 
7 [E-TIDSKRIFTER] Hur använder du bibliotekets elektroniska artiklar? [flera kryss 
möjliga] 
 Läser hela artikeln på skärmen.  
 Läser delar av artikeln på skärmen. 
 Skriver ut texten. 
 Om annat, specificera  
 
8 [E-TIDSKRIFTER] Vad har störst betydelse när du väljer att använda bibliotekets 
elektroniska artiklar? [flera kryss möjliga]  
 De är tillgängliga hemifrån.  
 De är tillgängligt dygnet runt utan köer.  
 Det är lätt att hitta användbara artiklar i bibliotekets databaser.  
 Det är lätt att genomsöka den elektroniska texten.  
 Det är bekvämt att läsa på skärmen. 
 De är lätta att skriva ut.  
 Om annat, specificera.  
 
9 [E-TIDSKRIFTER] Vad har betydelse när du INTE använder bibliotekets elektroniska 
artiklar? [flera kryss möjliga] 
 Tänker inte alltid på att de finns.  
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 Behöver sällan använda tidskriftsartiklar i mina studier.  
 Vill kunna läsa artiklar utan att behöva en dator.  
 Det är för svårt att söka efter artiklar i bibliotekets databaser.  
 Tror inte att de artiklar jag behöver finns i fulltext i bibliotekets databaser.  
 Det jag behöver finns i tryckt form på biblioteket.  
 Om annat, specificera  
 
10 Hur vill du helst läsa bibliotekets tidskrifter i dina studier? 
 Föredrar att läsa tryckta tidskrifter  
 Föredrar att läsa texten på skärmen  
 Föredrar att läsa utskrifter  
 Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller tryckt  
 Det är olika i olika situationer  
 Om annat, specificera  
 
11 [E-UPPSLAGSVERK] Har du någon gång använt bibliotekets elektroniska 
uppslagsverk? 
 Ja 
 Nej  
 
12 [E-UPPSLAGSVERK] Hur använder du bibliotekets elektroniska uppslagsverk? [flera 
kryss möjliga] 
 Läser text på skärmen  
 Skriver ut  
 
13 [E-UPPSLAGSVERK] Vad har betydelse när du INTE använder bibliotekets elektroniska 
uppslagsverk? [flera kryss möjliga] 
 Tänker inte alltid på att de finns  
 Behöver sällan uppslagsverk i mina studier  
 Föredrar att använda tryckta uppslagsverk  
 Om annat, specificera  
 
14 [E-BÖCKER] Har du någon gång använt bibliotekets elektroniska böcker? 
 Ja  
 Nej  
 
15 [E-BÖCKER] Hur använder du bibliotekets elektroniska böcker? [flera kryss möjliga] 
 Läser hela eller större delen av boken på skärmen  
 Läser något kapitel eller några sidor på skärmen  
 Läser någon enstaka sida eller stycke på skärmen  
 Skriver ut allt jag vill läsa  
 Skriver ut de viktigaste delarna  
 Om annat, specificera  
 
16 [E-BÖCKER] Vad har störst betydelse när du väljer att använda bibliotekets 
elektroniska böcker? [flera kryss möjliga] 
 De kan läsas hemifrån  
 De är tillgängliga dygnet runt utan köer  
 Det är lätt att genomsöka den elektroniska texten   
 Det är bekvämt att läsa på skärmen  
 Boken jag behöver finns inte i tryckt form på biblioteket  
 Om annat, specificera  
 
17 [E-BÖCKER] Vad har betydelse när du INTE använder bibliotekets elektroniska böcker? 
[flera kryss möjliga] 
 Tänker inte alltid på att de finns  
 Vill kunna läsa böcker utan att behöva en dator   
 Det är svårt att söka bland de elektroniska böckerna  
 Det är ansträngande att läsa på skärmen  
 Det är svårt att få en överblick i den elektroniska texten  
 Tror inte att de böcker jag behöver finns i elektronisk form på biblioteket  
 De böcker jag behöver finns i tryckt form på biblioteket  
 Om annat, specificera  
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18 Hur vill du helst läsa bibliotekets böcker i dina studier? 
 Föredrar att läsa tryckta böcker  
 Föredrar att läsa elektroniska böcker på skärmen  
 Föredrar att läsa utskrifter eller kopior  
 Det spelar ingen roll om texten är elektronisk eller tryckt  
 Det är olika i olika situationer  
 Om annat, specificera  
 
19 [E-BÖCKER] Kan du tänka dig att använda elektroniska böcker, som inte kan skrivas ut, 
istället för tryckta böcker i dina studier? 
 Ja, alltid eller i de flesta fall  
 Ja, men bara i vissa fall  
 Nej  
 Vet inte  
 
20 [E-BÖCKER] När kan du tänka dig att använda en e-bok, som inte kan skrivas ut, istället 
för en tryckt biblioteksbok? [flera kryss möjliga] 
 När den tryckta boken inte får lånas hem utan bara kan läsas i biblioteket  
 När jag bara behöver läsa en del av boken  
 Om den tryckta boken är utlånad och det tar lång tid innan jag kan få den  

När biblioteket inte har boken och jag behöver den riktigt snabbt (en e-bok kan vara 
tillgänglig inom ett dygn medan det normalt tar 1-2 veckor att köpa in eller låna in en tryckt 
bok)  
Om annat, specificera  

 
21 [E-BÖCKER] Biblioteket köper idag in tryckt kurslitteratur (2-7 exemplar). Vissa 
exemplar kan lånas hem. Vad skulle du tycka om biblioteket ersatte tryckta böcker, med e-
böcker som alla på en kurs kan "låna/ladda hem", men då bara går att läsa på skärmen? 
 Mycket bra  
 Bra  
 Varken bra eller dåligt  
 Dåligt  
 Mycket dåligt  
 
22 Egna kommentarer: 
 
23 Din e-postadress (om du vill delta i tävlingen): 
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