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Abstract: This master’s thesis investigates in which ways students seek 

out and access their textbooks and how they use their 

university’s library in this process. Data is collected through 

interviews from six students several semesters into their 

studies at the University of Stockholm. For the interviews 

two students each were selected from the fields of law, 

economics and humanities. The empirical findings were 

analyzed using T.D Wilson’s model of information behavior 

(1997). The model is constructed as a flow chart where the 

individual’s information behavior is clarified in various 

activities and processes.  

 

I conclude that the majority of the students do purchase at 

least some of the text books they require for their studies. 

Other texts are acquired through other means and a certain 

percentage is not acquired at all. The decision making 

process of whether and in which way to acquire a particular 

piece of literature is critically influenced by the student´s 

context (especially their economic situation). To which 

extent the university library will be used by students varies 

widely from student to student. It can, however, be noted 

that it largely depends on the individual student´s context 

and general attitude towards the library. For at least a small 

number of students the university library represents the key 

strategy to acquire literature. As students gain experience 

during the course of their studies, they will alter their 

strategy to a certain extent.  
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1. Inledning 

1.1 Inledning och problemområde 
 

För att få idéer till min magisteruppsats, och för att jag ville skriva om ett ämne som det 

fanns intresse för även utanför högskolans väggar, skickade jag under våren 2008 ut en 

förfrågan till ett antal bibliotek om de hade förslag på uppsatsämne. Det mest konkreta 

och genomtänkta förslaget kom från Stockholms universitetsbibliotek. De var 

intresserade av en analys av hur studenter skaffar sin kurslitteratur och hur biblioteket 

på bästa sätt kan stödja studenterna i denna process. Jag fastnade för idén, både för att 

jag genom mina egna studier direkt kunde relatera till problemet med att få tag på 

kurslitteratur och för att det kändes som att ämnet hade många infallsvinklar. Min första 

avsikt var att båda göra en enkätundersökning och en intervju-undersökning. Men efter 

att ha läst in mig på området fick jag klart för mig att det troligtvis skulle bli för 

tidskrävande med både och. Dessutom fanns det redan flera enkätundersökningar som 

fokuserade på hur studenterna fick tag på kurslitteratur. Däremot hittade jag inga 

intervju-undersökningar där studenterna själva fick berätta om hur de sökte sig fram till 

och fick tag på sin kurslitteratur, åtminstone inga som var gjorda på senare år.  

 

Kurslitteratur är verkligen något som engagerar många. Alltifrån författarna till 

kurslitteraturen, till bokförlagen som ger ut böckerna, till institutionerna och lärare som 

bestämmer vad som ska bli kurslitteratur, till biblioteken som har kurslitteratur till 

utlåning och bokhandlarna som säljer böckerna. Men i centrum av allt detta står själva 

målgruppen för kurslitteraturen, nämligen studenterna själva.  

Gemensamt för alla studenter på universitet och högskolor är att de vid kursens 

början ställs inför en kurslitteraturlista och att de för att klara sin kurs i de flesta fall 

måste skaffa merparten av denna kurslitteratur. På vilka sätt de gör detta kan emellertid 

skilja sig avsevärt. Vissa köper all sin kurslitteratur ny och för dessa kanske det räcker 

med några besök på bokhandeln så är det fixat. Men med tanke på studenternas ofta 

knappa ekonomiska situation är det troligtvis vanligare att studenterna kompletterar 

med andra sätt att få tag på kurslitteraturen. För vissa kan det till och med vara 

avgörande för deras möjligheter att överhuvudtaget klara sin kurs att de hittar billiga sätt 

att få tag på sin kurslitteratur. 

Den kontext studenterna befinner sig i påverkar naturligtvis vilka sätt de väljer. En 

student som jobbar mycket vid sidan av studierna kanske köper den mesta 

kurslitteraturen i bokhandeln både eftersom hon/han har råd och inte har så mycket tid 

att söka efter kurslitteratur på andra sätt. En student som läser på en kurs med ett stort 

antal studenter kanske väljer andra alternativ än universitetsbiblioteket eftersom risken 

ändå är stor att de fåtaliga exemplaren där är utlånade. På vilka sätt man kan söka sig 

fram till och skaffa sin kurslitteratur kan också vara en sorts läroprocess. De första 

terminerna på universitetet innebär för de flesta studenter en stor omställning och de 

prövar sig fram även när det gäller sätt att söka sig fram till och skaffa kurslitteratur. 

Men efter några terminer har studenterna prövat på flera olika sätt att söka sig fram till 

och skaffa sin kurslitteratur och har kanske också hittat ett kurslitteraturbeteende som 

fungerar bra och som upprepas. 

Jag kommer i den här uppsatsen, med hjälp av intervjuer och tidigare litteratur i 

ämnet, att undersöka hur ett antal universitetsstudenter söker sig fram till och får tag på 
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sin kurslitteratur. Jag fokuserar inte bara på de sätt de slutligen väljer utan också på den 

informationssökningsprocess som lett dem dit.   

 

1.2 Syfte 
 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka vilka strategier sex studenter vid Stockholms 

universitet som redan läst ett antal terminer på universitetet använder sig av för att söka 

sig fram till och få tag på sin kurslitteratur samt hur de utnyttjar (eller inte utnyttjar) 

universitetsbiblioteket i denna process. Fokus ligger på hur deras kontext samt tidigare 

erfarenheter av att söka och skaffa kurslitteratur påverkar deras kurslitteraturbeteende. 

Jag hoppas med uppsatsen kunna väcka nya frågor kring ämnet som kan ligga till grund 

för framtida forskning.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

Vilka strategier använder sig studenterna av för att söka sig fram till och skaffa sin 

kurslitteratur? Hur påverkas de av sin kontext?  

 

Använder de sig av sitt universitetsbibliotek för att söka sig fram till och skaffa sin 

kurslitteratur och i så fall hur? 

 

Har studenternas kurslitteraturbeteende förändrats nu jämfört med när de var 

förstaårsstudenter? 

 

1.4 Avgränsningar och förslag på vidare forskning 
 

Det går att undersöka kurslitteraturen ur åtminstone fyra perspektiv. Studentperspektivet 

fokuserar på studenten och dennes upplevelse av kurslitteraturen. Biblioteksperspektivet 

kan fokusera på de speciella problem och utmaningar som möter biblioteket när det ska 

hantera kurslitteraturen. Ett kommersiellt perspektiv kan fokusera på bokförlagen och 

bokhandlarna i relation till kurslitteraturen. Ett institutions/lärarperspektiv kan handla 

om frågor som till exempel hur kurslitteraturen väljs ut och enligt vilka kriterier.  

Jag har här avgränsat mig till att undersöka kurslitteraturen ur ett studentperspektiv. 

Jag inriktar mig på studenternas upplevelse av att söka sig fram till och få tag på sin 

kurslitteratur och går till exempel inte in på hur studenterna upplever kurslitteraturens 

innehåll eller hur de upplever kurslitteraturlistans utformning. Jag tangerar till viss del 

även biblioteksperspektivet men också det är utifrån studenternas synvinkel. På vilka 

sätt använder studenterna sitt universitetsbibliotek för att söka sig fram till och få tag på 

kurslitteraturen och hur möter biblioteket dessa behov? 

 

Det skulle naturligtvis vara möjligt att forska vidare på alla de perspektiv jag har tagit 

upp ovan men det finns åtminstone två områden jag har reflekterat över under 

uppsatsarbetets gång.  

Det vore intressant att undersöka kurslitteraturproblematiken helt och hållet ur ett 

universitets- och högskolebiblioteksperspektiv och jämföra olika strategier som 

biblioteken använder och hur de motiverar detta.  Det skulle också vara spännande att ta 

ett brett grepp på kurslitteratur som e-böcker. Det kan involvera att diskutera för- och 
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nackdelar med kurslitteratur som e-böcker, följa den aktuella utvecklingen inom 

området och analysera varför utvecklingen, i motsats till vad många trodde för några år 

sedan, har gått så trögt.  

 

1.5 Definitioner 
 

Kurslitteratur. När jag skriver om kurslitteratur i denna uppsats så menar jag i första 

hand den kurslitteratur som är obligatorisk på kurslitteraturlistan. Kurslitteraturen kan ju 

även vara ”rekommenderad” eller ”valfri” men om det handlar om kurslitteratur i den 

bemärkelsen skriver jag tydligt ut det. Kurslitteratur är inte bara böcker utan kan även 

vara sådant som artiklar, kompendier och övningsuppgifter. 

 

Kurslitteraturbeteende. Jag kommer att använda mig av denna term en del. Med det 

menar jag hur studenterna beter sig när de försöker söka sig fram till och få tag på sin 

kurslitteratur. Det behöver inte handla om ett beteende utan kan vara olika beteenden för 

samma student i olika situationer.  

 

E-bok. Jag kommer i uppsatsen att beröra e-böcker som kurslitteratur. Definitionen av 

en e-bok är enligt Nationalencyklopedin:  

 
e-bok, elektronisk bok, digital motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad 

utrustning. En e-bok består av en datafil, som vanligen laddas ned från webben och läses på en vanlig 

dator, handdator, mobiltelefon eller specialanpassad e-bokläsare (läsplatta). (Nationalencyklopedin 2010) 

 

Jag kommer att utgå från denna breda definition, men i detta sammanhang handlar det 

också om att e-boken ska finnas tillgänglig som kurslitteratur. 

 

1.6 Disposition 
 

Efter denna inledning kommer jag att börja med att teckna en bakgrund genom att 

redogöra för några undersökningar om högskolestuderandes ekonomi samt så 

fullständigt som möjligt beskriva vilka olika sätt studenterna kan använda sig av för att 

söka sig fram till och få tag på kurslitteratur. Sedan gör jag en sammanställning av 

tidigare forskning och litteraturer i ämnet. Därefter presenterar jag Tom Wilsons modell 

över informationsbeteende ganska detaljerat för att i nästa avsnitt redogöra för 

metodologiska utgångspunkter och den metod jag själva använt mig av. Jag kopplar 

ihop Wilsons modell med intervjuresultaten i analysdelen och knyter i diskussions- och 

slutsatsdelen ihop detta med bakgrund och tidigare forskning och litteratur.  
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2. Bakgrund 

2.1 Högskolestuderandes ekonomi 
 

Flera undersökningar har visat på att högskolestudenterna har fått en alltmer knapp 

ekonomi på senare år. Eftersom just studenternas ekonomi kan spela en avgörande roll 

för deras kurslitteraturbeteende så känns det relevant att börja med att redogöra för 

några av dessa undersökningar. 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren 2007 en enkätundersökning 

bland högskolestuderande om deras levnadsvillkor. Endast studenter med minst två 

terminers erfarenhet av studier ingick och enkäten skickades ut till 7900 personer med 

en svarsfrekvens av 67 procent. Syftet var att ge en beskrivning av högskolestudentens 

sociala och ekonomiska villkor samt att undersöka om och i vilken omfattning dessa 

faktorer påverkar studierna. En slutsats som SCB drog var att nästan hälften av 

studenterna avstod från inköp av kurslitteratur på grund av brist på pengar under våren. 

Studenter under 30 år avstod i större utsträckning än äldre studenter. Det fanns däremot 

ingen större skillnad mellan könen eller mellan inrikes födda studenter och födda i 

utlandet. (SCB 2007) 

 

Swedbank publicerade under våren 2008 en granskning av studenternas ekonomi i ett 

20-årsperspektiv. Sedan 1989 hade överskottet för en ensamstående student efter 

nödvändig konsumtion minskat med 24 procent eller med 300 kronor i fast 

penningvärde per studiemånad. Utvecklingen för den som valt att arbeta hade däremot 

varit den motsatta. En förklaring till varför studenter som inte jobbar idag har mindre 

kvar att leva på är att priserna på studentbostäder ökat samtidigt som studiemedlet inte 

blivit högre. (Swedbank 2008)  

 

Enligt en undersökning från Sveriges förenade studentkårer 2009 så krävs det en 

höjning av studiemedlet på 900 kronor för att studenterna inte ska gå back varje månad. 

SFS har kommit fram till detta utifrån en studentbudget. De räknar då med en avgift för 

studiematerial på 778 kronor per månad. (Sveriges förenade studentkårer 2009) Noteras 

kan att regeringen har föreslagit att studiemedlet ska höjas med 350 kronor under år 

2010 och att fribeloppet för vad studenterna ska tjäna från och med år 2011 ska höjas 

med 30 000 kronor per kalenderhalvår (Regeringskansliet 2009). Enligt SFS 

beräkningar är detta alltså ändå otillräckligt.  

 

2.2 Universitetsstudenternas kurslitteraturkontext 
 

Som en utgångspunkt för den senare analysen ska jag i detta avsnitt, så fullständigt som 

jag kan, gå igenom de olika sätt som studenterna kan skaffa kurslitteratur på. Jag utgår 

här från studenternas yttre kontext .  

Jag har valt att dela upp avsnittet i tre delar: de möjligheter som finns att få tag på 

kurslitteraturen som finns i nära anslutning till universitetsområdet (i det här fallet 

Frescati), universitets/högskolebiblioteken och de möjligheter som finns att få tag på 

kurslitteratur utanför själva universitetsområdet. Jag har koncentrerat mig på den 

kontext som gäller för just de studenter som jag har intervjuat.  
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2.2.1 Frescati-området 
 

Campusområdet Frescati, där huvuddelen av Stockholms universitet är beläget, ligger 

på högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull. Det finns en egen T-bana som 

heter universitetet och man kan komma dit även med bil, buss och Roslagsbanan. Totalt 

(inte bara på campusområdet) är mer än 50 000 studenter verksamma på Stockholms 

universitet inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och 

lärarutbildning. Färska siffror från 2009 visar att av de registrerade studenterna var 64 

procent kvinnor och 36 procent män. Fördelningen av helårsstudenter visade bland 

annat att ca 30 procent läste inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, ca 25 

procent inom det humanistiska och ca 10 procent inom det juridiska. (Stockholms 

universitet 2009)  

Juridicum (den juridiska institutionen) och Centrum för genusstudier (en del av 

institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier) finns belägna i Frescatis 

huvudbyggnader. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria finns belägen i 

Humanistvillan på Frescatiområdet men en bit ifrån själva huvudbyggnaderna. Den 

företagsekonomiska institutionen ligger i Kräftriket en liten bit utanför det centrala 

campusområdet. Samtliga studenter som jag har intervjuat, också ekonomerna, har 

emellertid huvudparten av sina föreläsningar på själva campusområdet. 

 

På själva campusområdet finns det flera olika möjligheter för studenter som är på jakt 

efter kurslitteratur.  

 

Akademibokhandeln har en butik på Frescatiområdet, i det så kallade Allhuset, där 

studenterna kan köpa nya kursböcker. Jag skickade en e-postförfrågan till 

Akademibokhandeln Frescati för att få en bättre bild av hur det går till när de köper in 

kurslitteraturböcker. Enligt e-postsvaret så arbetar bokhandeln ganska tätt med 

institutionerna. En del av institutionerna har samordnare som varje termin skickar in 

listor med vilken litteratur som institutionerna vill använda nästa termin. På en del 

institutioner finns inga samordnare, och där skickar en del lärare och kursansvariga in 

listor. På dessa listor brukar det stå antal elever som anmält sig till kursen. Ofta men 

inte alltid återkommer litteraturen termin efter termin, och då är det föregående termins 

försäljning som avgör antal böcker som bokhandeln beställer in. En del kurser har 

studenter som köper böcker hos bokhandeln i hög grad och en del kurser har litteratur 

som nästan inte säljer alls. Bokhandeln avgör från titel till titel hur många böcker som 

köps in. Även pris och tillgång avgör antalet. (E-postsvar från Akademibokhandeln) 

 

Precis bredvid Akademibokhandeln ligger campusbutiken som är studentkårens 

andrahandsbokhandel. Här kan studenterna både sälja och köpa sin kurslitteratur i andra 

hand. Böckerna säljs på kommission, utan eget vinstsyfte, det innebär att studenten som 

lämnat in boken får betalt och campusbutiken tar ut en kommission. Butiken har också 

öppet alla vardagar om än med något kortare öppettider än Akademibokhandeln. 

(Stockholms universitets studentkår 2009b)  

 

Juristerna bokhandel håller till i Juristernas hus. Bokhandeln startades av studenter och 

lärare i samråd för att sätta prispress på kurslitteraturen och ge juristerna en egen 

fullsorterad bokhandel i Juristernas hus. Bokhandeln drivs utan kommersiella intressen. 

Här går det också att handla juridiska institutionens kompendier och bokhandelns egna 

kompendier med tentafrågor. Bokhandeln har öppet måndag till torsdag.  (Juristernas 

bokhandel 2009)  
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Utanför universitetsbibliotekets finns ett kopieringsrum i studentkårens regi, som är 

öppet under byggnadens öppettider, där studenterna kan köpa och ladda ett 

kopieringskort som de använder. (Stockholms universitets studentkår 2009a) Det finns 

även två kopierings- och utskriftsmaskiner inne i själva biblioteket, en på entréplanet 

och en på övre planet. Studenterna får då ladda på ett speciellt universitetskort. 

(Stockholms universitetsbibliotek 2009)  

 

Studenterna kan också köpa eller låna kurslitteratur direkt av studenter som tidigare läst 

kurserna. I anslutning till institutionerna brukar det finnas anslagstavlor där studenter 

som vill sälja eller köpa kurslitteratur kan sätta upp lappar. Studenterna kan naturligtvis 

också låna eller kopiera kurslitteratur av sina medstudenter på samma kurs. Det finns 

flera sidor på webben som har till uppgift att förmedla kontakten mellan studenter som 

vill köpa eller sälja begagnad kurslitteratur, t.ex. kurslitteratur.se.  

 

Studenterna kan få tag på sin kurslitteratur från institutionerna. Det är vanligt att 

kompendier och annat material säljs direkt på institutionerna eller i samband med 

föreläsningar. Ibland finns det också direktlänkar från kurslitteraturlistan till exempelvis 

artiklar. Institutionerna/lärarna kan också ladda upp material på kurshemsidan som 

studenterna enkelt kan ladda ner och skriva ut.  

 

2.2.2 Stockholms universitetsbibliotek, Södertörns 
högskolebibliotek och Uppsala universitetsbibliotek 

 

Jag kommer här att närmare beskriva vilken kurslitteraturservice som finns vid 

Stockholms universitetsbibliotek (SUB). Jag kommer också att beskriva 

kurslitteraturservicen vid Södertörns högskolebibliotek och Uppsala 

universitetsbibliotek. Sammanställningen bygger både på information på bibliotekens 

hemsidor och på intervjuer med bibliotekarier.  

De tre biblioteken har valt att göra på delvis olika sätt. De flesta av mina 

informanter har bara erfarenhet av att använda SUB, men ett par av dem har även 

använt Södertörns högskolebibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. I min senare 

diskussion och utvärdering av vad studenterna tycker om SUB:s kurslitteraturservice 

kommer jag även att kort knyta an till hur de andra två biblioteken gör.  

 

Stockholms universitetsbibliotek 
 

Stockholms universitetsbibliotek består för närvarande av ett huvudbibliotek och 12 

filialbibliotek. Huvudbiblioteket är öppet alla dagar i veckan (måndag till torsdag är det 

öppet till 21) och har även telefontider alla dagar. 

Den obligatoriska kurslitteraturen för de flesta humanistiska och 

samhällsvetenskapliga kurser på grundnivå finns till hemlån i kursbokssamlingen på 

bibliotekets entréplan. Som grundnivå definieras enligt Bolognaprocessen nivåerna I, II 

och III samt kandidatexamen. Även litteratur tillhörande valbara enstaka kurser på 

samma nivå inom humaniora och samhällsvetenskap placeras i kursbokssamlingen på 

entréplanet. Juridiska kursböcker på grundnivå finns däremot på övre plan. Samtliga 

böcker från dessa samlingar är märkta med grönt exlibris och ”KL” på insidan av 

pärmen. Även filialbiblioteken på campusområdet tillhandahåller kurslitteratur inom 

sina respektive ämnen.  
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Lånetiden på kursböckerna är 7 dagar och det går att låna om böckerna om ingen 

står i kö. Det är studenterna och forskarna vid Stockholms universitet som kan låna 

böckerna. Man måste aktivera ett studentkonto för att kunna låna och beställa böcker 

och använda bibliotekets e-resurser. Då går det att göra detta både på biblioteket och 

hemifrån. Förseningsavgiften på kursböckerna är 10 kr per bok och dag och 45 dagar 

efter det att boken skulle ha återlämnats skickar biblioteket en faktura. Det går att lämna 

inköpsförslag av kursböcker och enligt SUB:s hemsida så hanteras dessa med förtur.  

SUB köper in kurslitteratur utifrån listorna de får från institutionerna. Om inga 

listor kommer in från institutionerna skickas ingen påminnelse ut och böckerna köps 

inte in förrän någon student har önskemål på detta. Enligt den intervjuade bibliotekarien 

skiljer det sig ganska mycket mellan olika institutioner hur bra de är på att skicka in 

listorna i tid. SUB köper in ett exemplar per 20 studenter men max 6 exemplar. Det har 

tidigare funnits men finns i nuläget varken daglån eller referensexemplar av 

kurslitteratur. SUB har problem med svinn, det är många kursböcker som försvinner 

eller går sönder. Böckerna ersätts i så fall i godtycklig mån, utifrån efterfrågan och 

kostnad. Gallring av kurslitteratur sker inte fortlöpande. Det är ovanligt att kurslitteratur 

finns som e-böcker och den bibliotekarie jag intervjuar har aldrig köpt in en 

kurslitteraturbok i form av en e-bok. Däremot är det vanligare med e-böcker när det 

gäller sådant som referensverk.  

Bibliotekarien på SUB anser att det är vanligt att studenterna kommer till 

biblioteket för kurslitteraturens skull, åtminstone att döma av de frågor hon själv får i 

informationsdisken. Hon anser att ett universitetsbibliotek ska finnas till i första hand 

för studenter och forskare och att det då även är bibliotekets uppgift att tillhandahålla 

kurslitteratur för studenterna. (Stockholms universitetsbibliotek 2009; Intervju med 

bibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek) 

 

Södertörns högskolebibliotek 
 

Södertörns högskolebibliotek ligger på Södertörns högskolas campusområde i 

Flemingsberg och har öppet alla dagar i veckan.  

Högskolebiblioteket brukar skicka brev till institutionssekreterarna och be att få in 

kurslitteraturlistor, en påminnelse skickas också ut om listorna inte kommer in. Före jul 

och i maj är det mycket arbete med att köpa in kurslitteratur. Södertörns 

högskolebibliotek köper ett exemplar av obligatoriskt kurslitteratur per tiotal studenter 

och då räknas också daglåne-exemplaret in (exempelvis om en kurs har 70 studenter så 

köps 7 exemplar totalt, ett daglån och resten veckolån).  

Kurslitteraturen får lånas en vecka och förseningsavgiften är 5 kr/dag de första fem 

dagarna och sedan 10 kr/dag. Daglånen är placerad bakom informationsdisken och 

studenterna kan låna böckerna en dag (de måste lämnas tillbaka innan stängningsdags). 

Förseningsavgiften på daglånen är 20 kr/dag. 

Kurslitteraturen är inte placerad i en egen avdelning utan tillsammans med andra 

böcker inom ämnesområdet. Kursböckerna har gul ryggmärkning, övriga böcker har 

grön märkning. Alla kursböcker har larmremsor men svinn, att böcker skadas eller 

försvinner, är ett problem på biblioteket. Det händer också att studenterna gömmer 

undan böcker i biblioteket och river ut sidor. De kursböcker som försvinner under 

terminens gång ersätts först nästkommande termin. Gallring av kursböcker sker 

fortlöpande på biblioteket. Enligt den intervjuade bibliotekarien kommer e-böcker mer 

och mer men det är fortfarande ganska ovanligt att e-böcker finns som obligatorisk 

kurslitteratur. Men när den finns som obligatorisk kurslitteratur köps e-boken loss så att 

biblioteket äger den och ett pappersexemplar mindre köps in.  
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Bibliotekarien på Södertörns högskola har uppfattningen att det vanligaste är att 

studenterna kommer till biblioteket för att få tag på kurslitteratur. Hon anser också att 

det är en uppgift för ett högskolebibliotek att köpa in kurslitteratur, det är ganska dyrt 

att köpa och alla studenter har inte möjlighet att köpa egna exemplar. (Södertörns 

högskolebibliotek 2009; Intervju med bibliotekarie på Södertörns högskolebibliotek) 

 

Uppsala universitetsbibliotek 
 

Uppsala universitetsbibliotek är uppdelat i tre olika biblioteksnämnder utifrån 

vetenskapsområden och varje nämnd har flera biblioteksenheter inom sig. 

Biblioteksnämnd A ansvarar för humaniora och samhällsvetenskap och består av 

Carolina- och Karin Boye-biblioteken. Karin Boye-biblioteket är ämnesbibliotek för 

humaniora, teologi och sociologi.  

Jag intervjuade en bibliotekarie med ansvar för kurslitteratur på Karin Boye-

biblioteket. Karin Boye-biblioteket är öppet alla dagar i veckan utom söndag (på lördag 

är det öppet 13 till 16).  När det gäller A och B-kurser köper biblioteket in två exemplar 

av kursböcker och ett referensexemplar (som placeras på Carolinabiblioteket) oavsett 

hur många studenter som läser på kursen. För C och D-kurser köps ett exemplar in. På 

biblioteket så är kurslitteraturen både placerad efter sitt ämne och, när det gäller språk 

och sociologi, i ett eget kursboksrum längst ner i biblioteket. Lånevillkoren för 

kurslitteratur är sju dagars öppet lån, men om ingen ställer sig i kö får studenten behålla 

boken i högst 30 dagar. Om boken inte lämnas tillbaka får studenten först ett krav, 

sedan ett krav till med lite skarpare ton och om boken inte lämnat tillbaka eller förnyats 

efter 18 dagar efter det första kravet från studenten betala en hanteringskostnad på 250 

kronor.  

Uppsala universitetsbibliotek har en kurslitteraturdatabas. Den fungerar så att 

administratörerna på de olika institutionerna lägger in sin kurslista i en databas som är 

gemensam för institutionerna och biblioteket. När studenterna söker sin kurslitteratur, 

exempelvis från biblioteket hemsida, får de upp sin institution och kurslitteraturen som 

de är ute efter. Där finns också direktlänkar till bibliotekskatalogen så att studenten kan 

se om exemplaret är utlånat eller inte, ställa sig i kö osv. Enligt bibliotekarien är det här 

ett smidigt system om det väl fungerar men det fungerar i dagsläget inte riktigt 

tillfredsställande. Framför allt så har institutionerna inte riktigt haft tid att lägga in 

uppgifter i databasen eller meddelat biblioteket när den uppdaterats. Det har inneburit 

att biblioteken ändå i många fall har blivit tvungna att begära in kurslistor direkt från 

institutionerna.  

Kursböckerna är stöldmärkta men biblioteket har problem med svinn. Böckerna 

som försvinner ersätts inte rutinmässigt men det händer från fall till fall. Gallring av 

kurslitteratur sker inte regelbundet varje termin. Bibliotekarien anser inte att det är 

vanligt med e-böcker som obligatorisk kurslitteratur.  

Bibliotekarien på Uppsala universitetsbibliotek har uppfattningen att studenterna 

ofta kommer till biblioteket just för kurslitteraturen skull. Hon är lite kluven till om det 

ska vara ett universitetsbiblioteks uppgift att tillhandahålla kurslitteratur för studenterna. 

Eftersom det är grundböcker i de ämnen som studenterna läser anser hon att de måste 

kunna tänka sig att köpa böckerna själva, bibliotekets hantering av kursböckerna tar 

också mycket pengar och kraft. Men att tillhandahålla kurslitteratur är också ett sätt att 

få studenterna till biblioteket. (Uppsala universitetsbibliotek 2009; Intervju med 

bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotet) 
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2.2.3 Utanför Frescatiområdet 
 

Det finns naturligtvis också många sätt utanför själva campusområdet för studenter som 

vill få tag på kurslitteratur. Min genomgång är säkert inte heltäckande men tar 

antagligen upp de vanligaste sätten.  

 

Det finns naturligtvis många bokhandlare i Stockholm som säljer kurslitteratur, även 

Akademibokhandeln har andra butiker utanför campusområdet. Sedan finns det 

möjlighet att köpa kursböckerna via webbokhandel. De två stora aktörerna här är Bokus 

och Adlibris. Det finns också möjligheter att köpa kurslitteratur på antikvariat men om 

studenten är ute efter nya upplagor är det troligtvis inte så fruktbart.  

 

Det finns också många bibliotek som kan tänkas ha kurslitteratur förutom 

universitetsbiblioteket och dess filialbibliotek. Framför allt Kungliga biblioteket (KB), 

Riksdagsbiblioteket, stadsbiblioteket och filialbiblioteken både i centrala Stockholm och 

i förorterna.  

 

Via webben finns det också flera tänkbara sätt att få tag på kurslitteratur både på lagliga 

och mindre lagliga sätt. Studentbay har illegalt erbjudit kurslitteratur till nedladdning 

och orsakat en hel del debatt (se senare avsnitt om tidigare forskning och litteratur). 

Webbsidan har polisanmälts och när jag försöker hitta den i slutet av december 2009 går 

det inte längre. Jag hittar ingen information som kan svara på frågan om det handlar om 

ett tillfälligt avbrott eller om den har stängts ner för gott.  

Det finns också lagliga sajter där det gratis går att ladda ner i första hand 

komplement till kurslitteratur, som sammanfattningar och övningsböcker, men i vissa 

fall även kurslitteratur. Ett exempel på en sådan sida är studentia.se
1
. 

 

Studenterna kan också få tag på kurslitteratur via sitt nätverk utanför universiteten. Det 

kan handla om släkt, vänner eller bekanta. Som vi berörde tidigare finns det även 

förmedlingssidor där studenterna kan köpa kurslitteratur från andra studenter. Dessa 

sidor är ofta inte bundna till en viss ort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Studentia.se presenteras sig på hemsidan som: ”ett online bokförlag av gratis litteratur. Du kan ladda ner 

böckerna gratis, utan att registrera personlig information. Böckerna ges ut i PDF format så att du kan 

printa och/eller läsa dem offline.” Det framgår även att litteraturen är inriktad i första hand mot 

civilingenjörsstudenter, IT-studenter,  ekonomi-  och finansstudenter. (Studentia.se  2009) 
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3. Tidigare forskning och litteratur 
 

3.1 Studenten och kurslitteraturen 
 

En amerikansk enkätundersökning som har relevans för denna uppsats genomfördes år 

2007 av Anne Christie, John H. Politz och Cheryl Middleton, som är bibliotekarier vid 

Oregon State University libraries. Resultatet presenterades i artikeln ”Student strategies 

for coping with textbook costs and the role of library course reserves” i Libraries and 

the academy.  

De amerikanska förhållandena är naturligtvis inte fullt jämförbara med de svenska 

men eftersom frågorna fokuserar på hur studenterna resonerar och vilka strategier de 

använder sig av när de bestämmer sig för att köpa eller inte köpa kurslitteraturen, 

snarare än deras specifika kontext och förutsättningar, så tycker jag att resultaten ändå 

kan jämföras med svenska studenters.  

Författarna skickade ut en webbenkät till studenter på Oregon State University 

(OSU) och ville undersöka deras attityder till att köpa kursböcker, deras strategier för att 

klara av kurslitteraturkostnaderna och deras användning av ”Course reference service” 

vid OSU-biblioteken (Christie, Politz & Middleton 2009, s. 491).  ”Course reference 

service” kan sägas vara detsamma som daglån av kurslitteratur, dvs. studenterna får ut 

böckerna bara under en mycket kort tid för att fler ska kunna använda sig av 

exemplaren.  Webbenkäten bestod av 18 frågor och skickades i januari 2007 ut till 1500 

studenter som läst minst två år vid OSU, 256 studenter svarade (ibid., s. 494).  

Författarna börjar med att teckna en bakgrund där de lyfter fram flera 

undersökningar som har visat att priserna på kurslitteratur har stigit kraftigt i USA under 

de senaste åren (ibid., s. 492). Detta är något som högskolestudenterna har att förhålla 

sig till och är en utgångspunkt för enkäten.  

Majoriteten av studenterna köpte den obligatoriska kurslitteraturen. Däremot var 

det många färre som köpte den rekommenderade eller valfria kurslitteratur (ibid., s. 

494f). Den enskilt viktigaste faktorn som påverkade valet att köpa kurslitteratur var om 

kursplanen visade på att boken skulle användas mycket i undervisningen. Andra viktiga 

faktorer var priset på kurslitteraturen, studentens finansiella situation, personligt intresse 

av ämnet och att kurslitteraturen skulle vara användbar i framtiden. Mer än tre 

fjärdedelar svarade att råd från andra studenter påverkade beslutet att köpa 

kurslitteraturen eller inte. (ibid., s 495f) 

Majoriteten av studenterna köpte sina kursböcker på campusbokhandeln medan 

ungefär hälften använde sig av nätbokhandel (ibid., s 496). Majoriteten finansierade sina 

inköp av kurslitteratur med egna intjänade pengar, näst vanligast var genom studiestöd. 

Det var också relativt vanligt med hjälp från familjemedlemmar (ibid., s 497f).  

När det gällde strategier för att reducera kostnaden för kurslitteratur så använde sig 

två tredjedelar av studenterna av begagnade böcker. Det var också vanligt att de sålde 

sina böcker vidare. Omkring 60 procent av studenterna svarade att de någon gång 

antingen har köpt böcker av eller sålt böcker vidare till andra studenter. Att låna 

biblioteksexemplar eller använda sig av daglån var också vanligt förekommande. (ibid., 

s 498f) 

När det gäller elektronisk kurslitteratur (e-böcker) så var det bara 20 procent som 

svarade att det någon gång hade krävts att de köpte en e-bok som bara fanns tillgänglig i 

det formatet. Drygt 90 procent av studenterna svarade också att de föredrog vanliga 

pappersböcker framför e-böcker (ibid., s. 500).  



11 

 

Det framgick att många studenter var upprörda över de höga kostnaderna på 

kurslitteratur, några menade till och med att de blev ”ripped off”. Flera studenter var 

också irriterade över att dyra kursböcker som de köpt sedan bara använts sparsamt i 

undervisningen. De klagade också över att det ofta kom nya upplagor som egentligen 

inte skiljde sig i någon hög grad från de gamla upplagorna. (ibid., s. 501) 

Strax över hälften av studenterna hade använt sig av universitetsbibliotekets 

daglåneservice det senaste året. Av dessa svarade drygt 70 procent att de hade använt 

daglånen när det gällde böcker som de ansåg vara för dyra för att köpa och drygt 80 

procent att det var när de bara behövde använda mindre avsnitt av kursböckerna. Många 

kommenterade specifikt hur daglånen gjort att de kunnat spara pengar. Studenterna 

pekade också på vissa problem med daglånen. Det finns inte tillräckligt många 

exemplar tillgängliga, lånetiden är för kort för djupstudier och tillgängligheten är helt 

beroende av att medstudenter faktiskt lämnar tillbaka böckerna i tid. (ibid., 502f) 

Författarna skriver avslutningsvis att de inte varit medvetna om vilka svårigheter 

och stressmoment som studenterna kan möta när de ska betala för kursböcker. De menar 

att universitetsbiblioteken kan spela en viktig roll för att hjälpa studenterna att ha råd 

med sin universitetsutbildning, bland annat genom att tillhandahålla daglån. (ibid., s. 

504) 

 

En annan enkätundersökning med stort intresse för uppsatsens ämne genomfördes av 

Samira Ariadad, studiematerialsbevakare på Stockholms universitets studentkår, under 

maj till juni 2008. Frågorna handlade om kurslitteratur och om studenternas inställning 

till kurslitteratur i elektroniskt format.  

Enkäten skickades ut till alla studenter vid Stockholms universitet via studenternas 

e-post. Bortfallet var stort men 2671 studenter svarade.   

På frågan ”Hur ofta köper du din obligatoriska kurslitteratur svarade 40 procent 

”oftast”, 34 procent ”köper alltid” och 23 procent ”aldrig” (Ariadad 2008, s. 18). Detta 

tyder på att det är vanligt att studenter köper sin kurslitteratur men att de även 

kompletterar med andra sätt att få tag på kurslitteraturen.  

Mest intressant för vår uppsats räkning är troligtvis fleralternativfrågan ”Hur får du 

tag på kurslitteratur?”
2
 Hela 83 procent angav att de fick tag på sin kurslitteratur i 

bokhandeln (det fanns inga skilda alternativ för fysisk bokhandel och 

internetbokhandel). Lite anmärkningsvärt är att 44 procent angav att de fick tag på 

kurslitteratur på andra bibliotek och bara 37 procent att de fick tag på den på 

Stockholms universitetsbibliotek. Den högre siffran för andra bibliotek kan bero på att 

Stockholm är en stor stad där det finns många biblioteksalternativ utöver SUB. 

Alternativet att få tag på kurslitteratur i andra hand var det tredje största, 43 procent fick 

tag på kurslitteratur på det sättet. Dessutom fick 32 procent tag på kurslitteraturen 

genom en kompis så enkätundersökningen visar på att det är vanligt att studenterna får 

tag på kurslitteraturen just genom andra studenter. För övrigt kan nämnas att 21 procent 

fick tag på kurslitteratur genom att kopiera och att 15 procent fick tag på kurslitteratur 

genom att ladda ner. (ibid., s. 19)   

Nästan hälften av studenterna svarade på frågan ”Hur får du råd med 

kurslitteraturen?” med att de extrajobbar för att ha råd med kurslitteraturen (ibid., s. 19). 

Men som Samira Ariadad skriver så är frågan problematisk då själva frågan har en 

                                                 
2
 Vid tolkningen av resultaten måste man ha i åtanke att de flesta studenter kombinerar olika sätt att få tag 

på kurslitteratur . Till exempel så finns det ingen motsägelse mellan att 83 procent av studenterna fick tag 

på sin kurslitteratur i bokhandeln och 44 procent lånade på andra bibliotek utan de kan ha gjort både och. 
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antydan om att kurslitteraturen är något dyrt som man måste ha råd med. Det är också 

flytande varför man extrajobbar och vad man spenderar pengarna på. (ibid., s. 11)   

På frågan ”Kan du tänka dig att läsa ditt kursmaterial i elektroniskt format?” 

svarade 52 procent av studenterna att de kunde tänka sig detta. På fleralternativsfrågan 

”Har du använt en e-bok i samband med dina studier någon gång?” svarade 55 procent 

nej, 20 procent att de använt det i uppsatsarbete, 29 procent som ordinarie kurslitteratur, 

16 procent som alternativ till ordinarie kurslitteratur och 14 procent som kompendium. 

(ibid., s. 21) Detta visar på att studenterna både har en ganska positiv attityd till e-

böcker och att nästan hälften någon gång använt sig av e-böcker i studierna. Däremot är 

det fortfarande relativt ovanligt att e-böcker finns som ordinarie kurslitteratur. 

 

3.2 Studenten, biblioteket och kurslitteraturen 
 

Mary S. Laskowski sammanfattar i sin artikel ”The textbook problem: investigating one 

possible solution” i Library collections, acquisitions & technical services det dilemma 

som universitets- och högskolebibliotek ofta ställs inför när det handlar om att köpa in 

kurslitteratur: 

 
Though textbooks are often not considered appropriate for long-additions to library collections, 

there is a growing demand from students for access to these materials. There are a number of 

valid reasons why libraries hesitates to purchase textbooks for collections, including the often 

short period of time that they are needed to support the current curriculum due to rapidly 

updated editions and lack of resting research value. From the student perspective, however, the 

cost of purchasing required course materials makes any form of alternative access an attractive 

proposition, and many faculty and instructors are supportive of this need. By not providing 

access to textbook materials in a consistent fashion, libraries not only failing to adequately 

support current curricular needs, but are contributing to ongoing problems such as 

inappropriate interlibrary loan request as well. (2007, s. 161) 

 

Å ena sidan tar kurslitteraturen mycket plats i biblioteket och är inget långsiktigt 

förvärv, å andra sidan så har biblioteken till uppgift att tillgodose studenternas behov. 

Laskowski menar att de ökande priserna på kurslitteratur har gjort att problemen med att 

göra kurslitteratur tillängligt för studenterna än mer har hamnat i förgrunden (ibid., s. 

161).  Laskowski redogör sedan för ett lokalt samarbete mellan universitetsbiblioteket i 

Ilinois och campusbokhandeln där biblioteket kunde välja ut kursböcker från 

bokhandeln som kunde lånas under terminen och sedan kunde biblioteket lämna tillbaka 

böckerna till bokhandeln och diskuterar om det skulle kunna vara en framkomlig väg 

för biblioteken (ibid., s. 163-169). 

 

Det som har skrivits i Sverige angående studenters förhållande till kurslitteratur ur ett 

biblioteksperspektiv har ofta initierats av BIBSAM (samordningsorgan för 

forskningsbibliotek vid Kungliga biblioteket).  

 

Birgitta Olander skriver i sin artikel ”Studenter om studenter och bibliotek” i 

Människan i centrum: vänbok till Göran Gellerstam att begreppet ”studenternas 

bibliotek” har använts flitigt de senaste åren i högskolebiblioteksvärlden. Begreppet 

gavs form och innehåll i BIBSAM:s stora utredning med samma namn som pågick 

1994-95. BIBSAM:s utredning initierades av de akuta problem som de svenska 

högskolebiblioteken upplevde med att tillgodose studenternas växande behov av 

differentierad biblioteksservice, det räckte inte längre med flera exemplar av 

obligatorisk kurslitteratur för att studenterna skulle vara nöjda. Det ställdes en rad nya 



13 

 

krav på biblioteken samtidigt som studenttillströmningen ökade mycket markant under 

1990-talets första år. (Olander 2001, s. 126) 

 

I rapporten Tusen studenter om biblioteket – vanor, attityder och krav ges en översiktlig 

presentation av resultatet från en undersökning om svenska högskolestuderandes 

förhållande till bibliotek vid universitet och högskolor. Rapporten ingår som en del i det 

utredningsarbete som BIBSAM tagit initiativ till under beteckningen ”Studenternas 

bibliotek”. (Höglund et al 1996, s. 4) 

Undersökningen genomfördes under slutet av vårterminen 1995 och under 

höstterminen 1995 i form av en enkät och intervjuer med studenter (ibid., s. 9). Det 

konstateras att skillnaderna är stora mellan olika ämnen, olika individer och olika 

studiemiljöer och att data därför måste tolkas med en viss försiktighet (ibid., s. 4).  

Det som är mest intressant för denna uppsats i rapporten är de frågor som ställs om 

litteraturanskaffning. ”Hur får studenterna tag på sin kurslitteratur? Vilken roll har 

biblioteket när det gäller kurslitteraturen? Köper man de flesta böckerna? (ibid., s. 11)” 

De studerande fick uppskatta hur stor andel av kurslitteraturen man köper, lånar och 

skaffar ”på annat sätt”. I snitt uppger de svarande att de köper ca två av tre kursböcker. 

På biblioteket lånas ca 18 procent och ungefär lika mycket skaffas på annat sätt.  Det 

handlar då om stenciler som erhålls via institutionen, lån av kamrater, kopierade 

material osv. I intervjuerna tar studenterna upp behovet av att använda biblioteket för 

kurslitteratur av ekonomiska skäl och flera kommenterar att kurslitteraturen är dyr. 

Skillnaderna i kostnaden för kurslitteratur kan vara stora mellan olika kurser och ämnen 

och det finns systematiska skillnader mellan ämnesgrupperna när det gäller hur man 

skaffar kurslitteratur. Framförallt noteras att samhällsvetare och humanister lånar en 

betydligt större andel av kurslitteraturen än naturvetare/tekniker och samtidigt skaffar 

samhällsvetare också en något större del av sin kurslitteratur på annat sätt jämfört med 

de övriga studentgrupperna. (ibid., s. 11) 

I såväl enkätmaterialet som intervjuerna kan man se att studenterna har positiva 

attityder till användning av biblioteket. En orsak till missnöje som ofta återkommer är 

emellertid bristen på sökt litteratur och då särskilt kurslitteratur. (ibid., s. 19) 

 

I rapporten Studenten och biblioteket: en användarundersökning av fyra 

högskolebibliotek (Petersson 1998) görs en jämförelse av hur tre likartade 

studentgrupper vid fyra högskolor använder sina högskolebibliotek. I rapporten 

konstateras att det har skett en mycket kraftig expansion vid de flesta små och 

medelstora högskolorna under en följd av år. Och det som gäller för högskolan i stort 

gäller, i det mindre perspektivet, även för högskolebiblioteket. Utvecklingen har skett 

på kort tid och inom högst begränsade ekonomiska ramar och i detta läge är det av 

avgörande vikt för högskolebiblioteken att förstå de behov av bibliotekstjänster och 

service som finns. Mot denna bakgrund ska det aktuella projektet, i form av en 

enkätundersökning, ses. (Petersson 1998, s. 5) 

 I rapporten undersöktes bland annat vad studenterna gjorde i sitt högskolebibliotek. 

Det framkom att 30 procent läste kurslitteratur i biblioteket medan 17 procent lånade 

kurslitteratur. Att kopiera, som kan tänkas ha visst samröre med användandet av 

kurslitteratur, ligger också högt med 27 procent. Petersson konstaterar att det är 

utnyttjande av kurslitteratur som står i centrum för studenternas intresse av litteratur 

(Petersson, s. 19). Studenterna tillfrågades också om hur nöjda de var med bibliotekets 

olika tjänster och lite mer än hälften var nöjda med hur det fungerade att låna 

kurslitteratur. Det är en ganska hög procent eftersom det som Petersson skriver är ”näst 

intill omöjligt att tillfredsställa allas behov av kurslitteratur”. (ibid., s. 23) 



14 

 

Även i slutdiskussionen i denna rapport konstateras att det finns gemensamma drag 

mellan olika studentgrupper men det mest framträdande är de skillnader som 

genomgående kan konstateras. Detta påverkar också hur studenterna använder sig av 

biblioteket. (ibid., s. 40) Det vi kan utläsa av rapporten är väl i första hand att 

studenterna faktiskt enligt denna undersökning besöker sitt högskolebibliotek mycket 

just för att läsa eller låna (och kanske kopiera) kurslitteratur. 

 

Birgitta Olander refererar kort ett antal uppsatser i ”Studenter om studenter och 

bibliotek” och gör sedan en jämförelse av dessa. Av uppsatserna framkommer (enligt 

Olander) att studenterna inte verkar ha några avancerade krav på biblioteksservice, 

kravet på service är i första hand sådant som kurslitteraturlån och läsplatser och inte 

sådant som tillgång till elektroniska resurser och utbildning i informationssökning. 

Olander menar att en orsak kan ligga i ”grundutbildningens traditionella 

undervisningsformer där ett visst, noggrant specificerat pensum kurslitteratur definierar 

ett kunskapsområde och den akademiska kvalitetsnivån anses uppnådd när studenterna 

tillfredsställande kan redovisa innehållet i kurslitteraturen”. (Olander 2001, s. 136) Hon 

förutspår att den nya pedagogik som fokuserar på olika former av studentaktivt lärande 

kommer att innebära att föreskriven kurslitteratur kommer att minska kraftigt, istället 

kommer fokus alltmer att ligga på självständig informationssökning och god 

informationskompetens hos studenterna (ibid., s. 136).  

 

Cecilia Herdenstam skriver i sin magisteruppsats Library anxiety – en undersökning av 

psykologiska aspekter kring studenters upplevelse av sitt universitetsbibliotek om 

fenomenet library anxiety (LA), en form av rädsla och oro inför universitetsbiblioteket 

med kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga aspekter. Herdenstam intervjuade 

tjugo studenter med erfarenheter från att använda Carolina Redviva-biblioteket i 

Uppsala och kopplar resultatet av dessa intervjuer till tidigare forskning om library 

anxiety (Herdenstam 2002, s. 92).  

Särskilt vanligt är det att LA uppstår under den första terminen eller senare när 

behovet av biblioteket uppkommer. Många gör sitt första besök på biblioteket under 

studietiden men blir avskräckta och återkommer inte igen förrän de verkligen måste. 

Det som kan motverka LA är bland annat att studenten är uppväxt i studentstaden, att de 

redan tidigare kommit i kontakt med universitetsbiblioteket, och att de besöker 

biblioteket tillsammans med en vän eller en bekant. Man har också märkt att LA ofta 

avtar efter några års studier när studenten vant sig vid miljön och lärt sig hur biblioteket 

fungerar. (ibid., s. 77) 

De personer som intervjuats i uppsatsen skrev alla på en B- eller C-uppsats och LA 

hade i stort sett upphört. I de flesta fall hade detta skett genom en gradvis 

tillvänjningsprocess genom att studenterna hade vistats mycket i biblioteket. 

Användarundervisning och att man lärt känna vissa i personalen som man vet var 

vänliga och tillmötesgående var andra faktorer som bidragit till att studenterna 

övervunnit sin biblioteksrädsla. (ibid., s. 77) 

I vårt sammanhang skulle LA kunna bidra till att studenterna är mindre benägna att 

använda universitetsbiblioteket i syfte att få tag på kurslitteratur. 
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3.3 E-böcker som kurslitteratur 
 

Det är intressant att titta närmare just på detta med e-böcker som kurslitteratur. Det är i 

första hand från bibliotekshåll som det har skrivits och debatterats om detta. 

Enligt BIBSAM-rapporten E-böcker i svenska universitets- och högskolebibliotek hade 

en majoritet av de tillfrågade universitets- och högskolebiblioteken tillgång till e-böcker 

och slutsatsen dras att e-boken har kommit för att stanna (Lunneborg 2003, s. 3). 

Biblioteken har varit proaktiva i frågan om e-tidskrifter och e-böcker. Enligt rapporten 

har man närmast tvingat på sina användare e-tidskrifter och när denna tidskriftform nu 

är etablerad är det kanske dags för e-böckerna. (ibid., s. 4) 

I rapporten redogörs för ett BIBSAM-stött samarbetsprojekt mellan Stockholms 

universitetsbibliotek och leverantören e-lib som pågick under hösten 2002 med 

målsättningen att producera och förmedla kurslitteratur i e-bokformat. Bakgrunden var 

att Stockholms universitetsbiblioteks hantering av kurslitteraturen var kostsam, 

efterfrågan var stor, lånetiden kort och reservationsköerna ofta var långa. Allt detta var 

personalkrävande. Man vidareutvecklade en databas, kursnätet, som innehöll 

kurslitteraturlistor i digital form där man gett samtidig tillgång till kurslitteraturen till 

samtliga studenter i kursen. Det finansierades genom att studenterna själva stod för 

kostnaden, för 24 timmars aktiv tid var kostnaden till exempel 34 kronor. Ett krav från 

e-lib var att böckerna skulle vara kopieringsskyddade, det gick alltså varken att kopiera 

eller att klippa och klistra ut texterna. (ibid., s. 10) 

 

I Slutrapport för projektet ”Kurslitteratur som e-bok” – ett samarbetsprojekt mellan 

Stockholms universitetsbibliotek och eLib redogörs för en enkätundersökning som 

gjorde i samband med ovan nämnda projekt för att studera responsen på projektet. 

Syftet var att undersöka attityden till projektet och studenterna tillfrågades om vad de 

tyckte om idén att ha kurslitteratur tillgänglig som e-böcker men också om hur de fick 

tag på sin kurslitteratur för närvarande.  Enkäten hämtades in i samband med att 

kurserna tenterades så svarsfrekvensen blev hög, 138 personer svarade (Widmark 2003). 

På frågan ”Vad tycker du om idén att ha kurslitteratur tillgänglig som e-böcker?” 

svarade en majoritet att idén var bra eller mycket bra och bara ett fåtal att idén var dålig 

eller mycket dålig. På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att köpa delar av din 

kurslitteratur i e-boksformat” svarade 25 procent ”ja”, 33 procent ”kanske” och 37 

procent ”nej”. Widmark menar att det var väntat att ganska många studenter inte kan 

tänka sig att köpa kurslitteraturen i e-boksformat, det är förståeligt att många inte kan 

tänka sig att läsa litteraturen direkt på skärmen eller att betala för att göra det. Slutligen 

fick studenterna svara på frågan ”Hur har du fått tag på din kurslitteratur?”. En 

övervägande majoritet har köpt sin kurslitteratur i bokhandeln (60 procent). I övrigt har 

12 procent svarat lånat, 3 procent kopierat, 6 procent både köpt och kopierat, 9 procent 

både köpt och lånat, 1 procent köpt, kopierat och lånat och 9 procent svarar annat. 

Widmark drar slutsatsen att ”även om det skulle finnas ett större utbud av kurslitteratur i 

e-boksformat skulle nog en majoritet köpa litteraturen i bokhandeln” men ”e-boken 

skulle vara ett alternativ för dem som kopierat boken eller de som tyckt att litteraturen 

varit alltför dyr”. E-boken skulle även vara ett bra alternativ när endast ett fåtal kapitel 

ska läsas. (ibid) 

 

En viktig fråga vad gäller kurslitteratur som e-bok är vem som ska stå för kostnaden. I 

Lunneborgs rapport konstateras att när det gäller kurslitteratur, som man kan tänka sig 

är ett bra användningsområde för e-böcker, har studenterna hittills i stor utsträckning 

fått köpa sin egen kurslitteratur då det fåtal tryckta exemplar biblioteket har inte räcker 



16 

 

till alla samtidigt. Frågan är att om man nu har tillgång till e-böcker med samtidig 

användning för flera, kan man då lägga kostnaden på studenten eller ska biblioteken se 

detta som en del av den service som är kostnadsfri? Å ena sidan är studenterna redan 

tvungna att köpa sin kurslitteratur och skulle troligtvis komma billigare undan med e-

böcker, å andra sidan kan man fråga sig om studenterna är villiga att betala för 

användning av e-böcker när de är vana att bibliotekets tjänster är gratis. (Lunneborg 

2003, s. 13) 

I rapporten nämns en rad fördelar med e-böcker: e-formatet gör det möjligt för 

biblioteket att växa utan fysiskt utrymme och sparar pengar på lokalhyror, 

tillgängligheten ökar och man kan sitta var som helst i världen och ha tillgång till det 

man behöver, som användare kan man enkelt och bekvämt bära med sig sitt eget 

bibliotek, fotnoter blir klickbara direkt till källan, det finns möjlighet till en 

interaktivitet som inte tidigare funnits, e-boken passar utmärkt till studier och forskning 

där man ofta har ett arbetssätt där man väljer ut stycken, artiklar och kapitel som är 

intressanta för den fråga man vill belysa. Nackdelar för biblioteket kan vara att man får 

en minskad prenumerationsflexibilitet, olika visningsformat kan förvirra och länkar som 

inte fungerar kan kännas frustrerande, användarna blir vana vid omedelbar tillgång till 

allt, biblioteken blir kanske tvungna att överge en del traditionella regler för långsiktigt 

bevarande. För användaren kan nackdelar framför allt vara att man inte orkar läsa stora 

mängder text på en datorskärm. (ibid., s. 14f)  Avgörande för e-bokens framtid, enligt 

rapporten, är att leverantörerna hittar bra modeller för pris, distribution och användning. 

Man måste lösa de tveksamheter som finns gällande kopieringsrätt, flera samtidiga 

användare osv. (ibid., s. 16f). Enligt rapporten kan ett ökat genomslag för e-boken 

förändra bibliotekens traditionella uppgifter ganska drastiskt.  

 

I detta sammanhang kan också nämnas en magisteruppsats från 2009, ”Studenters 

användning av elektroniska källor – en användarundersökning vid Växjö 

universitetsbibliotek” av Karin Petersson Stenberg. Hon skickade ut en webbenkät till 

alla studenter som var registrerade som låntagare vid biblioteket och fick 812 svar. Hon 

frågade bland annat vad studenter skulle tycka om att tryckt kurslitteratur ersattes av e-

böcker på biblioteket. 64 procent av svarade att de skulle föredra tryckta böcker men 

nästa lika många svarade att de kan tänka sig att använda elektroniska böcker i sina 

studier. Hälften (50,9 procent) svarade att det vore bra eller mycket bra om deras 

kurslitteratur fanns som e-böcker istället för tryckta böcker på biblioteket. Studenterna 

kunde även lämna egna kommentarer och bland dessa är det många som är negativa 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. Men många 

vill att de elektroniska böckerna ska vara ett komplement till de tryckta böckerna 

eftersom de elektroniska böckerna är mer tillgängliga. (Petersson Stenberg 2009, s 61f) 

 

3.4 Debatt om illegal nedladdning av kurslitteratur 
 

Under våren 2009, i svallvågorna av rättegången och domen mot Pirate Bay, fördes en 

ganska intensiv debatt i medierna om Student Bay som via sin webbplats olagligt 

tillhandahåller (eller tillhandahöll, se s. 8) kurslitteratur gratis för nedladdning.  

Jag tänkte presentera några röster ur en artikeldebatt på Newsmill
3
 den 22  april 

2009 eftersom jag tycker att det ger en bra bild av olika positioner. 

                                                 
3
 Newsmill är en svensk webbplats för nyhetskommentarer och debatt. 
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Samira Ariadad, f.d. studiematerialsbevakare vid Stockholms universitets studentkår, 

skriver i sin artikel ”Så utövar förlagen utpressning mot studenterna” att det är upp till 

förlagen och möjligen upphovsmännen att försvara sitt vinst- och ägandeintresse, den 

enskilde studentens uppgift är i första hand att få tag på sin kurslitteratur på enklast och 

billigast möjligast sätt. Hon menar vidare att samma princip om att vi bör ha tillgång till 

fri information som var tanken bakom biblioteken gäller i detta fall och hon pekar på 

problemet med de barriärer avgifter sätter på information för de som ska köpa den. 

Tekniken finns idag att ta fram elektroniska texter som kan spridas och läsas av 

tusentals samtidigt men förlagen bromsar denna utveckling. Hon varnar för att ökade 

utgifter för bland annat kurslitteratur kommer att öka snedvridningen ännu mer till 

fördel för dem som har föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt. (Ariadad 2009) 

Universitetslärarna Jonas Svensson och Stefan Arvidsson skriver i sin artikel 

”Omoraliskt att lärarna ska få betalt två gånger för sina böcker” att en stor del av 

studenternas månadsbudget går till inköp av kurslitteratur som studenterna inte ser det 

långsiktiga behovet av att äga. Att studenterna i detta läge väljer att fotostatkopiera 

upphovsrättskyddad kurslitteratur, eller ladda ner dylik skannad text från nätet, är i 

deras tycke en förståelig handling även om den är olaglig och oetisk. För dem som 

författare och lärare är det likgiltigt hur studenterna införskaffar kurslitteraturen, det 

viktigaste är att studenterna läser denna. Universitetslärare författar dessutom 

kurslitteraturen på arbetstid, ofta med utgångspunkt i föreläsningsanteckningar, och kan 

redan sägas ha fått betalt för sin arbetsinsats, via skattebetalarna. De menar vidare att de 

stora läromedelsförlagen lever på att de universitetsanställda, helt eller delvis på 

arbetstid, producerar text som går att sälja som kurslitteratur. Deras intresse är strikt 

kommersiellt och de tar inte alltid tillräckligt ansvar för kvaliteten. Det är i första hand 

dessa förlag som är förlorarna på den fildelning som koordineras med hjälp av 

Studentbay. (Svensson & Arvidsson, 2009)  

Som en replik på Svensson och Arvidssons artikel skriver universitetslektorn 

Mikael Sundström i artikeln ”Vi läroboksförfattare har rätt till skälig ersättning för vårt 

arbete” att arbetet med att skriva kurslitteratur sker på fritiden och inte sällan för att man 

upplevt brist på svenska läromedel som passar på en kurs man själv undervisar på. Han 

tycker att han är värd minst de 15 kronor i timmen som hans senaste lärobok generade 

och konstaterar att ”Student Bay gör mig förbannad och jag finner det högst osannolikt 

att jag kommer att skriva fler böcker eftersom detta arbete uppenbarligen uppskattas så 

illa”. Han menar vidare att om den sköra svenska marknaden hotas genom ökad 

tillgänglighet av illegala kopieringstjänster kommer svenskspråkiga läromedel bryskt att 

ersättas av engelskspråkig litteratur. (Sundström 2009) 
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4. Teori 

4.1 Wilsons modell över informationsbeteende 
 

T.D. Wilson publicerade 1997 artikeln ”Information behaviour: an inter-disciplinary 

perspective” där han presenterade sin uppdaterade modell över informationsbeteende. 

Denna modell är en vidareutveckling av hans tidigare modell från 1981 som 

presenterades i artikeln ”On user studies and information needs”. Modellen utgår från 

individen, förankrad i sitt sociala och miljömässiga sammanhang, och är konstruerat 

som ett flödesdiagram där individens informationsbeteende klarläggs i olika aktiviteter 

och processer. För att möjliggöra en så holistisk bild av människan som möjligt har 

Wilson plockat in element från andra vetenskaper som psykologi och medicin. (Wilson 

1997, s. 551)  

Jag kommer att gå igenom de olika stegen i modellen och hur Wilson beskriver 

dessa. 

 

 

 
 

4.2 Person-in-context och Context of information need 
 

Tom Wilson utgår i sin modell från en individ med sina speciella förutsättningar 

(”person-in-context”) som har ett visst informationsbehov som också finns i en kontext 

(context-of-information need). Det här är alltså själva utgångspunkten för det  

informationssökningsbeteende som vi vill undersöka. (Wilson 1997, s. 569) 

 

Jag har i bakgrunden beskrivit en del av den kontext som studenterna vid Stockholms 

universitet befinner sig i. I detta sammanhang tolkar jag informationsbehovets kontext, 

något förenklat, som de möjliga alternativ som en student vid Stockholms universitet 
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ställs inför då han/hon utifrån en fastställd kurslitteraturlista ska försöka söka sig fram 

till och få tag på kurslitteraturen.  

 

4.3 Activating mechanism - Stress and coping 
 

Wilson använder sig av begreppet ”activating mechanism” för att försöka fylla gapet 

mellan ”person-in-context” och själva beslutet att söka information (Wilson 1997, s. 

568). Det kan nämligen vara så att ett informationsbehov inte alltid resulterar i ett beslut 

att påbörja en informationssökning.   

Wilson har med ”activating mechanism” på två ställen i sin modell. Dels innan och 

dels efter ”intervening variables”.  De olika stegen i Wilsons modell är inte klart 

avgränsbara utan kan flyta in i varandra. Jag tolkar det som att den första aktiverande 

mekanismen infaller redan i ett initialt skede av informationssökningsprocessen och 

avgör om processen överhuvudtaget ska komma igång medan den andra aktiverande 

mekanismen kommer i ett senare skede när informationssökningsprocessen redan 

påbörjats (men den kan avbrytas även i detta steg). 

Wilson skriver att ett alternativ till att försöka definiera det svårfångade 

informationsbehovet kan vara att fokusera på de närmaste orsakerna till 

informationssökningsbeteende. En generell teori från psykologin som kan användas är 

den om ”stress and coping”. Stress definieras som:  

 
a relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing  

or exceeding his or her resources and as endangering his or her well-being (Folkman 1984, i 

Wilson, s. 554) 

 

och coping som  

 
cognitive and behavioural effects to master, reduce or tolerate the internal and external 

demands that are created  by stressful situations (Folkman & Lazarus 1985, i Wilson, s. 554) 

 

Wilson skriver att modellen kan vara ett användbart verktyg för att undersöka 

informationssökningsbeteende eftersom stress uppstår i många situationer som inte 

direkt är livshotande men som kan vara ett hot mot en persons ”well-being” eller 

självbild på andra sätt (ibid., s. 556).  Man måste även vara medveten om att andra 

motivationskällor än stress kan finnas (ibid., s. 568).  

Folkman pekar, enligt Wilson, på att coping har två huvudsakliga funktioner, man 

kan förändra sina känslor inför problemet som orsakat stressen  (emotion-focused 

coping) eller att ta itu med själva problemet som orsakat stressen (problem-focused 

coping) (ibid, s. 554). 

Jag har i min intervju-undersökning ställt frågor om vad det är som gör att själva 

informationssökningen efter kurslitteratur kommer igång (eller inte kommer igång) just 

för att försöka fånga denna aspekt. Några av studenter är just inne på att kravet på att 

skaffa kurslitteratur kan upplevas som stressande och i analysdelen kommer jag att titta 

närmare på olika sätt att hantera detta (coping).  
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4.4 Intervening variables 
 

Wilson menar att det uppenbarligen finns ett antal potentiella hinder (barriärer) mellan 

ett uppfattat behov av att bli informerad och själva aktiveringen av sökandet efter 

information. I sin tidigare modell från 1981 delade Wilson in barriärerna i tre 

uppsättningar: personliga barriärer, sociala eller rollrelaterade barriärer och 

omvärldsrelaterade barriärer (environmental barriers). I sin uppdaterade modell kallar 

han istället dessa barriärer för intervening variables. Wilson låter sig här inspireras av 

olika källor och delar upp variablerna i: psychological, demographic, role-related or 

interpersonal, environmental och source characteristics.(Wilson 1997, s. 556f) 

Som Wilson skriver är det svårt att veta var man ska placera in barriärerna mellan 

identifierandet av informationssökningen som en passande ”coping strategy” och själva 

informationssökningsbeteendet . Barriärerna kan både förhindra att 

informationssökningen överhuvudtaget kommer igång och påverka anskaffandet av 

informationen och dess användning. (ibid., s. 556) Wilson skriver vidare att:  

 
The diagram has been simplified by showing the intervening variables at only one point, 

whereas at least some of the variables may intervene between context and activating 

mechanisms, between activating mechanism and information seeking behaviour and between 

information-seeking behaviour and information processing and use. (ibid., s. 569).  

 

Men med detta i baktanke så är det, enligt Wilson, ändå bekvämt att ha med intervening 

variables på bara ett ställe i modellen (ibid., s. 556).  

 

4.4.1 Psychological barriers 
 

Wilson redogör för begreppet cognitive dissonance, hämtat från den psykologiska 

litteraturen, som en motivationsfaktor för informationsbeteende. Det innebär att:  
 

conflicting cognitions make people uncomfortable and, consequently, they seek to resolve the 

conflict in one way or another. 

 

Ett av sätten att reducera denna dissonans är genom att söka information antingen för att 

bekräfta den kunskap man redan har eller för att finna tillräckliga orsaker för att ändra 

dessa faktorer. (Wilson 1997, s. 557) 

En annan term från psykologin är selective exposure. Wilson redogör för att Jonson 

and Macrae (1994) testade påståendet att människor är mer benägna att vinkla sin 

informationssökning mot information som stödjer deras stereotypbilder av en grupp 

snarare än mot det som inte stödde denna stereotyp. När en grupp studenter själva kunde 

kontrollera den information de fick om en grupp visade det sig att de föredrog den 

information som stämde med deras stereotypbilder, men när deras informationsförvärv 

kontrollerades av en forskare så kunde man se en reduktion i deras stereotypbilder av 

gruppen. (ibid., s. 557) 

I detta sammanhang kan det till exempel vara intressant att se hur benägna 

studenterna är att ändra sitt beteende när det gäller att söka sig fram till och skaffa 

kurslitteratur. Är de benägna att utveckla sina kurslitteraturstrategier eller fastnar de 

snabbt i ett beteende som har fungerat en gång och som de sedan inte förändrat 

nämnvärt?  
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Wilson redogör också för att det kan finnas emotionella barriärer som påverkar om och 

hur personer söker information. Utbildningsnivå och kunskapsbas är andra faktorer som 

kan påverka. Som Radecki och Jaccard (1995) föreslår kan även en individs uppfattning 

av sin egen kunskap påverkas av deras uppfattning av en väns kunskap. Det här pekar, 

enligt Wilson, på det faktum att ”information acquisition” inte helt och håller är en 

enskild aktivitet utan att det också har en social dimension. (ibid., s 558) 

När det gäller den sociala dimensionen av informationssökningen kommer jag i 

analysen att beröra, även de positiva aspekterna av detta, i samband med 

social/interpersonal barriers.  

Utbildningsnivå och kunskapsbas kan vara relevant i detta sammanhang eftersom 

det skiljer sig hur många terminer studenterna tidigare läst och hur vana de är att söka 

sig fram till och skaffa kurslitteratur. Emotionella barriärer kan spela in när studenterna 

väljer sätt att söka sig fram till och skaffa kurslitteratur. En rädsla för att använda sig av 

universitetsbiblioteket, som vi tidigare varit inne på och som inte verkar vara alltför 

ovanlig, kan till exempel göra att studenten helt väljer bort detta sätt att skaffa 

kurslitteratur. 

 

4.4.2 Demographic/Economic barriers 
 

De demografiska variabler Wilson tar upp är framför allt ålder, kön och ekonomi. I 

denna undersökning är det framför allt de ekonomiska barriärerna som är intressanta. 

De ekonomiska frågor relaterade till informationssökningsbeteende faller i två 

kategorier: de direkta ekonomiska kostnaderna och tidsvärdet. Dessa faktorer kan 

påverka antingen själva informationssökningsprocessen eller de åtföljande åtgärderna.  

Wilson redogör för Stiglers modell där Stigler noterar att kostnaden inte är samma 

för alla personer eftersom tidskostnaderna är större för personer med större inkomster. 

Stigler menar också att när olika valalternativen är likartade kommer 

informationssökningsprocessen att reduceras eftersom vinsterna av 

informationssökningen är reducerad. (Wilson 1997, s. 559) 

I vårt sammanhang är detta intressant bland annat när det gäller studenter som 

arbetar vid sidan av sina studier, hur väger dessa studenter kostnaden för att köpa 

kurslitteratur mot tiden det tar att få tag på kurslitteratur på andra sätt? Sedan är 

naturligtvis den ekonomiska situationen något som starkt påverka på vilket eller vilka 

sätt studenten väljer att skaffa sin kurslitteratur på.  

 

4.4.3 Role-related and interpersonal barriers 
 

Interpersonella problem kan uppstå när informationskällan är en person, eller när 

interpersonell interaktion behövs för att få tillgång till andra typer av informationskällor 

(Wilson 1997, s. 560). I vår undersökning uppstår det bland annat när studenten behöver 

hjälp av en bibliotekarie på universitetsbiblioteket för att hitta sin kurslitteratur.  

Sociala faktorer kan också vara barriärer till tillgång på information och frustrera en 

informationssökare (ibid., s. 560). Men det kan naturligtvis också vara något som 

underlättar tillgången till information. Som Wilson var inne på tidigare sker 

informationssökningen ofta i ett socialt sammanhang och har en social dimension. Det 

här är också tydligt när det handlar om kurslitteratur där studenterna kan samarbeta med 

varandra på många olika sätt för att få tillgång till kurslitteratur. 
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4.4.4 Environmental/situational barriers 
 

Forskning har visat att den omedelbara situationen för informationssökningsaktiviteten 

kan innehålla element som blir till hinder att fortsätta aktiviteten, och att den bredare 

omgivande miljön också kan representera hinder.  

Wilson tar upp tid, geografi och nationella kulturer som exempel på sådana hinder. 

(Wilson 1997, s. 560) Tid ska i detta sammanhang inte i första hand tolkas som 

tidskostnader utan snarare hur den tid som finns tillgänglig påverkar 

informationssökningsaktiviteten, till exempel hur informationsutbytet mellan en patient 

och en doktor påverkas av den tid de har att hålla sig inom. Geografi kan i vårt 

sammanhang handla om att en student som bor nära universitetsbiblioteket har större 

benägenhet att använda biblioteket för att få tag på kurslitteratur än en student som bor 

långt ifrån. När det gäller hur skillnaden mellan nationella kulturer kan påverka 

informationssökningen är det en stor och komplicerad fråga. När det gäller kurslitteratur 

och de studenter jag har intervjuat är just denna aspekt inte särskilt intressant eftersom 

jag bara har intervjuat svenska studenter.  

 

4.4.5 Source characteristics 
 

Wilson tar här upp begreppen access, credibility och channel of communication. 

Ett grundläggande villkor för informationssökning är att informationen ska finnas 

tillgänglig. Bristen på en lätt tillgänglig informationskälla kan hejda 

informationssökningen helt och hållet eller tvinga fram högre kostnader än 

informationssökaren är beredd att betala (Wilson 1997, s. 561). Ett exempel på detta 

som har relevans för vår undersökning är när en student har sökt i bibliotekskatalogen 

och sett att ett exemplar av en kursbok ska finnas inne och sedan står den ändå inte på 

hyllan.  

Om en informationssökare upptäcker att en informationskälla är opålitlig i kvalité 

eller att noggrannheten i informationen är bristfällig så är det troligt att han eller hon 

betraktar informationskällan som ”lacking in credibility” (ibid., s. 561). I vårt 

sammanhang kan det till exempel handla om att ett kursboksexemplar finns i fel 

upplaga. 

Egentligen är kommunikationskanalen (channel of communication) inte ett 

kännetecken hos själva informationskällan men den är så nära knuten till källan att den 

bör uppmärksammas (ibid., s. 562). I vår undersökning kan det handla om att bristande 

kunskaper i bibliotekets söksystem gör att studenter inte hittar kursboken trots att den 

faktiskt finns på biblioteket.  

 

4.5 Activating mechanism – risk/reward theory and social 
learning theory 

 

Wilson har i sin modell infört ytterligare ett mellanliggande steg mellan fastställandet 

av ett informationsbehov och påbörjandet av handling för att tillfredsställa behovet 

(Wilson, s. 568). Denna aktiverade mekanism infaller alltså i ett senare skede av 

informationssökningsprocessen när denna redan kan sägas ha kommit en bit på väg. 

Men även i detta steg kan informationssökningsprocessen avstanna. Sedan måste man, 

som Wilson själv är inne på, vara medveten om att gränserna mellan de olika stegen i 

modellen kan vara ganska flytande.  
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”Risk and reward”-modellen kan, enligt Wilson, betraktas som en generell teori när 

det gäller informationssökningsbeteende. Normalt förknippas modellen med frågor om 

finansiella kostnader men när man ger sig ut för att söka information är det inte bara 

finansiella resurser man kan riskera utan även psykologiska och fysiska resurser. (ibid., 

s. 563) 

Seattle and Alreck (1989) som arbetar med konsumentforskning menar, enligt 

Wilson, att uppfattad (perceived) risk kan ha fem komponenter (exemplen är mina 

egna):   

 

Performance risk – sannolikheten att en produkt lever upp till en acceptabel standard, 

till exempel: är det här rätt upplaga?  

Financial risk – är produkten prisvärd eller kan en billigare produkt hittas, till exempel: 

ska jag köpa kursboken i bokhandeln eller är den billigare i internetbokhandeln?  

 (physical risk – är produkten farlig för individen eller hans egendom, inte tillämpligt i 

vår undersökning) 

Social risk – kommer produkten att imponera på vänner och kolleger, till exempel: 

kommer jag att kunna imponera på mina kurskamrater genom att köpa den här 

kursboken?  

Ego risk – kommer produkten att förbättra personens lyckotillstånd, till exempel: är det 

här en kursbok som jag vill äga för att den också ger mig en personlig tillfredsställelse 

(estetiskt eller kunskapsmässigt)?  

 

Wilson redogör också för Murray (1991) som bland annat lägger till time/convenience 

risks, till exempel: är det värt att åka till andra sidan av stan för att låna boken istället 

för att låna den i bokhandeln?  

Murray menar också att hur hög risken är och den uppfattade riskens natur kommer 

att definiera informationsbehovet: mer information kommer att sökas av konsumenter 

som uppfattar en hög risk. (ibid., s. 563) 

 

Social cognitive theory/self-effiacy. Det centrala begreppet i the social learning theory 

är self-effiacy (känsla av att kunna bemästra en situation). Wilson presenterar Banduras 

(1977) förklaring av begreppet som  är “the strength of people’s convictions in their 

own effectiveness is likely to affect whether they will even try to cope with given 

situations”. Wilson ger som ett exempel en individ som är medveten om att 

användandet av en viss informationskälla kan ge användbar information men tvivlar på 

sin kapacitet att tillgängliggöra sig källan på ett ordentligt sätt eller att utföra en sökning 

på ett riktigt sätt.  (ibid., s. 563) I ett sådant fall så kan individen misslyckas med att 

använda källan. Ett självklart exempel från vårt sammanhang är en student som inte 

känner sig kapabel att använda universitetsbibliotekets system för att få tag på 

kurslitteratur. Denna student kommer troligtvis att exkludera denna strategi att få tag på 

kurslitteratur.  

 

4.6 Information seeking behavior  
 

Från forskningen identifierar Wilson fyra olika tillvägagångssätt vid 

informationssökning (Wilson 1997, s. 563): 

 

Passive attention. Till exempel att lyssna på radio eller se på TV, där förvärv av 

information kan äga rum utan ett medvetet sökande. 
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Passive search. De tillfällen när en sorts sökning (eller annat beteende) resulterar i ett 

förvärv av information som råkar vara relevant för individen . 

Active search. När en individ aktivt söker information. 

Ongoing search. När aktivt sökande redan har etablerat en grundläggande ram av 

kunskap, idéer, övertygelser och värderingar, men där enstaka fortlöpande sökningar 

görs för att uppdatera eller utvidga ens ramverk.  

 

När det gäller informationssökning efter kurslitteratur kan alla de fyra 

tillvägagångssätten vara relevanta men framför allt de två senare vilket vi återkommer 

till i analysdelen. 

 

 

4.7 Information processing and use 
 

Wilson skriver att: 

 
The fact that a situation demands information to fill cognitive gaps, to support values and 

beliefs, or to influence affective states,  and that sources of information are available and 

accessible to the searcher is no guarantee that the information will be “processed” (i.e. 

incorporated into the user’s framework of knowledge, behavior, values or beliefs). (Wilson 

1997, s 567) 

 

Ett av problemen med den här aspekten av informationssökning är att ”information 

processing” är lika subjektivt som informationsbehov och inte direkt observerbart 

eftersom det äger rum i en individs medvetande. En annan svårighet är att ”information 

processing” och lärande nästan är identiska och att ”learning theory” inte är något som 

Wilson direkt har använt i sin modell. (ibid., s 567) 

Med dessa reservationer i baktanke är det ändå väldigt intressant att Wilson i sin 

modell har byggt in hur ett informationssökningsbeteende faktiskt kan processas och 

utvecklas inom en individ och till exempel skapa ett informationssökningsmönster som 

återkommer. Det här blir inte minst intressant när det handlar om sökandet efter 

kurslitteratur som upprepas termin efter termin.  
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5. Metod 

5.1 Varför intervjuer? 
 

Som Helén Thomsson skriver i Reflexiva intervjuer kan intervjuer ha många olika 

syften. Mitt syfte med studentintervjuerna har i första hand varit att låta studenterna 

berätta om hur de gått tillväga för att söka sig fram till och få tag på kurslitteratur, både 

denna termin och tidigare termin, samt höra deras reflektioner om hur deras 

kurslitteraturbeteende eventuellt har förändrats efterhand. Det jag är ute efter är väl 

något i stil med vad Thomsson skriver att integrera ”olika personers upplevelser och 

tolkningar av en och samma sak” (2002, s. 29).   I detta fall handlar det om erfarenheten 

av att söka sig fram till och skaffa kurslitteratur, något som förenar alla de studenter 

som jag har intervjuat.  

Men deras sätt att göra detta skiljer sig åt avsevärt.  

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att kvalitativa forskare 

brukar betona vikten av ”en kontextuell förståelse av det sociala beteendet”. Det betyder 

att ”beteenden, värderingar eller vad som nu är aktuellt måste tolkas i en kontext, ett 

sammanhang”. (Bryman 2002, s. 266) Sätten som studenterna söker sig fram till och 

skaffar kurslitteratur påverkas starkt av kontexten, både den miljö de befinner sig i och 

de personliga förutsättningarna, det är en bild jag fick redan när jag satte mig in i 

tidigare forskning på området och som bekräftades av mina egna intervjuer med 

studenterna. I uppsatsen kommer en hel del fokus att läggas på att beskriva studenternas 

kontext och hur detta påverkat deras kurslitteraturbeteende. Tom Wilsons modell, som 

jag använder mig av i analysen, är ett utmärkt verktyg för detta ändamål.  

Det är en förståelsegrundad undersökning det handlar om, det vill säga syftet med 

undersökningen är att förståelsen av fenomenet har ökat och att nya aspekter av det 

aktuella fenomenet har blivit synliga (Thomsson 2002, s. 30). Som Thomsson skriver så 

går det aldrig att hävda att resultaten av en sådan här undersökning är ”objektiva, sanna 

och en gång för alla fastslagna”. De är snarare flyktiga och bara till för att ge ett bättre 

underlag för alla som vill förstå just det fenomen som studeras. (ibid., s 30)  

Thomsson går in på begreppen validitet, generaliserbarhet och riktighet i 

tolkningarna och vad detta kan sägas vara i en kvalitativ undersökning. Om kunskap är 

valid är den giltig, hållbar och välgrundad. Inom tolkande undersökningar, som det här 

är fråga om, ser man validitet som frågan om man verkligen studerar det fenomen som 

man har givit sig ut för att studera och om man verkligen tolkar det man vill tolka (ibid., 

s. 31). Generaliserbarhet kan, när det handlar om tolkande undersökningar, inte slå fast 

att det är på ett visst sätt. Men genom resonerande, argumenterande och teoretiserande 

kan man föra fram en förståelse som gör generaliseringen rimlig att anta eller 

åtminstone att reflektera över. En undersökning kan på så sätt bidra till nya angreppssätt 

i försöken att förstå också andra grupper än den undersökta och på så sätt vara 

generaliserbar. När det gäller riktighet i tolkningar är det som Thomsson skriver snarare 

rimligheten än riktigheten i tolkningarna som ska bedömas, eftersom man inte är ute 

efter att beskriva en objektiv sanning. Hon nämner bland annat att en god tolkning 

måste hänga ihop, tolkningsmönstret måste vara logiskt och möjligt att förstå och 

läsaren måste kunna ta del av forskarens förförståelse, teoretiska utgångspunkter och 

perspektiv för att kunna göra sin egen bedömning. (ibid., s. 33ff) Jag har försökt hålla 

dessa tre aspekter i baktanke när jag har analyserat och tolkat mina intervjuresultat.  
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5.2 Förförståelse 
 

Heléne Thomsson skriver att varje gång vi ger oss ut för att undersöka någonting så 

lutar vi oss mot vår förförståelse, det vill säga de antagande vi har när vi påbörjat 

undersökningen. För att undersökningen ska bli kvalitativt god måste den som 

genomför undersökningen plocka fram sin förförståelse och ställa sig frågor om detta. 

Annars är det lätt hänt att den som undersöker bara ser det som hon eller han redan 

visste eller trodde sig veta. (Thomsson 2002, s. 48) 

För egen del så har jag själv mycket erfarenhet av att vara student och därmed 

också av att söka och skaffa kurslitteratur. Jag har i intervjuerna försökt att tänka på att 

inte blanda in mina egna erfarenheter i någon större mån och att inte ställa ledande 

frågor om saker som jag redan tror mig veta. Jag har istället försökt använda mina egna 

erfarenheter för att få en bättre överblick över ämnet. Vidare kan sägas att jag också har 

en hel del erfarenhet av arbeta med studenter som målgrupp, då jag gör detta på mitt 

nuvarande arbete. Det finns därmed en risk att jag bär på förutfattade meningar både om 

hur studenter är i allmänhet och hur ekonomer, jurister och humanister är. Här har jag 

extra mycket tänkt på att hålla mig till intervjuguiden och ställa frågorna på liknande 

sätt till alla de tre grupperna, även om jag kanske haft en känsla för att vissa studenter 

använder vissa sätt mer än andra. Min ambition har varit att detta i så fall ska komma 

direkt från studenterna. 

 

5.3 Utformande av intervjumallar 
 

En tanke med intervjuerna med studenterna, och den intervjumall jag utformat, har varit 

att inte bara ta upp studentens erfarenheter av att söka sig fram till och skaffa 

kurslitteratur den innevarande terminen utan också komma in på hur det har varit 

tidigare terminer och vad studenten vet om sina medstudenters kurslitteraturbeteende. 

Alla studenter jag har intervjuat har läst ganska många terminer tidigare och ingår ju i 

ett sammanhang med andra studenter. Genom att bredda fokuset på detta sätt tror jag att 

jag har fått en bredare bild av studenternas kurslitteraturbeteende än om jag bara 

fokuserat på den enskilde studentens erfarenheter av innevarande termin.  

I samband med att jag utformade intervjumallen för studentintervjuerna gjorde jag 

även en provintervju med en bekant som läste på lärarprogrammet. Jag fick här ett 

kvitto på att mina frågor fungerade och också en medvetenhet om vilka frågor som var 

något luddiga och måste omformuleras. Sedan har intervjumallarna förändrats något när 

jag har sett hur frågorna har fungerar under intervjuerna. Men i stort sett har jag hållit 

mig till samma intervjumall hela tiden.  

I samband med att jag höll på att skriva intervjufrågorna till bibliotekarieintervjuer 

skickade jag ut ett antal provfrågor till en bibliotekarie på Bibliotek & läranderesurser 

för att pröva frågorna och få respons på dem. Detta var mycket värdefullt och gjorde att 

jag lade till ett par frågor samt omformulerade andra. 

 

5.4 Urval 
 

Jag har under uppsatsen gång blivit tvungen att göra förändringar i mitt urval av 

studenter att intervjua. Detsamma gäller urval och syfte med bibliotekarieintervjuerna. 

Jag kommer därför i detta avsnitt både beskriva varför jag slutligen bestämt mig för ett 
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visst urval av studenter och bibliotekarier att intervjua och de problem med anskaffandet 

av informanter som lett mig dit.  

 

Från början var min ambition att intervjua studenter som läste fjärde terminen på 

Ekonomlinjen på Stockholms universitet (SU) och fjärde terminen på Ekonomie 

kandidatprogrammet på Södertörns högskola (SH). Jag hade fått tips från 

bibliotekarierna på Stockholms universitetsbibliotek (SUB) att ekonomstudenter kunde 

vara lämpliga intervjuobjekt eftersom de hade relativt långa och varierande 

kurslitteraturlistor. Jag hoppades med dessa intervjuer kunna jämföra hur studenter som 

hade att utgå från samma eller liknande kurslitteraturlistor väljer att skaffa sin 

kurslitteratur. Eftersom de tidigare läst minst tre terminer hade de antagligen redan 

hunnit pröva flera olika sätt att skaffa sin kurslitteratur och skulle kunna jämföra sitt 

kurslitteraturbeteende då och nu. Dessutom skulle jag eventuellt kunna se på skillnader 

mellan de två lärosätena. Jag bestämde mig för att intervjua tre till fyra studenter från 

vartdera lärosätet. Jag skulle dessutom intervjua en bibliotekarie med ansvar för 

kurslitteraturen inom samhällvetenskap på Stockholms universitetsbibliotek (SUB) och 

en bibliotekarie med ansvar för kurslitteraturen på Södertörns högskolebibliotek. Jag 

hoppades med detta material kunna undersöka likheter och skillnader i hur SUB och 

Södertörns högskolebibliotek löst frågan med kurslitteratur till utlåning och sedan 

koppla detta till studenternas upplevelser av biblioteken.  

I mars genomförde jag intervjuerna med en bibliotekarie som hade ansvar för 

kurslitteraturen inom samhällsvetenskap (inklusive Ekonomlinjen) på SUB och en 

bibliotekarie med ansvar för kurslitteraturen på Södertörns högskolebibliotek.  

Jag funderade över olika sätt att komma i kontakt med studenterna men valde att 

försöka nå ut till dem via deras institutioner. Det skulle inte kräva så mycket arbete av 

mig då jag bara behövde skriva själva förfrågan om deras deltagande och sedan skulle 

institutionerna vidarebefordra meddelandet till studenternas e-postadresser. Det fanns 

både för- och nackdelar med detta sätt att nå studenterna på. Fördelarna var framför allt 

att det var ett tidseffektivt och snabbt sätt att nå ut till studenterna och att de studenter 

som svarade sannolikt också var motiverade att ställa upp på intervjun. Nackdelar var 

kanske att det var lite för enkelt, vid ett par intervjuer uppstod missförstånd om 

träffpunkt/alternativ dök studenterna inte upp. I dessa fall hade jag bara deras e-

postadresser och inte mobilnumret. Kanske är det också så att det bara är en viss 

kategori av studenter som kan tänka sig att ställa upp på intervju via e-postkontakt.  

Jag kontaktade institutionerna på SU och SH och de gick med på att vidarebefordra 

min förfrågan till studenter som läste fjärde terminen på Ekonomlinjen respektive 

Ekonomie kandidatprogrammet. I det meddelande som jag skickade ut till studenterna 

presenterade jag kortfattat mitt uppsatsprojekt och skrev också att jag skulle bjuda på 

fika eftersom jag trodde att det skulle bli lättare att få tag på studenter om de fick något i 

gengäld. De första dagarna efter det att utskicket gått ut svarade två studenter på SU att 

de var intresserade men sedan var det stopp. Jag bokade tid för intervjuer med de två 

studenterna som svarat och väntade några veckor på att det skulle droppa in fler svar. 

Men det gjorde det inte. Ännu sämre gick det med studenterna på SH. Jag fick inga svar 

alls på min förfrågan om intervju här.   

Jag bestämde mig då för att komplettera med andra metoder för att få tag på 

studenter. Jag tog mig till Kräftriket utanför Stockholms universitet där 

Företagsekonomiska institutionen höll till och satte upp lappar om min intervju. Jag tog 

mig även till Södertörns högskola men eftersom jag inte hade tillträde till institutionen 

så satte jag upp flera lappar på campusområdet.  Efter e-postkontakt med institutionen 

sattes även informationen upp på deras anslagstavla. Istället för fika så erbjöd jag nu 
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studenterna en biocheck på 90 kronor eftersom jag trodde att detta skulle locka mer. Jag 

kontaktade även de två studenter jag skulle intervjua och erbjöd även dem biocheckar 

och bad dem sprida detta till sina kurskamrater. Trots detta fick jag inga fler svar från 

ekonomstudenter varken från SU eller SH. Senare, i den första intervjun, fick jag reda 

på att deras föreläsningar i första hand ägde rum på Frescati istället för Kräftriket och att 

det i samband med att jag skickade ut min förfrågan om intervju också gått ut liknande 

förfrågningar från andra studenter som skrev uppsats.  

Av flera anledningar bestämde jag mig då för att lägga om uppsatsens riktning. Det 

var redan maj och skulle vara svårt att få tag på fler studenter att intervjua vårterminen 

2009. Jag bestämde mig därför för att skjuta upp resterande intervjuer till hösten 2009. 

Jag hade också börjat tvivla på den ensidiga fokuseringen på ekonomstudenter och 

kommit till insikt om att det antagligen skulle ge en större bredd på intervjusvaren om 

jag också intervjuade humanister och jurister. Här fanns också en mer tydlig koppling 

till SUB som i sin huvudbyggnad hade kurslitteratur just för samhällsvetare, humanister 

och jurister. Naturvetenskaplig kurslitteratur låg ute på filialbiblioteken. Det innebär 

även praktiska och tidsmässiga problem att intervjua studenter på två olika lärosäten 

och kändes därför mer genomförbart att enbart inrikta mig på studenter på Stockholms 

universitet.  

Efter min ändrade inriktning hängde intervjun med bibliotekarien på Södertörns 

högskola i luften. Jag skulle ju inte längre intervjua några studenter på Södertörns 

högskola. Men jag tyckte det var synd att inte på något sätt använda mig av den 

intervjun i uppsatsen och bestämde mig för att använda intervjun som ren 

bakgrundsfakta om hur kurslitteraturservicen på Södertörns högskola var utformat. I 

min analys av hur studenterna såg på kurslitteraturservicen på Stockholms universitet 

skulle jag kunna använda det som ett underlag för diskussion. Då jag gärna ville få 

ytterligare ett perspektiv på hur kurslitteraturservicen kunde utformas på ett 

universitetsbibliotek bokade jag in en intervju med en bibliotekarie med ansvar för 

kurslitteraturen på Uppsala universitetsbibliotek. Den intervjun genomfördes i juni 

2009.  

Jag genomförde som planerat intervjuerna med de två studenterna på Ekonomlinjen 

i maj 2009 men sköt alltså fram resterande intervjuer till hösten 2009. Jag var ju i första 

hand intresserad av studenter som redan läst ett antal terminer på universitetet och 

därför skulle kunna jämföra sitt kurslitteraturbeteende då och nu. Studenterna på 

Juristprogrammet borde ha ganska mycket gemensamt med de studenter som läste 

fjärde terminen på Ekonomprogrammet och i likhet med dessa visste jag säkert att 

studenterna läst minst tre terminen tidigare på universitetet och därför kunde jämföra sitt 

kurslitteraturbeteende då och nu. Jag hittade inget program inom humaniora som var 

upplagd på samma sätt som juristlinjen och ekonomlinjen, den fjärde terminen handlade 

inom de humanistiska ämnena främst om att skriva uppsats, och av den anledningen 

kändes det mest naturligt med studenter som läste tredje terminen.  Genusvetenskap, 

kandidatkursen, hade under den första delen av höstterminen ett stort antal böcker och 

artiklar där det bara ingick ett mindre antal sidor i kurslitteraturen. Denna typ av 

kurslitteratur skiljde sig mycket från juristernas och ekonomernas. Jag ansåg därför att 

det skulle tillföra ett annat perspektiv. Samtidigt hade dessa studenter minst läst 

Genusvetenskap I och II tidigare och kunde också jämföra sitt kurslitteraturbeteende då 

och nu. En liknande situation som för genusvetarna förelåg för studenterna på 

kandidatkursen i litteraturvetenskap.  

Jag kontaktade de tre institutionerna och den juridiska och genusvetenskapliga 

institutionen vidarebefordrade min förfrågan till de berörda studenterna. Den 

litteraturvetenskapliga institutionen skickade istället en lista till mig med studenternas e-
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postadresser så att jag själva kunde skicka ut förfrågan till studenterna. Eftersom jag 

tidigare bara fått svar från kvinnliga studenter valde jag att bara skicka ut förfrågan till 

manliga studenter som läste kandidatkursen i litteraturvetenskap. Förutom 

presentationen av uppsatsen erbjöd jag nu redan från början biocheckar på 90 kr som 

tack för hjälpen. Nu fick jag också in mycket fler svar, framför allt från studenter på 

Juristlinjen, och kunde boka in intervjuer med de studenter jag ville. Intervjuerna 

genomfördes i oktober och i början av november 2009. Till slut har jag alltså intervjuat 

två ekonomer, två jurister, en genusvetare och en litteraturvetare.  

 

5.5 Genomförande av intervjuer 
 

Jag genomförde intervjuerna i ett grupprum på SUB. Rummet var ganska stort och 

passade bra för intervjuerna eftersom det låg lite undanskymt och det var lugnt och tyst 

runtomkring. Det var också en fördel att biblioteket ligger i nära anslutning till där 

studenterna har sina föreläsningar samt att jag, genom att jag fick tillgång till ett 

studentkonto, kunde logga in och boka grupprummen själv. Nackdelar kan ha varit att 

grupprummen är ganska opersonliga och intervjuerna därmed fick en ganska formell 

stämpel. Kanske det även för de studenter som inte kände sig så bekväma med 

universitetsbiblioteket i sig var ett visst motstånd mot att sitta i ett grupprum på 

biblioteket och att det gav ett sken av att intervjun skulle handla mer om 

universitetsbibliotekets roll vad gäller kurslitteratur än den faktiskt gjorde. Men min 

erfarenhet är att det fungerade väldigt bra.  

Jag tog fasta på det som Heléne Thomsson skriver om placeringen för intervjuer där 

det enligt henne bra om den som intervjuar och den som blir intervjuad sitter snett emot 

varandra vilket gör att flexibiliteten mellan ögonkontakt och icke ögonkontakt blir 

maximal (Thomsson 2002, s. 88).  Jag placerade stolarna i rummet så att vi skulle sitta 

snett mittemot varandra och tyckte att detta fungerade bra.  Jag spelade in intervjuerna 

med hjälp av en digital bandspelare där studenterna talade in i en liten mikrofon. Jag 

inledde med att kort presentera mitt uppsatsprojekt samt än en gång upplysa om att det 

de sa skulle behandlas konfidentiellt och att deras namn inte skulle framgå av 

uppsatsen.  

De intervjuerna jag har genomfört kan beskrivas som semi-strukturerade. Bryman 

beskriver det som att: ”forskaren har då en lista över förhållandevis specifik teman som 

ska beröras (det kallas ofta för intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt”. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden men i stort sett kommer frågorna att ställas i den ursprungliga ordningen 

och med den ursprungliga ordalydelsen. (Bryman 2002, s. 301) 

Under intervjuerna så förhöll jag mig ganska fritt till intervjufrågorna men använde 

dem för att få en tydlig struktur på intervjun. Jag försökte tänka på det Thomsson 

skriver om att det i själva intervjusituationen gäller att trots de färdiga frågorna ”vara 

följsam och reflekterande och bara låta frågorna fungera som ett underlag och ett stöd 

när reflexionerna kring ett tema dör ut” (Thomsson 2002, s. 61). Det innebar att 

studenterna själva fick styra mycket över vilka aspekter vi fördjupade oss i inom ämnet 

och att jag ställde följdfrågor som inte stod i intervjumallen. Men jag var också noga 

med att ställa alla frågor i intervjumallen för att bocka av de olika sätten att skaffa 

kurslitteratur och för att kunna jämföra intervjuerna med varandra. Jag började med ett 

antal allmänna frågor om hur studenterna sökte sig fram till och skaffade 

kurslitteraturen för att sedan mer specifikt gå in på de olika sätten. Detta gjorde att det 

blev ganska mycket upprepningar men jag upplevde inte att detta var ett problem då det 
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gjorde att jag fick en tydligare bild av processen och studenten ofta lade till information 

vartefter. Det gick också att hasta förbi de frågor vi redan varit inne på. Jag avbröt inte 

studenterna utan lät dem tala till punkt. Längden på intervjuerna varierade från 40 

minuter till en timme.  

Intervjuerna med bibliotekarierna på Södertörns högskolebibliotek och Uppsala 

universitetsbibliotek ägde rum på bibliotekariernas arbetsrum. Intervjun med 

bibliotekarien på Stockholms universitetsbibliotek genomfördes i personalmatsalen. 

Intervjuerna höll på i cirka 45 minuter. Även i dessa intervjuer höll jag mig till 

intervjumallen men tillät mig att gå utanför den i vissa fall.  

 

5.6 Analysarbete 
 

I de fall det var möjligt transkriberade jag intervjuerna i direkt anslutning till själva 

intervjun. Jag återgav studenternas svar ordagrant i ett word-dokument. I analysarbetet 

försökte jag sedan placera in studenternas svar i Wilsons modell. Jag bearbetade så att 

säga intervjusvaren genom att gå igenom de olika stegen i Wilsons modell och placera 

in studenternas svar där det kunde tänkas höra hemma. I diskussionsdelen kopplade jag 

sedan ihop det jag kommit fram till med bakgrund och tidigare forskning och litteratur.  

 

5.7 Reflektioner 
 

Noterbart är att av de sex intervjuer jag genomförde var fem stycken med deltagare av 

kvinnligt kön. Det kan möjligtvis spela roll i de intervjusvar jag fick men belyser också 

att de utbildningarna jag valde att fokusera på har en majoritet av kvinnliga studenter. 

Som framgår av Stockholms universitets egna statistikuppgifter, som jag redogjort för i 

bakgrunden, så är det också totalt en stor övervikt av kvinnliga studenter på Stockholms 

universitet.  
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6. Analys 

6.1 Stress och coping 
 

Wilson redogör alltså för att stress kan uppstå i många situationer och att ”coping” är 

det sätt som personen ifråga hanterar denna stress (Wilson 1997, s. 554).  Det är inte 

svårt att tänka sig att själva kravet att få tag på kurslitteraturen kan upplevas som 

stressande för studenter, särskilt om exempelvis den ekonomiska situationen försvårar 

detta.  

Egentligen är det bara en av studenterna som direkt är inne på att det kan vara ett 

stressmoment att få tag på kurslitteratur och då pratar hon om andra och inte om sig 

själv. Genusvetaren: 

 
Ja. Det är väl ett ganska stort ångestmoment. Eller oro hos de flesta. Dock inte hos mig då 

eftersom jag redan har all litteratur. 

 

Litteraturvetaren är också inne på att han noterat att andra kan ge uttryck för en viss 

frustration över att inte få tag på kurslitteraturen (även om han själv inte gör det). 

 
Det jag har noterat är att det är många som inte hittat kurslitteraturen i sitt första eller andra 

försök som tar upp det med läraren under lektionstid. Den här boken finns ju inte. Och det kan 

jag tycka är lite irriterande.  

 

Litteraturvetaren beskriver hur han går tillväga när han ska få tag på kurslitteratur idag 

och ger uttryck för en ganska stressfri och avslappnad attityd som är representativ för de 

studenter jag intervjuat: 

 
Jag är sällan ute i god tid. Utan jag köper böckerna när jag behöver dom. Om det är ett 

seminarium som ligger tre veckor in i kursen köper jag den inte förrän veckan före till 

exempel. Lite vartefter. Sen tycker jag om att lyssna och se vad lärarna tycker är viktigt med 

litteraturen så att jag kan prioritera på det viset också. Jag skaffar inte all litteratur. Det som 

känns centralt. 

 

Men han erkänner att situationen var något annorlunda under de allra första terminerna: 

 
Jag var ute i bättre tid i början, det var jag. Precis i början i alla fall, det gick ganska snabbt att 

slappna av. 

 

Det som gör att studenterna verkligen sätter igång och försöker få tag på kurslitteratur 

skiljer sig ganska markant mellan studenterna, vissa är ute i väldigt god tid medan andra 

väntar ända tills ett seminarium eller en tenta närmar sig och det är absolut nödvändigt 

att skaffa kurslitteraturen. I flera fall handlar det om att luta sig tillbaka på erfarenheter 

från tidigare terminer. Jurist A har till exempel kommit fram till att det inte är någon idé 

att skaffa kurslitteratur för tidigt: 

 
Men ofta är det ju så att de går igenom i början av kursen eller första dagen, om man går dit, 

om man kan ha en gammal upplaga eller någonting sånt där. Så det är ju väldigt osmart att 

köpa de första dagarna innan man sätter igång. Det kan vara ändringar i kurslistan också, det är 

inte så ofta på juristlinjen men det är inget smart. 
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6.2 Intervening variables 

6.2.1 Psykologiska faktorer 

Studenterna och biblioteket 
 

Flera av studenterna ger uttryck för att det kan finnas ett motstånd mot att använda sig 

av universitetsbiblioteket som förstaårsstudent, det kan te sig oöverblickbart och svårt 

att förstå sig på själva bibliotekssystemet. Det här pekar på att emotionella faktorer, som 

Wilson är inne på, kan vara inblandade.  

Genusvetaren använde sig inte alls av biblioteket de första terminerna. Det var först 

när hon blev introducerad av en vän som hon började använda det och nu är det hennes 

främsta källa till kurslitteratur. Hon beskriver varför hon inte tror att hon använda 

biblioteket från början: 

 
Jag tror att det känns som för svårt, och för stort. Det här biblioteket är ju inte så stort men det 

kändes helt enormt när jag började läsa här. Det kanske också grundar sig i min grundskole… 

jag har inte riktigt förstått hur bibliotek är uppbyggda. Men ju mer jag går omkring här ju mer 

förstår jag att ju att det finns ett system. Men det var väldigt svårt att se i början. 

 

För genusvetaren hade obehaget inför bibliotekets system funnits med henne redan från 

grundskolan och gjort att hon inte alls använt universitetsbiblioteket till en början. Jurist 

B har också lärt sig att använda biblioteket nu men hon tyckte att det var svårt i början: 

 
Jag har ändå pluggat hur länge som helst och i början var det jättesvårt. Och man måste på 

något sätt nästan vara sambo med en litteraturforskare för att känna sig bekväm med systemet. 

Om man är en A-kursstudent så är det jättesvårt. Folk tycker att det är läskigt. Det var så för 

mig i början också. Jag tycker att på nåt sätt borde man gå igenom det i skolan mycket bättre. 

För när man är så gammal och kommer då tycker man ”oj, ett nytt symbolsystem”. Och att man 

liksom är helt främmande för det. 

 

De båda ekonomerna har aldrig lånat en kurslitteraturbok på universitetsbiblioteket, 

även om de gjort något enstaka försök. Men här handlar det snarare om en förutfattad 

mening, riktig eller ej, om att det inte ens är någon idé att försöka få tag på böcker på 

SUB eftersom det är så många studenter som läser på samma kurs. Det skulle kunna 

handla om selective exposure, dvs. att studenterna föredrar att söka information på ett 

sätt som stämmer med deras stereotypbilder. Ekonom A: 

 
Nej, det har jag aldrig ens försökt med. Vi är så många och jag tror bara man får låna den i en 

vecka. Så det känns som att då skulle jag ändå behöva köpa den när tiden har gått ut. 

 

Litteraturvetaren är inne på samma tankegångar men är själv medveten om att han 

egentligen inte har belägg för det han säger.  

 
Och sen så har jag fått uppfattningen av att, i och med att jag sällan är ute i bäst tid, så är de 

böcker jag är ute efter ofta utlånade. Det är ingenting jag har belägg för men det är den 

uppfattningen jag har fått. Går studenterna någonstans och letar så går de hit först. Så då 

försöker jag hitta en annan väg.  

 

Ekonom B på frågan om det kan finnas en jargong bland ekonomstudenter att det inte är 

någon idé att försöka få tag på kursböcker på SUB: 

 
Ja, jag har ju lite den inställningen och jag tror att det är fler som har det. Man tänker att man 

måste vara ute i jättegod tid för att få tag i någonting. 
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Studenterna och e-boken 
 

Det framgår av studenternas svar att det är ovanligt att kurslitteraturböcker finns som e-

böcker, även om det förekommer. Genusvetaren har haft en e-bok den innevarande 

terminen, jurist A har inte haft någon e-bok på juristlinjen men däremot en när hon läste 

på genusvetenskapens A-kurs, litteraturvetaren har i efterhand hittat kursböcker på 

Google books. Det är alltså rätt ovanligt med e-böcker som kurslitteratur. Men med 

tanke på att det är en möjlig utveckling att pappersböckerna mer och mer ersätts med e-

böcker så är det intressant att titta lite närmare på studenternas attityder när det gäller e-

bok jämfört med traditionell pappersbok. 

De flesta studenter ger uttryck för att de föredrar pappersböcker som kurslitteratur 

framför e-böcker. Ekonom A är representativ: 

 
Jag kan tycka också att det finns en fördel med vanliga böcker. För jag tycker inte om att sitta 

framför datorn och läsa. Jag sitter så mycket framför datorn i varje fall så jag tycker att det är 

skönt att ha en verklig bok att bläddra i. 

 

Flera skulle emellertid kunna tänka sig att gå över till e-böcker om själva tekniken 

förbättrades så det blev mer likt att läsa en vanlig bok. Jurist A: 

 
Jag vet ju att det finns någon form av fysisk liten maskin som man har och den kan man ladda 

ner på. Jag tror nästan att det är nödvändigt, något som folk kan ta på, i alla fall i min 

generation åttiotalister. Så hur mycket vi än har spelat TV-spel när vi var små så tror jag att 

man behöver kunna vända blad och så. I och med att man är så van vid det skrivna och olika 

storlekar på texter och så… man måste på något sätt få ett grepp om hur lång en text är. 

 

Jurist B skulle vara mycket intresserad av att använda sig mer av e-böcker via 

biblioteket, speciellt om det var gratis. Om det skulle kosta något skulle det bero på 

kostnaden om det vore intressant eller inte.  

Genusvetaren är inne på att hon anser att all kurslitteratur borde finnas som e-

böcker av demokratiska skäl, eftersom det skulle bli billigare och enklare för 

studenterna. Men själv väljer hon hellre pappersböcker.  

 

Studenterna och kopiering/illegal nedladdning 
 
Även attityderna till kopiering och nedladdning påverkar naturligtvis om studenterna 

kan tänka sig att använda dessa sätt för att få tag på kurslitteratur. Här finns emellertid 

ingen samstämmighet. Jurist A skulle till exempel aldrig kunna tänka sig att kopiera: 

 
Nej, inte kopiera. När det är nånting man tycker är viktigt så skulle jag aldrig kunna göra det. 

Därför att det är ju en sån liten del man kan kopiera lagligt och om det är en författare jag 

tycker om skulle jag aldrig göra det. Aldrig i livet. 

 

Medan genusvetaren ger uttryck för en motsatt åsikt när det gäller att ladda ner 

kurslitteratur illegalt: 

 
Jag har ingenting emot att böcker läggs upp och laddas illegalt. Jag tycker att fler borde göra 

det. Jag inbillar mig att priserna på så sätt på längre sikt kommer att sjunka. 

 

Litteraturvetaren kan sägas inta en position mellan dessa båda: 
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Kluven är jag väl. Visst, det är klart att jag tycker att det finns en poäng med upphovsrätt. Men 

samtidigt så tycker jag att ett så pass bekvämt och praktiskt sätt att få tag på litteratur är svårt 

att värja sig mot egentligen. 

 

De studenter som är positiva till kopiering och illegal nedladdning fokuserar, liksom 

genusvetaren, mycket på dagens höga kostnader för kurslitteratur. Ekonom B tycker till 

exempel att det är okej att ladda ner kurslitteratur som priserna ser ut idag men om 

kurslitteratur skulle finnas tillgängligt för halva priset så menar hon att hon kanske inte 

skulle säga samma sak.  

 

6.2.2 Studievana hem, ekonomi och tidskostnad  
 

Ålder och kön känns inte som några faktorer som är fruktbara att gå in på i denna 

undersökning. Jag har inte specifikt frågat informanterna om hur gamla de är men 

uppskattningsvis befinner de sig alla i åldern 20-25 år. Det är möjligt att detta på något 

sätt påverkar deras kurslitteraturbeteende men eftersom jag inte har något att jämföra 

med så släpper jag den aspekten. Jag har intervjuat fem kvinnor och en man och känner 

därför inte heller att mitt material tillåter en jämförelse mellan könen avseende 

kurslitteraturbeteende.  

 

En faktor jag tycker kan placeras inom de demografiska är huruvida det påverkar på 

något sätt om studenterna kommer från en studievan bakgrund eller inte, dvs. där 

föräldrar eller nära släktingar läst på universitetet. Genusvetaren, Jurist A och 

litteraturvetaren är alla inne på att ett av de sätt de har fått tag på kurslitteratur är genom 

att låna från föräldrar som redan hade boken/böckerna. Genusvetaren säger till exempel: 

 
Min pappa har nästan all vår kurslitteratur den här terminen. Och det är väldigt tur för mig. Det 

är ju ett typiskt medelklassyndrom, studenter som kommer från studievana hem. Jag har 

kompisar som också har fått böcker från sina farbröder, farfar, där det finns en lång 

studietradition. 

 

Men för att studenterna ska ha användning av sina föräldrar/släktingar för att få tag på 

kurslitteratur måste dessa antingen ha läst samma kurser (och där litteraturen inte är 

föråldrad) eller ha samma specialintresse. Det är alltså ändå hälften av de studenter jag 

har intervjuat som har använt sig av detta sätt att få tag på kurslitteratur. Möjligtvis kan 

studenter även ha nytta av föräldrar/släktingar när det handlar om tips hur man får tag 

på kurslitteraturen på bästa sätt, men det är inget som någon av dessa tre studenter tar 

upp.  

 

Den demografiska faktor som mest påverkar sättet att söka sig fram till och skaffa 

kurslitteratur är ekonomin. Som vi tidigare varit inne på delar Wilson upp detta i 

ekonomiska kostnader (economic cost) och tidsvärdet (value of time).  

Jag börjar med en kort sammanställning av hur de sex studenterna finansierar sina 

studier och sina inköp av kurslitteratur: 

 

Ekonom A: Har studiemedel, men inte fullt. Jobbar. 

Ekonom B: Har fullt studiemedel. Jobbar. 

Genusvetare. Har fullt studiemedel. Jobbar inte höstterminen 2009, men har gjort det 

tidigare terminer. 
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Jurist A: Har fullt studiemedel. Jobbar. 

Litteraturvetare: Har inte studiemedel höstterminen 2009, men har haft det tidigare 

terminer. Jobbar. 

Jurist B: Har inte studiemedel (studiemedelsveckor slut). Jobbar inte höstterminen 

2009, men har gjort det tidigare terminer. Sambon försörjer.  

 

Samtliga studenter är överens om att bara studiemedlet inte skulle ha räckt till för att 

köpa all kurslitteratur för den aktuella terminen, åtminstone inte om man har tänkt sig 

att köpa kurslitteraturen ny.  

Ekonom A menar först att studiemedlet skulle ha räckt till för att skaffa all 

kurslitteratur under en termin. Men det framgår att hon då menar att hon köper de flesta 

böcker begagnat och säljer i stort sett allting vidare till andra studenter sedan. Hon 

medger att det skulle ha blivit en annan sak om hon hade köpt i bokhandeln: 

 
Ja, precis. Då hade det blivit en annan grej. När jag köper begagnat är det ibland halva priset 

jämfört med nätbokhandlarna. Så det är ganska stor skillnad. Och skulle jag behålla alla böcker 

skulle det bli en helt annan grej, som det är nu är det som jag ligger ute med en termins böcker. 

På ett sätt är det inget jag märker av så för jag har ju redan lagt pengarna på ett sätt. 

 

Andra studenter är mer rakt på sak på frågan om de anser att bara studiemedlet skulle ha 

räckt för att köpa all kurslitteratur en termin. Ekonom B: 

 
Jag tror absolut inte att studiemedlet skulle räcka till om man skulle köpa alla böcker som står 

på kurslistorna. Då finns det inte en chans. Vi läste ju 15 poäng juridisk översiktskurs och då 

hade vi kurslitteraturkostnader på två och ett halvt tusen på en 15-poängskurs liksom. Så då 

fick man ju verkligen sålla, typ köpa lagboken och civilrättsboken och så fick man låna böcker 

av andra. Nej, det var helt galet, jag förstår inte hur juridikstudenterna klarar sig liksom. 

 

Genusvetaren : 

 
Nej. Det där därför jag inte köper, jag tycker inte att det är värt det. I så fall skulle jag behöva 

jobba extra vilket jag gör ibland. Men min hyra ligger på sextusen så det blir inte så mycket 

marginaler till någonting annat. […]Men det skulle aldrig gå att köpa kurslitteratur med de 

priser som det är idag. 

 

Jurist B: 

 
Nej, inte en chans. Absolut inte, inte i Stockholm. Nu vet jag faktiskt inte vad studiemedlet är 

på, men det ligger väl någonstans på sjutusen, tror jag. Nej, det hade det inte gjort. Man 

behöver väl köpa en ny lagbok i alla fall en gång om året och det kostar också över tusen 

kronor bara den. 

 

Som framgår av sammanställningen ovan så jobbar samtliga studenter antingen den här 

terminen eller har gjort det tidigare terminer.  Det verkar alltså vara vanligt att 

studiemedlet antingen fylls ut med eller ersätts av lönearbete. Flera studenter är även 

inne på detta i intervjuerna. Ekonom B: 

 
Ja, i princip alla jobbar. Jag tror inte att jag känner nån som inte jobbar. Man behöver det 

annars klarar man sig inte (skratt). Det går liksom inte. 

 

Om studenterna jobbar vid sidan av studierna har de större ekonomiska möjligheter att 

köpa sin kurslitteratur ny. De har även mindre tid att söka efter kurslitteratur på andra 

sätt. Det är i alla fall den bild som framkommer från flera av studenterna. Genusvetaren: 
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Så var det faktiskt när jag läste genusvetenskap I också, att jag jobbade och att jag hetsköpte. 

För att jag inte hade tid, jag kunde inte koncentrera mig fullt ut på studierna. Utan jag sprang 

till Akademibokhandeln och köpte dyra böcker. Men nu när jag inte jobbar så är det lugnt och 

skönt och jag har böckerna i tid. 

 

Litteraturvetare på frågan om jobbandet har påverkat hur han skaffar sin kurslitteratur: 

 
Ekonomiskt har det gjort det. Jag har känt att jag har råd att köpa och inte har behövt leta 

begagnat eller springa omkring på bibliotek. Utan det har varit bekvämt att bara gå in och köpa 

dom liksom. Eller beställa dom, för det är ju också ganska bekvämt. Det tidsmässiga spelar 

också in, absolut. 

 

Ekonom A har i ett fall skaffat en äldre upplaga av en bok för att den var mycket 

billigare än den upplaga som egentligen var kurslitteratur: 

 
Det jag har gjort i så fall är att skaffa äldre upplagor. Då handlar det enbart om en 

kostnadsfråga. För de blir så pass mycket billigare. Så det är ingen som vill köpa dom men ofta 

skiljer det så pass lite. Jag brukar kolla med nån kompis om det är nåt kapitel som är 

annorlunda eller så.  

 

Studenten kan också helt välja bort att skaffa vissa böcker för att det blir för dyrt och 

istället koncentrera sig till exempel på föreläsningsanteckningarna. Ekonom B: 

 
Om det är en bok per kurs då brukar jag försöka köpa den boken, då brukar den vara ganska 

viktig. Men är det sex, sju böcker då… nej. Då köper man de stora som är övertäckande och så 

brukar man… för ofta förklarar de så himla bra på föreläsningarna så ofta klarar man sig på 

föreläsningsanteckningarna. Om man går på föreläsningarna så täcker det i princip vad boken 

går ut på. 

 

 

Flera studenter är inne på att tidsaspekten spelar roll när det gäller om de ska köpa 

böckerna på nätbokhandel eller ”vanlig” bokhandel.  Genusvetaren: 

 
Om jag skulle vara ute i jättegod tid skulle jag kanske beställa på nätet. Men om jag går så 

långt att jag köper en bok då vill jag ha den i min hand på direkten. 

 

Jurist A: 

 
Och sen så har jag passat på att köpa andra böcker i andra ämnen samtidigt, liksom. För att det 

är väldigt bekvämt och sådär. Och billigt. Så då har jag hamnat på internet. Eller om jag varit 

jättestressad har jag hamnat på studentbokhandeln. Det beror lite på hur stressad jag är. 

 

Det verkar alltså, vilket är logiskt, som att valet mellan en nätbokhandel och ”vanlig” 

bokhandel beror på hur brådskande det är med boken. Om studenten behöver boken på 

direkten så går han/hon till bokhandeln men om denne är ute i mer god tid och kan 

vänta lite kan det som avgör till nätbokhandelns sida vara att böckerna (i många fall) är 

billigare där.  

 

Som vi tidigare var inne på så medför ofta det faktum att studenten jobbar att tiden blir 

mer knapp, något som kan innebära att studenten snarare går in och köper boken i 

bokhandeln än använder sig av  mer tidsödande sätt för att få tag på boken 

billigare/gratis. Det här verkar stödja Stiglers teori om att tidskostnaden är större för 

personer med större inkomster (Wilson 1997, s. 559). Men här handlar det troligtvis i 
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första hand om att de studenter som jobbar helt enkelt har mindre tid över till att söka 

efter kurslitteratur.  

Genusvetarens och Jurist B:s strategi att få tag på merparten av sin kurslitteratur på 

bibliotek, och att vara villiga att vara ute i god tid och söka på flera olika bibliotek, 

skulle säkerligen vara svårare att genomföra om de hade jobbat mycket samtidigt.  

 

Jurist B är själv inne på detta: 

 
Jag tror att jag helt enkelt var lite latare då också, att jag inte kände för att… man får ju jaga 

väldigt mycket när man ska leta böcker. Och jag lägger ju väldigt mycket tid när jag ska hitta 

böcker. Det har väl lite med viljan att göra, hur snål man är (skratt). Och då var väl 

bekvämligheten lite större än vad den kanske är nu. Och jag faktiskt hade möjligheten att köpa 

böckerna vilket jag inte har nu. 

 

Jurist A, som själv inte använder sig av bibliotek för att få tag på kurslitteratur i någon 

högre grad, visar tydligt hur kostnadsbesparingar kan vägas mot tidsaspekten. I det här 

fallet handlar det om att skaffa kurslitteratur på ett folkbibliotek som ligger en bit bort. 

 
Då är det klart att man får fundera lite, är det värt att åka ut till Tensta för en bok som jag hade 

kunnat köpa för hundra spänn. Man gör alltid en bedömning. 

 

6.2.3 Mötet med bibliotekarien och samarbete/konkurrens m 
andra studenter  

 

Wilson menar att interpersonella problem kan uppstå när informationskällan är en 

person eller när interpersonell interaktion behövs för att få tillgång till andra typer av 

informationskällor (Wilson 1997, s. 560). 

Ett tydligt fall där interpersonell interaktion behövs är när studenterna måste ta 

hjälp av universitetsbibliotekarier för att hitta kurslitteraturen på biblioteket. Det här 

mötet kan naturligtvis både fungera som en barriär och som en hjälp.  

Jurist B beskriver hur hon känner att bibliotekarierna har en negativ syn på jurister 

och att hon måste spela med lite för att få den hjälp hon behöver: 

 
Min erfarenhet är att bibliotekarierna inte är så hjälpsamma när man letar efter juristlitteratur. 

Det är lite skillnad, just att de är trötta på jurister som… Och så fort man frågar om en bok och 

de tänker  sådär ”jaha, civilrätt, dessa jäkla jurister som alltid bara stjäl och tar bort”. 

Bemötandet känns lite negativt inställt. Inte alla, men en del känner man att man får direkt, så 

fort man letar efter kurslitteratur för juristlinjen så är det lite mer… så då får man nästan spela 

med lite, för jag tycker också att det är jobbigt, det är inte så… Nä, det är så himla illa med folk 

som stjäl och så får man pusta och stöna lite. 

 

Också Jurist A är inne på att bibliotekarierna inte är så vänligt inställda mot just jurister.  

 
Men när jag var ny på biblioteket då fick jag hjälp. De var väl ganska sura… Men min polare 

har börjat här så det är ju vissa som är gulliga och duktiga och andra som är lite mer bittra. Och 

inte gillar jurister. Jag tror inte det. 

 

De två juristerna ger alltså uttryck för samma erfarenhet och i detta fall är det tydligt hur 

bibliotekarierna kan fungera som en barriär när det gäller att få tag på kurslitteratur på 

biblioteket. Även Ekonom A beskriver en situation där bibliotekarierna snarare fungerar 

som en barriär till den eftersökta informationen: 
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Det var en söndag, tror jag att det var. Vi hade inte gjort så förut så vi tänkte fråga någon som 

hade lite koll på det. Vilka databaser som var bästa att hitta i och sådär. Då var det förmodligen 

också någon extrapersonal som inte brukar jobba där, de hade ingen aning. Logga in på ditt 

universitetskonto och där hittar du databaserna och där är det bara att klicka sig vidare. Det 

kunde vi ju lista ut själv, vi ville bara ha någon form av tips eller råd om vad man kunde tänka 

på. Men det berodde förmodligen på att det inte var ordinarie personal. 

 

Men det kan naturligtvis också vara tvärtom. Andra studenter har mer positiva 

erfarenheter av mötet med bibliotekarierna. Genusvetaren om vad hon gör när hon inte 

hittar en kurslitteraturbok som ska finnas inne enligt systemet:  

 
Ja, men då brukar jag fråga X och Y som jobbar här. De jobbar alltid när jag är här men det är 

kanske på kvällarna ja. De har läst genus också. Och de är så snabba på att hitta. Jag skulle 

gärna jobba i biblioteket men jag tycker att det är svårt att förstå systemet. Men de är 

jättesnabba. Då gör de så här parallellsökningar och jag vet inte vad de gör. De har en massa 

tricks. 

 

Här är det istället tydligt hur bibliotekarierna istället fungerar som ett hjälpmedel till att 

hitta den eftersökta kurslitteraturen.  

 

Informationssökning äger rum i ett socialt sammanhang och sociala faktorer kan både 

vara en barriär och ett hjälpmedel för att få tag på kurslitteraturen. Studenter både 

konkurrerar och samarbetar med varandra om kurslitteraturen.  

Konkurrensen blir extra tydlig på utbildningar med många studenter, som 

Ekonomlinjen och Juristlinjen. Jurist A: 

 
Alltså vad man gör ju, och då är det ju jättekonkurrens, när det är PM-skrivning där det krävs 

att man har litteratur utöver kurslitteraturen, vilket inte är så vanligt men man gör det då och 

då, då försöker man ju låna. Men då är det sån jävla konkurrens eftersom vi är så många. Och 

det är kanske två böcker, två exemplar i hela Stockholm . […] Då försöker man låna men det är 

svårt. Har man tur så är det ju här men ofta är det nån jävel som sitter och hänger på låset för 

att få vilken uppgift det är och sen springer hit. Ja det är alltid nån som är snabbare. Eller lånar 

i förväg och gissar såhär. Det är extrem konkurrens. Obehagligt. 

 

Ekonom A: 

 
I slutet av första terminen började jag istället beställa från internetbokhandlarna. Men det var 

nästan alltid så att litteraturen bara tog slut. Det är för att vi är så många, vi har varit ungefär 

600 ända sedan vi började läsa. Det är ofta så att böckerna i vår Akademibokhandel här på 

universitetet tar slut. För de beställer ju inte in till alla, de beställer inte in 600 exemplar till 

exempel. 

 

I dessa fall framgår det att konkurrensen med de andra studenterna på utbildningarna 

blir en barriär som gör att det kan bli svårt att få tag på kurslitteraturen. Men en delvis 

annan bild framträder när det gäller genusvetenskapen, där studentantalet är väsentligt 

mycket mindre. Jurist A har tidigare läst på genusvetenskap och kan göra en jämförelse: 

 
Men jag vet ju att på genus var det helt annorlunda för där räknade man ju med att inte kunna 

få jobb. När man läser genus och olika typer av filosofikurser då går man ju runt och lånar 

böcker av varandra och det är helt annorlunda. 

 

Genusvetaren stödjer denna tes och beskriver hur det sker ganska mycket samarbete 

mellan studenterna på kursen, konkurrenstänkandet verkar inte alls vara lika starkt i 

detta sammanhang. Hon beskriver till exempel hur hennes kurskamrater tillbringar 

”enorm tid” i kopieringsrummet och hur hon själv har lånat ut böcker till kurskamrater 
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så att de har kunnat kopiera. Men även här finns naturligtvis en viss konkurrens. 

Genusvetaren på frågan om det är fler som gör som hon, är ute i god tid och använder 

biblioteket mycket: 

 
Nej. Och det är bra för mig. Mitt system fungerar ju bara för att jag är den enda som gör det. 

För ifall de andra… Till exempel jag behöver den här boken plus tre böcker till. Och det är 

veckolån. Så varje dag går jag in och förlänger så att jag får en dag till. Och just nu har den till 

på måndag men jag ska ju skriva till på fredag, nästa vecka. Så det här funkar ju bara om ingen 

ställer sig i kö. 

 

Men alla studenter, även ekonomerna och juristerna, är inne på att studenterna också 

samarbetar med varandra på många olika sätt för att få tag på kurslitteratur. Ekonom A 

köper de flesta av sin böcker i andra hand av tidigare studenter och säljer de sedan 

vidare i sin tur när hon är klar med dem. Den första terminen fick hon dessutom 

kursböcker kopierade av en kurskamrat. Ekonom B beskriver hur hon och en 

kurskompis köpte varsin kursbok och sedan bytte böcker när de läst ut dem. Genom sitt 

engagemang i föreningen Ekonomerna har hon hittat studenter som hon både kunnat 

köpa eller låna kursböcker av och som hon kunnat sälja sina gamla till. Jurist A och 

litteraturvetaren har lånat och lånat ut kursböcker till andra studenter (i Jurist A:s fall till 

studenter som går terminer över eller under). Jurist B har tidigare köpt begagnad 

kurslitteratur av tidigare studenter och samarbetar med studentkompisar som har samma 

förhållningssätt som henne att använda biblioteket mycket (genom att tipsa varandra 

och låna ut låneböcker).  

Genusvetaren lånar ut sina låneböcker till kurskamrater och har genom fadderiet 

introducerat förstaårsstudenter i hur man hittar kurslitteratur i biblioteket. Det var också 

en kurskamrat till henne som fick henne att förstå hur hon skulle använda 

universitetsbiblioteket för att få tag på kurslitteratur:  

 
När jag läste filosofi så minns jag att det var mer krångligt. För det första förstod jag inte hur 

SUB fungerade utan det var en tjej i min klass som tog med mig hit och sa att nu ska vi skaffa 

lånekort till dig. Och sen så visade hon mig hur allting fungerade.  

 

Studenterna kan naturligtvis också genom interaktion med andra personer än studenter  

få hjälp med sin kurslitteratur. Vi har redan varit inne på att tre av studenterna lånat 

kursböcker av familj/släkt. Litteraturvetaren beskriver också att det var hans flickvän, 

som jobbar i bokhandel, som fick honom att förstå att nätbokhandeln var ett billigt och 

bra alternativ.  Genusvetaren berättar att facebook kan fungera som ett sätt att få tag på 

kurslitteratur: 

 
Det är väldigt mycket förfrågningar som sker på facebook, eller att folk bara skickar ut: är det 

nån som har Könet brinner? Och sen så hittar folk varandra via statusuppdateringar. Det är 

också så inom feministiska kretsar att alla har ungefär samma litteraturvanor. 

 

6.2.4 Geografins betydelse 
 

Geografin är en av de omvärldsrelaterade faktorer som Wilson tar upp som kan 

påverkar informationsbeteendet. Den kan också spela en roll när det gäller vilka sätt 

studenterna använder sig av för att få tag på kurslitteratur.  

Genusvetaren har en strategi där hon får tag på litteraturlistan redan innan terminen 

börjar och sedan cyklar runt till olika bibliotek i Stockholm för att låna kurslitteraturen.  

En förutsättning för detta är ju att hon bor så pass centralt att detta är möjligt. Hon 
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beskriver också att närheten till SUB är en orsak till att hon nu använder biblioteket så 

mycket: 

 
Men jag bor precis här, jag är inte så mycket i biblioteket men jag använder biblioteket väldigt 

mycket. Förut bodde jag i ett kollektiv i Kärrtorp och jag orkade nästan inte åka till 

universitetet för att det kändes så långt. Och då hade jag heller aldrig varit i biblioteket. 

 

Tidigare var geografin en barriär mot att använda biblioteket, nu är den en möjlighet. 

Jurist A är inne på ett liknande resonemang.  

 
Jag skulle aldrig vara här på biblioteket om det inte låg i samband med föreläsningssalarna. Det 

skulle jag aldrig göra. 

 

Litteraturvetaren bor ganska långt från SUB och det är, enligt honom, en anledning till 

att ofta använder andra bibliotek än SUB när han vill få tag på skönlitteratur som är 

kurslitteratur. Däremot har han ibland gått förbi sin lokala biblioteksfilial för att leta 

efter kurslitteratur just eftersom den ändå ligger ”på vägen”. 

 

6.2.5 Tillgänglighet, trovärdighet och informationskanal 

Tillgänglighet 
 

Som Tom Wilson nämner så är ett grundläggande villkor för informationssökningen att 

informationen ska finnas tillgänglig. Om informationskällan inte finns lätt tillgänglig så 

uppstår en barriär.  

När det handlar om kurslitteratur så kan kurslitteraturen naturligtvis ta slut i 

akademibokhandeln. Det här är en särskilt stor risk för de studenter som läser på en 

utbildning med många studenter, som ekonomer och jurister. Ekonom A: 

 
Det är ofta så att böckerna i vår akademibokhandel här på universitetet tar slut. För de beställer 

ju inte till alla, de beställer inte in 600 exemplar till exempel. Men är det slut på nätet går alla 

dit och så får de skäll. Det gäller att ligga före eftersom vi är så pass många. 

 

Ekonom B: 

 
I och med att vi är 650 stycken som läser den här kursen samtidigt. Och då tar böckerna slut på 

typ alla… Nu när vi läste Ekonomistyrningen, den första kursen den här terminen, då tog de 

slut på alla nätbokhandlare och Akademibokhandeln. Jag fick mina böcker två veckor efter det 

att vi tentat kursen. 

 

Av samma anledning, att de är så många som läsa samma kurs samtidigt och det är stor 

konkurrens om böckerna, har de båda ekonomerna inte använt sig av biblioteket i någon 

större grad (som vi även varit inne på tidigare). Ekonom B: 

 
Men nu har det ju varit så på de tre senaste kurserna. Att jag har kommit hit och de inte har 

funnits. Och då känns det som att nej. Jag tror inte att jag kommer att leta efter de här. 

 

Jurist A har också erfarenheter av att kommit till biblioteket och, särskilt i samband med 

PM-skrivning, och letat efter böcker på biblioteket men inte hittat dem på grund av den 

stora konkurrensen. Jurist B, som använder biblioteket mycket, är inne på att det ofta 

krävs en del jobb och tar tid innan hon får tag på kurslitteraturböckerna på biblioteket, 
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det är vanligt att det står att böckerna ska finnas inne i katalogen och sedan står de ändå 

inte på hyllan: 

 
Däremot märker man ofta att det är böcker som har försvunnit. Just här i alla fall. Det är väldigt 

mycket att folk gömmer böcker. Det är väldigt speciellt på SUB för att få ställa sig i kö på en 

bok så måste alla böcker vara utlånade. Har någon då stulit eller gömt en bok kan du inte ställa 

dig i kö på dom som är utlånade. Även om det finns flera ex av samma upplaga […] Det är 

snarare att man inte får tag på dom än att man får tag på dem. Men däremot, då får man ju gå 

vidare och ställa sig i kö och så. I slutändan har jag oftast hittat dom. 

 

På frågan om vad studenterna tycker är mindre bra med kurslitteraturservicen på SUB är 

merparten inne på att de skulle önska sig fler exemplar av kursböckerna. Genusvetaren:  

 
Det är väl mer… och det här handlar väl mer om tillgång. Att det finns en bok på en hel kurs, 

till en hel klass. Det räcker ju inte. 

 

Men flera studenter uttrycker också i samma andetag en förståelse för att SUB inte har 

möjlighet att köpa in flera exemplar av kursböckerna. Litteraturvetaren: 

 
Det är klart att man alltid skulle vilja att det fanns flera ex men det förstår jag väl också att man 

kan ju inte köpa in hur mycket böcker som helst heller. Utan det är både en ekonomisk och 

platsmässig fråga.  

 

Ekonom B och Jurist A är inne på att universitetsbiblioteket kanske inte alls borde satsa 

på kurslitteratur i första hand, där efterfrågan ändå alltid kommer att vara större än de 

exemplar som finns, utan snarare på alternativ eller fördjupande litteratur som kan 

fungera som ett komplement till kurslitteraturen.  

 

Till skillnad från Södertörns högskolebibliotek och Uppsala universitetsbibliotek har 

SUB varken daglån eller referensexemplar. Förvånansvärt få studenter efterlyser detta. 

Egentligen är det bara Ekonom A som kommenterar detta: 

 
Jag förstår att vi är ofantligt många och att det inte går att köpa in så att det räcker till alla. Men 

det hade varit skönt att inte behöva vara här en månad i förväg och blockera boken och låna om 

den bara för att få ha den. Att man verkligen ska kunna gå hit och låna kurslitteratur. Att de 

istället har några exemplar som man inte får ta med sig hem som man kan sitta här och jobba 

med eller nånting. 

 

Litteraturvetaren tror att SUB har kurslitteratur som referensexemplar men det visar sig 

att han själv inte har utnyttjat detta och han erkänner att det mer är något han har utgått 

ifrån. Genusvetaren har erfarenheter från Södertörns högskolebibliotek och Jurist A från 

Uppsala universitetsbibliotek men ingen av dessa två kommenterar att SUB saknar 

daglån och referensexemplar. 

 

Litteraturvetaren är inne på en annan aspekt av tillgänglighet, nämligen att det kan vara 

tillgängligheten som styr vilket sätt studenten använder sig av för att få tag på 

kurslitteraturen. Ju mer lättillgängligt, desto bättre. När det gällde skönlitteraturen fanns 

vissa böcker inte längre i tryck och då var det enda sättet att få tag på böckerna antingen 

via bibliotek eller antikvariat. På teori- och metodkursen var det enklare: 

 
Nu på den här teori- och metodkursen som vi läste i början av terminen fanns allting online, 

bara att trycka ut. Då läste jag allting och kände mig otroligt duktig. 
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Institutionen erhåll kurslitteraturen online till studenterna och eftersom detta sätt att 

skaffa kurslitteraturen både var det snabbaste och billigaste och mest tillängliga så valde 

litteraturvetaren att bara trycka ut texterna. 

 

Trovärdighet 
 

Om en informationssökare upptäcker att en informationskälla är opålitlig i kvalité eller 

att informationen inte går att lita på så är det troligt att han eller hon betraktar 

informationskällan som ”lacking in credibility” (Wilson 1997, s 561).  

Jurist B har besökt stadsbiblioteket och folkbibliotek några gånger för att försöka få 

tag på kurslitteratur men då har hon alla gånger fått tag på en för gammal upplaga som 

inte går att använda i studierna. Det kan sägas vara en variant av ”lacking in credibility” 

och något som gör att hon troligtvis inte kommer att använda sig av detta sätt att få tag 

på kurslitteratur i fortsättningen.  

En annan variant av bristande trovärdighet är att hitta ett kursboksexemplar i 

biblioteket och sedan ändå inte kunna använda det. Jurist B: 

 
Och sen har det ofta hänt också, speciellt när det gäller PM-litteratur, för de återkommer, de är 

alltså gamla upplagor av böcker som man använder termin efter termin, att folk har tagit sidor 

av dom. Det är min erfarenhet också. Man märker just att man letar i registret och så står det 

just om det rättsfallet jag ska skriva om och så är det borta och det känns inte riktigt som det 

kan vara en slump. 

 

I detta fall har hon alltså fått tag på den bok hon letat efter bara för att upptäcka att 

exemplaret inte går att använda eftersom just de sidor hon behöver är bortrivna.  

 

Kommunikationskanal 
 

Själva kommunikationskanalen är nära knuten till informationskällan och kan fungera 

som en barriär. Ekonom B berättar om hur hon en gång försökt söka efter kurslitteratur 

på högskolebiblioteket på Gotland.  

 
De hade ett otroligt dåligt söksystem så det var helt omöjligt att hitta någonting 

överhuvudtaget. Det gick liksom inte. Man försökte söka författare och det gick inte. Och den 

sökte ordmässigt, om jag sökte en titel så sökte den på varje ord var för sig och det hjälpte inte 

liksom att sätta inom hakar eller någonting. Jättekonstigt söksystem. Jag hittade ingenting, jag 

blev helt förvirrad. Jag slutade. Hade de haft en bättre sökfunktion är det mycket möjligt att 

man hade hittat det man sökte efter. Och då hade jag säkert lånat böcker där. 

 

Här är det tydligt hur själva kommunikationskanalen ställer till det så att studenten inte 

kan hitta den kurslitteratur hon är ute efter.  

Genusvetaren redogör för hur hon till en början hade väldigt svårt att hitta i 

biblioteket: 

 
Det var väldigt svårt i början. Jag vet inte, jag tror inte att jag tänker som biblioteket. För jag 

har en idé om i vilken ordning någonting ska komma i. Och det gör väldigt sällan det, jag 

börjar ofta i fel ände. Det är konstigt. 

 

Här är det också tydligt att själva bibliotekssystemet kan förvirra vissa studenter och 

snarare fungera som en barriär än en hjälp till att hitta kurslitteraturen. 
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6.3 Olika typer av risker och känslan av att kunna bemästra sin 
kurslitteratursituation  

 

De aktiverande mekanismerna kommer, som vi tidigare har sett, in på två ställen i 

Wilsons modell. I detta senare skede kan informationssökningsprocessen redan sägas 

vara påbörjad men det kan stoppas upp också här. Risk and reward-modellen, som 

Wilson redogör för, fokuserar på olika typer av risker som kan påverka 

informationsbeteendet.  

Performance risk handlar om sannolikheten att en produkt lever upp till en 

acceptabel standard. I detta sammanhang kan det till exempel handla om att en dyr 

kurslitteraturbok verkligen är nödvändig för att klara kursen. Ekonom A uttrycker 

besvikelse över att ha köpt en bok som det sedan visade sig att hon hade kunnat få tag 

på mycket billigare: 

 
Det var en bok som fanns i ny utgåva som inte gick att få tag på annars. Jag hade kunnat köpa 

den på nätet också, tror jag. Men det var en specialutgåva som bara gick att köpa på 

Akademibokhandeln. Det var Finansiering. Sen kom vi fram till att det inte var så. För vår 

kurslärare hade gjort ett eget omslag på boken och lagt in studieanvisningar i förordet liksom. 

[…] Så hade jag vetat det hade jag kunnat köpa en kompis, liksom. 

 

Både Jurist A och Jurist B är inne på att de ibland måste göra en avvägning om det går 

att använda en gammal upplaga och att det kan vara smart att lyssna på vad lärarna 

säger. Jurist A: 

 
Men ofta är det så att i början av kursen eller första dagen, om man går dit, så går dem igenom 

om man kan ha en gammal upplaga eller någonting sånt där. Så det är ju väldigt osmart att 

köpa de första dagarna innan man sätter igång. 

 

Jurist B: 

 
För ibland säger dom att den här boken måste ni ha i senaste upplagan och den här boken kan 

ni ha gammal upplaga men det är på egen risk. […] Chansen att sälja vidare boken beror helt 

och hållet på det, har man en gammal upplaga så får man den inte såld. 

 

Ibland kan det alltså vara okej med en gammal upplaga och ibland inte. Det här är ett 

exempel på hur studenten ställs inför frågan om just det kurslitteraturexemplar han/hon 

vill få tag på lever upp till acceptabel standard eller inte.  

 

Financial risk är naturligtvis ständigt aktuellt när studenterna försöker få tag på 

kurslitteratur så billigt som möjligt. Ett alternativ för studenterna kan ju också vara att få 

tag på kurslitteraturen gratis eller kompletterande litteratur som fungerar lika bra, även 

om det också kan innebära att de måste lägga ner mer jobb. Eller att helt och hållet 

strunta i att få tag på viss kurslitteraturen. 

Ekonom B har till exempel valt att inte köpa kurslitteratur på vissa kurser eftersom 

de kompendier som hon har kunnat ladda ner gratis har varit tillräckligt bra. Jurist A har 

valt att kolla rättsfallssamlingar på nätet snarare än att köpa dom: 

 
Ibland när man inte får ta med sig rättsfall på tentan så skriver jag hellre ut. För man kan köpa 

rättsfallssamlingar men man kan lika gärna kolla dom på internet så då väljer jag ofta att skippa 

de 300 spännen. 
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Ekonom A ger uttryck för hur hon kan resonera när hon bestämmer sig om hon ska 

köpa kurslitteratur på nätet eller i andra hand: 

 
Ja, men jag brukar alltid kolla upp vad den kostar på nätbokhandlarna. Så ska jag ha något 

begrepp om hur de kostar för ibland kan andrahandslitteratur vara jättedyr. Ibland kan den vara 

dyrare än hos nätbokhandlarna. 

 

Här finns det alltså en finansiell risk för Ekonom A att köpa kurslitteratur i andra hand, 

det är inte säkert att det blir billigare än att köpa litteraturen ny på nätbokhandeln. 

 

Social risk handlar om att produkten ska imponera på vänner och kollegor. Även om 

”imponera” är ett för starkt uttryck är det tydlig att studenterna ibland använder sig av 

kurslitteraturen för att få en ställning i sociala sammanhang. Ekonom B berättar till 

exempel om att hon är engagerad i fadderiet på Ekonomlinjen: 

 
Jag är väldigt engagerad i fadderiet och såna saker och då träffar man ju nya varje termin. Det 

var väldigt lätt när jag läste min andra termin, då var jag med på fadderiet och då är man ju 

fadder för nya och då är det ju väldigt bra, då hittar man ju folk, eller de kommer och frågar så 

här: ’har du några böcker?’. Ja, absolut, du kan köpa dem (skratt). 

 

Ekonom A berättar om en kille som den första terminen kopierade upp kurslitteratur på 

sitt jobb och delade ut till medstudenter: 

 
Det var väldigt många sidor och han gjorde det på flera kurser. Han kopierade och sen tryckte 

han upp dem i tio exemplar eller nåt. Och sen satt han in det i pärmar, liksom. Så delade han ut 

det och då ersatte vi honom med någonting annat, någon annan form av ersättning helt enkelt. 

 

Utan att veta bakgrunden till att killen kopierade upp kurslitteraturen kan man 

misstänka att detta att dela ut kopior till andra studenter också fyllde ett socialt behov 

hos honom och gav honom en viss ställning hos medstudenterna.  

 

Ego risk handlar om frågan om produkten kommer att förbättra personens lyckotillstånd 

estetiskt eller kunskapsmässigt.  I detta sammanhang kan man tänka sig att det skulle 

kunnas finnas en personlig tillfredställelse i att äga kurslitteratur.  

Litteraturvetaren berättar att han har en ”fetisch” av att ha böckerna hemma i 

bokhyllan och att då kunna se tillbaka och konstatera att ”ja, det här är det”. Jurist B 

köper inte mycket kurslitteratur ny men har tidigare, innan juristlinjen, köpt 

skönlitteratur för att hon ville behålla just de böckerna. 

Genusvetaren på frågan om vilken kurslitteratur som hon köper: 

 
Böcker jag känner att jag kommer att ha användning för i framtiden och om omslagen är fina 

går jag väldigt mycket på. Jag tycker mer om dom om dom är fina. Den här veckan läser vi en 

jätteful bok. Jag skäms när jag tar upp den på tunnelbanan. 

 

För Genusvetaren spelar alltså det estetiska värdet i ett fint omslag in när det gäller valet 

att köpa en bok eller inte.  

 

Time/Convenience risk är som vi tidigare varit inne på något som starkt kan påverka om 

och på vilket sätt studenterna söker sig fram till och får tag på sin kurslitteratur.  

Litteraturvetaren på frågan om vad som avgör om han köper en bok eller skaffar 

den på andra sätt: 
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Ja, det är väl i första hand bekvämlighet. Får jag tag i den köper jag den, om den inte finns 

tillgänglig online. Då är det ännu bekvämare, även om jag måste skriva ut den. Men i första 

hand är det en bekvämlighet och tidssparande faktor. 

 

Som vi tidigare har berört kan ett extrajobb under studierna påverka på så sätt att 

studenten av bekvämlighet och tidsskäl köper böckerna i vanliga bokhandeln. Om 

studenten har ont om tid är det också något som kan göra att kursböckerna snarare köps 

i den vanliga bokhandeln än någon annanstans. Tidigare citat från Jurist A passar in 

också här då hon konstaterar att ”är det värt att åka ut till Tensta för en bok som jag 

hade kunnat köpa för hundra spänn”. 

 

Self-efficacy handlar om känslan av att kunna bemästra en situation. Som vi tidigare 

berört verkar de sex studenter som här intervjuats vara ganska säkra på sig själva när det 

gäller förmågan att söka sig fram till och skaffa kurslitteratur. De har alla läst ett antal 

terminer tidigare och har haft tid på sig att öva upp sig i att bemästra, den något 

stressande situationen, att få tag på kurslitteratur i tid. Några av studenterna är 

emellertid inne på att det var annorlunda de allra första terminen.  

Särskilt tydligt är det i Genusvetarens fall, där hon till en början inte alls använde 

sig av biblioteket men nu har det som sin huvudstrategi. Av det hon säger framgår också 

att en stor anledning till att hon inte använde biblioteket till en början var just att 

biblioteket kändes skrämmande och att hon inte kände att hon bemästrade 

bibliotekssystemet. Här kan man se att det till stor del var en bristande tro på sin egen 

förmåga att använda biblioteket som gjorde att det tog ganska lång tid innan hon 

började använda det på allvar. Och då ville det till att en vän introducerade henne.   

Även om Genusvetare nu övervunnit sitt motstånd mot att använda biblioteket finns 

det fortfarande tjänster på biblioteket som hon har svårare för: 

 
Ja, men jag är inte lika god vän med artiklarna som med böckerna. Jag tycker att det är lite 

svårare. Nej, det brukar inte gå bra för mig när jag ska leta artiklar. Och när man kommer in i 

andra databaser brukar det inte heller gå. 

 

Här resonerar hon på ett sätt där det framgår att hon tycker att det är svårt med artiklar 

och att ”det inte brukar gå bra” när hon ska leta artiklar.   

 

 

6.4 Informationssökningsbeteende och strategier för att få tag 
på kurslitteratur då och nu 

 
Wilson identifierade fyra olika tillvägagångssätt vid informationssökning från 

forskningen: passive attention, passive search, active search och ongoing search. Det är 

framför allt de två sista tillvägagångssätten som framkommer i intervjuerna. Det är 

tänkbart att andra typer av frågor även skulle ha fått fram att sökande efter kurslitteratur 

faktiskt börjar långt innan själva terminen genom att studenterna på ett omedvetet plan 

håller utkik efter sån litteratur som senare kan komma att bli kurslitteratur. Men det 

finns inget i mitt nuvarande intervjumaterial som pekar på det.  

Av intervjuerna framkommer att det absolut vanligaste är att studenterna utifrån en 

given kurslitteraturlista aktivt söker efter kurslitteraturen. Som vi har fått igenom finns 

det många olika sätt att göra detta på. Men även ongoing search är mycket relevant i 

detta sammanhang eftersom detta är en informationssökning som upprepas gång efter 

gång. I Wilsons modell kan man se en koppling mellan ongoing search och information 

processing and use. Man kan se det som att de studenter jag har intervjuat redan ”har 
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flödat” genom Wilsons modell ett antal gånger och att de på vägen eventuellt har lärt sig 

av sina erfarenheter och modifierat sätten de söker och skaffar kurslitteratur på.   

 

Jag kommer här att kortfattat gå igenom de strategier för att få tag på kurslitteratur som 

studenterna använt sig av och jämföra de första terminerna med den innevarande 

terminen.  

 

Ekonom A hade inte läst något på universitet innan Civilekonomprogrammet, men 

däremot på college i USA. Hon beskriver hur hon fick tag på kurslitteraturen den första 

terminen: 

 
Först köpte jag via nätbokhandel. Sen, inför de följande kurserna första terminen umgicks jag i 

ett gäng och då hade vi en kille som kopierade böcker. Och han kopierade så många ex och så 

frågade han om jag ville ha och jag sa ja. 

 

När jag intervjuade henne, vårterminen 2009, läste hon fjärde terminen på 

Civilekonomprogrammet.  

 
Men sen har jag börjat köpa och jag köper nästan jämt andrahandsböcker. Men det är nästan 

inga av mina kompisar som gör det. Jag brukar alltid köpa på nätet. På olika sidor som 

egentligen gäller hela landet och inte baserat på var någonstans personerna bor. Det är en 

skillnad, mer i andra hand och mer planerat. Jag har mer framförhållning, köper böckerna 

innan och sådär. 

 

Hon hade också lånat av kompisar och köpt enstaka böcker som hon inte fått tag på i 

andra hand, i första hand på nätet men i vanlig bokhandel om hon haft bråttom eller inte 

vetat exakt vilken bok hon ville ha. Vissa artiklar har också gått att ladda ner från 

kurshemsidan och hon hade också laddat ner en del komplementlitteratur 

(övningsuppgifter osv.) från den hemsidan studentia.se. Biblioteket hade hon inte 

använt alls. 

 

Ekonom B hade inte heller läst någonting på universitetet innan hon började läsa 

Civilekonomprogrammet. Hon beskriver hur hennes sätt att skaffa kurslitteratur har 

förändrats: 

 
Första terminen köpte man ju alla böcker som stod på kurslitteraturlistan. Nu gör man ju inte 

det, nu sållar man friskt. Man letar på internet och andra alternativ till det. Det finns ju mycket 

gratislitteratur också att ladda ner som inte är exakt de böckerna man ska ha men som täcker 

samma områden. 

 

Första terminen köpte hon alltså alla kursböcker nya, nu köper hon bara de stora och 

övergripande böckerna. I första hand på någon av nätbokhandlarna men på 

Akademibokhandeln om det är bråttom. Hon kontrollerar med tidigare studenter vad 

man behöver köpa och lånar också av dom. Hon säljer vidare många av sina böcker. 

Eftersom föreläsningsanteckningarna ofta täcker vad boken går ut på så köper hon inte 

alla böcker på kurslitteraturlistan. Liksom Ekonom A så laddar hon ner viss 

komplementlitteratur från studentia.se och har inte lånat någon kursbok på SUB eller 

annat bibliotek den innevarande terminen.  

 

Genusvetaren började med att läsa Retorik (Södertörns högskola) och Praktisk filosofi 

(Stockholms universitet) de första terminerna innan hon började läsa Genusvetenskap. 

Hon beskriver skillnaden mellan då och nu: 
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Jag förstod inte alls hur jag skulle använda mig av biblioteken på Södertörn och på Stockholms 

universitetsbibliotek när jag läste första terminen på respektive lärosäte. Så jag köpte all 

litteratur. Och det blev jättedyrt. Och idag köper jag ingen litteratur alls, då det är en enorm 

skillnad. 

 

Den första terminen, när hon läste retorik, köpte hon alla böcker begagnat av en annan 

student och den andra terminen, när hon läste filosofi, köpte hon böckerna nya och la 

ner flera tusen på de böckerna. Inför denna termin (höstterminen 2009) så fick hon tag 

på litteraturlistan tidigt och började redan på sommaren och söka efter böckerna på 

bibliotek för att sedan cykla runt och hämta dem. I första hand har hon använt sig av 

SUB men även riksdagsbiblioteket och filialbibliotek till SUB. Sedan brukar hon låna 

om böckerna så länge som det går. Som vi tidigare varit inne på hade hon till en början 

ett motstånd mot att använda universitetsbiblioteket men en vän introducerade henne. 

Hon menar att hon är ganska ensam om att ha denna strategi och att det också är en 

förutsättning för att det ska fungera: 

 
Mitt system fungerar ju bara för att jag är den enda som gör det. För ifall de andra… till 

exempel jag behöver den här boken plus tre böcker till sen har vi ju en på torsdag och på 

måndag och så har vi ett paper som ska in nästa fredag. Och det är veckolån. Så varje dag går 

jag in och förlänger så att jag får en dag till. Och just nu har jag den till på måndag men jag ska 

ju skriva till på fredag, alltså nästa vecka. Så det här funkar ju bara om ingen ställer sig i kö. Då 

måste jag lämna tillbaka den. 

 

Förutom att låna på biblioteket har hon även lånat en del kurslitteratur av kurskamrater 

och av sin pappa denna termin.  

 

Jurist A har läst en hel del olika kurser innan hon började på juristprogrammet. Det hon 

kommer tillbaka till är kontrasten jämfört med när hon läste filosofi, genusvetenskap 

och musik jämfört med juristprogrammet.  

 
Det är väldigt annorlunda eftersom jag läser på juristlinjen och då min farsa har en advokatbyrå 

får jag hjälp med att köpa böckerna. Sen är jag inte lika intresserad av litteraturen så jag är inte 

lika motiverad att köpa allting. Men däremot om jag läst filosofikurser och genuskurser och 

musikutbildningar har jag gärna velat ha böckerna. Och på en musikerutbildning i Uppsala så 

sålde institutionen gamla böcker och de var as-soofta och billiga också. Mycket billigare. 

Juridik är otroligt dyrt. 

 

Hon köpte alltså mycket både då och nu. Skillnaden är att det nu är hennes pappas 

advokatbyrå som betalar mycket av kurslitteraturen, annars skulle hon inte ha köpt 

mycket alls utan hittat andra sätt. När hon läste de andra kurser hon nämner betalade 

hon böckerna ur egen ficka eftersom det var böcker hon gärna ville ha, hon köpte också 

en hel del i andra hand. Då använde hon sig också en del av Uppsala 

universitetsbibliotek och lånade kurslitteratur av andra studenter. Hon tänker inte skaffa 

all kurslitteratur den innevarande terminen eftersom hon menar att det ofta räcker med 

att kolla lagböcker, kolla upp rättsfallsamlingar på nätet och följa med på föreläsningar. 

Hon har inte använt sig av SUB denna termin men har gjort det tidigare terminer på 

juristlinjen, speciellt när hon behövt litteratur till PM-skrivningar. 

 

Litteraturvetaren läste latin och idéhistoria de två första terminerna. Han tycker inte att 

sätten att skaffa kurslitteratur har förändrats i någon större grad jämfört med hur han gör 

nu: 
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Egentligen inte. Jag började köpa ganska mycket och jag köper fortfarande ganska mycket 

litteratur. Jag har ju den förutsättningen att jag jobbar ganska mycket vid sidan av också så jag 

har råd att göra det. Men när jag läser de här litteraturkurserna så är det ganska mycket 

skönlitteratur som inte går att få tag på i butik för att de är ur tryck och sådär. Då får jag ju gå 

till biblioteket eller… ja, jag har inte varit och rotat i något antikvariat, det har varit bibliotek 

då. 

 

Han har jobbat under hela sin studietid och haft råd att köpa mycket litteratur. En 

skillnad nu är att han lånar mer på bibliotek men det beror just på att viss skönlitteratur 

är svårt att få tag på på andra sätt eftersom den är ur tryck. Senare framgår det ändå att 

det är vissa andra saker som skiljer sig jämfört med de första terminerna. Han var ute i 

bättre tid med kurslitteraturen i början. På latinet kunde han köpa större delen av 

kurslitteraturen av institutionen i form av kompendier, det var först på idéhistorian han 

egentligen fick börja köpa. Den innevarande terminen har han läst en delkurs där all 

litteratur fanns online att ladda ner från kurshemsidan. Jämfört med tidigare terminer 

har han denna termin också börjat använda nätbokhandeln mer eftersom hans flickvän 

tipsat om att det var billigare än den vanliga bokhandeln.  

 

Jurist B har tidigare läst hela juristprogrammet i Frankrike och får tillgodoräkna sig 

flera kurser. Hon håller nu på att läsa in termin fyra, fem och sex på samma gång. Men 

innan utlandsstudierna läste hon de första terminerna franska och engelska på 

Stockholms universitet. Det finns tydliga skillnader då och nu: 

 
Då köpte jag all litteratur. Fast begagnad. Och jag vet faktiskt inte riktigt varför. Jag kommer 

inte riktigt ihåg. Om det var svårt att få tag på den litteraturen, det var ju när jag läste språk. Jag 

har för mig att det bara var två dagars lånetid på kurslitteraturböckerna, så det var nästan ingen 

mening med att låna dom, när man skulle läsa till tentor. Så det var nog därför. Nu lånar jag allt 

istället. Utom om jag verkligen inte får tag på någon bok då. Jag har tentat fem ämnen och jag 

har sammanlagt köpt tre böcker, tror jag. Och sen så köper jag kompendier då, det måste man 

köpa i regel. Och det kan man ju inte låna heller. Men ofta om jag har köpt har det varit 

övningsuppgiftsböcker. Två av böckerna har varit riktig litteratur. 

 

Det finns alltså en tydlig skillnad nu jämfört med då. De första terminerna köpte hon 

den mesta litteraturen begagnad (hon köpte några pocketböcker nya), nu lånar hon 

istället i stort sett all sin kurslitteratur. I första hand på SUB, men också på 

Riksdagsbiblioteket och andra bibliotek om det krävs. Det här är en strategi som kräver 

ganska mycket tid, hon ställer sig i kö och följer upp med bibliotekarier om hon inte 

hittar en bok som enligt katalogen ska stå på sin plats. De första terminerna jobbade hon 

men nu varken jobbar hon eller har studiemedel (veckorna är slut) utan ”lever på” sin 

sambo. Det här är också en anledning till att hon har valt att använda biblioteken så 

mycket. Denna termin har hon inte köpt en enda bok, men tidigare terminer har hon 

varit tvungen att köpa ett par böcker per termin på juristernas bokhandel, som hon inte 

hittat på biblioteket.  
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Att köpa eller inte köpa 
 

De båda enkätundersökningarna som jag redogjort för i tidigare avsnitt, som gjordes 

med studenter på Oregon State University och Stockholms universitet, visade båda på 

att det vanligaste sättet att skaffa kurslitteratur var att köpa (åtminstone den 

obligatoriska kurslitteraturen) men att studenterna även kompletterade med andra sätt att 

få tag på den. Detta stöds också av mina intervjuer. Eftersom många inte anser sig ha 

råd att köpa all kurslitteratur på kurslitteraturlistan ställs de inför valet att antingen hitta 

billigare kompletterande sätt att få tag på kurslitteratur eller att avstå från att skaffa 

kurslitteraturen (helt eller delvis).  

I de frågor jag har ställt till de sex studenterna har jag i första hand inriktat mig på 

den kurslitteratur som är obligatorisk. Om man med ”köpa” även inkluderar att köpa 

begagnat så stämmer bilden från enkätundersökningarna in på majoriteten av de 

studenter jag har intervjuat. Däremot är det bara tre studenter, litteraturvetaren och jurist 

A och ekonom B, som köper merparten av sin kurslitteratur ny. Ekonom A köper 

merparten av kurslitteraturen begagnad. Genusvetaren och jurist B har som 

huvudstrategi att få tag på sina kursböcker på bibliotek och köper bara ytterst få böcker.  

Det framgår av intervjuerna att den ekonomiska situationen är avgörande för valet 

av sätt att söka sig fram till och skaffa kurslitteratur. Alla studenter är överens om att 

bara studiemedlet inte skulle räcka för att köpa all kurslitteratur för en termin, 

åtminstone inte ny. Det här överensstämmer med den bild som framkommer i 

undersökningarna från SCB, Swedbank och Sveriges förenade studentkårer.  

Undersökningen från Swedbank visade ju också på att det i första hand är de 

studenter som inte jobbar vid sidan av studierna som har fått en alltmer ohållbar 

ekonomisk situation (Swedbank 2008). Det verkar finnas en koppling till arbete utanför 

studierna och hur mycket kurslitteratur studenterna köper. De enda studenter som inte 

har extrajobb den aktuella terminen är genusvetaren och jurist B och detta är en stor 

anledning till att de valt att använda biblioteket så mycket. Det verkar också, utifrån 

intervjuerna med de sex studenterna, att det är mer regel än undantag att studenterna 

jobbar utanför studierna för att få ihop sin ekonomi. Också genusvetaren och jurist B 

har jobbat vid sidan av studierna tidigare terminer och ekonom A säger att ”hon inte 

känner någon som inte jobbar”. Det här kan alltså spela en stor roll för 

kurslitteraturbeteendet. Jurist A ifrågasatte om det verkligen var värt att åka ut till 

Tenstas folkbibliotek för en bok som kostar hundra kronor att köpa ny. För en student 

som lever på marginalen kan hundra kronor vara ganska mycket pengar medan det för 

en student som har det bättre ställt, på grund av arbete eller liknande, antagligen är en 

försumbar summa. Det här kan avgöra hur mycket tid studenten är beredd att lägga på 

att få tag på den specifika boken så billigt som möjligt. 

Det framgår också av intervjuerna med studenterna att det är relativt vanligt att de 

väljer att inte köpa viss kurslitteratur alls. De använder sig då istället av sådant som 

föreläsningsanteckningar, sammanfattningar/övningsböcker och andra alternativ till 

kurslitteraturen. Det kan också handla om att de bedömer att den kurslitteratur de valt 

bort inte kommer att bli nödvändig för att examinera kursen.  
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7.1.2 Samarbete/konkurrens med andra studenter 
 

De båda enkätundersökningarna pekar båda på att det är vanligt att studenter får tag på 

kurslitteratur genom andra studenter. I den amerikanska undersökningen var det 2/3 av 

studenterna som hade köpt begagnade böcker. Det var också vanligt att studenterna 

sålde sina böcker vidare. (Christie, Politz & Middleton 2009, s. 491) I 

enkätundersökningen från Stockholms universitet var det tredje vanligaste alternativet 

på frågan ”hur får du tag på din kurslitteratur?” att studenterna fick tag på den i andra 

hand. Ungefär en tredjedel hade också fått tag på kurslitteraturen genom en kompis. 

(Ariadad 2008, s. 19) 

Det här är en bild som har bekräftats i mina intervjuer. Samtliga studenter hade, 

mer eller mindre, använt sig av andra studenter för att få tag på sin kurslitteratur. 

Ekonom A hade det till och med som sin huvudstrategi, att köpa kurslitteratur begagnat 

på nätet av andra studenter och sedan sälja den vidare när hon inte längre behövde den.  

Det verkar emellertid inte var lika vanligt att studenterna samarbetar med de 

studenter som läste samma kurs samtidigt. Särskilt i ekonomernas och juristernas fall, 

där det är många studenter som läser samtidigt, så finns det ett tydligt 

konkurrenselement involverat. Om man har hittat ett bra sätt att få tag på kurslitteratur 

håller man det gärna lite för sig själv. Det verkar inte heller vara så vanligt att 

studenterna lånar böcker av varandra och dylikt. Däremot så är det inget problem att 

samarbeta med studenter som läser terminen över eller under.  

I de humanistiska ämnena framkommer delvis en annan bild. Genusvetaren berättar 

om att det är vanligt att studenterna kopierar tillsammans och hon har själv lånat ut sina 

låneböcker till andra studenter. Däremot så är hon medveten om att för att hennes sätt 

att få tag på kurslitteratur ska fungera (att låna merparten på biblioteket) så får inte så 

många använda sig av samma strategi. Det framgår att hon inte skyltar med den. Jurist 

A har både erfarenheter av att läsa juridik och genusvetenskap och säger rakt ut att det 

var mycket mer samarbete studenter emellan när hon läste genus, nu är det mest bara 

konkurrens. 

Att döma av intervjuerna med dessa sex studenter är det vanligt med samarbete 

studenter emellan för att få tag på kurslitteratur och det sker på många olika sätt och 

nivåer.  

 

 

7.1.3 Kopiering och illegal/legal nedladdning 
 

Kopiering av kurslitteratur verkar inte vara så vanligt förekommande enligt de två 

enkätundersökningarna. Drygt 20 procent hade kopierat kurslitteratur enligt 

undersökning med studenter från Stockholm universitet (Ariadad 2008, s.19).  

Ingen av de studenter jag intervjuat hade heller använt sig av kopiering i någon 

större omfattning. Och i de fall det ändå förekommit handlade det om humanisterna. 

Genusvetaren hade visserligen inte själv kopierat men hade observerat att det var vanligt 

förekommande på hennes kurs. Litteraturvetaren hade kopierat någon enstaka bok. Här 

kan man också se att kurslitteraturlistorna för genusvetenskap och litteraturvetenskap 

skiljer sig från kurslitteraturlistorna på ekonomlinjen och juristprogrammet. På de 

förstnämnda utbildningarna förekommer många små avsnitt ur olika böcker medan de 

två sistnämnda ofta har hela böcker som obligatorisk kurslitteratur. Det här är troligtvis 

något som påverkar benägenheten att kopiera. 

Ingen av studenterna hade heller laddat ner kurslitteratur illegalt från Studentbay 

även om de flesta kände till att sajten fanns och ett par hade varit inne och tittat på den. 
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När det gällde inställningen till illegal nedladdning rådde ingen samsyn alls. Allt ifrån 

jurist A som var kraftigt emot, av upphovsrättsliga skäl, till genusvetaren som inte alls 

hade något emot att böcker läggs upp och laddas upp illegalt eftersom hon trodde att 

priserna på kurslitteratur då på sikt skulle sjunka. Vi kan alltså se att de olika positioner 

som vi tidigare redogjorde för i debatten på Newsmill också finns representerade bland 

de intervjuade studenterna.  

De båda ekonomerna skiljde ut sig lite eftersom de båda använt sig en hel del av 

den lagliga nedladdningssajten studentia.se. Här hade de kunnat ladda ner 

komplementlitteratur till kurslitteraturen, som sammanfattning och övningsböcker, och 

detta hade gjort att de inte behövt köpa all kurslitteratur.  

 

7.1.4 Material från institutionen 
 

Av intervjuerna med studenterna framkommer att det är vanligt att institutionerna 

tillhandahåller kursmaterial, antingen till en viss kostnad eller gratis. Det kan handla om 

kompendier, övningsuppgifter, nedladdningsbart material från kurshemsidan och så 

vidare. Om institutionerna tillhandahåller material till studenterna är detta troligtvis det 

mest lättillgängliga, och ibland också det enda sättet, att få tag på den kurslitteraturen. 

Litteraturvetaren berättar om att det gick att ladda ner kurslitteraturen till en hel delkurs 

från kurshemsidan. Ibland kan studenterna alltså bokstavligen bli ”servade”. 

 
 

7.1.5 E-böcker 
 

När det gäller e-böcker och inställningen till dessa så överensstämmer de sex 

studenternas svar ganska bra med det som framkommit i tidigare studier. Enligt den 

amerikanska enkätundersökningen så var det bara 20 procent som svarade att det krävts 

att de köpte en e-bok som kurslitteratur som bara fanns i det formatet. I 

enkätundersökningen med studenter från Stockholms universitet svarade 29 procent att 

de någon gång använt e-böcker som kurslitteratur (Ariadad 2008, s. 21). Dessa siffror 

verkar snarare vara i överkant om man jämför med intervjuerna. Det finns i och för sig 

en viss begreppsförvirring här, vad är egentligen en e-bok? Flera av studenterna svarade 

först nej på frågan om de hade haft e-böcker som kurslitteratur men sedan framkom det 

att de använt sig av Google books, inscannade kursböcker som PDF-fil och dylikt. När 

jag ställde frågan hade jag i första hand e-böcker som fanns tillgängliga via biblioteken i 

åtanke men jag förstod efter hand att den definitionen var för snäv. Det är ändå tydligt 

att det är ovanligt att kurslitteraturen finns som e-böcker och den revolution som 

biblioteken trott och hoppats på inte har ägt rum än.  

Det är också tydligt att de studenter jag har intervjuat föredrar pappersboken 

framför e-boken. Nästan alla är inne på att det är jobbigt att läsa text på skärm, vissa 

tycker att det är svårt att hålla koll på sidnumrering och att det inte går att stryka under 

och markera på samma sätt som i pappersböcker. I undersökningen från Oregon State 

University föredrog 90 procent av studenterna pappersböcker framför e-böcker 

(Christie, Politz & Middleton 2009, s. 500). Karin Petterssons Stenberg 

enkätundersökning visar att 64 procent av studenterna föredrar pappersböcker framför 

e-böcker. Detta överensstämmer med intervjuresultaten. Men Stenbergs undersökning 

visar också att nästan lika många som säger att de föredrar pappersboken skulle kunna 

tänka sig att använda elektroniska böcker i sina studier. (Petersson Stenberg 2009, s. 

61f) Enkätundersökningen från Stockholms universitet visar att hälften av studenterna 



52 

 

kan tänka sig att läsa kursmaterial i elektronisk form (Ariadad 2008, s. 21). När det 

handlar om att e-böckerna ska fungera som ett komplement, snarare än som en 

ersättning, till pappersböckerna är studenterna mycket mer positiva. Det här är också 

något som framkommer i mina studier där det visar sig att det som till en början verkade 

vara ett ganska kompakt motstånd till e-böcker senare visar sig handla om att 

studenterna tycker att det är tekniken som brister. Flera studenter är inne på att de skulle 

bli intressantare med e-böcker om det kom bättre läsplattor och att det faktiskt skulle 

vara bra om all kurslitteratur fanns tillgänglig som e-bok på biblioteket så att 

tillgängligheten blev bättre.  

Eva Lunneborg och Wilhelm Widmark redogör för ett försöksprojekt där 

Stockholms universitetsbibliotek tillhandahöll böcker på kurslitteraturlistor som e-

böcker till en mindre kostnad för studenten. Av de studenter jag har intervjuat är det 

bara Jurist B som överhuvudtaget reflekterar över om det skulle vara intressant med e-

böcker på biblioteken om det kostade något. Men att döma av den avvaktande 

inställningen till e-böcker i stort så skulle detta med att ta betalt sannolikt innebära 

ytterligare ett motstånd för studenterna.  

Sammanfattningsvis pekar studenternas svar på att det inte skulle vara någon enkel 

sak att ersätta pappersböcker med e-böcker. Den traditionella boken och de vanor som 

är förknippad med denna är djupt inrotad och det finns ett motstånd mot att läsa mycket 

text på dataskärm.  

 
7.1.6 Användandet av bibliotek för att få tag på kurslitteratur 

 

Det skiljer sig en hel del mellan studenterna jag har intervjuat hur mycket de använder 

sig av biblioteken, och i första hand universitetsbiblioteket, för att få tag på 

kurslitteratur. Å ena sidan ekonomerna som bara gjort halvhjärtade försök att få tag på 

kurslitteraturböcker på biblioteket (och inte lyckats) till genusvetaren och jurist B som 

har biblioteken som sin huvudkälla till kurslitteratur. Litteraturvetaren och jurist A intar 

någon sorts mellanposition eftersom de använt sig av biblioteken en del men det har inte 

varit någon av deras viktigaste sätt att få tag på kurslitteratur.  

Olander (2001) sammanfattade tre magisteruppsatser och drog slutsatsen att kravet 

på biblioteksservice från studenterna i första hand är sådant som kurslitteraturlån och 

läsplatser och inte sådant som elektroniska resurser och utbildning i 

informationssökning. Det här är också något som fortfarande verkar gälla, åtminstone 

för de studenter som jag har intervjuat. När de väl kommer till biblioteket är det i första 

hand för att försöka få tag på kurslitteratur eller för att sitta på biblioteket och plugga. 

De elektroniska tjänsterna verkar i och för sig utnyttjas en del, särskilt av juristerna som 

via biblioteket har tillgång till de juridiska databaserna, och då kan studenterna lika 

gärna sitt hemma och komma åt dessa. Några av studenterna hade också varit på 

biblioteket för att få tag på litteratur som inte var obligatorisk kurslitteratur och ekonom 

A tycker till och med att biblioteket bara borde satsa på att skaffa böcker som är 

alternativ till kurslitteraturen. Men i stort sett är det en ganska traditionell bild av 

användningen av SUB som framkommer.  

Peterssons (1998) slutsats att utnyttjandet av kurslitteraturen står i centrum för 

studenternas intresse av kurslitteratur på biblioteket är också något som bekräftas av 

intervjuerna.  

Olander (2001) förutspådde att ett mer problembaserat lärande så småningom skulle 

minska efterfrågan av föreskriven kurslitteratur på biblioteken till förmån för bland 

annat utbildningar i informationssökningar. I intervjuerna med studenterna framkommer 
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ingenting som varken säger att det problembaserade lärande har ökat eller att de i någon 

större grad använder biblioteket på andra sätt än de mer traditionella.  

Höglund et al (1995) drar bland annat slutsatserna från enkätundersökningen att ett 

starkt skäl till att studenterna använder biblioteket är att kurslitteraturen är dyr och att en 

orsak till missnöje är att studenterna upplever en brist på kurslitteratur på biblioteken. 

Det här bekräftas av intervjuerna. En stor anledning till att genusvetaren och jurist B 

använder SUB och andra bibliotek så mycket är att de, men sin ekonomiska situation, 

inte skulle ha haft råd att köpa böckerna. På frågan om det är något de skulle vilja 

förändra med kurslitteraturservicen på SUB är de flesta av studenterna inne på att de 

skulle vilja ha fler exemplar av kurslitteraturböckerna. Laskowski redogör för några av 

de frågeställningar och problem som ett universitetsbibliotek ställs inför när man ska 

bestämma sig för om kurslitteraturexemplaret ska köpas in och i så fall hur många 

(2007, s. 161). Flera av studenterna uttrycker också en förståelse för att biblioteket, av 

ekonomiska skäl och utrymmesskäl, inte har möjlighet att tillgodose önskemålet om fler 

exemplar. Ekonom B och jurist A föreslår till och med att biblioteket ska släppa fokus 

på kurslitteratur, där de ändå inte kan tillfredsställa mer än ett fåtal studenters behov, 

och istället inrikta sig på alternativ och fördjupande litteratur som kompletterar 

kurslitteraturen 

Bemötande från bibliotekarier är något som kan påverkar om studenterna använder 

sig av biblioteket för att få tag på kurslitteratur eller inte. Flera av studenterna ger en 

övervägande positiv bild av mötet med bibliotekarierna och beskriver dem som kunniga 

och hjälpsamma. Men båda juristerna ger en annan bild. De har båda fått uppfattningen 

att bibliotekarierna på SUB har något emot just jurister. Jurist B tror att detta beror på 

att just jurister stjäl och förstör böcker mer än andra studenter. Jurist A tror mer att det 

dels beror på att juristerna är så många och dels på att bibliotekarierna tycker att 

juristerna, genom att de har gratis tillgång till ett otal databaser och har en poänggivande 

informationssökningsutbildning i början av utbildning, borde kunna klara sig mer själva 

än vad de gör. Anmärkningsvärt är att båda juristerna, från två olika perspektiv och 

opåverkade av varandra, ger samma bild av ointresserade och till och med otrevliga 

bibliotekarier. Ingen av de andra studenterna är inne på detta. Ekonom A beskriver i och 

för sig ett misslyckat möte med en bibliotekarie som inte kunde ge så mycket hjälp i 

informationssökning men det är inte samma sak. Det är ju inte särskilt vågat att gissa att 

ett sådant bemötande som juristerna upplever sig ha fått kan skrämma bort studenter 

från att överhuvudtaget försöka använda sig av biblioteket för att få tag på kurslitteratur.  

Cecilia Herdenstam skriver i sin magisteruppsats om Library anxiety och att det är 

särskilt vanligt att detta uppstår under den första terminen eller i studentens första möten 

med biblioteket (2002, s. 77). Genusvetaren beskrivning av att hon från början tyckte att 

universitetsbiblioteket var skrämmande och att det var svårt att förstå sig på 

bibliotekssystemet verkar stämma in på detta. Jurist A är inne på att det fanns ett 

motstånd till en början som hon senare har övervunnit. Herdenstam menar att det som 

kan motverka bibliotekssrädsla är att vara uppväxt i studentstaden eller att besöka 

biblioteket tillsammans med en vän eller bekant (ibid., s. 77). I genusvetarens fall så var 

det just en vän som tog med henne till biblioteket och fick henne att övervinna sitt 

motstånd. Jurist B tror att en anledning till att hon själv inte haft något motstånd mot att 

använda sig av universitetsbibliotek var att hon redan på gymnasiet besökt 

universitetsbiblioteket och använt det. Herdenstam menar vidare att biblioteksrädslan 

ofta avtar efter några års studier när studenten lärt känna biblioteket bättre och att 

användarutbildningar och trevliga bibliotekarier kan hjälpa till (ibid., s. 77). I juristernas 

fall kan man se att risken kanske finns att ett mindre trevligt beteende från 

bibliotekariernas sida snarare kan befästa en initial biblioteksrädsla. Flera studenter 
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berättar emellertid också om att de gått kurser i informationssökning på biblioteket och 

att detta varit värdefullt. Genusvetaren och jurist A som är inne på sin tidigare 

biblioteksrädsla har ändå tagit itu med denna och lärt sig att använda biblioteket för att 

få tag på kurslitteraturen. Men det är inte orimligt att tänka sig att det finns studenter 

som aldrig kommer över detta motstånd och därför heller inte kan tänka sig att använda 

biblioteket för kurslitteratursyften.  

Ekonomerna och till viss del litteraturvetaren ger snarare uttryck för en förutfattad 

mening, riktig eller inte, att det knappast är någon idé att ens försöka använda sig av 

biblioteket eftersom det finns så få exemplar och allt säkert redan är utlånat. Att 

genusvetaren och jurist B uppfattar att de är ganska ensamma om att skaffa merparten 

av sin kurslitteratur på biblioteket kan tyda på att ganska många tänker att det inte ens är 

någon idé att använda sig av biblioteket.  

Till skillnad från Södertörns högskolebibliotek och Uppsala universitetsbibliotek 

har SUB varken daglån eller referensexemplar av kurslitteraturböcker. Det är emellertid 

bara en av sex studenterna som har upplevt en brist på detta. Detta kan antingen tolkas 

som att behovet inte funnits för studenterna eller att de helt enkelt har anpassat sig efter 

det biblioteksservice som faktiskt finns. Det är snarare att det finns för få exemplar av 

kursböckerna och att lånetiden är för kort som studenterna har kommenterar.  

Både bibliotekarierna på SUB och studenterna vittnar om att det förekommer en hel 

del svinn bland kurslitteraturen på biblioteket. Det kan handla om allt från att 

studenterna river ut sidor i kursböcker, att de gömmer böcker någonstans i biblioteket 

till att kursboksexemplaren stjäls. Flera studenter är inne på att bara för att de kan se att 

en bok ska finnas inne enligt bibliotekskatalogen så är det inte alls säkert att det 

verkligen står där. SUB ersätter visserligen skadade och försvunna böcker i ganska stor 

utsträckning men det här innebär naturligtvis ett problem för studenter som 

genusvetaren och jurist B som har biblioteket som sin huvudkälla till kurslitteraturen. 

Det kan ju också göra att mer sällsynta användare, som ekonomerna, ännu mindre anser 

att biblioteket är något som är värt att använda sig av för att få tag på kurslitteratur.  

Både genusvetaren och jurist B visar att det ändå är möjligt att använda sig av 

universitetsbiblioteket som en huvudstrategi för att få tag på kurslitteraturböcker. Men, 

som genusvetaren själv är inne på, är det en förutsättning för att den strategin ska 

fungerar att det bara är ett fåtal som gör på det sättet (eftersom universitetsbiblioteket 

bara har ett fåtal kurslitteraturexemplar till utlåning).  

Det framkommer även i intervjuerna att det är ganska vanligt att studenterna 

använder sig av andra bibliotek än sitt universitetsbibliotek för att låna kurslitteratur. 

Det var ju också något som framgick i enkätundersökningen från Stockholms 

universitets studentkår. I en stad som Stockholm finns det ju ett ganska stort utbud av 

andra bibliotek. Ett par av studenterna använder sig av Riksdagsbiblioteket. 

Stadsbiblioteket har även använts och folkbiblioteksfilialer. Ett problem, framför allt för 

juristerna, är att biblioteken ofta har för gamla upplagor av kurslitteraturböckerna. I 

litteraturvetarens fall är detta snarare en anledning till att han ibland använder sig av 

folkbibliotek när han vill få tag på skönlitteratur. Den är utgången och går inte att köpa 

ny.  

 

 

7.1.7 Strategier då och nu 
 

Alla de studenter jag har intervjuat har läst ett antal terminer på universitetet tidigare, i 

flera fall många terminer. Man kan därför se det som att de redan ”gått några varv” 

genom Wilsons modell och skaffat sig vissa erfarenheter. De har hittat sina olika 
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strategier att hantera den eventuella stressen med att söka sig fram till och få tag på 

kurslitteraturen. Samtliga studenter kan sägas ha en problemfokuserad (problem-

focused) inställning till att skaffa kurslitteratur, det är åtminstone den bild de vill ge av 

sig själva. Att de har kontroll över situationen och att de inte låter sig stressas eller låter 

känslorna styra i någon högre grad.  Stressmomentet med att skaffa kurslitteratur skulle 

kanske framgå tydligare om jag hade intervjuat studenter som läste sina allra första 

terminer på universiteten och ännu inte hunnit skaffa sig så mycket erfarenheter. Flera 

av studenterna är inne på att det var svårare de första terminerna och att de har en mer 

avslappnad inställning nu.  

Men även om studenterna generellt har en stor tilltro till sin förmåga att bemästra 

konsten att söka sig fram till och skaffa kurslitteratur så kan de ha bristande tilltro till 

sin förmåga att göra det på vissa specifika sätt. Och detta påverkar naturligtvis de sätt de 

väljer. Exempelvis tvivlar genusvetaren på sin förmåga att hitta artiklar på biblioteket. 

Det informationssökningsbeteende som studenterna beskriver är helt klart ett 

målmedvetet aktivt sökande efter kurslitteratur utifrån en bestämd kurslitteraturlista. 

Men det framgår också att de flesta av studenterna, om än inte alla, beskriver att deras 

strategier för att få tag på kurslitteratur har förändrats nu jämfört med de första 

terminerna de läste på universitetet. Jag tycker att man här kan prata om en ständigt 

pågående sökning efter kurslitteratur. Det är olika böcker och kurslitteraturlistor från 

delkurs till delkurs och från termin till termin men studenterna har på vägen skaffat sig 

erfarenheter och värderingar som påverkar vilket sätt de väljer att använda sig av för att 

söka sig fram till och skaffa sig kurslitteratur. Vanligt är till exempel att studenterna de 

första terminerna köpte mycket mer kurslitteratur än de gör nu. Sedan är ju 

förutsättningar olika från kurs till kurs och från termin till termin och det är inte säkert 

att samma strategi kan användas i ett annat sammanhang.  

Den självsäkerhet som studenterna ger uttryck för i sitt sökande efter kurslitteratur 

är också något de har utvecklat efter hand. Genusvetaren, Jurist A, Ekonom A och 

Ekonom B beskriver alla på olika sätt hur deras osäkerhet var större de första terminerna 

och att detta påverkade sätten de sökt kurslitteratur på. Vanligt är att de köpte mer 

böcker i bokhandeln de första terminerna. Sedan är det ibland så stor skillnad på ämne 

och utbildning att det inte riktigt går att jämföra då och nu. Jurist A beskriver till 

exempel att det är stor skillnad att läsa ett ämne som genusvetenskap mot att läsa juridik 

och att detta även påverkat hennes kurslitteraturbeteende. Även om inte samtliga 

studenter håller med om att deras kurslitteraturbeteende har förändrats nu jämfört med 

då tycker jag ändå man kan se att det i samtliga fall har gjort det till viss del. 

Litteraturvetaren tycker till exempel inte att det är någon större skillnad, han köpte då 

och han gör det nu. Men senare framkommer det att bland annat var ute i bättre tid de 

första terminerna och att han nu har börjat använda internetbokhandeln, vilket han inte 

gjorde då. De flesta studenterna håller emellertid själva med om att det är en skillnad.  

Vanligt verkar vara att studenterna har hittat ett sätt att få tag på kurslitteratur som 

de sedan håller sig till som huvudstrategi även om de också kompletterar med andra 

sätt. Sedan påverkar naturligtvis också de personliga förutsättningar den aktuella 

terminen och ämnets karaktär. Om jurist B hade haft studiemedel eller jobbar vid sidan 

av sina studier hade hon kanske inte använt biblioteket lika mycket, till exempel.  
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7.2 Slutsatser 
 

De flesta studenter köper åtminstone en del av sin kurslitteratur men kompletterar också 

med andra sätt att få tag på den, ingen av studenterna har köpt all litteratur ny. Det är 

vanligt att studenterna på något sätt samarbetat med andra studenter, det kan vara 

genom att köpa begagnat, sälja använda böcker, låna av varandra eller tipsa varandra 

om bra sätt att gå tag på kurslitteratur. Kopiering förekommer en del men mest bland 

humanisterna. E-böcker och illegal nedladdning förekommer inte i någon nämnvärd 

utsträckning. Det är relativt vanligt att studenterna får tillgång till, gratis eller mot 

ersättning, material från institutionerna. Det är också vanligt att studenterna väljer att 

inte skaffa viss kurslitteratur alls utan istället förlitar sig på föreläsningsanteckningarna, 

alternativ litteratur osv.  

Deras kontext påverkar mycket vilka sätt studenterna väljer för att söka sig fram till 

och få tag på sin kurslitteratur. En knapp ekonomisk situation kan leda till en större 

användning av biblioteken. Om studenten jobbar vid sidan av studierna är chansen 

större att studenten köper sin kurslitteratur. Om studenten ingår i ett socialt 

sammanhang med andra studenter är det mer troligt att hon/han använder sig av dessa 

kontakter även för att få tag på kurslitteratur.  

Två av de intervjuade studenterna använder sig av universitetsbiblioteket i mycket 

hög grad för att få tag på kurslitteratur, två knappast alls. Även användningen av 

biblioteket beror på kontexten men även på inställningen till biblioteket. 

Biblioteksrädsla och dåligt bemötande från bibliotekarier kan sannolikt innebära att 

studenten använder sitt universitetsbibliotek väldigt lite eller inte alls för att få tag på 

kurslitteratur. De studenter som använder biblioteket mycket är väl insatta i 

bibliotekskatalog, kösystem och liknande och är villiga att anstränga sig (och vänta) för 

att få tag på kurslitteraturen. Det är också vanligt att studenter använder andra bibliotek 

utanför universitetet, som Riksdagsbiblioteket och folkbibliotek. Det är möjligt för 

studenterna att använda sig av universitetsbiblioteket som en huvudstrategi för att få tag 

på kurslitteratur men det fungerar bara om ett fåtal studenter gör detta (beroende på att 

biblioteket bara har ett fåtal exemplar).  

På något sätt har alla de intervjuade studenternas kurslitteraturbeteende förändrats 

den innevarande terminen jämfört med de allra första terminerna. Sedan är det svårt att 

säga vad som beror på att studenten faktiskt har skaffat sig erfarenheter och förändrat 

sitt kurslitteraturbeteende och att den personliga kontexten och/eller ämnets karaktär 

ändrats nu jämfört med då. Men samtliga studenter ger uttryck för en självsäkerhet i sitt 

kurslitteraturbeteende som verkar ha växt fram på vägen. De har hittat sina 

huvudstrategier för att få tag på kurslitteratur som de fortsätter att hålla sig till om det är 

möjligt.  
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8. Sammanfattning 
   

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka strategier sex studenter vid Stockholms 

universitet som redan läst ett antal terminer på universitetet använder sig av för att söka 

sig fram till och få tag på sin kurslitteratur samt hur de utnyttjar (eller inte utnyttjar) 

universitetsbiblioteket i denna process. De frågeställningar jag utgått från är: Vilka 

strategier använder sig studenterna av för att söka sig fram till och skaffa sin 

kurslitteratur? Hur påverkas de av sin kontext? Använder de sig av sitt 

universitetsbibliotek för att söka sig fram till och skaffa sin kurslitteratur och i så fall 

hur? Har studenternas kurslitteraturbeteende förändrats nu jämfört med när de var 

förstaårsstudenter? 

Uppsatsen börjar med att teckna en bakgrund genom att redovisa några 

undersökningar som belyser högskolestudenters ekonomiska situation, som för många 

är ganska ansträngd, och så komplett som möjligt gå igenom olika sätt studenterna kan 

använda sig av för att få tag på sin kurslitteratur både i närheten av sitt 

universitetsområde och utanför. I avsnittet tidigare forskning och litteratur redovisas två 

enkätundersökningar, en amerikansk och en svensk, som har undersökt hur studenter på 

högskolenivå fått tag på sin kurslitteratur. Här går jag också igenom ett antal rapporter 

och undersökningar som tar upp kurslitteraturen med utgångspunkt från biblioteken och 

deras kurslitteraturservice till studenterna samt kurslitteratur som e-böcker. Jag 

redovisar även en debatt på nyhetssajten Newsmill som handlade om illegal 

nedladdning av kurslitteratur.  

Tom Wilsons modell över informationsbeteende (1997) presenteras. Modellen är 

konstruerad som ett flödesdiagram där individens informationsbeteende klarläggs i olika 

aktiviteter och processer. Centralt i modellen är activating mechanisms, som avgör om 

informationssökningsprocessen ska påbörjas/fortsätta eller avbrytas, och intervening 

variables, som fokuserar på de olika sorters barriärer som kan uppstå för individen i 

informationssökningsprocessen. Modellen utmynnar i ett informationssökningsbeteende 

(information seeking behaviour) och i information processing and use. I samband med 

att jag redovisar de olika stegen i Wilsons modell försöker jag också genom exempel 

visa hur dessa kan kopplas till uppsatsens ämne.  

I metoddelen motiverar jag varför jag har valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer och hur själva urvalet och intervjuprocessen gått till. Jag har intervjuat sex 

studenter; två ekonomer, två jurister och två humanister. Jag har dessutom intervjuat 

bibliotekarier på Stockholms universitetsbibliotek, Södertörns högskolebibliotek och 

Uppsala universitetsbibliotek. De senare intervjuerna har bara använts i bakgrunden i 

samband med att jag beskriver olika sätt för studenterna att få tag på kurslitteraturen.  

I analysdelen kopplar jag det som framkommit i studentintervjuerna till de olika 

stegen i Wilsons modell. Diskussionen och slutsatserna knyter ihop analysdelen med 

bakgrund och tidigare forskning och litteratur. Slutsatserna är kortfattat: 

 

- att majoriteten av studenterna köper åtminstone en del av kurslitteraturen men 

att de även kompletterar med andra sätt att få tag på den (alternativt struntar i att 

skaffa viss kurslitteratur)  

- att deras kontext (speciellt den ekonomiska) är avgörande för vilka sätt de 

använder sig av för att söka sig fram till och få tag på kurslitteraturen 

- att det varierar mycket i vilken grad studenterna använder sig av sitt 

universitetsbibliotek och att detta är beroende av deras kontext och deras 

intställning till universitetsbiblioteket 
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- att det är möjligt (för ett fåtal studenter) att använda sig av biblioteket som en 

huvudstrategi för att få tag på kurslitteratur 

- att studenterna förändrar sitt kurslitteraturbeteende, åtminstone i någon mån, i 

takt med att de skaffar sig erfarenheter av att söka sig fram till och få tag på sin 

kurslitteratur och att det är vanligt att de hittar huvudstrategier som de sedan 

håller fast vid.  
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Bilaga 1, intervjumall studenter 
 

 

Kurslitteraturbeteende, allmänt 
 

1. Har du läst något på universitet innan du började läsa på XXX-utbildningen? 

Har sätten/sättet du skaffar kurslitteratur på förändrats nu jämfört med dina 

första terminer på universitetet? I så fall, på vilket sätt?  

  

2. När brukar du skaffa din kurslitteratur under terminens gång (långt innan, strax 

innan, i samband med eller efter det att kursen börjat)? Vad är det som avgör när 

du sätter igång att försöka få tag på kurslitteratur, vad brukar vara den utlösande 

faktorn? Har detta förändrats jämfört med dina första terminer?  

 

3. Hur brukar du gå tillväga rent konkret när du ska försöka få tag på kurslitteratur 

till en kurs, hur börjar du? (t.ex. går först till studentbokhandeln och ser vad 

böckerna kostar där)  

 

4. Brukar du skaffa alla böcker/artiklar som står på kurslitteraturlistan? Om inte, 

vad är det som avgör om du skaffar böckerna/artiklarna eller inte? 

 

5. Har du studiemedel? Om ja, anser du att studiemedlet räcker för att finansiera 

inköpen av kurslitteratur för en termin? 

 

6. Om du arbetar vid sidan av studierna, påverkar detta på vilka sätt du skaffar 

kurslitteratur?  

 

Köpa kurslitteratur 
 

7. Har du köpt merparten av din kurslitteratur under terminen? Tidigare terminer?  

 

8. Vad är det som avgör om du köper en bok eller skaffar den på andra sätt?  

 

9. Anser du att du har råd att köpa all kurslitteratur på listan för en termin? Var 

hamnar kurslitteraturen bland dina ekonomiska prioriteringar (t.ex. efter hyra 

men före nöjen)? 

 

10. Brukar du köpa din kurslitteratur i vanliga bokhandeln eller internetbokhandeln 

eller både och? Vad är det som avgör var du köper böckerna? Fördelar/nackdelar 

att köpa böcker i vanlig bokhandel jämfört med internetbokhandel?  
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Studentsamarbeten 
 

11. Utifrån dina erfarenheter som student, är det vanligt att studenter pratar med 

varandra om kurslitteratur och hur man ska få tag på denna? Anser du att det är 

vanligt att studenterna på kursen samarbetar med varandra för att få tag på 

kurslitteraturen? I så fall hur? 

 

12. Har du någon gång denna termin eller tidigare terminer köpt en kurslitteraturbok 

begagnat? Vart köpte du den och hur fick du reda på att den gick att köpa?  

 

13. Har du denna termin eller tidigare terminer någon gång lånat kursböcker av en 

kurskamrat eller student som tidigare gått kursen? Hur kom du i så fall i kontakt 

med denna person?  

 

Låna kurslitteratur på bibliotek 
 

14. Har du någon gång eller flera gånger denna termin besökt universitetsbiblioteket 

för att få tag på kurslitteratur? Tidigare terminer? (Om nej, gå direkt till fråga 

20) 

 

15. Om du besökt biblioteket den här terminen, hittade du den/de kursböcker/artiklar 

som du letade efter? Hur hittade du dessa (t.ex sökte själv i katalogen, sökte 

direkt på hyllan, tog hjälp av bibliotekarie)?  

 

16. Ett problem för många universitets- och högskolebibliotek är att det är ett stort 

svinn på kursböcker. Utifrån dina erfarenheter som student, vad tror du att detta 

beror på? Har det denna termin eller tidigare terminer hänt dig att en kursbok 

enligt katalogen/bibliotekarie ska stå på hyllan men inte gjorde det? Vad gjorde 

du i så fall då?  

 

17. Är du nöjd med den kurslitteraturservice du fått på ditt universitetsbibliotek? 

Vad tycker du är bra och mindre bra? Är det något du saknar, i så fall vad?  

 

18. Har du sökt efter artiklar som ingår i litteraturlistan på biblioteket?  

Om ja, vad är din erfarenhet av detta?  

 

19. Finns det någon speciell anledning till att du inte besökt universitetsbiblioteket 

för att få tag på kurslitteratur?  

 

20. Har du någon gång denna termin eller tidigare terminer använt dig av ett 

folkbibliotek för att få tag på kurslitteratur? Vad är i så fall dina erfarenheter av 

detta? Varför valde du detta alternativ framför universitetsbiblioteket?  

 

E-böcker som kurslitteratur 
 

21. Har du någon gång under dina studier på universitetet haft kurslitteratur som 

funnits som e-bok (om nej, gå direkt till fråga 23)? Vad är i så fall dina 

erfarenheter av detta? Hur fick du reda på att boken fanns som e-bok?  
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22. Känner du till att det finns e-böcker? Vad är i så fall din uppfattning om e-

böcker? 

 

23. Om kurslitteratur fanns mer som e-böcker, tror du att du skulle utnyttja det då?  

 

 

 

Kopiera/ladda ner kurslitteratur 
 

24. Har du kopierat kurslitteratur den här terminen eller tidigare terminer? Vad är 

dina erfarenheter av detta? Anser du att det är vanligt att studenter kopierar upp 

sin kurslitteratur?  

 

25. Har du någon gång laddat ner kurslitteratur från webben? Vad är i så fall dina 

erfarenheter av detta? Om inte, känner du till att det finns sajter där man kan 

ladda ner kurslitteratur illegalt (t.ex. Studentbay)? Om du känner till det, vad är 

din åsikt om detta? 

 

Övriga sätt/klara sig utan 
 

26. Har du denna termin eller tidigare terminer skaffat kurslitteratur på något annat 

sätt än de vi har gått igenom? 

 

27. Har du någon gång försökt klara en kurs utan att skaffa dig kurslitteraturen på 

listan (helt eller delvis)? Hur gjorde du istället?  

 

28.  Om du skulle få önska helt fritt, har du några önskemål om hur det skulle se ut 

med kurslitteraturen på framtida kurser som du läser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Bilaga 2, intervjumall bibliotekarier 

 
Introduktion 

 
1. Kan du kortfattat beskriva hur xxx-biblioteket är organiserat? 

 

2. Hur länge har du själv arbetat på xxx- biblioteket, vad är ditt ansvarsområde?  

 

Om biblioteket och kurslitteratur, allmänt 

 
3. Inom vilka ämnen har ni kurslitteratur här på xxx-biblioteket?  

 

4. Hur fungerar samarbetet med institutionerna när det gäller kurslitteraturen, hur 

går det tillexempel till när(om) ni får kurslitteraturlistorna (eller sköts detta via 

kurslitteraturdatabasen)? Får ni för det mesta reda på ändringar i 

kurslitteraturlistan i tid eller händer det ofta att ni får reda på dem först i 

efterhand? 

 

5. Har ni något samarbete med universitetsbokhandeln? 

 

6. Hur många ex köper ni in av varje kursbok? Vad är det som avgör hur många ex 

ni köper in, vilka parametrar? Köper ni in referenslitteratur och i så fall hur 

många? 

 

7. Varför är kurslitteraturen placerad som den är i biblioteket? 

 

8. Vad har ni för lånevillkor för studenterna när det gäller kurslitteratur?  

 

9. Uppfattar du att det är vanligt att studenter kommer till biblioteket för 

kurslitteraturens skull? Har de mycket frågor kring detta? Vad brukar de fråga? 

 

10. Har ni några problem med svinn när det gäller kurslitteratur? Hur stöldskyddar 

ni era böcker? 

 

11. När gallras gamla upplagor? Sker detta fortlöpande, i så fall enligt vilka 

principer (t.ex. inaktuella upplagor gallras)? 

 

12. Artiklar som ingår som kurslitteratur. Finns det några speciella problem kring 

detta? Vad händer till exempel om ni inte har prenumeration på tidskriften i 

fråga? 

 

13. Finns det några siffror på hur stor del av utlånen på biblioteket som är 

kurslitteratur? Hur stor del av budgeten som går åt till att köpa in kurslitteratur? 
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Övrigt 

 
14. Vad är din egen syn på huruvida det är ett universitets/högskolebiblioteks 

uppgift att tillhandahålla kurslitteratur eller inte? 

 

15. Har ni kurslitteratur som e-böcker? Om ja, anser du att detta är vanligt? För 

några år sedan verkar det ha varit en allmän spridd uppfattning inom 

högskolebiblioteksvärlden att e-böcker skulle ta över helt som kurslitteratur. Det 

verkar inte riktigt har blivit så. Håller du med om detta och i så fall varför tror 

du att det blivit så?  

 

16. Anser du att er kurslitteraturservice är tillfredsställande i dagsläget? Dels utifrån 

studenternas perspektiv, dels utifrån bibliotekets eget perspektiv.  

 

17. Går det att se någon förändring i vad studenterna efterfrågar och hur de använder 

sig av bibliotekets tjänster vad gäller kurslitteratur de senaste åren? 

 

18. Ingår ni i några samarbeten med andra bibliotek i frågor som rör kurslitteratur? 

Centralt? Saker på gång? 

 

19. Om du skulle få sia om framtiden, hur ser det ut med kurslitteratur på 

högskolebiblioteken om sisådär fem år? Tio år? 

 
 

 


