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1. INLEDNING 

Under de senaste åren har det blivit allt mer vanligt för högskole- och universitetsbibliotek 
att tillhandahålla en större mängd böcker i elektroniskt format (Miller & Pellen 2009, 
s.193) (härefter benämnda e-böcker). Då e-böcker på många sätt skiljer sig från tryckta 
böcker medför den ökade hanteringen av e-böcker att bibliotek hamnar inför nya 
utmaningar. Utmaningarna är många, men denna studie syftar endast till att fokusera kring 
en viss aspekt. Det finns i nuläget många olika leverantörer av e-böcker och dessa 
leverantörer har olika lösningar på hur de tillhandahåller och säljer sina e-böcker. 
(Vasileiou, Hartley & Rowley 2009, s. 187). Då dessa försäljningssätt i hög grad kan antas 
påverka biblioteken och dess bestånd har jag valt att lägga min uppsats fokus mot att belysa 
hur leverantörernas försäljningssätt av e-böcker påverkar det digitala urvalsarbetet på 
högskole- och universitetsbibliotek. Anledningen till denna fokusering är att ämnet är 
aktuellt och enligt mig är i behov av att utforskas vidare. 
 
För att möjliggöra forskning inom uppsatsens ramar har jag valt att avgränsa mitt ämne till 
att endast fokusera på högskole- och universitetsbibliotek i Sverige. Min studie har som 
mål att utöka kunskapen om relationen mellan högskole/universitets-bibliotek och de 
utbudsmodeller som olika e-boksleverantörer erbjuder. För att kunna nå detta mål kommer 
jag i uppsatsens första del att beskriva e-bokens utveckling, utbredning samt vilka kvalitéer 
och begränsningar som detta digitala format rymmer. Syftet med denna beskrivning är att 
försöka bringa en större insikt i vilken kontext som e-boken befinner sig i.  

1.1  BAKGRUND 

År 1971 startade Michael Hart ett projekt som gick under namnet Projekt Gutenberg. 
Målsättningen med projektet var att för allmänhetens intresse försöka digitalisera så många 
böcker som möjligt av de böcker som fanns bevarade på bibliotek. Hart började med att 
själv skriva av böckerna till sin dator, men i samband med att Internet blev mer och mer 
populärt under 1990 talet fick han sedan hjälp av andra frivilliga entusiaster. Projekt 
Gutenberg räknas som det äldsta digitala biblioteket och innehåller idag mer än 25 000 fritt 
tillgängliggjorda böcker. (Lebert, Marie, 2008).  

Bland de första leverantörerna som kom ut på e-boksmarkanden var Ebrary. Idén till 
Ebrary startade år 1990 med att Christopher Warnock som studerade vid Utah sökte 
information till ett projekt som han genomförde. Projektet handlade om att utveckla en 
cykelmodell, men Warnock fick stora problem då den information han behövde fanns 
utspridd över hela biblioteket. I samband med Warnocks förtvivlade kamp att finna den 
information han sökte slogs han av visionen om hur bra det vore om man kunde få tillgång 
till all sorts information från ett ställe. Då de flesta förläggare i samband med 
tryckprocessen använde sig av filformatet PDF insåg Warnocks att detta format vore det 
mest ekonomiska sättet att utgå ifrån. 1999 var året som Ebrary började söka 
samarbetspartners bland olika bokförläggare vilket resulterade i att de år 2001 kunde 
komma ut med en databas med cirka 300 e-boktitlar. De utbudsmodeller som Ebrary har 
valt att sälja sina e-böcker på har varierat under åren, i nuläget handlar det vanligtvis om att 
biblioteken köper e-böckerna eller prenumererar på dem. (Miller & Pellen 2009, s. 54-55). 
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Ebrary har sedan år 1999 fortsatt att växa och har nu över 46 000 titlar. (Vasileiou, Hartley 
& Rowley 2009, s.184) 

1.1.1 E-BOKEN  

E-böcker är ett format som på många sätt skiljer sig från tryckta böcker, men de båda 
formaten har även mycket gemensamt. För att få en djupare inblick i den kontext som e-
boken befinner sig i är det därför av värde att bena ut några av de mest centrala möjligheter 
och begränsningar som e-boken rymmer i jämförelse med tryckta böcker. 

James Andrew Buczynski (2005, s. 37-53) belyser i sin artikel Debunking the Computer 
Science Digital Library: Lessons Learned in Collection Development at Seneca College of 
Applied Arts & technology några av de mest relevanta fördelarna med e-böcker i jämförelse 
med tryckta böcker. Fördelar som lyfts fram är e-bokens tillgänglighet. E-boken kan 
nämligen läsas dygnet runt oavsett var i världen man befinner sig, förutsatt att man har 
tillgång till dator med uppkoppling mot Internet. E-boken möjliggör även ett samtidigt 
användande av olika läsare, vilket är möjligt tack vare att e-boken inte blir utlånad när 
någon läser i den. E-boken blir i jämförelse med den tryckta boken varken utsliten, stulen 
eller borttappad. Det ges även möjlighet att göra digitala understrykningar i e-boken utan 
att boken skadas. Andra direkta fördelar för bibliotek att tillhandahålla e-böcker lyfter 
Steve Sharp och Sarah Thompson fram i sin artikel (2009, s. 138) E-books in academic 
libraries: lessons learned and new challenges. Där beskrivs fördelen med att e-böcker inte 
tar någon fysisk plats för biblioteken, vilket kan underlätta för bibliotek som har platsbrist. 
Dessutom möjliggör e-böckerna fulltextsökningar för användaren. Mats Cavallin (2002, 
s.11) belyser ytterliggare en fördel i sin artikel e-bokens lov. Han beskriver hur Ebrary på 
en gång tillgängliggjorde 2000 e-böcker för ett bibliotek via katalogposter som skickades 
över. Hade inköpet däremot rört sig om 2000 trycka böcker hade böckerna ”med avsevärd 
möda fått packas upp, kontrolleras, katalogiseras, etiketteras och placerats på hyllor.”. 

E-böcker har emellertid inte bara fördelar i jämförelse med de tryckta böckerna. En 
invändning är att e-boken upplevs jobbig att läsa då skärmen som visar texten ofta lyser 
användaren i ögonen. Detta gör att många användare känner att det blir problematiskt att 
läsa en längre tid ur en e-bok. (Shelburne 2009, s. 64). Andra problem som brukar nämnas 
är att det traditionella bokformatet har flera fördelar som man går miste om i samband med 
läsandet av en e-bok. Det är till exempel lätt att bilda sig en uppfattning kring den tryckta 
bokens omfång (Cavallin, 2001, s.13-14).  

Användningsområdet kring e-böcker skiljer sig på flera sätt från de tryckta verken (Bennett 
& Landoni 2005, s. 14). Men vilken roll får då e-boken i Sveriges högskole- och 
universitetsbibliotek? Detta tar jag upp i följande kapitel. 

1.1.2 E-BOKSTITLAR PÅ FORSKNINGSBIBLIOTEK 

På uppdrag av Kungliga biblioteket gjorde Kulturrådet en utredning kring hur 
mediebestånd, låneverksamhet m.m. såg ut på Sveriges forskningsbibliotek under året 
2008. Statistiken visar att under detta år så var antalet nedladdningar av e-böcker 4,2 
miljoner, medan utlånen av tryckta böcker var 3,2 miljoner Statistiska centralbyrån (2009, 
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s. 3) Dessa siffror belyser att e-böcker har fått en mycket framträdande roll på 
forskningsbiblioteken. Utöver detta belyser utredningen (s. 12) att ”[a]v 39 
högskolebibliotek har 33 stycken ett bestånd av e-böcker. Av dessa 33 redovisar 31 
högskolebibliotek en ökning av antal e-boktitlar under 2008.”.  

Statistiken visar även att nedladdningen av fulltextdokument från e-böcker vid 
forskningsbiblioteken har ökat avsevärt under de senast åren. (s. 12) ”År 2008 laddades 
cirka 4,2 miljoner fulltextdokument ned från e-böcker (2007: 2,9 miljoner, 2006: cirka 1,3 
miljoner, 2005: 647 000, 2004: 400 000, 2003: 80 000).”  

1.2 UTBUDSMODELLER 

Under en pilotstudie som jag genomförde innan uppsatsens början samtalade jag med 
bibliotekarier som är ansvariga för inköp och distribuering av sitt biblioteks e-böcker. I 
samtalen tog bibliotekarierna upp att det råder stora skillnader i hur leverantörerna av e-
böcker väljer att sälja sina e-böcker till bibliotek. Det framkom att det finns minst tre 
vanligt förekommande sätt som försäljare av e-böcker väljer att använda sig av. Det kan 
finnas fler utbudsmodeller som jag ännu inte känner till, men dessa tre nedan nämnda 
modeller är enligt min pilotstudie och enligt Vasileiou, Hartley & Rowley (2009, s. 184) 
förekommande utbudsmodeller. 

1. Inköp på titelnivå: Bibliotek ges ofta möjligheten av olika e-bokleverantörer att 
införskaffa tillgång till e-böcker styckvis. Detta gör att bibliotek på titelnivå kan välja ut 
vilka e-böcker som de anser att biblioteket bör införskaffa access till. Detta kan göras 
genom att biblioteket ”köper loss” e-böckerna och därmed får tillgång till dem permanent, 
vilket innebär att biblioteket alltid har access till e-boken via e-boksleverantören. Det är 
även förekommande att biblioteken väljer att prenumerera på e-böcker, vilket innebär att 
biblioteken betalar en återkommande årlig avgift för de e-böcker som de vill ha tillgång till. 
Om biblioteket slutar att betala denna avgift resulterar det i att e-böckerna inte längre är 
tillgängliga för biblioteket.  

2. Inköp av e-bokspaket: Olika förlag väljer i många fall att låta sina e-böcker säljas via 
aggregatorer. Aggregatorerna fungerar som en mellanhand och kan erbjuda flera olika 
förlags e-böcker samtidigt. Emellertid är dessa e-böcker ofta belagda med strikta 
restriktioner kring hur de får användas. Ett vanligt försäljningssätt från aggregatorernas sida 
är att de buntar ihop sina e-böcker och säljer dem i stora paket (Big deals), vilket innebär att 
biblioteket inte exakt kan välja vilka böcker som skall köpas in. Bibliotekets enda möjlighet 
till urval kring verken är att ta ställning till om de ska köpa in hela paket eller avstå helt 
(Lee & Boyle 2004, s. 64). 
 
3. Användarstyrt förvärv: Ytterliggare ett sätt som e-böcker kan säljas på kallas Demand 
driven Acquisition (även benämnd Patron driven Acquisition). Aggregatorer som använder 
sig av denna utbudsmodell är till exempel Netlibrary och Ebook library (EBL). Demand 
driven Acquisition är användarstyrd och bygger på att biblioteken endast betalar för de e-
böcker som används. Biblioteket inleder med att skapa en profil som reglerar vilka 
ämnesområden som biblioteket ska ha tillgång till. Därefter får biblioteket tillgång till en 
avsevärd stor mängd e-böcker inom valda ämnesområden. Aggregatorn Netlibrary kan till 
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exempel ge tillgång till mer än 120 000 e-böcker som görs sökbara via bifogade MARC-
poster och som laddas in i bibliotekets beståndsdatabas (Netlibrary, 2006). Hos Ebook 
library registreras ett lån (Short-term Loan ) när någon av de valda e-böckerna har används 
i mer än fem minuter. Dessa lån innebär att biblioteket får betala en mindre avgift. Den 
fjärde gången som ett kortare lån inträffar på en specifik e-bok görs, för bibliotekets 
räkning, ett automatiskt inköp av e-boken. (Ebook Library, 2009). Hos Netlibrary görs det 
automatiska e-boksinköpet vid andra tillfället som en specifik e-bok används (Netlibrary, 
2006). Detta försäljningssätt gör således att biblioteken endast betalar för de verk som 
används. Modellen lämnar till stor del över urvalsarbetet till bibliotekets användare. 

När det gäller biblioteks inköp av tryckta böcker förekommer det lite olika strategier kring 
hur dessa böcker köps in. Det som tycks vara regel bland dessa inköpssätt är att biblioteken 
köper in böckerna styckvis efter sina specifika önskemål (Disher 2007, s. 102-104). 
Följaktligen finner vi att det tycks finnas en markant skillnad mellan hur trycka böcker och 
e-böcker köps in med avseende på utbudsmodell 2 och 3. 

1.3 BEGREPP 

För att bringa tydlighet i de begrepp som jag använder i min studie har jag valt att beskriva 
de vanligaste begreppen här. 

Aggregator:  
E-boksaggregatorer är företag som köper in e-böcker från olika förlag och som sedan säljer 
vidare e-böckerna till bland annat bibliotek. Biblioteken får tillgång till e-böckerna via en 
plattform som aggregatorerna tillhandahåller och utvecklar. Olika e-boksaggregatorer har 
olika försäljningssätt och erbjuder olika villkor kring hur e-böckerna får användas. Exempel 
på e-boksaggregatorer är Dawsonera, Ebook Library (EBL), Ebrary och NetLibrary. 
(Vasileiou, Hartley & Rowley 2009, s. 175-179). 
 
E-bok:  
Det finns många skilda sätt som e-böcker definieras på. Mitt eget användande av begreppet 
utgår från Lee & Boyle (2004, s. 50) definition ”An e-book is an electronic representation 
of a book, usually a parallel publication of a print copy, but occasionally ‘born digital’”. 
Det finns även ett värde att belysa att e-boken inte är bunden till ett specifikt medium på det 
sätt som tryckta böcker är, det vill säga papper (Andersson 2004, s. 31). Detta innebär att 
medan tryckta böcker alltid består av både text och papper består e-boken av text som kan 
uppenbara sig i olika medium, exempelvis datorer, mobiltelefoner och e-bokläsare. Jag 
utgår från definitionen av e-bok som text (innehåll) sparad i någon form av mjukvara 
(digitalt format). Denna text kan därefter uppenbaras i för användaren önskvärt medium, 
som till exempel en datorskärm. 

E-bokläsare: 
En e-bokläsare (ofta benämnd läsplatta) är en form av handdator som är utformad för att 
kunna visualisera en e-bok på ett för användaren behagligt och funktionellt sätt. Trots att e-
bokläsaren kan lagra tusentals elektroniska böcker i sitt interminne är den ofta inte större än 
en tunnare pocketbok. Vanligtvis utformas även e-bokläsaren till att påminna om en vanlig 
bok (Cavallin 2002, s. 12-13). Vanligtvis använder sig dessa e-bokläsare av ett ”elektriskt 
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bläck” som kallas e-ink. E-ink är en teknik som innebär att läsbar text byggs upp genom att 
massvis av svarta och vita partiklar, som finns i en tunn plastfilm, dras upp till plastfilmens 
yta genom olika elektroniska laddningar. Detta innebär att en skärm som använder sig av e-
ink inte behöver lysa mot användaren, så som vanliga skärmar gör, vilket i sin tur resulterar 
i en behagligare läsupplevelse. (E Ink Corporation 2008). 

Konsortium: 
Wilkinson och Lewis (2003, s. 51) skriver att konsortium inom biblioteksvärlden är en 
sammanslutning av bibliotek som tillsammans jobbar för att uppnå gemensamma mål, som 
exempelvis kan vara att köpa in sitt material tillsammans. Ett sådant samarbete gör att 
biblioteken ofta kan förhandla fram inköp av elektroniska resurser till ett reducerat pris 
samt möjliggöra att biblioteken får en större åtkomst till leverantörernas material. 
Samarbeten mellan biblioteken kan däremot innebära att bibliotek ibland behöver vara med 
och betala för titlar som de redan har eller inte är intresserade av. 

1.4 PROBLEMBESKRIVNING 

E-böckernas roll på svenska högskole- och universitetsbibliotek har blivit mer och mer 
framträdande (Statistiska centralbyrån 2009, s. 3) och som Andreas Andersson (2004, s. 3) 
belyser anses det vara av stor vikt för bibliotek att hitta bra sätt att kunna hantera dessa e-
böcker på, speciellt nu när e-böckerna antas vara här för att stanna. Därför anser jag att det 
är av stort intresse för biblioteks- och informationsvetenskapen att undersöka hur e-böcker 
påverkar högskole- och universitetsbiblioteken. Infallsvinklarna på hur e-böcker påverkar 
högskole- och universitetsbiblioteken kan givetvis vara många, men en aspekt som jag 
anser vara av stor relevans för biblioteken är att försöka belysa på vilket sätt biblioteks 
urvalsarbete kring e-böcker påverkas av de utbudsmodeller som försäljare av e-böcker 
erbjuder samt att försöka belysa vilka konsekvenser dessa utbudsmodeller kan bära med sig 
för bibliotek.  
 
För att kunna svara på hur e-boken påverkar urvalsprocessen är det av vikt att sätta in 
frågan i den övergripande kontext som urvalsprocessen befinner sig i. Edward Evans (1987, 
s. 18) har gjort en modell som skildrar beståndsutvecklingsprocessen på bibliotek, inom 
denna modell finner vi de olika delar som biblioteks beståndsutveckling är uppbyggd av. I 
modellen, som beskrivs närmare i teoriavsnittet, kan vi se hur urvalet (selection) befinner 
sig i relation till beståndsutvecklingens övriga delar. Evans modell är formad som en cirkel 
vilket visar att collection development är en ständigt pågående process inom bibliotekens 
verksamhet. Modellen kan med fördel användas inom alla typer av bibliotek för att bringa 
en överblick kring den process som collection development innefattar. (Andrade & 
Vergueiro, 1996). Värt att nämna är att denna modell gjordes under en tid då elektroniska 
böcker ännu inte var att räkna med. Problemet som det för med sig är att modellen 
eventuellt inte längre korresponderar med den aktivitet som råder ute på biblioteken, med 
avseende på e-böcker. Inköp av e-böcker kanske inte stämmer med bibliotekens 
traditionella bild kring hur beståndsutveckling går till. 

För att utreda frågan om vilka konsekvenser ett förändrat urvalsarbete kan tänkas generera 
kommer uppsatsens resultat att behöva speglas i ljuset av de skillnader som finns i 
bibliotekens urvalsarbete av tryckta och digitala böcker. Det är därför av vikt att försöka 
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reda ut de övergripande skillnader som finns inom urvalsarbetet mellan tryckta och digitala 
verk, vilket kommer att göras under uppsatsens teoriavsnitt. Dessutom kommer resultaten 
att sättas i relation till Evans beståndsutvecklingsmodell för att jag ska kunna belysa vilka 
konsekvenser som ett förändrat urvalsarbete kan bära med sig. 

När högskole- och universitetsbiblioteken köper in sina e-böcker på ett sätt som skiljer sig 
från det traditionella inköpssättet uppstår en viss problematik. Problematiken är att 
bibliotekarierna tycks ha svårare att detaljerat välja vilka verk som skall köpas in till 
biblioteken, vilket resulterar i att urvalsarbetet tenderar att läggas över i antingen 
kommersiella företags händer via paketinköp (Andersson 2004, s. 58-59) eller lämnas över 
i användarnas händer via användarstyrda förvärvsmodeller. (Vasileiou, Hartley & Rowley 
2009, s. 183-184). 

Denna studie ämnar därför undersöka hur de tidigare nämnda utbudsmodeller av e-böcker 
kan tänkas påverka bibliotekets urvalsprocess. Det påpekas dessutom från flera håll att e-
boksmarknaden är mycket snårig för biblioteken, vilket resulterar i att det är svårt för 
biblioteken att veta hur de ska förhålla sig till de olika utbudsmodeller som erbjuds 
(Mikkonen 2006, s. 7). Genom att uppsatsen har möjlighet att belysa och problematisera 
den aktuella e-boksmarknaden kan den fylla ett mycket aktuellt syfte för både Biblioteks- 
och informationsvetenskapen och biblioteksverksamheten. 

1.5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna kandidatuppsats är att exemplifiera hur det digitala e-boksurvalet på 
högskole- och universitetsbibliotek påverkas av de olika utbudsmodeller som e-
boksförsäljare använder samt att belysa vilka konsekvenser som modellerna genererar för 
biblioteken. 

Frågeställningar 

• Vilka olika utbudsmodeller tillämpar bibliotekarier på högskole- och 
universitetsbibliotek när de köper in e-böcker? 

• Hur resonerar bibliotekarier kring utbudsmodellers påverkan på urvalsarbete och 
beståndsutveckling? 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att inrikta mig på högskole- och universitetsbibliotek i Sverige. Anledningen 
till detta val beror på att dessa akademiska bibliotek ligger i framkant när det gäller e-
boksinköp (Statistiska centralbyrån, 2009, s. 13). En andra anledning till valet av högskole- 
och universitetsbibliotek beror på att jag strax innan uppsatsen hade möjlighet att 
genomföra en pilotstudie på ett universitetsbibliotek. Studien resulterade i att jag fick en 
inblick i universitetsbibliotekets verksamhet samt att jag fick möjlighet att knyta kontakter 
och genomföra en form av testintervju kring bibliotekets inköp av e-böcker. 
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Det finns givetvis många andra aspekter av e-böcker att ta med i denna uppsats så som 
användarundersökningar, studier kring e-boksläsare osv. Dessa områden har jag emellertid 
fått lämna helt för att inte tappa fokus kring mitt valda uppsatsämne samt för att det inte 
ryms inom ramen för denna studies inriktning. 
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2. METOD 

I detta kapitel beskriver jag vilka tillvägagångssätt jag använt för att besvara mina 
frågeställningar. Jag beskriver även vilken påverkan som jag kan ha haft på resultatet samt 
tar upp källkritik och avgränsningar.  

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Jag har valt att söka svar på mitt forskningsproblem genom att genomföra intervjuer med 
bibliotekarier som är ansvariga för inköp och distribuering av e-böcker. Dessa intervjuer 
syftar till att få fram svar på hur biblioteken har valt att resonera kring kandidatuppsatsens 
frågeställningar. Anledningen till att jag har valt att genomföra intervjuer är att intervjuer 
genererar djupgående svar till skillnad från enkäter. Vid intervjuer har jag även möjlighet 
att ställa motfrågor och be om förtydligande om jag inte förstår det som sägs. Jag har valt 
att göra strukturerade intervjuer för att skapa struktur i intervjusituationen samt för att 
underlätta en tematisering vid sammanställandet av intervjusvaren.  
 
För att göra en undersökning som på djupet tränger ned i frågeställningarna har jag valt en 
kvalitativ forskningsansats. Jag är medveten om att jag inte kan utnyttja den kvalitativa 
metod som jag har valt till annat än vad den lämpar sig för. Detta innebär att jag kommer 
att ha svårt att uttala mig om andra bibliotek än de bibliotek jag har studerat. Att dra 
slutsatser om bibliotek i allmänhet blir problematiskt då mitt urval inte med säkerhet 
speglar populationen. Steinar Kvale (2009, s. 98) hävdar att man genom ett fåtal 
intervjuundersökningar ändå kan finna någon sorts ”generell kunskap”. Jag har därför valt 
att försöka tränga ned på djupet i mina frågor genom att intervjua bibliotekarier. 

Karin Widerberg påpekar i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken (2002, s. 44) att det är 
viktigt att sätta sig in i vad som sker ute i det fält som man studerar. För att kunna ställa 
relevanta frågor vid intervjuerna har jag varit tvungen att läsa in mig i tidigare 
undersökningar som har gjorts runt e-böcker. Jag har även fördjupat mig i tidigare 
uppsatser, rapporter och artiklar inom ämnet, detta för att öka min förförståelse. Jag har 
även behövt sätta mig in i den pågående utvecklingen när det gäller e-böcker och den 
teknik som finns i samspel med e-böcker. Detta är viktigt då en större förförståelse 
sannolikt kommer att öka mina möjligheter att kunna ställa relevanta följdfrågor till 
informanterna.  
 
De platser intervjuerna har ägt rum på har bestämts i samråd med mina informanter. 
Intervjuerna har spelats in med anledning av att inspelade intervjuer har den stora fördelen 
att man inte löper risk att missa det som sägs (Kvale 2009, s. 147). En annan fördel med att 
spela in intervjuerna är att man i efterhand har möjligheten att lyssna igenom intervjuerna 
flera gånger. Dessutom kan man även utvärdera sig själv när man senare lyssnar igenom 
intervjuerna. Fördelen med detta är att man kan komma till insikt i hur man själv agerar 
under intervjusituationerna, vilket kan vara av stor vikt inför de intervjuer som man ännu 
inte har hunnit genomföra. Kvale (2009, s. 147) menar att man under en intervju som spelas 
in har möjlighet att helt fokusera på samtalet, man behöver inte oroa sig för att man inte 
skall hinna skriva ned eller komma ihåg det som sägs. Min förförståelse och erfarenhet är 
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att informanter i allmänhet störs mindre av inspelning än om det antecknas under intervjun. 
Man bör dock vara vaksam på att både antecknande eller inspelning under 
intervjusituationen löper en risk att störa det som sägs. Vid varje intervju har jag erbjudit 
möjligheten att föra anteckningar, under eller efter intervjutillfället, istället för att spela in.  
 
Karin Widerberg (2002, s. 30) belyser att om man vill bedriva en trovärdig kvalitativ 
undersökning är det viktigt att man är tydlig med att synliggöra de ställningstaganden och 
den roll man själv kan ha haft på resultatet. Om man inte är tydlig och trovärdig med detta 
sjunker trovärdigheten på de resultat man kommit fram till. Av denna benämnda anledning 
kommer jag därför att belysa min egen påverkan på resultatet. 

Mina fyra intervjuer har tagit mellan 40-50 minuter vardera och en av dem har gjorts via 
telefon. Vid den fjärde intervjun kände jag att svaren hade nått en viss ”mättnad”, det vill 
säga att jag inte längre fick nya infallsvinklar. Då fler intervjuer förmodligen inte skulle 
generera nya aspekter till min uppsats frågeställningar valde att stanna vid fyra stycken 
intervjuer. 

Två intervjuer spelades in, vilket gjorde att jag efteråt kunde göra ordagranna 
transkriberingar från dessa intervjuer. En intervju genomfördes via telefon och en intervju 
förde jag endast anteckningar vid, dessa två intervjuer har jag renskrivit så snart som 
möjligt utifrån de anteckningar jag förde under intervjutillfällena. Anledningen till att jag 
sammanställde alla intervjuer i textformat var för att jag då på ett rättvist sätt skulle kunna 
sammanställa resultaten utifrån de olika intervjuerna. 

Jag har valt att tematisera mina resultat utifrån tre centrala teman som har framkommit från 
det empiriska materialet; e-boksmarknaden, utbudsmodellernas tillämpning samt bestånd 
och urvalsarbete. Att räkna upp svaren på alla enskilda intervjufrågor skulle bli allt för 
tröttsamt för läsaren. Dessutom gör en tematisering av resultaten att det är lättare att få en 
överblick kring de resultat som har kommit fram vid intervjuerna (Widerberg 2002, s. 144-
145). 

När jag har letat efter tidigare forskning och teorier har jag lyft fram litteratur som anknyter 
till mitt forskningsproblem. Jag har främst sökt i olika databaser och valt ut litteratur som 
jag anser är relevant för min studie. Utöver den normalt källkritiska hållningen är jag 
medveten om att min uppsats rör ett område som i nuläget är under stor utveckling. Då 
äldre undersökningar tenderar att mycket fort bli inaktuella eller rent av missvisande har jag 
valt ut relativt nyproducerat material. Jag har även i så stor utsträckning som möjligt använt 
mig av granskade artiklar och litteratur skriven av välkända författare. Den tidigare 
forskning och de teorier jag belyser kommer att fungera som grund när jag analyserar mina 
intervjuresultat.  
 
De intervjuer som spelades in genererade något mer text under transkriberingen än de 
intervjuer som jag genomfördes med hjälp av anteckningar. Att de intervjuer som inte 
spelades in gav upphov till något kortare svar upplever jag inte som ett problem. 
Anledningen till det är att jag med hjälp av mina anteckningar kunde sammanställa 
intervjuerna direkt efter att de hade genomförts. Även om jag inte fick ihop lika långa svar 
som de inspelade intervjuerna genererade är jag övertygad om att det viktigaste som blev 



 10

sagt blev antecknat och därmed uppskrivet efteråt. För att minska min egen påverkan på 
intervjusvaren har jag även försökt ställa frågor som inte är ledande. Då jag är ensam 
författare har jag behövt vara extra medveten om risken att jag kan missa information som 
mina informanter försöker förmedla samt att jag kan feltolka dem (Kvale 2009, s. 188). 

2.2 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att inte riskera att mina informanter ändrar sina svar utifrån vetskapen att de i efterhand 
kan bli synade av kollegor har jag valt att avidentifiera dem. Bibliotekarierna har blivit 
informerade om att intervjuerna är konfidentiella och att de när som helst har möjlighet att 
avbryta intervjun. Att bibliotekarierna avidentifieras meddelade jag i det introduktionsbrev 
som skickades ut (se bilaga 2). Under intervjuerna poängterade jag också för informanterna 
att de även efter intervjun har möjlighet att kontakta mig om de inte vill vara med i studien 
eller om de vill förtydliga något om det som de berättade.  
 
De olika biblioteken har i efterhand fått beteckningen A, B, C och D. Bibliotekarierna har 
fått fiktiva namn med samma begynnelsebokstav som biblioteket de arbetar på; Adam, 
Bertil, Cecilia och Diana. Anledningen till att jag har valt att särskilja de olika biblioteken 
är att läsaren skall ha möjlighet att kunna särskilja de olika bibliotekariernas svar och 
bibliotekens arbetsmetoder. Jag har även undvikit att nämna beståndssiffror som kan 
härleda till ett visst bibliotek och därigenom till en ansvarig bibliotekarie. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning som anknyter till mina 
forskningsfrågor. Den tidigare forskning som jag belyser handlar om e-bokens förhållande 
till den tryckta boken, hur formaten skiljer sig åt och vad de har gemensamt. Den tidigare 
forskningen belyser även e-boksmarknaden, hur e-böcker säljs och vilka restriktioner som 
förekommer. 
 
Andreas Andersson skrev 2004 en magisteruppsats med rubriken E-böcker och bibliotek: 
En diskussion kring den digitala beståndsutvecklingens möte med en gryende e-
boksmarknad. I denna uppsats belyser Andersson hur e-böcker fungerar samt hur de skiljer 
sig från tryckta böcker. Utöver detta går han igenom hur den då samtida marknaden med e-
böcker ser ut i samspel med bibliotek. Bibliotekens digitala beståndsutveckling brottas 
enligt Andersson med att e-boksmarkanden är mycket trasslig. Andersson menar att eboks-
markanden framförallt är traslig för att det finns många olika aktörer med kommersiella 
intressen. Dessa aktörer samarbetar ibland mellan varandra och ibland försöker de 
konkurrera ut varandra. Aktörerna är framförallt olika aggregatorer och förlag. De olika 
aktörerna erbjuder i sin tur olika lösningar till biblioteken på hur e-böcker levereras, hur de 
säljs, hur de kan används, hur de köps in osv. Detta resulterar i att biblioteken hamnar i en 
mycket komplex och svårstrukturerad situation (s. 49-59). 

Andersson (2004, s. 64) kommer fram till att bibliotekens digitala beståndsutveckling står 
inför en fara som handlar om att biblioteken tenderar att tappa inflytande inom vissa 
domäner. Domäner som de tidigare har haft full kontroll över. En av dessa domäner är 
bibliotekens möjlighet till urval av litteratur. Anledningen till att de tappar förmåga till 
urval är för att e-böcker ofta säljs i stora paket, såkallade ”big deals”. Dessa paket med e-
böcker innehåller massor av litteratur som biblioteket annars inte skulle ansett vara relevant 
eller tillräckligt bra för att köpas in. Oavsett om denna breddning är av godo eller ondo så 
är det ett tydligt tecken på att biblioteken lämnar över mycket urvalsarbete till andra 
aktörer. Konsekvenserna av ett överlämnande av urvalsarbete bör enligt Andersson i vilket 
fall inte ske helt oreflekterat från bibliotekets sida. 

2009 skrev Magdalini Vasileiou, Richard Hartley och Jennifer Rowley en artikel kring sin 
undersökning om e-boksmarknaden vid namn An overview of the e-book marketplace. I 
artikeln belyser författarna att e-boksmarknaden är en marknad som ständigt är i förändring 
och att det därför är av stor vikt att biblioteken är med och påverkar dess utveckling. Detta 
för att framtidens e-boksmarknad har stor betydelse för biblioteksverksamheten. 
Artikelförfattarna spaltar upp två olika kategorier av funktioner som säljare av e-böcker 
ofta tillhandahåller. Den ena kategorin är användarorienterad, vilket innebär att e-
boksförsäljarna erbjuder möjligheter och tillämpningar som riktar sig mot användarna. Det 
kan till exempel handla om att användarna har möjlighet att göra understrykningar i e-
böckerna, skriva noteringar i anslutning till texten, göra sökningar inom ett visst verk eller 
göra fulltextsökningar i hela e-bokssamlingar, ladda ned e-boken till dator eller annan 
hårdvara osv. Ofta ges användarna även möjlighet att skriva ut eller kopiera en viss mängd 
sidor. Dessa ovan nämnda möjligheter är något som starkt regleras av det avtal som 
biblioteket har ingått med e-boksförsäljaren. Den andra kategorin som artikelförfattarna 
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lyfter fram är e-boksförsäljarnas biblioteksorienterade funktioner. Det är till exempel 
vanligt att bibliotek som väljer att köpa in e-böcker eller köpa tillgång till e-böcker får med 
MARC-poster som är knutna till e-böckerna. Dessa MARC-poster kan sedan biblioteket 
lägga in i sin traditionella beståndsdatabas. Det är även vanligt att e-boksförsäljarna 
tillhandahåller program som tar fram statistik kring e-böckernas användningsfrekvens, 
statistik som biblioteken sedan kan ha nytta av då de utvärderar och planerar sina e-
boksinköp. 

Building an electronic resource collection – a practial guide (2004) är en bok som är 
skriven av Stuart D Lee och Frances Boyle. Den belyser den digitala beståndsutvecklingen 
på bibliotek och går systematiskt igenom de olika faser som inköp och tillhandahållande av 
elektroniska resurser för med sig. Författarna tar upp vad det innebär att köpa e-böcker 
styckvis och lyfter fram för- och nackdelar med detta. Enligt författarna är fördelarna att det 
är ett enkelt och relativt oproblematiskt inköpssätt som inte heller bär med sig några 
oförutsagda utgifter. Nackdelen är att det är ett dyrt inköpssätt. Författarna går också 
igenom prismodeller kring e-böcker och belyser de fördelar och nackdelar som dessa kan 
tänkas bära med sig. En modell som Stuart och Frances (2004, s. 101-102) belyser bygger 
på att bibliotek endast betalar för användningen av e-böcker (pay-per-view). Denna modell 
har den stora fördelen att ett bibliotek inte behöver betala för en e-bok som inte används. 
Däremot kan det bli dyrt för bibliotek att ha e-böcker som används i stor utsträckning. 
Modellen är även problematisk för många bibliotek då det är viktigt för biblioteken att i 
förhand veta exakt vad olika inköp kommer att kosta, vilket denna modell inte kan erbjuda.  
 
Zsolt Silberer and David Bass har skrivit en artikel vid namn Battle for eBook Mindshare: 
it´s all about rights (2007). Artikeln handlar om de val som akademiska bibliotek står inför 
när det gäller inköp av e-böcker och artikelförfattarna menar att man grovt kan dela in 
bibliotekens agerande i två grupper. En av grupperna köper in e-böckerna för all framtid 
medan den andra gruppen väljer att köpa access till e-böckerna under en viss period. Dock 
råder det inga vattentäta skott mellan dessa grupper då bibliotek ibland använder sig av 
båda alternativen. Att permanent köpa in e-böcker har fördelen att priset för e-boken är en 
engångsavgift, dock tillkommer alltid en mindre årlig plattformsavgift. Om bibliotek hyr 
access till e-böcker kan detta bli dyrt för biblioteket i längden. Däremot har det den stora 
fördelen att biblioteket får access till nya upplagor av verket, vilket kan vara mycket värt 
när det gäller uppslagsverk och liknande verk. 
 
Ytterliggare en försäljningsmetod som e-bokleverantörer använder sig av belyser Paula 
Mikkonen i artikeln Analyzing e-book pricing options and models based on FinLib e-book 
strategy (2006). Metoden handlar om att e-böcker ibland säljs med restriktioner om hur 
många användare som samtidigt kan använda sig av e-boken. För att möjliggöra att många 
användare ska kunna använda boken samtidigt måste därför bibliotek hos vissa leverantörer 
betala mer för varje e-bok. Det finns även de modeller som innebär att ett e-boklån av en 
användare stänger tillgången till e-boken för alla övriga användare fram till dess att 
låntagaren är klar med läsandet av e-boken. Detta är en modell som har fått kritik på grund 
av att den känns förlegad och omodern. Mikkonen skriver (s. 6) ”it seems to be direct copy 
of the acquisition and loan model for printed books and does not benefit from the potential 
of modern technology.” Stuart och Frances (2004, s. 100-101) beskriver att det kan vara 
svårt för bibliotek att veta hur många samtidiga användare som de skall betala för. Att en 
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användare kan bli nekad att läsa en e-bok som egentligen finns tillgänglig på biblioteket 
kan skapa stor frustration. 
 
Wayne Disher (2007) går i sin bok Crash course in collection development systematiskt 
och grundligt igenom vad beståndsutveckling inom biblioteksvärlden innefattar. Disher 
(2007, s. 74-78) betonar att bibliotekarier som har hand om urvalsarbetet har många 
aspekter att ta i beaktning. Hon beskriver att det finns en risk att förvärvsbibliotekarier lätt 
hamnar i en situation där de i stor utsträckning köper in böcker efter sina intressen. För att 
minimera denna risk menar Disher att det är nödvändigt att förvärvsbibliotekarier 
analyserar sina egna styrkor och svagheter för att de skall kunna veta hur deras egna 
preferenser kan komma att påverka förvärvet. Det är även nödvändigt att 
förvärvsbibliotekarier blir medvetna om att bokbeståndet inte är deras eget bokbestånd utan 
användarnas. Det är därför viktigt att det är användarnas intressen och behov som skall 
styra och påverka urvalsprocessen. 
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4. TEORI 

Under detta kapitel kommer jag att presentera den teoretiska ram som jag kommer att 
använda mig av vid analyserandet av mina intervjusvar. Här belyses Evans modell kring 
beståndsutvecklingsprocessen samt en fördjupning i några av dess delar, vilket behövs för 
att kunna analysera intervjusvaren utifrån studiens frågeställningar.  

4.1 BESTÅNDSUTVECKLINGSPROCESSEN 

En central del av bibliotekens verksamhet består av beståndsutveckling. Den engelska 
motsvarigheten till beståndsutveckling går under namnet collection development och 
collection management. Begreppen går delvis in i varandra och deras innehåll är även till 
viss del omtvistade. Generellt brukar dock collection management ses som ett vidare 
begrepp och anses rymma en större helhetsbild kring beståndsutvecklingen än vad 
collection development gör (Clayton & Gorman 2001, s. 16-19). Edward Evans målade 
1987 upp en modell kring den process som han menar att collection development innefattar.  

 

Figur 1. Modell över beståndsutvecklingsprocessen (Evans, 1987, s. 17). 

Evans modell beskriver i vilken ordning och hur beståndsutvecklingens olika delar kommer 
i kontakt med varandra. Som pilarna visar är det en modell som pekar på att processen är 
ständigt pågående. Av modellen framgår att inköpen (acquisition) görs genom urval 
(selection) som bygger på biblioteks urvalspolicy (selection policies). Modellen beskriver 
dessutom, med hjälp av pilar, vid vilka moment användare och bibliotekspersonal påverkar 
beståndsutvecklingsprocessen. För att jag skall kunna analysera mina informanters svar 
kring studiens forskningsfrågor behövs en fördjupning inom modellens områden selection 
policies och selection, vilket görs i avsnittet nedan.  
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4.2 INKÖP- OCH URVALSPROCESSEN 

Då inköp av böcker kan göras i både tryckt och digitalt format så är det av vikt att försöka 
utreda hur de digitala inköpen skiljer sig från de tryckta. Inköpsprocessen på bibliotek är 
enligt Stuart och Frances (2004, s. 7-8) indelad i flera steg. Det första biblioteket behöver 
göra är att skriva ned en policy kring hur biblioteket skall utveckla sitt bestånd. Sedan 
behöver biblioteket frambringa en budget, lokalisera verken som biblioteket kan tänka sig 
att köpa in, göra ett urval av verken, för att sedan kunna köpa eller börja prenumerera på 
dem. Framöver kommer biblioteket även bli tvunget att ta ställning om de vill förlänga 
eventuella prenumerationer eller om de vill säga upp dem. Nedan kommer jag att mer 
ingående beskriva de steg som behöver tas innan ett inköp av litteratur kan äga rum, samt 
belyser hur stegen kan tänkas förhålla sig till e-böcker. 

Inköpspolicy:  
Stuart och Frances (2004, s. 8-9) nämner att när det gäller den traditionella 
beståndsutvecklingen av tryckta böcker är det vanligt att bibliotek gör upp tydliga 
policylinjer kring hur beståndet skall utvecklas. När det gäller elektroniska verk är detta 
inte en lika självklar del, vilket resulterar i att de elektroniska inköpen ofta blir en isolerad 
del i bibliotekets bestånd och därmed inte blir en verksam del i bibliotekets övergripande 
beståndsutveckling. Författarna betonar att det därför är av största vikt att de elektroniska 
inköpen blir en del av bibliotekens övriga samling. När biblioteken utformar sin policy 
kring bibliotekets beståndsutveckling är det därför viktigt att bejaka alla tillgängliga 
medieformer för att kunna se hur de kan samverka. Disher (2009, s. 46-47) beskriver att en 
inköpspolicy även kan användas för att bibliotekarier ska ha en överblick över vilken 
litteratur som skall köpas in samt för vilken användargrupp som litteraturen skall vara 
anpassad för. Om det uppstår kritik kring det som har förvärvats kan bibliotekarierna 
argumentera utifrån inköpspolicyn. 

Budget: 
När det gäller framtagandet av en årlig budget menar Stuart och Frances (2004, s. 9-10, 78-
79) att det finns stora likheter mellan tryckta och elektroniska verk. Däremot är det vanligt 
att det uppstår problem då elektroniska resurserna, speciellt prenumerationer på vissa 
tidskrifter, tenderar att stiga i pris för varje år. Detta resulterar i att den största delen av den 
årliga budgeten går åt till att upprätthålla tidigare års tidskriftsprenumerationer. Dessutom 
menar Stuart och Frances (2004, s. 80-81) att de elektroniska resursernas prissättning 
hastigt kan ändras av leverantörerna.  

Lokalisering av verk: 
Wayne Disher (2007, s. 85-90) belyser att det finns flera metoder att använda för att finna 
litteratur som är intressant att förvärva till biblioteket. Vanliga metoder som bibliotekarier 
brukar använda är bokrecensioner, utskick från förlag, databassökningar, samtal med 
användare och bibliotekarier. 

Andersson (2004, s. 25) belyser att vid lokaliserandet av för biblioteket önskvärda e-böcker 
kan det lätt uppstå en förvirring. En förvirring som beror på att olika leverantörer många 
gånger erbjuder samma verk. Detta beror på att de enskilda förlagen säljer sitt material till 
många olika leverantörer. Därmed ska inte bara biblioteken välja rätt e-böcker, de behöver 
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även ta reda på vilka leverantörer som erbjuder dessa verk på ett så önskvärt sätt som 
möjligt. 

Urval: 
Som en konsekvens av att bibliotek inte har möjlighet att köpa alla de verk som de önskar 
att äga uppstår behovet av att göra urval (Clayton & Gorman, 2001, s. 74-75). Vilka delar 
som är relevanta vid urvalsprocessen tar Wayne Disher (2007, s. 74-84) upp i sin bok 
Crash course in collection development. Där framgår vikten av att den person som är 
involverad i urvalsprocessen är medveten om att samlingen inte är till för bibliotekarien 
själv utan för dess användare. Detta gör att biblioteken bör se upp med att välja böcker som 
de själva gillar. Av den anledningen bör de hålla sig strikt till den inköpspolicy som finns 
på biblioteket samt vara medvetna om att alltid ha sin användargrupp i fokus när det görs 
urval. De kriterier som normalt brukar användas vid urvalsarbete är ämne (subject), 
användarpotential (demand and usage potential), materiell kvalité (material construction 
quality) samt balans i beståndet (collection balance). Utöver detta behöver 
förvärvsbibliotekarien även ta i beaktning: författare, förlag, format, omdömen, kostnad, 
användargrupp och publiceringsdatum. 
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas de svar som jag fått tillgång till utifrån mina intervjuer. Resultaten 
från informanterna på de olika högskole- och universitetsbiblioteken är presenterade 
tillsammans och placerade tematiskt utifrån tre övergripande teman, vilka är e-
boksmarknaden, utbudsmodellernas tillämpning samt bestånd och urvalsarbete. För att 
skapa struktur och överskådlighet finns det även återkommande underrubriker inom dessa 
tre teman. 

5.1 E-BOKSMARKNADEN 

Bibliotekarierna Adam och Bertil påpekar att bibliotekens förhållande till e-böcker är ett 
område där det ständigt händer nya saker. Mycket sker på relativt kort tid och det är därför 
vanligt att biblioteken provar sig fram för att försöka nå fram till vilka sätt som det lämpar 
sig att köpa och använda e-böcker på. De utbudsmodeller som det visade sig att biblioteken 
använder sig av vid inköp av e-böcker är inköp på titelnivå, inköp av e-bokspaket samt 
användarstyrda inköp. Nedan följer en kortare sammanfattning av dessa modeller utifrån 
mina intervjuer. 

Inköp på titelnivå 
När det gäller inköp av e-böcker på titelnivå framkommer det från bibliotekarierna att det i 
stort finns två olika modeller för att tillgodogöra sig e-böcker. Antingen köper biblioteken 
e-boken eller prenumererar biblioteken på e-boken. Att äga en e-bok skiljer sig från att äga 
en tryckt bok. Även om bibliotek köper en permanent tillgång till e-böcker kvarstår ofta 
någon form av plattformsavgift. Denna avgift betalar biblioteken för att e-böckerna skall 
kunna bli tillgängliga för användare via en server som leverantören tillhandahåller. Om ett 
bibliotek väljer att prenumerera på en e-bok innebär det att biblioteket hyr access till verket. 
Bibliotekets access till e-boken fortsätter att gälla så länge biblioteket fortsätter att betala en 
årlig hyra för verket. Det framkommer att de flesta av e-böckerna som biblioteken anskaffar 
på titelnivå vanligtvis köps in. Ett undantag är att biblioteken ofta väljer att prenumerera på 
e-böcker när det gäller uppslagsverk. Anledningen till detta är att en prenumeration 
möjliggör nya upplagor inom uppslagsverket, vilket är av stor relevans när det gäller sådana 
verk. 

Inköp av e-bokspaket 
Den vanligaste metoden som de intervjuade bibliotekarierna använder sig av för att 
möjliggöra tillgång till e-böcker är att de köper eller prenumererar på e-bokspaket. Dessa 
paket är vanligtvis ämnespaket som innehåller e-böcker inom ett visst specifikt 
ämnesområde. Under intervjuerna framkom det att dessa ämnespaket ofta innehåller flera 
tusen verk, vilket gör att denna utbudsmodell bidrar till den stora mängden av bibliotekens 
e-böcker. Det nämndes även av några bibliotekarier att priset på vissa e-bokspaket ibland 
förhandlas fram via konsortieavtal.  

Användarstyrt förvärv: 
Under mina intervjuer framkom det två olika utbudsmodeller för användarstyrda förvärv. 
Den ena modellen, som bibliotek B använder sig av, tillhandahålls från en aggregator som 
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heter Dawson. Modellen bygger på att Dawson låter alla sina e-böcker vara sökbara för 
bibliotekets användare. Om någon går in och läser en e-bok som biblioteket inte har köpt 
tillgång till kan användaren använda e-boken i en testperiod på fem minuter. Därefter kan 
användaren, om så önskas, kontakta biblioteket med ett inköpsförslag på e-boken. 

En mer automatiserad variant av ovanstående modell (som även nämndes i 
problemformuleringen) används av bibliotek A. Modellen bygger på att aggregatorn Ebook 
library (EBL) ger tillgång till en mycket stor mängd, ca 100 000, e-böcker. Dessa blir som i 
exemplet ovan helt sökbara för användarna. När någon öppnar en e-bok registreras efter 
några minuter ett lån. Biblioteket får betala för varje lån och när en och samma e-bok lånas 
för fjärde gången görs ett automatiskt inköp från bibliotekets sida. 

Elektronisk bokhylla: 
Adam påpekar att det har kommit en ny modell som innebär att biblioteket köper ett antal 
poäng som de sedan får använda till att välja in e-böcker från en samling. Biblioteket får 
därefter tillgång till en digital bokhylla med de e-böcker som man har valt in. Vidare har 
biblioteket möjlighet att efter hand byta ut vilka e-böcker som man skall visa på sin digitala 
bokhylla. Inget av de bibliotek som jag har undersökt har använt sig av denna modell. 
Adam betonar att ingen hinner sitta och utvärdera innehållet i en elektroniska bokhylla. Det 
krävs enligt honom alldeles för mycket resurser och tid för att bibliotekarier aktivt ska ha 
nytta av en modell som bygger på att man flera gånger per år undersöker användning och 
väljer in och gallrar bort e-böcker. Adam uttryckte det så här: ”Det är ingen som hinner att 
sitta och peta i saker så längre, för vi har inte trettio sekunder över till det.”. Däremot menar 
han att denna modell eventuellt skulle kunna fylla en funktion på ett mycket litet bibliotek.  
 
En snårig marknad 
Det framhålls av flera bibliotekarier att e-boksmarknaden kan upplevs som snårig. Adam 
belyser att det finns intressen att försöka utveckla någon form av databas där man kan få 
fram uppgifter kring de olika leverantörernas e-bokbestånd och vilka villkor som 
leverantörerna ger. Syftet med denna databas skulle vara att inköpare skall kunna gå in och 
se vilka leverantörer som erbjuder en viss e-bok, vilka villkor som gäller samt hur mycket 
den kostar. Inköparen skall även kunna se hur e-boken kan köpas in, om den går att köpa 
styckvis eller om den ingår i ett större paket. Att få någon form av överblick kring denna e-
boksmarknad skulle enligt Adam vara en jättebra idé, men informanten frågar sig om detta 
kan bli en verklighet då de ovan nämnda uppgifterna ständigt tycks vara i förändring, vilket 
är något som skulle kunna resultera i att situationen blir ohållbar. De flesta av mina 
informanter uttrycker att tillgången till en fungerande databas kring e-boksmarknaden 
skulle vara en oerhörd hjälp när det fattas beslut kring inköp av e-böcker. 
 
På bibliotek A och C använder man sig av ett ERM-program (E-Resource Management). 
Programmet innebär att bibliotekarier skriver in vilka avtal och regler som gäller mellan de 
olika aktörerna som finns på e-boksmarknaden och det egna biblioteket. Programmet kan 
därefter användas för att visa bibliotekarier vilka avtal som är skrivna och vilka 
restrektioner som de olika e-böckerna har.  
 
Både bibliotekarie Adam och Bertil nämner att det råder en ständig förhandling och 
dragkamp kring vad bibliotekets pengar skall användas till. E-böckerna har gjort att det är 
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svårt att ha en fast budget då många e-böcker kräver kostnader som följer med från år från 
år. Detta resulterar i att man behöver planera sina utgifter på ett helt annat sätt när det gäller 
e-böcker jämfört med de tryckta böckerna. 

5.2 UTBUDSMODELLERNAS TILLÄMPNING 

Krav och önskemål från bibliotekens sida: 
Bibliotekarierna Bertil och Cecilia understryker att det är mycket relevant för dem att 
kunna veta exakt hur mycket deras e-boksbestånd kommer att kosta för varje år. Av denna 
anledning är de inte intresserade av utbudsmodeller där biblioteket behöver betala en 
kostnad som är anpassad efter e-böckers användning. Därför har det användarstyrda 
förvärvet valts bort på dessa bibliotek. 
 
En aspekt som alla bibliotekarierna lyfter fram är att de vid e-boksinköp undersöker vilka 
utskriftsmöjligheter och nedladdningsmöjligheter som ges. Generellt nämner 
bibliotekarierna att aggregatorer inte brukar kunna erbjuda så mycket utskriftsmöjligheter. 
Det är vanligtvis ca 10-15 sidor av en bok som kan skrivas ut från en aggregator medan e-
böcker som köps direkt från förlag ofta inte har några begränsningar i utskriftsmöjligheter 
utöver den rådande lagstiftningen. De enskilda förlagen kan i många fall även möjliggöra 
nedladdning av e-böckerna. Anledningen till detta tror bibliotekarierna är att förlagen själva 
kan bestämma över sin samling och därmed kan de agera någorlunda fritt. Aggregatorer är 
däremot låsta av de generella avtal som de har gentemot olika förlag. Detta belyser mina 
informanter som en nackdel med att handla med aggregatorer jämfört med att handla med 
de enskilda förlagen. 
 
Ett vanligt önskemål från bibliotekarierna är att användare som befinner sig på biblioteket 
skall kunna komma åt e-böcker utan att behöva logga in med sina egna användaruppgifter. 
Detta görs genom att användaren automatiskt blir inloggad genom bibliotekets ip-nummer. 
Att användare som befinner sig på bibliotekets nätverk skall kunna komma åt e-böcker via 
ip-numret blir viktigt, enligt mina informanter, då det bidrar till att användarna snabbare 
och lättare kan börja läsa e-böcker.  
 
Alla mina informanter var starkt emot eller försökte undvika användarlicenser som bara 
tillåter en användare i taget. Dessa licenser innebär att e-boken behandlas som en tryckt bok 
i det avseendet att när någon läser boken räknas det som att den är utlånad. Detta innebär att 
två personer inte kan läsa samtidigt ur samma e-bok. Bertil uttrycker ett missnöje mot 
användarlicenser som bara tillåter en användare i taget: 

 
Det är ofta värdelöst, för så fort en bok blir populär så är det helt hopplöst. Då är 
boken upptagen just under de perioder folk vill använda den, så då får man göra 
som så att man får köpa till några exemplar så att man har kanske tre exemplar 
utav boken och det känns lite konstigt tycker jag.  

 
Det påpekas även från en av bibliotekarierna att e-boken mister en av sina viktiga fördelar 
om man väljer att använda ett system som bara möjliggör en användare åt gången. Av den 
anledningen nämner alla bibliotekarier att ett obegränsat antal samtidiga användare är av 
stor betydelse vid inköp av e-böcker. 



 20

Tankar om beståndet: 
Alla bibliotekarierna uppger att de både brukar köpa in och prenumerera på e-böcker. 
Bibliotekarierna Adam, Bertil och Cecilia nämner att de båda inköpssätten kompletterar 
varandra. När det till exempel gäller uppslagsverk har de valt att köpa in vissa verk och valt 
att prenumerera på andra. Fördelen som lyfts upp med att prenumerera är att man 
regelbundet får nya uppdateringar, vilket är något som man går miste om när man köper e-
böckerna. Att prenumerera uppges däremot vara en dyrare lösning än att köpa verken.  

Flera bibliotekarier nämner att e-boken har vissa fördelar som gör att den på ett bra sätt kan 
komplettera den tryckta boksamlingen. Bertil uttrycker följande om kursböcker i e-
boksformat: ”Att man köper ett eller två exemplar av en kursbok i tryckt format förslår inte 
så mycket när man kanske har 40 studenter på en kurs. (…) Men har man till exempel en e-
bok så kan den försörja många fler studenter.” Vissa böcker är också av den karaktären att 
man regelbundet behöver slå upp vissa uppgifter, i de fallen fyller e-boken en mycket stor 
funktion enligt mina informanter. 
 
Flera bibliotekarier påpekar att e-boksmarknaden är i ett skede där det hela tiden sker större 
förändringar. Av den anledningen har flera bibliotekarier valt att testa sig fram genom att 
pröva olika utbudsmodeller och olika sätt att hantera e-böcker. Det är problematiskt att 
användargränssnittet kring e-böcker skiljer sig åt mellan olika leverantörer, vilket flera av 
bibliotekarierna framhåller som en förvirrande faktor för användarna.   

Inköp på titelnivå: 
De intervjuade bibliotekarierna uppger att om användarna kommer med önskemål på e-
böcker brukar dessa böcker köpas in. Adam berättar att det är relativt vanligt att användare 
önskar att biblioteket köper in vissa specifika verk. Samma bibliotekarie påpekar även att 
lärare ofta kommer med önskemål till biblioteket om att köpa in vissa kursböcker i e-
boksformat. Dessa inköpsförslag är något som biblioteket ofta försöker tillgodose, 
emellertid är det mycket kursböcker som ännu inte finns att köpa i e-boksformat. Bertil 
belyser att förr fick biblioteket aldrig förslag om e-böcker, men nu för tiden får biblioteket 
några förslag i veckan. Detta kan enligt honom vara ett tecken på att e-boken är mer 
accepterad nu än vad den tidigare har varit. På bibliotek B försöker man alltid köpa loss de 
e-böcker som kommer in som inköpsförslag. Detta innebär att biblioteket blir ägare av e-
boken och de behöver inte betala en årlig hyra för e-böckerna. Däremot kvarstår en årlig 
plattformsavgift för biblioteket att betala. 

Inköp av e-bokspaket: 
Flera bibliotekarier nämner att alla e-böcker inte går att köpa styckvis för biblioteket. Detta 
beror på att några förlag endast erbjuder sina verk i paket och därmed kräver att biblioteket 
köper alla verk inom en viss samling på en gång. Ett alternativ för biblioteken är att försöka 
få en aggregator att köpa loss enstaka titlar från ett förlag. Denna process är dock 
omfattande, tidskrävande och komplicerad. 
 
Ett problem som Adam belyser är att samma e-bok kan säljas av olika aktörer på 
marknaden. Detta resulterar i att samma verk kan säljas med olika användarvillkor. 
Användarvillkoren kan vara mer eller mindre förmånliga för biblioteket och dess användare 
och dessutom varierar prissättningen mellan de olika leverantörerna. Adam påpekar även 
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att det råder en markant skillnad mellan vilka restrektioner som enskilda förlag och 
aggregatorer ger. Om man köper från enskilda förlag är restriktionerna oftast mer fria. Den 
svenska lagstiftningen gäller, men rent praktiskt tillåts biblioteket använda e-boken som det 
vill. Om biblioteket handlar e-böcker från någon aggregator är de ofta bundna till starka 
restriktioner i vad man kan skriva ut, kopiera, hur många användare som samtidigt kan 
använda en e-bok samtidigt osv. Alla dessa aspekter måste biblioteket ta i beaktning när det 
skall fattas beslut. Adam framhåller att: ”Man får i regel det man betalar för och ett högre 
pris betingar då mer användbara böcker. Man skall inte bara hitta den bok man vill ha utan 
man skall även finna bra villkor.”. Adam menar även att aggregatorer tycks vara bundna av 
strikta villkor gentemot olika förlag, vilket tycks vara anledningen till varför aggregatorer 
sätter strängare regler kring hur e-böckerna får och kan användas. 
 
Bertil belyser att fördelen med att köpa in e-böcker styckvis är att biblioteket har 
möjligheten att köpa in exakt de titlar som de önskar att förvärva. Men det finns enligt 
honom även många fördelar med att göra paketinköp när det gäller e-böcker. Några av 
dessa fördelar är att paketinköp gör att biblioteket snabbt får ett stort e-boksbestånd, att 
inköp av e-bokspaket är tidsbesparande samt att paketinköp ger ett lägre styckpris per e-
bok. Båda modellerna kan därför enligt Bertil fungera bra i en kombination med varandra.  
 
På bibliotek C försöker man ofta köpa loss vissa ämnespaket och prenumerera på andra. 
Förvärvsbibliotekarierna gillar ”ärliga prismodeller där man inte tappar kontrollen över det 
som köps in”. De krav och önskemål som bibliotek C har gentemot sina e-boksleverantörer 
är att det inte skall finnas begränsningar i hur många användare som kan läsa en e-bok 
samtidigt. Bibliotek C vill även att det kommer med MARC-poster i samband med e-
boksinköpen, för om e-böckerna inte blir sökbara i bibliotekskatalogen spelar det inte 
någon roll om biblioteket har tillgång till dem. Det är även orimligt enligt Cecilia att 
biblioteket själv skall skriva sina MARC-poster, detta med anledning av de stora mängder 
e-böcker som köps in. Även om Cecilia anser att vissa MARC-poster ibland brister lite i 
kvalité så tycker hon att de fungerar bra. 
 
Då e-bokspaket från aggregatorer ofta är billigare än e-bokspaket från enskilda förlag väljer 
bibliotek A att förvärva e-böcker via aggregatorer för att få ut så mycket som möjligt av sin 
ekonomi. Det finns olika priser på aggregatorernas e-böcker beroende på om biblioteket vill 
att böckerna ska kunna användas av flera användare samtidigt.  
 
Via konsortieavtal har bibliotek C köpt tillgång till vissa uppslagsverk. Några av dem 
prenumererar biblioteket på och vissa uppslagsverk har biblioteket köpt in. Cecilia upplyser 
att de tryckta uppslagsverken har svårt att konkurrera med de elektroniska uppslagsverken. 
Fördelen med att prenumerera på vissa verk är att vissa ämnesområden fort blir omoderna, 
vilket gör att en prenumeration ger fördelar då man hela tiden får tillgång till den senaste 
upplagan av uppslagsverket. 
 
 
Användarstyrt förvärv: 
Bibliotek A har en bestämd budget avsatt för hur mycket pengar som får användas för 
användarstyrda inköp (Demand driven Acquisition). Biblioteket har ca 100 000 titlar som 
användarna kan välja bland. För att hålla balans i budgeten har biblioteket möjlighet att 
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under perioder dölja titlar för användarna. Att dölja titlar innebär att titlarna finns på 
biblioteket, men att de inte är sökbara och därmed inte tillgängliga för användaren. De e-
böcker som redan har köpts in via systemet finns däremot alltid tillgängliga. Bibliotek A 
har som strategi att låta alla böcker vara tillgängliga i början av terminerna för att sedan 
dölja de flesta titlar när användarna/studenterna har ”valt” vilka böcker som ska köpas in 
och finnas tillgängliga permanent. 
 
Bertil belyser att biblioteket som han jobbar på är ett relativt litet bibliotek, vilket gör att 
biblioteket inte har tillräckligt stor ekonomi för att använda en modell där e-boken 
automatiskt köps in. Biblioteket använder istället ett användarstyrt förvärv som ger 
användare möjlighet att i fem minuter använda e-böcker som biblioteket inte har köpts in. 
Därefter avbryts användningen och användaren har då möjlighet att skicka en förfrågan till 
biblioteket om att köpa in e-boken. Denna modell gör att biblioteket exakt kan välja vilka e-
böcker som skall köpas in. Bertil uppskattar denna modell, då den gör att biblioteket får 
bättre kontroll över e-boksbeståndet och sin ekonomi. 
 
Bibliotek C och D använder sig inte av användarstyrt förvärv. Bibliotekarierna menar att 
modellen skulle öppna upp för fritt användande och därmed resultera i dålig kontroll för 
biblioteken kring vilken kostnad som det i slutändan kommer att bli. Även om biblioteken 
kan sätta vissa övre gränser inom det användarstyrda förvärvet kan de inte i förhand veta 
hur mycket pengar som kommer att behöva användas. 
 

5.3 BESTÅND OCH URVALSARBETE 

Urvalsarbete: 
Förlag och aggregatorer på e-boksmarknaden tar enligt Cecilia kontakt med biblioteket och 
gör reklam för sina nya titlar, erbjudanden eller ämnespaket. Detta beror på att det ligger i 
aktörernas intresse att sälja e-böcker till biblioteket. Biblioteken har även möjlighet att 
lägga upp en specifik profil. Profilen innehåller information om vilka ämnen som är 
relevanta för biblioteket att köpa litteratur inom. Utifrån denna profil får biblioteket olika 
förslag från e-boksleverantörer. För att kunna göra relevanta urvalsinköp försöker Diana 
hålla sig uppdaterad via olika källor. Förutom reklam från förlag använder sig Bibliotek D 
av sökningar via Libris för att se vilka nya verk som nyligen har kommit ut inom olika 
ämnesområden. 
 
Bibliotek D har tydliga linjer, via ett förvärvsdokument, kring vad biblioteket skall förvärva 
för sorts litteratur samt vilka målgrupper biblioteket har. Av dokumentet framgår inte i 
vilken form litteraturen skall förvärvas. Om litteraturen skall vara tryckt eller elektronisk är 
därför i stor utsträckning upp till de bibliotekarier som har hand om förvärvet. 
 
Det framkommer under intervjuerna att Diana funderar mycket kring vilka böcker som 
skall förvärvas som tryckta eller elektroniska. Det finns nämligen flera aspekter som spelar 
in om biblioteket ska köpa in eller prenumerera på e-böcker. Enligt henne är troligtvis den 
viktigaste aspekten vilken slags verk det rör sig om. Vissa böcker fungerar bra som e-
böcker och andra gör inte det. Diana lyfter även fram att uppslagsverk och andra böcker 
som inte behöver läsas från pärm till pärm fungerar bra som e-böcker. På bibliotek D 
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samtalas det mycket kring huruvida vissa verk skall köpas in som e-bok och/eller tryckt 
bok. När det gäller ämnet medicin som är en stor del av Bibliotek D:s inriktning, nämns det 
att det finns vissa viktiga standardverk som passar alldeles utmärkt att ha i e-boksformat. 
Detta beror på att verken är mycket lämpliga för användare att söka i och att det ständigt 
kommer nya uppdateringar som biblioteket får tillgång till. Då dessa verk är mycket dyra 
har biblioteket diskuterat mycket kring om de skall avstå från att köpa in dem i tryckt 
format. 
 
Alla bibliotekarier som jag har intervjuat uttrycker att det inte är helt självklart hur 
biblioteket skall förhålla sig till e-boken. De menar att det råder en viss osäkerhet kring hur 
man skall låta e-bokssamlingar förhålla sig till den tryckta samlingen. Cecilia berättar att de 
tryckta bokinköpen har minskat. Anledningen till detta är inte att biblioteket saknar 
resurser, utan handlar mycket om att bibliotekarier inte har tid att ägna sig åt urvalsarbetet. 
Bibliotek C har haft e-böcker under många års tid och känner att det går ganska långsamt i 
utvecklingen kring hur de används, speciellt i jämförelse med de digitala tidskrifterna som 
erövrade marknaden mycket fort.  
 
Alla de bibliotekarier som jag har intervjuat påpekar att användare i princip aldrig läser e-
böcker från pärm till pärm utan vanligtvis läses endast vissa delar eller kapitel från e-
böckerna. De relevanta delarna söks lätt fram och e-böcker blir därmed ett smidigt 
hjälpmedel vid studier och uppsatsskrivande. Speciellt när studenterna kan sitta hemma och 
få fram relevanta textavsnitt utan att behöva gå till biblioteket och leta efter tryckta böcker. 
Det är också ett vanligt scenario enligt bibliotekarierna att studenter som har hittat en 
relevant e-bok kommer med inköpsförslag på boken i tryckt format, vilket görs då 
studenterna har planer på att läsa hela boken, men inte vill göra det via en skärm. 
 
Inköp på titelnivå: 
När Bertil ska köpa in enstaka boktitlar sker urvalet på samma sätt när det gäller e-böcker 
och tryckta böcker. Det första som görs är urvalet kring vilken bok som skall köpas in, 
därefter tas beslutet om boken ska köpas i tryckt och/eller elektroniskt format. Han menar 
att fördelen med att köpa e-böcker på titelnivå är att det ger större kontroll över vilka 
böcker som köps in jämfört med när man köper in paket. Bertil uttrycker även att det finns 
en svårighet i valet mellan inköp av tryckta eller elektroniska böcker, då man fortfarande är 
ovan vid e-boken och inte vet vilken status den har bland användarna.  

Adam berättar att det endast tar några timmar att få tillgång till en e-bok som biblioteket har 
valt att köpa in. Det som däremot är tidsödande är katalogiseringen av e-boken samt att få 
in MARC-posten i beståndsdatabasen. Dessa moment gör att det kan ta några dagar innan 
e-boken är tillgängliggjord på traditionellt sätt. Innan e-boken blir synlig i 
beståndsdatabasen har biblioteket möjligheten att maila en hyperlänk som direkt leder en 
användare till den införskaffade e-boken. Adam belyser att rutinerna kring e-bokens 
synliggörande behöver ses över, i nuläget går nämligen förvärvet fort medan 
katalogiseringen ligger efter. Att köpa in e-böcker som kostar som en tryckt bok är oftast 
inga problem för biblioteket, men om det rör sig om att börja prenumerera på ett 
uppslagsverk måste inköpet mer noggrant undersökas. Detta beror på att en prenumeration 
gör att biblioteket binder sig vid en återkommande årlig avgift. Bertil belyser att det i snitt 
tar två dagar för biblioteket från att förvärvet har gjorts till dess att biblioteket kan visa upp 
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e-boken i bibliotekskatalogen. Han uppger att denna process går smidigt och är relativt 
oproblematisk.  

Inköp av e-bokspaket: 
Flera bibliotekarier belyser att det är ett problem att de olika leverantörerna använder sig av 
olika sätt att visa e-boken. Adam belyser att ett gemensamt utseende på e-böckerna skulle 
vara en fördel för användarna, då detta gör att användarna lättare känner igen sig i den 
layout och de funktioner som presenteras. Han påpekar att det därför finns en fördel med att 
göra stora paketinköp med e-böcker, då paketinköp gör att biblioteket får en gemensam 
plattform för många av sina e-böcker. Bertil betonar att användare lätt kan bli förvirrade om 
det inte finns en gemensam mall kring hur e-böcker kan användas och visas.  

Adam lyfter fram att det är problematiskt att säga upp ett paket som man prenumererar på. 
Detta beror på att vissa verk har blivit populära och används regelbundet. Om det ges 
möjlighet för bibliotek att köpa loss de e-böcker som har använts mest inom ett paket gör 
biblioteket ofta det i samband med att de säger upp prenumerationen av e-bokspaket. Om 
populära böcker tas bort blir det ofta mycket klagomål från användare. 

Bertil beskriver att fördelen med att köpa/prenumerera på e-bokspaket är att paketen på 
mycket kort tid bygger upp en större samling inom ett visst ämnesområde. Dessutom spar 
paketinköpen mycket tid för bibliotekarierna. Flera av informanterna upplever även att det 
är smidigt att införskaffa paket för att slippa ett aktivt urvalsarbete på titelnivå. Ofta väljer 
biblioteken att köpa/prenumerera på paket av e-böcker i ämnen som man vet är populära 
och som man därför tror kommer att användas. Emellertid behöver prenumerationer följas 
upp genom att biblioteken kontrollerar hur böckerna i paketet används. Om det visar sig att 
det finns e-bokspaket som inte används behöver biblioteken fundera på om de skall byta 
dessa paket. 

Cecilia betonar att man inte gör så mycket urval när man köper stora ämnespaket, eftersom 
biblioteket får det som ingår i paketet. Ändå finns det några sätt som biblioteket kan agera 
på för att styra vad som köps in. Biblioteket har nämligen möjlighet att välja bland olika 
konkurrerande ämnespaket. Vid detta val är det vanligt att biblioteket väljer utifrån sin 
erfarenhet av förlagets allmänna kvalitéer vad det gäller att ge ut god litteratur. 
Bibliotekarierna har ofta kännedom kring olika förlag och vet vilka förlag som brukar ha 
relevant och efterfrågad litteratur, vilket är möjligt i och med att de flesta e-
boksleverantörer även finns på den tryckta bokmarknaden. Detta gör att biblioteket kan 
göra kvalificerade val när det väljer vilka leverantörer de skall handla ämnespaket från. 
Cecilia anser att de seriösa förlagen har en känsla för vilken litteratur som är relevant att ha 
med i sina ämnespaket. Givetvis får biblioteket ibland med irrelevant litteratur när de köper 
stora ämnespaket, e-böcker som biblioteket aldrig hade valt om de hade gjort inköp på 
titelnivå. Däremot påpekas det att även om viss litteratur inte alltid håller hög kvalité eller 
är relevant så har aldrig biblioteket varit med om att böckerna har varit stötande, t.ex. 
pornografiska eller rasistiska. Enligt Cecilia beror det på att förlagen själva ser till att 
sådana verk inte kommer med i ämnespaketen. Förutom paketens innehåll är det av stor 
vikt för biblioteket att de praktiska bitarna runt e-böcker fungerar problemfritt.  
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Ytterligare ett sätt som urvalsarbetet görs på är att bibliotek ”känner sig fram” och testar 
olika ämnespaket och ibland även nya inköpsmodeller. Bibliotek C nämner att de ofta 
börjar i en liten skala med att införskaffa något mindre paket som verkar vara relevant att 
äga eller prenumerera på. Om e-bokspaketet fungerar bra väljer biblioteket att införskaffa 
fler e-bokspaket från samma leverantör. 
 
Ämnespaketen ger tillgång till oerhörda mängder av e-böcker, men det kostar samtidigt 
mycket pengar för biblioteken. Till en början fanns det ett motstånd hos bibliotekarierna på 
Bibliotek D till att köpa in stora ämnespaket, vilket berodde på att biblioteket med största 
sannolikhet skulle behöva betala för många e-böcker som inte var relevanta. I nuläget finns 
det en positiv inställning bland bibliotekarierna till ämnespaketen. Diana belyser att 
”Ämnespaketen gör att biblioteket får en stor samling som håller en hög vetenskaplig 
kvalité.”. 

Användarstyrt förvärv: 
Adam påpekar att en anledning till varför en del bibliotekarier ibland hyser motstånd mot e-
bokspaket och användarstyrda förvärv är att bibliotekarierna inte själva kan välja den 
litteratur som man önskar att biblioteket skall ha tillgång till. När användarna styr inköpen 
finns det en risk att det blir en snedfördelning i samlingen, vilket innebär att vissa 
ämnesområden får stort utrymme medan andra kommer i skymundan. Enligt Adam visar 
användarstatistiken att studenter inom olika program använder e-böcker olika mycket, 
vilket resulterar i att samlingen inom de aktiva studenternas ämnesområden växer. Fördelen 
med det användarstyrda förvärvet är att det finns e-böcker som bibliotekarierna själva inte 
tänker på att införskaffa, men som ändå är aktuella och som hittas av användare.  

En svårighet som Adam beskriver med det användarstyrda förvärvet är att det försvårar 
urvalsprocessen för bibliotekets övriga böcker, både tryckta och elektroniska. Svårigheten 
ligger i att det är omöjligt att veta vilka böcker som kommer att köpas in av användarna och 
det blir därför svårt för bibliotekarierna att planera vilka övriga böcker som behöver köpas 
in. Biblioteken kan få flera exemplar av samma eller snarlika böcker, vilket inte alltid är 
önskvärt med tanke på en begränsad ekonomi. Att ha samma verk i både tryckt och 
elektroniskt format är dock inte alltid en nackdel, då böckerna används på olika sätt och av 
olika användare.  

Enligt Adam består samarbetet mellan olika bibliotek till stor del av fjärrlån. Ett fjärrlån gör 
att användare kan beställa böcker som det egna biblioteket själv inte äger. På så vis 
utnyttjar biblioteken varandras samlingar. Ett nytt problem som har uppstått är att fjärrlån 
inte är tillåtet för e-böcker, eftersom den kostnad som biblioteket betalar för e-böckerna 
endast täcker användning inom det egna biblioteket. Situationen försvåras ytterligare av att 
användare kan se olika biblioteks e-bokssamlingar via till exempel beståndsdatabasen 
Libris utan att ha möjlighet att få tillgång till böckerna.  

Statistik: 
En fördel med e-böcker är att de flesta leverantörer tillhandahåller någon form av statistik 
över hur mycket varje e-bok används. Den vanligaste statistiken visar hur många gånger en 
e-bok har öppnats. Det är endast några få leverantörer som erbjuder statistik där man kan se 
under hur lång tid en e-bok har använts, vilket resulterar i att statistiken blir svårtydd. Bertil 
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påpekar att detta problem även gäller statistiken kring tryckta böcker och att biblioteket 
som han jobbar på har mycket bättre kontroll över sina e-böcker än vad de har över de 
tryckta böckerna som kan bli stående olästa under lång tid utan att det uppmärksammas. 
 
Trots att det finns svårigheter med statistiken och att arbetet är tidskrävande tycker flera av 
bibliotekarierna att det finns stora fördelar med att årligen se över användandet av e-
böckerna. Flera bibliotekarier nämner att statistiken är ett bra redskap i urvalsarbetet. Vid 
prenumerationer av e-bokspaket är statistiken extra viktig, då den hjälper bibliotekarierna 
att ta beslut kring vilka prenumerationer som skall fortsätta och vilka som ska sägas upp. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel analyserar jag resultaten utifrån det teoretiska ramverk som presenterades i 
teorikapitlet. Under första rubriken analyseras informanternas tankar om e-boksmarknaden. 
Under avsnittet Ett förändrat urvalsarbete presenterar jag de övergripande strategier som 
jag funnit att bibliotekarier använder sig av vid urval av e-böcker. Därefter beskrivs den 
nya beståndsutvecklingen samt de nya aktörer som finns på e-boksmarknaden. 
 
6.1 E-BOKSMARKNADEN 
 
Resultaten av mina intervjuer visar att bibliotekarier uppfattar e-boksmarknaden som 
mycket snårig och komplex. Detta lyfter även Andersson (2004, s. 65) fram i sin uppsats. 
Andersson belyser att denna komplexitet beror på att det finns många aktörer på e-
boksmarknaden som konkurrerar med varandra, aktörer som försöker sälja sina e-böcker 
genom att erbjuda olika förmåner och inköpsmodeller till biblioteken. En av 
utbudsmodellerna som är vanligt förekommande på biblioteken innebär att förlag och 
aggregatorer väljer att sälja sina e-böcker i paket. Även om e-bokspaketen ofta kostar stora 
summor pengar erbjuds biblioteken en avsevärd mängd e-böcker för en kostnad som är 
markant billigare än vad ett styckvis inköp av e-böckerna skulle resultera i. Andersson 
(2004, s. 64) menar att bibliotek bör reflektera över vad det innebär att lämna ifrån sig valet 
av böcker på titelnivå. Mina intervjuer visar att det finns en medvetenhet hos 
bibliotekarierna om att de lämnar ifrån sig en stor del av det traditionella urvalsarbetet i 
samband med paketinköp. Trots denna medvetenhet är det ingen bibliotekarie som betonar 
någon fara i att urvalsarbetet lämnas över till, det Andersson (2004, s. 59) benämner som 
kommersiella aktörer.  
 
Intervjuresultaten belyser att e-boksmarknaden ständigt är i förändring. Vasileiou, Hartley 
och Rowley (2009, s. 190) hävdar att det är av vikt för bibliotekarier att vara med och 
påverka den utveckling som sker på e-boksmarknaden. Att bibliotekarierna kan påverka 
marknaden är något som bibliotekarierna tycks vara medvetna om. Genom att 
bibliotekarierna inte accepterar vissa villkor från leverantörerna formas de funktioner och 
erbjudanden som erbjuds. Ett exempel på detta är att alla bibliotekarier påpekar att de nu 
mera ogillar eller avstår helt från att köpa in e-böcker som endast kan läsas av en användare 
åt gången. Ett avståndstagande som man även finner i artiklar (Mikkonen 2006 s. 6-7). 
Detta är något jag tror kommer att resultera i att licenser som bara tillåter en användare i 
taget kommer att försvinna bort från leverantörernas utbud och med tiden endast bli ett 
minne av ett omodernt system.  
 
Resultatet från intervjuerna visar att det finns många aspekter för bibliotekarier att ta 
ställning till när de väljer från vem och hur de skall förvärva e-böcker. I jämförelse med de 
moment som Wayne Disher (2007 s. 77-79) nämner att bibliotekarier bör bejaka vid 
förvärv kring tryckta böcker så tillkommer ytterliggare moment som är sammankopplade 
med förvärv av e-böcker. Intervjuresultaten visar att biblioteken även tar i beaktning flera 
av de användar- och biblioteksorienterade funktioner som benämns av Vasileiou, Hartley 
och Rowley (2009, s. 179-184). Funktionerna som belyses är kopiering och 
utskriftsmöjligheter, e-bokens tillgänglighet och användarvänlighet, om e-böckerna 
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levereras tillsammans med MARC-poster samt vilken utlåningsstatistik som bibliotek kan 
få tillgång till. Några bibliotekarier påpekar även vikten av att försöka begränsa antalet 
leverantörer som biblioteket handlar med. Anledningen till detta är att olika leverantörer 
har olika användargränssnitt och biblioteken vill inte att det skall bli allt för förvirrande för 
användare som använder e-böcker. Det framgår mycket tydligt i mina resultat att 
urvalsarbetet är mycket komplext när det gäller förvärv av e-böcker. Förvärvsansvariga 
bibliotekarierna behöver nämligen bejaka de användar- och biblioteksorienterade 
funktioner som erbjuds samtidigt som de skall göra urvalet kring vilka e-böcker som skall 
köpas in.  
 
6.2 ETT FÖRÄNDRAT URVALSARBETE 
 
De resultat som har framkommit under intervjuerna visar att bibliotekets urvalsarbete ges 
en mycket begränsad tid. Detta gör att bibliotekarierna inte hinner leva upp till 
föreställningen att alla verk skall handplockas och vägas mot varandra vid inköp, vilket 
även Disher (2007, s. 74-75) beskriver. Med tanke på bibliotekariernas begränsade tid till 
att göra urval av e-böcker fyller användarstyrda förvärv och e-bokspaket ett stort syfte. 
Dessa utbudsmodeller gör nämligen att bibliotek mycket snabbt kan låta användare få 
tillgång till en stor samling av e-böcker. 
 
Intervjusvaren visar även att det är vanligt att bibliotekarier tar hjälp av bibliotekens 
inköpspolicy när de gör sitt urvalsarbete. Bibliotekens policydokument beskriver mycket 
tydligt för biblioteken vilken sorts litteratur som skall förvärvas samt vilken användargrupp 
som litteraturen skall vara anpassad för. Resultaten har däremot visat att det finns en vanligt 
förekommande brist i bibliotekens inköpspolicy. Bristen är att det saknas beskrivning om 
vilken fördelning som skall finnas kring de tryckta och elektroniska böckerna. En sådan 
avsaknad resulterar i att förvärvsbibliotekarierna i stor del utlämnas till att själva bestämma 
om önskad litteratur skall köpas in i tryckt eller elektroniskt format. Då det är av yttersta 
vikt att bibliotek har en tydlig inköpspolicy (Stuart och Frances 2004, s. 8-9) anser jag att 
det skulle finnas en stor fördel i att bibliotek även skriver ned och förtydligar sin policy 
kring vilka sorts verk som skall förvärvas som e-böcker samt hur fördelningen och 
prioriteringen skall se ut mellan de tryckta och de elektroniska samlingarna. 
 
Inköp styckvis och paketinköp 
Mina informanter belyser att när det gäller inköp av e-böcker som säljs styckvis så går 
urvalsprocessen till på ett sätt som är snarlikt urvalsarbetet av de tryckta böckerna. Det som 
däremot skiljer urvalsprocesserna åt är att det har tillkommit betydligt fler aspekter, än vad 
Wayne Disher (2007, s. 74-84) räknar upp, som bibliotekarier behöva ta i beaktning vid 
inköp av e-böcker. När ett bibliotek väl har valt en leverantör som de anser har goda 
kvalitéer går inköpet av e-böcker på titelnivå till på samma sätt som inköpet av tryckta 
böcker. Biblioteket väljer helt enkelt om ett beställt bokinköp skall levereras i tryckt eller 
elektroniskt format. Däremot visar intervjuerna att urvalsarbetet skiljer sig åt när det gäller 
inköp av e-böcker på titelnivå och paketinköp. Det traditionella ”handplockandet” av varje 
titel är inte aktuellt när det gäller inköp av e-bokspaket, för när bibliotek köper ämnespaket 
får de endast välja om de skall köpa hela paketet eller ej. Bibliotekarierna kan därför inte 
välja exakt de e-böcker som de kanske hade önskat att e-bokspaketet hade bestått av. 
Däremot så visar det sig att det ändå finns vissa återkommande metoder som bibliotekarier 
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använder sig av för att påverka urvalsarbetet. Jag har genom mina intervjuer konstaterat att 
de metoder som bibliotekarierna använder sig av när det gäller urval av e-bokspaket är 
följande:   
 

1. Anseende: Bibliotekarierna tittar och jämför allmänna kvalitéer hos de leverantörer 
som de väljer att köpa e-bokspaket från. Detta görs genom att bibliotekarierna 
försöker utgår från det anseende som bibliotekarien anser att en viss e-
boksleverantör har. Förfarandet tycks därmed ge en viss fingervisning kring vilken 
leverantör som kan förväntas att skicka med mest relevanta e-böcker till biblioteket. 
Att välja den leverantör som tänks ge mest relevant litteratur för bibliotekets 
användare är givetvis av stor prioritet. Utöver de allmänna kvalitéerna hos 
leverantörerna behöver även bibliotekarierna undersöka vilken leverantör som på ett 
så problemfritt och smidigt sätt som möjligt kan tillhandahålla sina e-böcker för 
bibliotekens användare. Således finns det både en innehållslig och praktisk aspekt 
för biblioteken att ha i åtanke när de väljer vilka e-bokspaket de skall köpa från 
olika aktörer på e-boksmarknaden. 

 
2. Efterfrågan: Ett annat perspektiv som bibliotek tycks ta i beaktning när de väljer 

bland olika e-bokspaket är att titta på vilken efterfrågan som e-boksleverantörerna 
har på den tryckta marknaden. I och med att de flesta e-boksleverantörerna även ger 
ut böcker i tryckt format har biblioteket en möjlighet att göra en rimlig gissning 
kring vilken leverantörs e-böcker som kommer att användas mest.  

 
3. Användningen avgör: Biblioteken väljer även att testa sig fram. Detta innebär att 

biblioteken köper access till något mindre och därmed billigare e-bokspaket för att 
sedan se hur det fungerar och används. Utifrån mina intervjuer framkom det att de 
flesta e-boksleverantörer ger tillgång till någon form av statistik kring hur mycket e-
böckerna har använts. Utifrån denna statistik kan sedan bibliotekarierna i efterhand 
göra sitt urvalsarbete för att undersöka om biblioteket ska skaffa tillgång till fler och 
kanske större e-bokspaket från samma leverantör eller om de skall säga upp sin 
prenumeration. Fördelen med att använda statistik lyfter även Vasileiou, Hartley, 
Rowley (2009, s. 182-183) fram i sin artikel.  

 
Jag anser att dessa olika tillvägagångssätt rymmer vissa svårigheter. Den första 
urvalsmetoden kan vara problematisk då det inte är säkert att biblioteket finner samma 
kvalitéer på leverantörers handhavande av elektroniska och tryckta böcker. Den andra 
urvalsmetoden har en svaghet i att den bygger på förutsättningen att det finns ett samband 
mellan efterfrågan av tryckta böcker och e-böcker. Mina intervjuresultat har visat att det 
finns vissa sorters böcker som passar bättre och sämre som e-böcker. Detta gör att det inte 
är en självklarhet att antagandet håller. Den tredje urvalsmetoden som bibliotekarier 
använder sig av för att välja e-bokspaket bygger på att bibliotek utgår från 
användningsstatistik. Som tidigare nämnts kan denna statistik vara svårhanterlig att 
använda. Modellen bygger även på premissen att ett det framtida användandet av e-
bokspaket återspeglas i hur paketen tidigare har använts. Dvs. e-bokspaket som har använts 
mycket kommer troligtvis att fortsätta att användas mycket och att e-bokspaket som inte 
använts kommer troligtvis inte att börja användas i någon större skala. Detta antagande kan 
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mycket väl tänkas vara bristfälligt. I synnerhet när det gäller e-bokspaket som inte används, 
för det tar ibland tid innan användare börjar använda nyförvärv. 
 
Att säga upp prenumerationer på e-bokspaket är enligt mina informanter inte helt 
oproblematiskt. Detta beror på att användare är vana vid att använda vissa verk och att de 
därför blir frustrerade om de tas bort. Dessutom är användare inte vana vid att bibliotek gör 
sig av med verk som är relativt nyinskaffade, i vanliga fall brukar böcker inte väljas bort 
förrän efter många år.   
 
Inköpsförslag 
Ytterliggare ett sätt som har förändrat urvalsarbetet på vissa bibliotek är att urvalsarbetet 
görs av användarna själva. Mina informanter belyser flera fördelar med att användarna får 
styra vad som ska köpas in till biblioteket. Mina resultat visar att inköpsprocessen av en 
önskad e-bok kan gå mycket fort och att denna process därför kan göra att biblioteken har 
möjlighet att avvakta med att köpa in e-böcker som inte har efterfrågats och istället vänta 
med att köpa in e-böckerna tills de efterfrågas.  
 
Användarstyrt förvärv 
Ett mer automatiserad användarstyrt förvärv (Demand driven Acquisition) är att e-
boksinköp sker automatiskt utan att biblioteken själva agerar som mellanhand när en 
användare vill ha tillgång till en specifik e-bok. Denna modell gör att bibliotekarierna helt 
lämnar över urvalsprocessen till användarna efter de har valt vilka ämnesområden som 
användarna skall ha tillgång till. Denna utbudsmodell resulterar därför i att urvalsprocessen 
från bibliotekens sida blir näst intill obefintlig. Den stora fördelen med denna metod är 
enligt mina informanter att biblioteket endast betalar för de e-böcker som används. De 
intervjuade bibliotekariernas största invändningar mot modellen är att biblioteket har 
svårare att veta hur mycket pengar som kommer att gå åt under året, då detta är beroende av 
hur mycket e-böcker som läses och per automatik köps in samt att beståndet kan bli oerhört 
skevfördelat då det inte finns någon bibliotekarie som reglerar hur vilka e-böcker som skall 
köpas in. Det uttrycks även från informanternas håll att det kan vara lite problematiskt att 
planera det övriga förvärvet när man inte vet vad som kommer att köpas in via det 
användarstyrda förvärvet.  
 
 
6.3 BESTÅNDSUTVECKLINGENS NYA SKEPNAD  
 
I teoriavsnittet framgår det enligt Evans beståndsutvecklingsmodell (1987, s. 17) att 
urvalsarbetet (selection) alltid föregår inköpen (acquisition). Detta visas genom att Evans 
modell alltid går i medurs riktning. De nya utbudsmodellerna som e-boksleverantörer 
erbjuder, e-bokspaket och användarstyrt förvärv, visar däremot att denna traditionella 
beståndsutvecklingsmodell behöver nyanseras. 
 
Vid inköp av e-bokspaket visade intervjuerna att en stor del av urvalsarbetet görs i 
efterhand. Urvalsarbetet görs då med avseende på tidigare användningsstatistik och bygger 
på premissen att den kommande användningen kommer avspeglas i den tidigare. Detta 
resulterar i att biblioteket säger upp de prenumerationer som inte har används eller 
fortsätter att prenumerera på eller köper in de e-bokspaket som används flitigt. Den stora 
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skillnaden på e-borksmarknaden är därför att urvalsproccesen (selection) i stor utsträckning 
sker efter att inköpen (acquisition) är gjorda. Biblioteken köper vissa e-bokspaket för att 
senare med hjälp av användninsstatistik kunna göra förnuftiga urval, detta innebär att 
beståndsutvecklingen av e-böcker sker genom ett aktivt urval i efterhand vilket skiljer sig 
från beståndsutvecklingen av tryckta böcker där böcker endast gallras bort efter lång tid. 
Därför menar jag att man bör efterlysa en beståndsutvecklingsteori som på ett bra sätt även 
kan skildra den mer komplexa situation som uppstår i samspel mellan bibliotek och aktörer 
på e-boksmarknaden. 
 
Evans beståndsutvecklingsmodell (1987, s. 17) visar med hjälp av pilar var bibliotek och 
användare påverkar de olika delarna av beståndsutvecklingen. Med avseende på det 
användarstyrda förvärvet (Demand driven Acquisition) av e-böcker finner vi att dessa pilar 
inte längre stämmer, då urvalet görs av användarna och inte av bibliotekarier. 

 
Detta visar att Evans mycket tydliga och lättförståliga modell kring beståndsutvecklingen 
inte kan fånga upp den mycket komplexa situation som de nya utbudsmodellerna för med 
sig från e-boksmarknaden. Därför menar jag att Evans modell blir en bristfällig modell att 
använda sig av om man vill beskriva beståndsutveckling i anslutning till e-böcker. 
 
 
6.4 URVALSARBETETS NYA AKTÖRER 
 
Intervjuresultaten pekar på att det har tillkommit nya aktörer som är med och påverkar 
urvalsarbete kring vilka verk som skall finnas tillgänglig på biblioteken.  
 

1. E-boksleverantörer: När olika förlag och aggregatorer vill sälja sina e-böcker görs 
detta i stor utsträckning i e-bokspaket (Vasileiou, Hartley & Rowley 2009, s. 187). 

 
Paketen kan innehålla e-böcker som både är intressanta och ointressanta för bibliotek att 
köpa. E-bokspaketen har leverantörerna själva satt ihop och biblioteken kan därför endast ta 
ställning till om de ska köpa dem eller inte. Situationen för biblioteken kan även bli svår då 
vissa verk, som biblioteken anser har ett högt värde, inte går att köpa styckvis utan måste 
köpas i större e-bokspaket. Leverantörer som har vinstinriktade intressen kan även tänkas 
generera e-bokspaket som i stor utsträckning handlar om att leverantörerna försöker sälja 
mindre attraktiv litteratur tillsammans med vissa storsäljare, istället för att välja litteratur 
som de tror att användare har nytta utav. 
  

2. Användare: Det användarstyrda förvärvet (Demand driven Acquisition) gör att 
biblioteket kan lämna över urvalsarbetet till användarna. Denna modell gör att det är 
användarnas efterfrågan som styr vad som skall köpas in (Ebook Library, 2009). 

 
Denna modell rymmer den stora fördelen med att biblioteken endast betalar för de e-böcker 
som används, men samtidigt gör det användarstyrda förvärvet att bibliotekarierna förlorar 
möjligheten att styra samlingens utformande. Detta kan innebära att samlingen blir mycket 
skevfördelad mellan olika ämnesområden. Wayne Disher (2007, s. 88-89) påpekar att det 
emellertid är svårt för bibliotekarier att alltid vara tillräckligt insatta för att kunna veta exakt 
vilka verk som är relevanta att köpa in, vilket resulterar i att det kanske är bra att användare 
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gör urvalet då de vanligtvis är mer insatta än vad bibliotekarierna är. Dessutom menar 
Disher (2007, s. 77) att det är användarnas intressen och behov som bör styra förvärvet på 
ett bibliotek. 
 
Andersson (2004, s. 64) tar upp att det är en fara att lämna över urvalsprocessen till andra 
aktörer, då biblioteken genom detta tappar sitt inflytande på beståndet. Mina informanter 
ser inte ett överlämnande av urvalsprocessen som en fara. Jag tror att denna till synes 
oproblematiska inställning till att lämna ifrån sig urvalsprocessen kan bero på att 
bibliotekarierna faktiskt inte har tid att sitta och välja ut exakt vilka titlar som skall köpas 
in. Att köpa in stora paket eller att låta användarna styra själva inköpen gör att biblioteket 
tidsmässigt kan pusta ut. Frågan om vilka konsekvenser detta bär med sig för bibliotek och 
användare är ett ämne som mycket väl skulle kunna behöva undersökas djupare i en större 
undersökning än vad en kandidatuppsats rymmer. Frågor som även kan ställas när det gäller 
urvalsarbete är hur och vem som bäst kan avgöra vad som skall köpas in till biblioteken.  
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7. SLUTSATSER 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de olika utbudsmodeller som finns på e-
boksmarknaden påverkar högskole- och universitetsbiblioteks urvalsarbete. Mina 
frågeställningar är. 

• Vilka olika utbudsmodeller tillämpar bibliotekarier på högskole- och 
universitetsbibliotek när de köper in e-böcker? 

• Hur resonerar bibliotekarier kring utbudsmodellers påverkan på urvalsarbete och 
beståndsutveckling? 

För att uppnå mitt syfte har jag genomfört fyra intervjuer med bibliotekarier som är 
ansvariga för inköp av e-böcker på olika högskole- och universitetsbibliotek. Intervjuerna 
är tematiskt sammanställda i resultatdelen utifrån tre teman. I analysen diskuterar jag 
resultaten utifrån tidigare forskning, ett teoretiskt ramverk samt egna tankar. Efter 
genomförd undersökning har jag kommit fram till följande slutsatser.  
 
Mina intervjuer har visat att det framförallt är tre utbudsmodeller som tycks vara vanligt 
förekommande och som används på högskole- och universitetsbibliotek. Dessa 
utbudsmodeller är styckvis inköp, paket-inköp samt användarstyrt förvärv. De 
utbudsmodeller som leverantörer på e-boksmarknaden erbjuder har gjort att bibliotekens 
urvalsarbete av e-böcker till stor del handlar om att undersöka vilka restriktioner och 
funktioner som e-boksinköpen för med sig. Det har även framkommit att bibliotekarier inte 
köper så mycket e-böcker styckvis, utan att de till största del köper in e-böcker i större e-
bokspaket eller använder en användarstyrd modell som innebär att biblioteket får tillgång 
till en stor mängd e-böcker och endast betalar för dem som används. Utbudsmodellerna har 
gjort att urvalsprocessen har förändrats, då det är nya aktörer som styr vilka e-böcker som 
skall väljas in till biblioteket. Resultatet har även visat att det har skett en förändring genom 
att bibliotek i stor grad undersöker sina leverantörers kvalitéer istället för de enskilda 
verken. Bibliotekens urvalsarbete är därför som en informant uttryckte det ”Lika mycket val 
av leverantör som litteratur”. Dagens förvärvsbibliotekarier har mycket mer att ta ställning 
till än exakt vilka böcker som ska köpa in. 
 
Jag anser att mina frågeställningar är besvarade och att uppsatsens syfte har uppfyllts. Att 
bibliotekarier upplever e-boksmarknaden som snårig är för mig inte konstigt med tanke på 
de olika utbudsmodeller och funktioner som leverantörer använder sig av för att sälja e-
böcker till bibliotek. Då beståndsutvecklingen kring e-böcker är mycket komplex anser jag 
att det vore önskvärt med en beståndsutvecklingsmodell som kan visualisera förvärvet 
kring e-böcker. 
 
Flera bibliotekarier har i min undersökning uttryckt att de inte riktigt vet hur de skall låta e-
bokssamligen förhålla sig till den tryckta samlingen. Jag anser att det därför är viktigt att 
belysa att e-boken inte behöver ställas i motsatsförhållande till den tryckta boken. Ingen av 
dem behöver konkurrera ut den andre, utan de kan istället få komplettera varandra. Tryckta 
och elektroniska böcker har olika kvalitéer och kan därför fungera olika bra beroende på 
vilket användningsområde som de används inom. Flera bibliotekarier uttryckte även att det 
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tar tid för e-böckerna att börja användas i den omfattning som de har potential för. En orsak 
till detta är att det tycks saknas en samstämdhet hos leverantörerna att enas om olika 
standarder. Alla e-boksleverantörer har sina egna användargränssnitt, begränsningar och 
funktioner. Jag menar att e-bokens genomslag i viss del är beroende av att det börjar formas 
en samstämdhet mellan leverantörerna kring hur e-böcker skall hanteras. Det är även viktigt 
att e-böckerna blir mer användarvänliga genom att man minskar på inloggningar, olika val 
som användare behöver göra och program som skall laddas ned. Det får med andra ord inte 
vara för krångligt att börja läsa en e-bok. 
 
Intervjuerna har visat att bibliotekarierna tycks forma e-boksmarknaden och visar vad som 
är godtagbart och vad som inte uppskattas. Ett exempel är att det tidigare var ett vanligt 
villkor från leverantörerna att e-böcker endast kunde läsas av en användare i taget. 
Eftersom dagens förvärvsbibliotekarier inte uppskattar eller accepterar detta villkor är 
denna begränsning numera sällsynt på biblioteken. I och med e-boksmarknadens förändring 
tror jag att nya utbudsmodeller kommer att dyka upp och gamla utbudsmodeller kommer att 
försvinna eller förändras. Detta gör att mina resultat på relativt kort tid kan komma att bli 
inaktuella. På grund av förändringen finns det ett värde i att undersöka e-boksmarknaden 
med jämna mellanrum samt att problematisera vad de olika utbudsmodellerna kan generera 
för konsekvenser för användare och bibliotek. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
 
Inköp av e-böcker 
 

• Brukar ni hyra e-böcker för en viss period eller köper ni en permanent tillgång till 
dem? 

 
• Köper/hyr ni in e-böcker på önskemål av användare? Varför/varför inte? 
 
• Hur lång tid tar det innan ni får tillgång till en e-bok som ni bestämmer er för att 

hyra/köpa in? 
 
• Köper eller hyr ni in e-böcker styckvis? Varför/varför inte? 

Vad ser du för fördelar med att köpa in e-böcker styckvis? 
Vad ser du för nackdelar med att köpa in e-böcker styckvis? 
Hur tror du detta inköpssätt påverkar ert bibliotek?  

 
• Köper eller hyr ni in flera e-böcker samtidigt i större paket (s.k. Big deals)? 

Varför/varför inte? 
Vad ser du för fördelar med att köpa in böcker i större paket? 
Vad ser du för nackdelar med att köpa in böcker i större paket? 
Hur tror du detta inköpssätt påverkar ert bibliotek? 

 
• Använder ni er av användarstyrt förvärv (Demand-driven Acquisition)? 

Varför/varför inte? 
Vad ser du för fördelar med detta system? 
Vad ser du för nackdelar med detta system? 
Hur tror du detta inköpssätt påverkar ert bibliotek? 

 
• Finns det ytterliggare sätt som ni köper in e-böcker på? – I så fall utveckla 

Vad ser du för fördelar med att köpa in böcker på det sättet? 
Vad ser du för nackdelar med att köpa in böcker på det sättet? 
 

• Hur tror du bibliotekets urvalsarbete påverkas av e-boksinköp som görs styckvis? 
Är det bra eller dåligt? 
 

• Hur tror du bibliotekets urvalsarbete påverkas med tanke på paketinköp? 
Är det bra eller dåligt? 
 

•  Hur tror du bibliotekets urvalsarbete påverkas med tanke på det användarstyrda 
förvärvet? 

Är det bra eller dåligt? 
 

• Hur tror du bibliotekets e-boksbestånd påverkas med tanke på de olika inköpssäten 
som erbjuds? 
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• Vad har ni för krav och önskemål gentemot leverantörerna i samband med e-

boksinköp? 
Vad brukar det resultera i? 

 
• Några övriga tankar kring ämnet? 
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BILAGA 2. INTRODUKTIONSBREV 
 
 
Hej N.N 
 
Mitt namn är Gustaf Hallquist och jag läser min sista termin på 
bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås. Jag håller för tillfället på att skriva en 
kandidatuppsats som handlar om e-böcker. Kandidatuppsatsen syfte är att undersöka 
hur det digitala e-boksurvalet på högskole- och universitetsbibliotek påverkas av de 
olika utbudsmodeller som e-boksförsäljare använder 
samt söka svar på hur bibliotekarier resonerar kring försäljningssättens konsekvenser 
för urvalsarbetet. 
 
För att kunna skriva min uppsats kommer jag att behöva genomföra intervjuer. Jag 
skriver därför detta mail i hopp om att kunna få komma och intervjua dig. Intervjun 
beräknar jag till att ta ca 30-40min. 
 
Intervjun kommer att vara konfidentiell, vilket innebär att ditt namn och bibliotek 
kommer att avidentifieras. Om du inte vill att jag spelar in intervjun så kommer jag att 
föra anteckningar istället.  
 
Om det går bra att få komma och intervjua dig kring e-boksinköp, får du gärna föreslå 
datum som passar dig. För min del genomför jag en eventuell intervju så snart som 
möjligt. Jag kan genomföra intervjun fram till april månads slut. Om det går bra att få 
komma och intervjua dig kring e-boksinköp får du gärna föreslå datum som passar dig. 
  
Tacksam för svar! 
  
Vänliga hälsningar 
  
Gustaf Hallquist 
Mail xxx 
Tel: xxx 


