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Abstract:  The purpose of this thesis is to study the usage of and attitudes 
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Karlstad University. The main questions are: How do graduate and 
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show that a majority of the respondents are aware of the possibility 
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1 Inledning 

En stor mängd litteratur finns idag tillgängliga via Internet. Det är inte alltid nödvändigt 

att gå till biblioteket eller till bokhandeln för att finna den litteratur man behöver. 

Många böcker kan man idag läsa hemma på sin dator eller via läsplattor, s.k. 

elektroniska böcker (kallas i fortsättningen för e-böcker). E-böckerna lanserades redan 

på nittiotalet men intresset var då svalt. De flesta ville fortfarande ha en tryckt bok, och 

ville inte sitta och läsa på en skärm. Många hade precis vant sig vid de elektroniska 

tidskrifterna och tyckte att även de var i längsta laget att läsa på en skärm. Nya former 

av e-böcker lanserades i snabb takt och när Stephen Kings novell ”Riding the Bullet” 

publicerades 2000, enbart som e-bok ökade allmänhetens intresse. För 2 dollar kunde 

man ladda hem novellen till sin egen dator, vilket är betydligt billigare än att köpa den 

tryckta novellen. En halv miljon människor försökte ladda ner novellen den första 

veckan (Gunther 2005). 

Jag har själv gjort samma erfarenhet på det universitetsbibliotek där jag arbetar, att 

låntagarna hellre vill ha en vanlig bok än att läsa på skärmen. Jag började då fundera på 

om biblioteken idag spenderar mycket pengar på böcker som låntagarna inte vill ha. 

Universitetsbiblioteken köper idag in e-böcker för enorma summor och jag är 

intresserad av om våra låntagare, speciellt forskarna, läser dessa böcker. De flesta 

forskare behöver gå tillbaka till sina böcker många gånger innan deras avhandling är 

färdig, och då bör ju e-böcker passa dem perfekt. Beträffande en del typer av material är 

det tryckta redan på väg bort. Många tidskrifter har sedan länge varit elektroniska och 

många är vana vid att ladda ner sin artikel som en pdf-fil.  

Mycket riktigt är kataloger, manualer, bibliografier, nischade vetenskapliga texter, 

fakturor och encyklopedier genrer där digitala medier helt eller till stor del trängt ut 

tryckta bärare. Vi skulle också kunna förmoda att en minoritet användare sörjer att ett 

medieskifte ägt rum inom dessa genrer (Dahlström 2005, s. 50). 

Det gäller dock att biblioteken gör reklam för sina e-böcker för att låntagarna inte skall 

tro att det som finns på hyllan är det enda tillgängliga. Det är lätt att missa det som inte 

syns för blotta ögat. Om man inte är en frekvent biblioteksanvändare kanske man inte 

vet att det finns e-böcker på biblioteket. Att inte e-böckerna används i den utsträckning 

man önskar kanske även är en generationsfråga. Det pratas om den ”digitala 

generationen”, de som är födda på 1980-talet och framåt (Curman 2010). De har 

troligtvis större vana av att läsa längre texter på en datorskärm än generationen innan 

dem. Eventuellt kan det vara så att de vänjer sig vid att få information snabbt att de inte 

orkar vänta på tryckt material som kanske finns i magasin eller måste beställas som 

fjärrlån. Kanske kommer användandet av e-böcker öka i takt med att universitetet fylls 

på av den yngre generationen. 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse för e-böcker började när man på min arbetsplats, Karlstads 

universitetsbibliotek, började köpa in e-böcker. Facklitteratur, kurslitteratur och 

referenslitteratur köps in i elektronisk form. Jag, som arbetar på avdelningen för 

fjärrlån, stötte på dessa böcker då låntagarna ville beställa böcker som fjärrlån trots att 

de finns som e-böcker i bibliotekets katalog. De påpekade att de inte ville läsa e-boken 

utan ville hellre beställa den tryckta boken som ett fjärrlån, detta för att det ansågs 
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jobbigt att läsa en hel bok på skärmen. Jag började då fundera på varför 

universitetsbiblioteket köpte in alla dessa e-böcker om låntagarna ändå ville ha den 

tryckta boken. Vill en forskare som använder en bok under längre tid verkligen läsa den 

på skärmen? Är det endast bibliotekarierna som tycker att e-böcker är bra? Jag tyckte att 

det skulle vara intressant att undersöka hur forskarna upplever ett nytt elektroniskt 

format. Uppsatsen är inte skriven på uppdrag från Karlstads universitetsbibliotek utan 

helt i mitt eget intresse, både privat och i mitt dagliga arbete. Enkäten är dock av 

intresse för universitetsbiblioteket, som har uppmuntrat min undersökning.  

1.2 Syfte 

Undersökningen görs i syfte att få en samlad uppfattning om vad doktorander vid 

fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper vid Karlstads universitets har för 

uppfattning och erfarenheter av e-böcker. Universitetsbiblioteken satsar idag stora 

resurser på e-böcker och det vore intressant att få en inblick i om och hur doktoranderna 

använder denna typ av format. Både när det gäller deras egen forskning samt om den 

elektroniska litteraturen används som kurslitteratur på de kurser de är ansvariga för.  

1.3 Frågeställningar 

För att kunna uppnå syftet med uppsatsen har jag följande frågeställningar: 

 

1. I vilken omfattning och på vilket sätt använder doktorander utbudet av e-böcker vid 

Karlstads universitet? 

2. Hur förhåller sig doktorander vid Karlstads universitet till e-böcker i relation till 

tryckta böcker? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen behandlar doktoranderna vid Fakulteten för Samhälls- och 

livsvetenskapers användande av e-böcker. Enkäten riktade sig från början till alla 

universitets doktorander men på grund av låg svarsfrekvens valde jag att endast studera 

svaren från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Med användande avses om 

och hur de praktiskt använder e-böcker. Om de t.ex. använder de funktioner som finns i 

läsprogrammen, använder dem som kurslitteratur eller om de helt enkelt inte använder 

dem överhuvudtaget. Frågorna gäller i huvudsak hur doktoranderna använder e-böcker 

inom sitt yrke men några frågor behandlar även om e-böcker används privat. I 

undersökningen ligger en stor vikt vid hur doktoranderna använder Karlstads 

universitetsbiblioteks e-böcker samt hur de ser på en utveckling mot att mer e-böcker 

förvärvas. Enkäten specificerar inte någon speciell typ av e-böcker utan behandlar e-

böckerna generellt. Frågorna är dock riktade mot den typen av e-böcker som är 

tillgängliga via olika e-boksleverantörer.  

När jag använder begreppet universitetsbiblioteket syftar jag alltid på Karlstads 

universitetsbibliotek om inte annat anges. 
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Med e-bok menar jag en bok i elektronisk form som måste läsas i dator, handdator, 

mobiltelefon eller med hjälp av en s.k. läsplatta. Oftast hämtas e-boken hem till den 

egna datorn i form av datafiler. Man har där ett speciellt program avsett för e-

boksläsning, t.ex. Adobe Reader. Dessa program finns att ladda hem gratis via webben. 

Nationalencyklopedin(NE) beskriver e-boken som en digital motsvarighet till en tryckt 

bok, läsbar i någon datoriserad utrustning.
1
 

 

Disposition 

 

I detta inledande kapitel finns de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsens 

undersökning. Jag kommer att försöka svara på dessa frågeställningar i kapitlen för 

diskussion och analys med hjälp av svaren från enkäten, tidigare forskning och de valda 

teorierna. 

 

I kapitel 2 beskriver jag e-böcker och hur dessa fungerar. Samt att jag ger en kortfattad 

beskrivning av hur användandet av universitetsbibliotekets e-böcker har förändrats 

under de senaste 3 åren.  

 

I kapitel 3 går jag igenom några tidigare användarundersökningar som gjorts om 

forskares åsikter om och användande av e-böcker.  

 

Kapitel 4 behandlar min analysmodell. I min modell har jag influerats av 3 olika 

modeller i informationssökning och skapat en egen förenklad analysmodell för att 

studera forskarnas beteende angående e-böcker. De 3 modellerna som jag influerats av 

är Ellis modell, Fosters ickelinjära modell och Marchioninis modell.  

 

Metodkapitlet, kapitel 5, beskriver varför jag valt att göra en enkät och hur jag gått 

tillväga. Kapitlet avslutas med en reflekterande del angående valet av metod. 

 

Resultatet av enkätundersökningen redovisas i kapitel 6. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av enkäten. 

 

I kapitel 7 diskuteras enkätens svar med hjälp av min modell och svaren ställs i relation 

till tidigare forskning. 

Jag besvarar här uppsatsens frågeställningar samt reflekterar över undersökningen och 

ger förslag på fortsatt forskning.  

 

Kapitel 8 är en kort sammanfattning av uppsatsen. 

                                                 

 
1
 Nationalencyklopedin 2010-01-11 
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2 Elektroniska böcker 

När man talar om böcker tänker man oftast på en tryckt bok, men böcker kan idag se ut 

på många olika sätt. Jag kommer i det här kapitlet att ge en beskrivning över e-böcker, 

hur de ser ut och fungerar. Jag gör även en kortare beskrivning av några olika typer av 

e-boksportaler. 

 

En e-bok är en bok i elektronisk form och som kan läsas i dator, mobiltelefon eller en, 

speciellt för e-böcker, anpassad läsplatta. De flesta e-böcker finns tillgängliga via 

bibliotekskataloger eller e-boksportaler, t.ex. Ebrary och netLibrary. De kan där hämtas 

hem till den egna datautrustningen som en datafil. I den egna datorn behöver man ett 

speciellt läsprogram för dessa filer, t.ex. Adobe Reader eller Microsoft Reader. Dessa 

läsprogram finns fritt tillgängliga för nedladdning på Internet. E-boken är oftast en 

kopia av den tryckta bokens text men med dagens teknik kan man även ha med bild, 

ljud och film i e-böcker.  Angermund beskriver bl.a. att e-boken kan: 

 

Bestå av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika 

kombinationer. 

Vara producerad och publicerad i olika format, t.ex. pdf-format. 

Vara lagrad på text cd-romskiva eller ett usb-minne. 

Vara nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad via Internet. (Angermund 

2008, s4) 

 

Precis som för tryckta böcker gäller upphovsrätten även för e-böcker. De förses med 

kopieringsskydd för att förhindra att hela boken kan skrivas ut eller kopieras. Dock 

finns en stor mängd e-böcker fritt tillgängliga för nedladdning via olika webbplatser på 

Internet. Bl.a. arbetar man inom Projekt Runeberg vid Linköpings Universitet med att 

digitalisera nordisk litteratur. Bland de verk som används mest nämns Nordisk 

familjebok och Svenskt biografiskt handlexikon.
2
  Även Google har startat en sida för 

boksökning, Google Books. Man kan där hitta delar av böcker samt hela böcker om 

utgivaren gett sitt samtycke.
3
 Kopieringsskyddet har dock inte förhindrat att det finns e-

böcker som kopierats och spridits via olaglig fildelning på Internet.  

2.1 Läsverktyg - funktioner och finesser 

För att kunna läsa en e-bok i datorn behövs ett läsprogram installerat, t.ex. Adobe 

Reader eller Microsoft Reader. Vilket program som skall användas bestäms av e-

boksläsaren. De flesta av dessa program finns fritt tillgängliga för nedladdning på 

Internet. Dessa program kan läsa och redigera pdf-filer. Man klickar där på den 

medföljande länken och får då upp boken i ett läsprogram eller direkt på webben. E-

boksläsare finns med många olika finesser. T.ex. kan man markera stycken eller enstaka 

ord i texten, man kan spara stycken, man kan fritextsöka, söka hela meningar och man 

                                                 

 
2
 http://runeberg.org/ 

 
3
 http://books.google.co.uk/books 

 

http://runeberg.org/
http://books.google.co.uk/books
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kan välja kapitel. Graden av sökbarhet varierar beroende på vilken produkt som 

används, allt från enkla fritextsökningar till mer avancerade funktioner (Angermund 

2008, s 6).  Det går dock inte att skriva ut mer än några sidor per bok på grund av 

upphovsrättslagen. Det finns dock ett undantag och det gäller e-böcker som framställs 

enligt § 17 i URL (SFS 2005:359 Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk § 17). Det är böcker som är avsedda för personer med funktionshinder i form av 

olika läshandikapp. Dessa böcker får produceras utan författarens tillstånd men får då 

endast läsas av de personer de är avsedda för. E-böcker kan även läsas med s.k. 

läsplattor. Det är en liten, elektronisk skärm på vilken man kan läsa hela e-böcker. 

Läsplattorna kan lagra både böcker och andra typer av elektroniska dokument. Ett känt 

exempel är läsplattan Kindle, som introducerades av nätbokhandeln Amazon. Kindle är 

dock låst till Amazons utbud och användaren når inga svenska böcker med den. I och 

med introduceringen av den nya versionen av Kindle, juldagen 2009, meddelade 

Amazon att de för första gången någonsin säljer mer e-böcker än tryckta böcker 

(Curman 2010). På den svenska marknaden är det enbart koreanska läsplattan Nuut som 

fungerar till alla utgivna svenska böcker. Apples populära läsplatta Ipad fungerar än så 

länge ihop med distributören eLibs böcker samt några andra svenska förlag (Wallén 

2010). 

2.2  Fördelar och nackdelar med e-böcker 

Det finns både fördelar och nackdelar med e-böcker i jämförelse med tryckta böcker.  

Nedan följer några av de för- och nackdelar som är de vanligast förekommande 

angående e-böckerna. 

 

Fördelar:  

Böckerna finns alltid tillgängliga – man kan sitta var som helst i världen och läsa boken 

samt att den aldrig är utlånad utan man kan läsa den när man vill. Py Söderström 

påpekar i Curmans artikel i DN att lättillgängligheten är den största behållningen med e-

böcker (Curman 2010). Tillgängligheten med e-böcker är en stor fördel idag när många 

universitet och högskolor har många utbildningar som sker på distans. En student som 

sitter många mil ifrån universitetet kan använda kurslitteraturen lika enkelt som den 

student som befinner sig inom campusområdet. Bara vid Karlstads universitet läser mer 

än var tredje student på distans, det vill säga ca 4150 studenter.
4
  En annan fördel med 

tillgängligheten är att studenter och forskare kan, i de flesta fall, få tag i den bok de 

söker direkt utan att behöva vänta på en bok som kanske är utlånad.  

Andra fördelar med e-böcker är alla de funktioner som finns att tillgå i e-böckernas 

läsprogram, t.ex. att fotnoter blir klickbara direkt till referensen. Ibland är även 

referensen klickbar direkt till källan vilket gör det enkelt att flytta sig mellan många 

olika intressanta referenser inom samma område. Man kan via denna länkning förflytta 

sig fram och tillbaka mellan referenser som kan vara av intresse. 

Det är enkelt att lägga till hänvisningar och egna kommentarer direkt i den elektroniska 

texten. Kanske behöver man anteckna något angående det man läst och då finns den 

möjligheten i läsprogrammen. E-boken passar forskare och studenter som ofta läser 

vissa stycken i en bok, inte ett helt verk från pärm till pärm. Det är lätt att förflytta sig i 

                                                 

 
4
 Statistiken är hämtad från Karlstads universitets intranät. 2010-04-02 
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e-boken till det eller de stycken som ska läsas. En annan fördel med e-böcker är att 

biblioteken kan växa utan fysiskt utrymme. Ofta behöver bibliotek gallra bland gammalt 

material för att få plats för nytt men med det elektroniska materialet kan biblioteken öka 

sitt bestånd utan att behöva räkna hyllmeter. Idag kan ett bibliotek som till ytan är litet 

ha ett större bestånd av information än ett stort bibliotek. 

 

Nackdelar: 

En stor del av nackdelarna med e-böcker handlar om tekniken runtomkring e-böckerna.  

För att en e-bok ska kunna läsas krävs det att användaren har en dator och rätt 

läsprogram. En nackdel med det är att inte alla användare har god datorkunskap. De vet 

inte hur man finner e-böckerna, hur läsprogrammen ska laddas ner i den egna datorn 

eller hur läsprogrammen skall användas till fullo. En anledning kan även vara att den 

stora massan ännu inte upptäckt e-boken. Katarina Renman Claesson gissar att det 

kommer att ta ca 5 år innan e-boken är ses som ett naturligt sätt att läsa en bok (Curman 

2010). En nackdel är att det inte går att skriva ut någon större mängd information. 

Endast ett begränsat antal sidor får skrivas ut pga. copyrightlagstiftningen. Det här 

påpekas ofta bland studenter som gärna önskar skriva ut det eller de kapitel de behöver. 

Andra tekniska nackdelar med e-böcker kan vara att länkar inte längre fungerar. Om det 

inte finns ett system eller en person som uppdaterar länkar kan det hända att dessa blir 

inaktuella. Information på nätet kan försvinna eller byta adress och då fungerar inte den 

gamla länken. Det kan även vara så att biblioteken eller e-boksleverantörernas hemsidor 

inte alltid fungerar och då kommer inte användaren åt e-boken för tillfället. Men den 

nackdel som oftast påpekas i detta sammanhäng är att det är ansträngande att läsa längre 

texter och hela böcker på en skärm. I Barrie Gunters artikel påpekas att en viss typ av 

litteratur som läses från pärm till pärm nog alltid kommer att föredras i pappersform, 

t.ex. biografier. Han menar att sitta lutad framför en datorskärm och läsa en hel bok inte 

är ett speciellt avslappnande och bekvämt sätt att tillgodogöra sig en bok (Gunter 2005). 

I Curmans artikel sägs det dock att nästa generation bokslukare inte kommer att ha 

några problem med att läsa längre texter på en skärm. De, den s.k. digitala generationen, 

är uppväxta med att mycket läses i elektronisk form (Curman 2010). 

2.2.1 Exempel på olika typer av e-boksportaler 

Det finns flera sorters e-boksleverantörer på marknaden. Många bibliotek använder e-

boksdatabaser, s.k. betalplattformar, som kostar dem stora summor varje år. En av de 

stora leverantörerna på marknaden är Ebrary. Hos Ebrary köper biblioteken färdiga 

bokpaket med titlar inom en rad olika ämnen. Dessa böcker får sedan användarna 

tillgång till via sina biblioteks hemsidor och bibliotekskataloger. Ebrary innehåller över 

40000 titlar. Dawsonera är en annan typ av betalplattform vilken biblioteken kan ha 

avtal med. Men i motsats till Ebrary förvärvas här var titel för sig. Dessa e-böcker finns 

sedan sökbara via bibliotekens lokala kataloger. Via Dawsonera kan låntagarna även 

hyra e-böcker. De får då tillgång till dem under en begränsad tid och biblioteken betalar 

en mindre summa för denna service. På Internet finns det även fria e-boksportaler. Ett 

nationellt exempel är Projekt Runeberg. Där finns äldre nordiska texter som 

digitaliserats och gjorts tillgängliga kostnadsfritt.
5
  

                                                 

 
5
 Informationen är hämtad från projektets hemsida, 2009-12-16. http://runeberg.org 
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Ett internationellt exempel är Google Books. Här söker användaren böcker som vid en 

vanlig webbsökning. Hittar Google Books en bok vars innehåll stämmer med sökningen 

skickas användaren dit. Om boken inte är copyrightskyddad eller om utgivaren gett sitt 

godkännande kan man få se en förhandsvisning av boken. I vissa fall hela texten. 

Användaren får här även länkar till bokhandlare om man önskar köpa boken eller till 

bibliotek om man önskar låna den.
6
 

2.3 Elektroniska böcker vid Karlstads universitets-
bibliotek 

Karlstads universitetsbibliotek abonnerar på elektroniska böcker via flera olika e-

boksportaler och leverantörer. Några exempel är Ebrary, Dawsonera och Oxford 

Reference Online. Böckerna är alla sökbara via bibliotekets hemsida. På bibliotekets 

hemsida finns där även länkar till e-boksportaler på Internet med fria e-böcker.  

 

Om man ser till användarstatistiken i Ebrary de sista 2 åren kan man se en minskning 

bland antalet inloggade personer men en ökning bland antalet lästa sidor.  

2008 var det totalt 6161 inloggningar mot 2009 års 3668. Det är nästan en halvering på 

bara ett års tid. Istället har antalet lästa sidor ökat, från 107 695 år 2008 till 134 933 år 

2009. Det kan eventuellt bero på att vissa kurser vid universiteten har e-böcker som 

kurslitteratur. Att de studenterna är alla inloggade några gånger vardera och läser de 

sidor de behöver för kursen. De har inte e-boken som ett slags uppslagsverk utan de 

måste läsa fler sidor, i enstaka titlar. 

 

7
 

 

Tittar man på statistiken över året används e-böcker mer vissa månader än andra. Det 

har troligtvis att göra med studieåret. I början av året är det en ökning fram till maj, 

sedan en minskning under sommarmånaderna. I slutet av året ökar det igen. Under dessa 

månader skrivs det uppsatser vid universitetet samt att det är många tentor i mitten och 

slutet av terminen. Universitetsbiblioteket började köpa e-böcker från Dawsonera under 

2009 vilket gör att det inte finns någon jämförande statistik. Av de dryg 150 titlarna har 

23 titlar laddats hem till egen dator och 88 titlar har lästs online.
8
 

                                                 

 
6
Informationen är hämtad från Google Books hemsida, 2011-10-01. 

 http://books.google.se/intl/sv/googlebooks/about.html 
7
 Diagrammet är över hur låntagarna vid Karlstads universitetsbibliotek använder Ebrary, 2008-2009. 

8
 Statistiken är hämtad från Dawsonera, Karlstads universitetsbibliotek, 2010-01-10 
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3 Tidigare forskning 

Det finns en del undersökningar gjorda om forskares och studenters användning av e-

böcker. Att undersökningar gjorde på studenter finns med beror på att jag anser 

doktorander vara en typ av studenter och att dessa undersökningar påminner mycket om 

min egen undersökning. Jag har i detta kapitel tittat på några undersökningar gjorda om 

åsikter angående e-böcker, i vilken e-böcker används samt hur användarna finner dessa.  

3.1 Åsikter angående e-böcker 

I maj 2008 genomförde University i Illinois, i samarbete med Springer Market Research 

Department, en undersökning om användandet av e-böcker. Universitetsbiblioteket i 

Illinois tillhandahåller ca 292 000 e-böcker inom olika ämnen och från olika 

leverantörer. Användarna har tillgång till e-böckerna på flera olika sätt, bl.a. finns 

många titlar med i den lokala katalogen, en del titlar finns med i universitetsbibliotekets 

lista över elektroniska resurser samt att e-böckerna från Springer finns med i en federal 

sökmotor. I den finns även e-böckerna från Google Books sökbara. 

Universitetsbiblioteket har inte någon policy att de skall förvärva e-böcker istället för 

tryckta böcker eller att de skall gå över helt till e-böcker men trots det har förvärvet av 

e-böcker stadigt ökat. Den ökade användningen av e-böckerna visar på ett snabbt 

stigande intresse för detta format vilket kan liknas med det som hände när e-

tidskrifterna tog över marknaden. När MARC-poster har laddats över i den lokala 

katalogen ökade användningen av universitetsbibliotekets e-böcker drastiskt. Och ökade 

sedan ännu mer när hela kollektionen laddats över i den federala sökmotorn. I och med 

denna drastiska ökning var universitetsbiblioteket intresserade av användarnas 

synpunkter på Springers e-böcker samt de övriga e-böcker de använder sig av. De 

övriga e-böckerna var speciellt intressanta då de visar på en markant ökning.  Ungefär 

47 000 studenter, fakulteter och annan akademisk personal vid universitetet kontaktades 

via ett utskick till de e-poster de har via campus. Undersökningen startade i april 2008 

och stängde i maj 2008. 1547 respondenter valde att besvara enkäten.   Majoriteten 

bland respondenterna är studenter (40 %) tätt följda av doktorander (37 %) (Shelburne 

2009). 55 % av respondenterna uppgav att de är mycket medvetna om att 

universitetsbiblioteket tillhandahåller e-böcker medan 45 % uppgav att de inte kände till 

e-böckerna.  Om man tittar på de respondenter som är medvetna om e-böckerna var 60 

% av fakulteterna väl medvetna om e-böckerna och hela 61 % av studenterna. 

Övergripande har 57 % av respondenterna någon gång använt sig av e-böcker.  De 

respondenter som inte använder sig av e-böcker har uppgett att de vet att de finns, de 

ännu inte varit i behov av att använda dem. Andra orsaker till att respondenterna inte 

använder e-böcker är att de föredrar tryckta böcker, att de inte funnit e-böcker inom sina 

ämnen eller att de endast använder sig av e-tidskrifter. De egna kommentarerna om 

varför e-böcker inte används anses speciellt intressanta och indikerar att bristen på 

medvetenhet är ett problem. Det verkar som om respondenterna använder sig av e-

böcker utan att vara medvetna om att det är just e-böcker de använder. Flera av de egna 

kommentarerna pekar mot att en del användare inte ens är medvetna om skillnaderna 

mellan en e-bok och en e-tidskrift. Vid en närmare titt på de egna kommentarerna i 

undersökningen visar det sig att det inte verkar att det inte finnas någon allmän 

definition av vad en e-bok är. Av dem som använder sig av e-böcker uppgav 4 % att de 
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gör det dagligen, 18 % uppgav en gång i veckan och 30 % uppgav en gång i månaden. 

De typer av e-böcker som används mest frekvent är referensböcker, som hade högst 

procent, tätt följt av vetenskapliga monografier.78 % av respondenterna uppgav att de 

använder e-böckerna i forskningssyfte, 56 % för sina studier och 10 % vardera för 

undervisning och fritid. Om man tittar på vilka typer av respondenter som svarat har 

fakulteterna svarat att 91 % använder e-böcker i forskningssyfte, samma sak för 83 % 

av doktoranderna. Majoriteten av dem som använder e-böcker vill använda dem mer 

och kategoriserar dem som användbara. Fördelar med e-böckerna beskrivs med att man 

har direkt tillgång till dem, möjligheten att söka med nyckelord, tillgång var man än 

befinner sig samt bra för miljön. Om man tittar på de kommentarer som respondenterna 

uppgett är det speciellt värdefullt att e-böcker är bekväma att använda, tidsbesparande 

samt att det är bra att enkelt kunna söka innehållsmässigt i ett fulltextdokument. Några 

av de nackdelar som uppges i undersökningen är problem med att läsa på skärmen, 

navigationsproblem, problem relaterade till att lokalisera material och 

informationssökning i allmänhet. Respondenterna tillfrågades även om sina tankar 

angående e-böcker i förhållande till tryckta böcker. Där svarar majoriteten att de 

föredrar e-böcker p.g.a. att de tar mindre utrymme och är lätta att förvara, att de är 

tillgängliga dygnet runt, lätt att ta kopior och att de är tillgängliga var man än befinner 

sig. De fick även frågan om vilket typ av bok de kommer att använda sig av i framtiden, 

elektronisk eller tryckt. Majoriteten tror att de kommer att använda en kombination av 

båda typerna (Shelburne 2009). 

 

En annan stor undersökning gjordes 2007 vid University College London (UCL). 

Bakgrunden till denna undersökning är ett projekt, nämligen CIBER’s SuperBook. De 

som ingår i projektet anser att forskningen inom digitala resurser inom den akademiska 

världen har hittills endast fokuserat på elektroniska tidskrifter. I ett första steg för att få 

en större bild av hur digitala resurser används undersöker de nu e-böckerna. Tre stora 

förlag är med i studien: Oxford Scholarship Online, Wiley Interscience och Taylor & 

Francis. Ett slags e-bokslaboratorium skapas där förlagen, användarna och 

bibliotekarierna kommer att lära sig, vinna förståelse och kunskap samt byta 

information med varandra. En inbjudan att delta i undersökningen skickades ut med e-

post till att studenter och all personal vid UCL (ca 27 000) i november 2006. När 

svarstiden gått ut hade 1818 respondenter svarat. En svarsfrekvens på 6,7 %. Då normen 

för en web-baserad undersökning är 6-8 % bör man vid analysen ha i åtanke att 

bortfallet är stort. Profilen av undersökningens respondenter blev trots bortfallet bred 

när det kom till kön, akademisk status och ämne. En uppenbar fråga som inledde 

undersökningen är om respondenterna har någon erfarenhet av e-böcker. Endast 44 % 

av respondenterna svarade att de har det.  De respondenter som använder sig av e-

böcker är i åldern 17-35, män och utspridda inom de flesta ämnen. Inom social- och 

historievetenskap är det dock kvinnorna som mestadels använder sig av e-böcker. Det 

som är av intresse för förlagen och biblioteken är att få reda på hur dessa respondenter 

som användare e-böcker söker information. Undersökningen visar på att majoriteten av 

respondenterna finner dem genom bibliotekets resurser (61 %).  Dessa respondenter 

anser att det är en fördel att läsa boken på en skärm istället för på papper. Den yngsta 

gruppen, i åldern 17-21, svarar att de hellre läser böcker på skärmen medan det för 

resten av respondenterna inte visar sig vara speciellt åldersbetonat. Hela 71 % av de 

respondenter som tillhör gruppen akademiker använder e-böckerna vid arbete och 

studier och endast 14 % använder dem på fritiden. Under tiden för undersökningen 

verkade användarna överlag associera e-böcker med arbete och studier. Personal och 
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studenter som arbetar eller studerar på halvtid tenderar att använda e-böckerna även på 

fritiden. Det diskuteras om det kan vara så att dessa användare läser det material de 

använder på fritiden på skärmen och sedan väljer att skriva ut sitt studiematerial. När 

användarna söker e-böcker till sina studier eller till sitt arbete vänder de sig 

huvudsakligen till bibliotekets informationskällor. Handböcker och referenslitteratur är 

den typ av e-böcker som är mest populär bland akademikerna. De redan doktorerade 

forskarna använder i huvudsak vetenskaplig litteratur medan övriga respondenter 

mestadels läser handböcker av olika slag. Några frågor i undersökningen handlar om 

respondenternas åsikter om för- och nackdelar med e-böcker. Endast de som tidigare 

svarat att de använder e-böcker besvarade dessa frågor. När det gäller läsbarhet anser de 

flesta att de tryckta böckerna är överlägsna e-böckerna. Men fördelarna med e-böcker är 

fler, bl.a. nämns att det är enkelt att göra kopior, de är alltid aktuella, de är 

utrymmessparande samt att de alltid är tillgängliga. Speciellt för de manliga 

respondenterna anses det mest värdefulla med e-böcker att de alltid är tillgängliga och 

att de är aktuella. Respondenterna svarade att på frågan hur de identifierar de källor där 

de söker efter sina e-böcker att litteraturlistor anses som väldigt pålitliga, även UCL:s 

lokala katalog och personliga rekommendationer anses pålitliga. Google och andra 

sökmotorer används ofta av respondenterna och anses som pålitliga källor. Troligtvis 

påverkar flera olika faktorer detta resultat, bl.a. demografiska faktorer, ämnen och kön. 

Bibliotekens planering av service och framställning gagnas av en bättre förståelse av hur 

användarna finner e-böcker. På frågan om användarna är nöjda med det nuvarande 

utbudet av e-böcker är de 41 % av dem som uttryckte sin åsikt som nöjda eller mycket 

nöjda. De som är mest medvetna om UCL:s e-böcker är doktoranderna och studenterna 

bland dem som besvarat enkäten. De respondenter som anser sig medvetna om e-

böckernas existens svarar mestadels att de funnit dessa via UCL: S hemsida. Oavsett om 

de svarat att de kände till e-böckerna eller inte fick att besvara frågan om vad som skulle 

vara det mest effektiva sättet för biblioteket att marknadsföra sina e-böcker. De flesta 

respondenter verkar tycka att information via hemsidan eller via e-post är de mest 

effektiva sätten för biblioteket att nå ut till sina användare (Rowlands 2007). 

 

Här i Sverige har en undersökning gjorts om hur olika grupper av studenter vid Växjö 

universitet använder sig av universitetsbibliotekets elektroniska källor. Denna 

undersökning är av intresse då Växjö universitetsbibliotek och Karlstads 

universitetsbibliotek är snarlika i både storlek och funktion. Bakgrunden till 

magisteruppsatsen av Karin Petersson Stenberg är att det elektroniska utbudet har ökat 

på Växjö universitet men enligt Biblioteksbarometern 2000 är inte studenterna 

medvetna om vad som finns. Växjö universitetsbibliotek har en stor samling e-

tidskrifter och e-böcker. Under hösten 2008 uppgick e-bokssamlingen till 40 000 titlar. 

För att få svar på sina frågor skickades en webbenkät ut till samtliga studenter med 

lånekort på universitetsbiblioteket. 8346 enkäter skickades ut och 812 av dessa 

besvarades. I svaren visas, inte helt oväntat, att e-tidskrifterna används i betydligt högre 

grad är e-böckerna, samt att studenterna gärna skrev ut de elektroniska artiklarna de 

fann. Bland dem som svarade att de använder sig av e-böcker skrev endast var fjärde 

person ut det de ville läsa. Av svaren framgår även att det låga användarantalet för e-

böcker beror på att studenterna tycker att det är ansträngande att läsa längre texter på 

skärmen. De vill endast läsa e-böcker i undantagsfall. I enkätsvaren kunde man inte 

direkt urskilja något mönster bland åldersgrupperna. En liten skillnad fanns dock bland 

de under 21 och de över 21 år. Bland de under 21 år hade fler svarat att de använder 

bibliotekets elektroniska material och de skriver inte ut speciellt mycket. Bland de över 
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21 var det fler som föredrog tryckta böcker och som ville kunna skriva ut det 

elektroniska materialet (Petersson Stenberg 2009). 

3.2 Informationssökningsbeteende 

Professor Marcia J. Bates vid UCLA, USA, skrev 1989 en artikel om forskares 

informationssökningsbeteende när det handlar om elektroniska källor. En 

informationssökningsteknik hon kallar för berrypicking (bärplockning). Termen är en 

parallell med att plocka bär i skogen. Bären är där utspridda över en stor yta där man 

måste plocka bären ett och ett, de växer inte alla på ett ställe (Bates 1989). Tidigare 

bestod informationssökningen ofta av s.k. kontrollerade sökningar. Forskarna var 

tvungna att använda ett visst sökspråk, speciella källor och ett visst 

informationssökningsbeteende för att finna svar på sina frågor. Det i sin tur genererade 

endast ett visst slags källor till svar. Bates menar att berrypicking skiljer sig på det sätt 

att den som söker information börjar med en fråga och får många olika källor till svar. 

Varje nytt svar leder informationssökaren till nya tankar och nya frågor att ställa. 

Söktekniker och källor ändras under tiden informationssökningen äger rum. Till skillnad 

mot den klassiska informationssökningen utvecklas berrypicking sökningen. 

Informationssökaren samlar ihop svaren genom flera olika sökningar istället för genom 

en enda statisk sökning. Informationssökarna använder många olika söktekniker, inte 

endast de som associeras med bibliografiska databaser samt att de använder många olika 

typer av källor (Bates 1989). 

 

I juni 2005 vid Universitet i Denver gör professor Levine-Clark en undersökning om 

deras användares medvetande om e-böcker, hur och varför de använder dem, samt hur 

nöjda de är. Universitetsbiblioteket hade lagt ner stora summor pengar på e-böcker utan 

att ha någon direkt känsla för hur och om dessa användes. Tillgänglig statistik och 

forskning visade inte på samma synpunkter som hördes vid informationsdiskarna. Våren 

2005 skickades det ut en inbjudan till undersökningen till Universitetet i Denvers 

studenter och personal. Undersökningen innehöll 19 frågor om användandet, kunskapen 

och medvetenheten om e-böcker. Undersökningen hade sammanlagt 2067 respondenter 

(Levine-Clark 2006). I flera delar av undersökningen har respondenterna möjlighet att 

fritt svara på frågan. Många respondenter påpekar där att de skulle använda e-böckerna 

om de visste om att dessa fanns. Andra påpekar att biblioteket borde erbjuda kurser om 

e-böcker. Då endast ca 50 procent av alla respondenter var medvetna om bibliotekets 

utbud av e-böcker framstod tydligt att biblioteket behövde marknadsföra dessa bättre. I 

de flesta fall verkade det som om det största problemet respondenterna hade var att läsa 

stora mängder text på en skärm (Levine-Clark 2006). Respondenterna tycker att det 

fungerar att läsa enstaka kapitel ur en e-bok men inte hela. Levine-Clark menar att 

biblioteken kan välja en av två vägar, nämligen att erbjuda boken både i tryckt form och 

i elektronisk form när det är möjligt. Eller så kan biblioteken försöka urskilja vilka 

böcker som kommer att vara till störst nytta i ena eller andra formatet (Levine-Clark 

2006). 
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3.3 Sammanfattning 

Som det framgår i kapitel 3 har det gjorts en del undersökningar i världen angående e-

böcker. Levine-Clark gjorde en stor undersökning 2006 i Denver där över 2000 

respondenter deltog. Resultatet visar att respondenterna är medvetna om e-böckerna 

men anser att det är ansträngande att läsa stora mängder text på en skärm och därför 

föredrar tryckta böcker.  I Petersson Stenbergs undersökning på Växjö universitet är 

respondenterna av samma åsikt. De vill endast läsa kortare stycken i e-böckerna. I den 

undersökning som gjordes vid Illinois Universitet visar det sig att både forskare och 

studenter var väl medvetna om bibliotekets e-böcker. 57 % av alla respondenter hade 

någon gång använt sig av dessa. De som inte använt dem säger att de är medvetna om 

att de finns men har ännu inte haft någon anledning att använda dem ännu. Några andra 

orsaker de nämner är att de hellre läser tryckta böcker eller att det inte funnits e-böcker 

inom deras ämnen. Vid UCL gjordes en stor undersökning då en enkät gällande e-

böcker skickades ut till alla studenter och all personal, ca 27 000. Av de 1818 som 

besvarade enkäten svarade endast 44 % att de hade erfarenhet av e-böcker. Av de som 

använder e-böcker uppgav majoriteten att de funnit dem via bibliotekets resurser och att 

de anser att det är en fördel att läsa en bok på skärmen istället för en tryckt bok. Några 

anledningar som ges är att det är enkelt att göra kopior, e-böckerna är 

utrymmessparande samt att de alltid är tillgängliga. I Shelburnes undersökning vid 

University of Illinois anger respondenterna att fördelarna är att e-böckerna alltid finns 

tillgängliga samt att det är enkelt att söka i texten. En av nackdelarna är att det är 

ansträngande att läsa böcker i datorn. Hur forskare inom olika ämnen använder e-böcker 

och annat elektroniskt material har undersökts i flera länder. En viktig term inom 

informationssökning av elektroniskt material är Bates term berrypicking. Idag när stora 

mängder information finns tillgängligt via en enkel knapptryckning söks information på 

ett annat sätt än tidigare. Informationssökaren samlar idag in informationen från många 

olika källor och genom olika söktekniker. 
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4 Teori 

I min egen modell har jag inspirerats av tre olika modeller för informationssökning och 

informationsbeteende. Dessa tre modeller är framtagna av Professor David Ellis, Dr. 

Allen Foster och Prof. Gary Marchionini. Modellerna behandlar informationssökning i 

allmänhet och inte valet av källor eller medier. Jag har med dessa modeller i minne 

skapat en egen förenklad analysmodell som är relevant för mina frågeställningar. Först i 

detta kapitel kommer en kort presentation av dessa tre teorier. I kapitel 4.2 följer sedan 

en närmare beskrivning av min modell samt hur jag valt att använda dessa andra 

modeller för att skapa den. 

Analysen av enkätsvaren kommer att grundas på min modell och följer således 

ordningen i denna modell. 

4.1 Presentation av Ellis, Fosters och Marchioninis 
modeller 

Dessa tre modeller handlar i huvudsak om själva informationssökningen och inte om 

valet av specifika informationskällor eller medier. Jag anser att delar av dessa modeller 

är applicerbara på min undersökning och har inspirerats av dessa då jag skapat min 

modell. Då en del av syftet med den här undersökningen är att få en samlad uppfattning 

om doktorandernas erfarenheter av universitetsbibliotekets e-böcker kommer uppsatsens 

analysdel att fokuseras på respondenternas tankar och erfarenheter kring e-böcker, och 

inte lika mycket om hur de beter sig vid själva informationssökningen.  

 

Fosters ickelinjära modell består av sex faser och fokuserar till största delen på 

användarens upplevelser när det gäller informationssökningar. Fosters modell visar hur 

användaren går igenom ett antal faser. Dessa faser behöver inte nödvändigtvis komma i 

en viss ordning och det är inte alltid att den som söker information går igenom alla faser 

i processen. Jag anser dock att delar av denna modell passar i min modell då de är till 

hjälp för att besvara uppsatsens frågeställningar. Många av respondenters egna åsikter i 

enkätsvaren handlar om hur deras synpunkter angående det praktiska i användandet av 

e-böcker. Både Ellis och Marchioninis modeller består av åtta steg som alla är snarlika. 

Marchioninis modell är fokuserad på informationssökning i elektroniska källor och Ellis 

handlar om informationssökning i allmänhet. Faserna i dessa modeller sker inte i någon 

viss ordning utan den som söker information rör sig mellan dessa faser.  

4.2 Min modell 

Nedan följer en beskrivning av min modell och de faser som ingår. Användaren behöver 

inte gå igenom modellens alla faser eller i den ordning de står uppställda nedan. Jag 

anser att modellen tillsammans med enkätsvaren hjälper till att besvara uppsatsens 

frågeställningar och syfte. 

 

Fas 1: De tre modeller jag inspirerats av har alla tre en fas där användaren startar sin 

informationssökning. Behovet kan vara internt, t.ex. information man behöver för sin 

egen forskning, den kan också var extern, t.ex. en uppgift tilldelad av chefen. En del 
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respondenter med större vana av informationssökning kan hoppa över fasen Fas 1 och 

hamnar direkt i Fas 2. 

 

Kortfattat innebär Fas 1 i min modell att undersöka hur respondenterna startar sin 

informationssökning när det gäller böcker, både elektroniska och tryckta. Var startar de 

sin informationssökning? Letar de specifikt efter e-böcker eller ”browsar” de och finner 

e-böckerna av en slump? Vad för slags behov är det som får respondenterna att söka 

efter information?  

 

Fas 2: den här fasen handlar om externa influenser såsom tid, projekt, tillgång till källor 

och navigationsproblem. Jag väljer att se det som att forskarna söker bland medier och i 

viss mån källor de inte är vana vid. Är respondenterna motsträviga till att använda nya 

medier? Beror det på att de helst använder sig av medier de kan och är vana vid? Anser 

de inte e-böckerna vara lika lätthanterliga eller är det brist på intresse från 

respondenternas sida? En del forskningsämnen är mer positiva än andra till elektroniska 

medier av olika slag. Kan det eventuellt påverka respondenternas svar?  Foster förklarar 

att ”as they move from the familiar territory of their home discipline towards the alien 

information environment of other disciplines” (Foster 2005 s. 2). För de respondenter 

som besvarat min enkät är e-böcker ett relativt nytt medium t.ex. Ebrary och Dawsonera 

är nya källor inte alla användare är vana vid att hantera. 

 

I min modell innebär alltså Fas 2 hur respondenterna finner e-böcker samt om vilka 

typer av källor och medier de använder när de söker efter information. Är de nöjda med 

universitetsbibliotekets utbud av e-böcker eller önskar de att det förvärvas mer e-

böcker? 

En annan viktig aspekt i denna fas är också frågan, vilken yttre påverkan är det som får 

respondenterna att speciellt söka efter e-böcker? Behöver de informationen snabbt, 

tycker de att e-böcker är bättre än tryckta böcker eller är det kanske ett ämne där det är 

svårt att finna ny litteratur? 

 

Fas 3: denna fas handlar om hur användaren sållar bland den information han/hon 

funnit genom sin informationssökning, förfinar sökningen samt verifierar den påträffade 

informationen. Denna fas går ut på att användaren utvinner information på olika sätt, 

bl.a. genom scanning, läsning och utskrifter. Genom att titta på detta i uppsatsens 

undersökning får man en bild av hur respondenterna går till väga. Läser de e-boken de 

funnit eller väljer de att låna/köpa det tryckta exemplaret av samma titel?  

 

Fas 3 fokuserar på hur respondenterna praktiskt använder e-böckerna. Och om 

informationen de funnit i dessa varit av intresse eller om de valt att söka vidare. 

Samt om de likställer de funna e-böckerna med de tryckta böckerna.  

 

Fas 4: denna fas handlar om nivån av erfarenhet, kunskap och förmågan att kunna 

prioritera. Där är influenserna känslor, tankar, kunskap och förståelse. Den inre 

påverkan av e-böcker. 

 

Fas 4 handlar alltså om respondenternas relationer, erfarenheter, känslor, kunskaper och 

åsikter angående e-böcker. I denna del kommer jag i huvudsak att titta på hur 

respondenterna förhåller sig till e-böcker. Vilka är deras tankar och vad anser de sig ha 

för kunskaper om e-böcker? Är respondenterna intresserade av att lära sig mer om e-
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böcker och dess olika funktioner eller använder de hellre de tryckta böckerna som de är 

vana vid? Vad är respondenternas känslor inför e-böcker? I denna fas kommer jag i 

första hand att analysera de svar respondenterna gett på de frågor där de fått lämna egna 

kommentarer. 

4.2.1 En kort sammanfattning av min modell 

Nedan följer en kort och förtydligande överblick över min modell och de fyra faser som 

ingår. 

 

Fas 1: hur och var respondenterna startar sin informationssökning. Vad för slags behov 

har de när de startar sökningen samt om de specifikt letar efter e-böcker? 

 

Fas 2: hur och i vilka källor finner respondenterna e-böcker? Vilken yttre påverkan är 

det som får dem att söka efter e-böcker? Är de nöjda med universitetsbibliotekets e-

boksbestånd eller önskar de ett större utbud?  

 

Fas 3: hur respondenterna praktiskt väljer att använda sig av e-böckerna. Samt om de 

likställer tryckta och elektroniska böcker. 

 

Fas 4: den här fasen handlar om respondenternas känslor och tankar angående e-böcker. 

Vad de har för relation till e-böcker, deras tidigare erfarenheter samt om de är positiva 

till att använda e-böcker. 
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras det val av metod som ligger till grund för min undersökning. 

Efter det följer en beskrivning av insamlingsgenomförandet samt hur materialet 

bearbetades och tolkades. 

5.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om doktoranderna vid Karlstads universitet 

använder sig av e-böcker med hjälp av frågeställningarna:  

 

1. I vilken omfattning och på vilket sätt använder doktorander utbudet av e-böcker vid 

Karlstads universitet? 

2. Hur förhåller sig doktorander vid Karlstads universitet till e-böcker i relation till 

tryckta böcker? 

 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att göra en kvantitativ undersökning då 

jag ville se tendenser hos en större grupp. I flera av de metodböcker jag studerat påvisas 

vikten av att använda en kvantitativ metod när jag önskar undersöka riktningar och 

åsikter hos en större undersökningsgrupp. Trost skriver att ”Om frågeställningen gäller 

hur ofta, hur många, eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ studie” (Trost 

2008, s. 23). Även Kylén menar att man bör välja en kvantitativ metod när man skall 

fråga många. Intervjuer skulle då ta för lång tid och man bör välja att göra en enkät 

(Kylén 2004, s. 10). I NE beskrivs den kvantitativa undersökningsmetoden genom att 

man utgår från ett representativt urval och undersöker dessa med hjälp av mätinstrument 

som skall visa samband, fördelning och relation i det som undersöks (NE 2010-01-11). 

Vid en kvantitativ undersökning gäller det att välja ett tillvägagångssätt som ger ett så 

rättvist svar som möjligt. Det är även viktigt att få in så många svar som möjligt då 

kvantitativa undersökningar vill visa på förhållanden och attityder bland de tillfrågade 

(Eliasson 2006, s. 29).  

 

Fördelarna med att välja en kvantitativ metod är att jag kan göra en större undersökning 

för att se tydliga mönster i e-boksanvändandet, jag kan se om, hur och när 

doktoranderna väljer att använda sig av e-böcker. Då jag har valt att göra en webbenkät 

(mer om det i kap 5.3) är genomförandet och sammanställningen relativt enkel och 

tidssparande. Positivt är även att alla respondenter får exakt samma frågor, de kan 

besvara enkäten var än de befinner sig samt att de kan välja att besvara enkäten när det 

passar dem. Respondenten kan i lugn och ro fundera över frågorna och överväga de 

olika svarsalternativen i enkäten (Ejlertsson 2006, s. 11). Kvantitativa metoder är bra att 

använda då man vill kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. En bidragande 

orsak till jag valde att göra en kvantitativ undersökning är mitt arbete vid Karlstads 

universitetsbibliotek och kände att det finns en risk vid intervjuer att de kan bli färgade 

av mina egna förutfattade meningar. Jag har en aning om vilka personer och fakulteter 

som är flitiga användare av universitetsbiblioteket samt vilka doktorander som är 

intresserade av biblioteksfrågor. Det skulle vara lätt att välja ut personer för att få de 

svar jag önskar. För att undvika det här gör jag istället en anonym enkät som skickas ut 

till den fakultet som jag valde att undersöka. Jag är dock medveten om att svaren ändå 
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kan komma att påverkas av att flera av respondenterna känner igen mitt namn och då 

väljer att svara på ett visst sätt. Jag tror dock att en enkät ändå ger en mer rättvisande 

bild av doktorandernas åsikter. 

Negativt med en kvantitativ studie är att man kan få ett stort bortfall d.v.s. många väljer 

att inte besvara enkäten, samt att man sällan kan ställa följdfrågor som ger 

tillfredsställande svar. Om jag istället valt en kvalitativ metod hade följdfrågor kunnat 

ställas tills jag kände att jag fått för uppsatsen tillräckligt uttömmande svar. Trost 

skriver att om man vill förstå skall man göra en kvalitativ studie (Trost 2008, s. 23). En 

annan nackdel med att göra en kvantitativ studie är att risken för missförstånd ökar. 

Respondenterna kanske inte förstår de frågor man önskar få svar på. Man kan även 

riskera att missa personer som av olika anledningar t.ex. handikapp inte förstår frågorna 

eller kan läsa texten (Eliasson 2006, s. 30). Om jag istället valt en kvalitativ metod som 

t.ex. intervjuer är fördelen att man då kan få mer utförliga svar om t.ex. varför 

doktoranderna väljer att inte använda universitetsbibliotekets e-böcker eller varför de 

inte lärt sig e-böckernas olika funktioner. En annan fördel med intervjuer är att man kan 

förtydliga frågorna om den tillfrågade har svårt att förstå (Eliasson 2006, s. 29).  

5.2 Urval 

Den användargrupp som jag valt att studera är doktoranderna vid Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper. Dessa är 58 till antalet och de ämnen som hör till 

fakulteten är sociala studier, politiska och historiska studier, hälsa och miljö, geografi 

och turism, omvårdnad och biologi. Övriga fakulteter valdes bort på grund av låg 

svarsfrekvens och undersökningen kom därför enbart att behandla Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper.
9
 Jag förväntade mig att dessa doktorander var aktiva i sin 

informationssökning då de var mitt uppe i arbetet med sina avhandlingar. Kanske är det 

att generalisera men jag är av uppfattningen att mina antaganden är korrekta. 

Doktoranderna är både kvinnor och män och båda könen finns jämnt representerade. 

Trost kallar detta val för ett ”strategiskt urval”. Detta sätt används när man vill vara 

förvissad om att man får variation i svaren (Trost 2008, s. 33). Kön och ålder finns med 

då det är av intresse att se vilken typ av doktorander som valt att besvara enkäten. Dock 

kan man inte knyta ålder och kön till varje specifik fråga i enkäten utan det speglar 

endast vilka som besvarat enkäten i stort. Trost skriver att innan bearbetning av det 

inkomna materialet bör man göra en bortfallsanalys. Detta behövs dock inte om man har 

fått en hög svarsfrekvens. Vid enkätundersökningar får man räkna med en svarsfrekvens 

på 50-75%. En bortfallsanalys gör man enklast genom att jämföra sitt material med 

populationen eller det ursprungliga urvalet (Trost 2008, s. 119). Man vet nästan alltid 

någonting om sin population. Jag vet t.ex. att vid Fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper finns det 58 doktorander, 36 kvinnor och 22 män. Om skillnaden mellan 

populationen och utfallet av enkäten är för stort skall man vara försiktig när man 

bearbetar svaren anser Trost (Trost 2008, s. 119). Det är fler kvinnor än män som 

besvarat min enkät vilket stämmer överens med fördelningen på fakulteten. Dock är 

svarsfrekvensen på enkäten låg (46 %) vilket leder till att jag måste ta det i beaktande 

under analysen av enkätens svar. Ejlertsson skriver att det är risk för felaktiga 

generaliseringar om man har ett stort bortfall men man skall inte negligera detta 
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 Låg svarsfrekvens påverkar tillförlitligheten. Detta återkommer jag till under 5.4. 
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(Ejlertsson 2006, s. 26). Jag har valt att inte lotta ut några gåvor bland de doktorander 

som besvarar enkäten. Anledningen till det är att Ejlertsson påpekar att risken med 

belöningar är att en del av dem som svarar gör det på grund av det de kan vinna och är 

därför oengagerade när det gäller att besvara frågorna (Ejlertsson 2006, s. 43). 

5.3 Genomförande 

Jag kommer under denna rubrik att ge en utförlig beskrivning av arbetet med och 

omkring enkäten. 

 

Jag har valt att göra en webbenkät. En förutsättning för att det skall fungera är att 

respondenterna har tillgång till dator med internetuppkoppling. Då enkäten skickades ut 

till enbart doktorander med en e-post knuten till sin anställning, räknar jag med att de 

har tillgång till en dator. Jag har dels valt att göra en webbenkät då det är 

kostnadseffektivt sätt att genomföra en datainsamling på samt dels att distributionen är 

billig och man behöver inte registrera svaren manuellt. Ett e-brev skickas ut till 

respondenterna där länken till webbenkäten finns med. Detta e-brev motsvarar 

pappersenkätens missivbrev.
10

 Men det bör, enligt Trost, hållas kortare då e-brev snabbt 

uppfattas som för långa och jobbiga att läsa (Trost 2008, s. 130). I en webbenkät är det 

även enkelt att sammanställa svaren då de automatiskt sparas i ett dataregister.  

Sidan med enkäten öppnas i ett separat fönster och kan endast besvaras en gång per 

respondent. Jag har använt mig av enkätprogrammet Query and Report.
11

 Det är ett 

webbaserat enkätprogram för att skapa enkäter och utvärderingar. I detta program 

skapar man enkäten med tillhörande följebrev samt påminnelser. Man samlar in 

informationen och sammanställer all svars data till rapporter. Med några enkla 

knapptryckningar kan man sedan skapa en rapport över undersökningen. Man kan även 

generera datatabeller och diagram.
12

 Det positiva med Query and Report är att allt sköts 

per automatik, vilket gör att materialet är enkelt att hantera. Negativt med systemet är 

att man inte kan se vilken respondent som lämnat vilka svar. Men då denna enkät är 

anonym upplever jag det inte som något stort problem. 

Enkäten består av 21 frågor.
13

 Att fakultet finns med beror på, som tidigare nämnts i 

detta kapitel, att enkäten till en början skickades ut till alla doktoranderna vid Karlstads 

universitet. Frågorna handlar om e-böcker och den sista frågan är öppen för egna 

kommentarer.
14

 Frågorna konstruerades enligt rekommendationer från handledare och 

de personer som ingick i provundersökningen. Det var ett tiotal personer som ingick i 

provundersökning. Det var personer ur personalen vid Karlstads universitetsbibliotek 

samt forskare vid Karlstads universitet som är färdiga med sina doktorsavhandlingar. 

Dessa personer svarade på frågorna samt kom med kommentarer angående hur frågorna 

formulerats. Efter dessa tips har jag ändrat i enkäten till den version som slutligen 

skickades ut till doktoranderna.  Följebrevet konstruerades så att det framgick att jag 

både jobbar vid Karlstads universitetsbibliotek samt skriver min kandidatuppsats vid 
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BHS. Mina kontaktuppgifter finns med ifall respondenten hade några kommentarer eller 

frågor direkt till mig.
15

 Webbenkäten skickades ut till samtliga doktorander 15:e juni, 

2009. De hade fram till 31:e augusti på sig att besvara enkäten sen slutade länken att 

fungera. En första påminnelse skickades ut i mitten av augusti och en andra/sista 

påminnelse skickades ut en vecka innan webbenkäten stängdes. Trost rekommenderar 

att man skickar påminnelser för att öka svarsfrekvensen (Trost 2008, s. 59). 

Anledningen till att det blev dessa datum var att i mitten av juni antogs de flesta 

fortfarande vara kvar på universitetet och mitten av augusti har de flesta troligtvis 

kommit tillbaka efter semestern. Efter den 31:e augusti stängdes webbenkäten och 

svaren sammanställdes. Av de e-brev som skickades ut kom 8 stycken tillbaka direkt. 

Detta på grund av att dessa personer var tjänstlediga för tillfället. Av de 50 

doktoranderna som då återstod vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper svarade 

23 på enkäten. Det är en svarsfrekvens, enligt Query and Report, på 46 %. Om den låga 

svarsfrekvensen beror på ointresse eller om det är yttre omständigheter, t.ex. att enkäten 

skickades ut sommartid, som påverkat är svårt att utläsa. En annan orsak kan vara att en 

del doktorander vid Karlstads universitet är knutna till företag vilket leder till 

antagandet att de har en e-postadress där som de använder. De använder inte universitets 

e-postadress. Ejlertsson skriver att risken för felaktiga generaliseringar ökar vid ett stort 

bortfall. Det viktiga är dock att inte negligera detta utan att ta med bortfallet i 

diskussionen av enkätens svar (Ejlertsson 2005, s. 26). Det insamlade materialets 

tillförlitlighet är beroende av det stora bortfallet och det kommer att tas i beaktande 

under bearbetningens gång. Jag har dock valt att i redovisningen av enkätens svar, i 

kapitel 6, även redovisa hur många som valt att inte besvara vissa frågor då även den 

uppgiften kan vara av intresse. 

Resultaten av enkäten är sammanställda i diagram. Enkätsvaren kommer att ställas i 

relation till min analysmodell samt i relation till tidigare gjorda undersökningar. Jag 

kommer även att ställa enkätsvaren i relation till den statistik som visar användningen 

av universitetsbibliotekets e-böcker. 

5.4 Validitet och reliabilitet 

När man undersöker en studies validitet granskar man användbarheten och relevansen 

hos de data man samlat in. Trost skriver att med validitet menar man att frågan skall 

mäta det den är avsedd att mäta (Trost 2008, s. 65). Att frågorna i en undersökning bör 

ställas på ett sådant sätt att de mäter det man har för avsikt att mäta. Man skulle kunna 

säga att validitet mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

man mäter på ett tillförlitligt sätt. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Reliabilitet 

mäter tillförlitligheten och säkerheten i svaren. Även reliabiliteten är beroende av att 

frågorna har ställts på ett korrekt sätt. En undersökning skall vara stabil och objektiv. 

Man skall kunna göra samma undersökning vid en senare tidpunkt och då få samma 

svar enligt Trost. Man förutsätter då ett statiskt förhållande och det är ett problem. 

Snarare skall man utgå från att vi deltar i processer och att man då kan förvänta sig 

skilda resultat vid skilda tillfällen. Fyra delar hos begreppet reliabilitet kan särskiljas: 

kongruens som betyder likhet mellan frågor som mäter samma sak, precision som 

menar att det skall vara enkelt att besvara frågorna, objektivitet handlar bland annat om 
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att man skall vara objektiv vid kodning och registrering av svar, och slutligen konstans 

som betyder att det som undersöks inte ändrar sig under tidens gång (Trost 2008, s. 64). 

Kylén menar att det insamlade materialet skall vara fritt från slumpinflytande. Desto 

mer strukturerade metoder man använder desto större chans till en hög reliabilitet. När 

man gör en kvantitativ studie, såsom en enkät, är man ute efter att mäta någonting, i 

motsats till en kvalitativ studie då man är ute efter att förstå respondenten (Kylén 2004, 

s. 142) Kodningen och registreringen av enkätsvaren i denna undersökning har skett per 

automatik i Query and Report och bör därför vara objektiva. Majoriteten av frågorna i 

enkäten bör inte påverka reliabiliteten negativt. De frågor i enkäten där respondenterna 

kan lämna egna kommentarer lämnar dock frågorna öppna för egen tolkning och kan i 

viss mån påverka reliabiliteten. Samt att på 6 av 21 frågor har även ett antal 

respondenter valt att inte besvara frågan vilket även det leder till en låg reliabilitet. Att 

svarsfrekvensen är låg på vissa frågor kan även påverkar frågornas validitet. Vissa 

frågor kanske respondenterna inte förstod vilket ledde till att de inte besvarade dem. 

Dessa frågor har då inte en hög användbarhet. T.ex. fråga 12 har endast 13 av 23 valt att 

besvara vilket leder till slutsatsen att den frågan troligtvis inte mäter vad den har för 

avsikt att mäta. Svaret är inte direkt användbart. 

Om frågorna kan missuppfattas påverkas både reliabilitet och validitet. Frågorna bör 

ställas så att de mäter det man har för avsikt att mäta för att få en hög validitet. Det 

betyder att formuleringen av de frågor där flera respondenter valt att inte svara kanske 

bör ha sett annorlunda ut för att öka enkätens validitet. Mer beskrivande och preciserade 

frågor kanske hade ökat validiteten som kan anses som relativt låg. Om man istället valt 

en mer informell struktur på undersökningen hade detta kunnat ge en högre validitet på 

undersökningen. Kylén skriver att ”ju mer formella och strukturerade metoder vi 

använder, desto större risk löper vi att sänka mätinstrumentets validitet” (Kylén 2004, s. 

141). Ett stort bortfall, som i den här undersökningen som hade en svarsfrekvens på 46 

%, leder till att resultatet blir mindre tillförlitligt. Enkätens utfall står endast för de 

respondenter som besvarade enkäten men kan på grund av det stora bortfallet inte sägas 

representera hela populationen. 

5.5 Metodreflektion 

För att få svar på uppsatsens frågeställningar kändes valet att göra en enkät mest 

naturligt. Min intention var att göra en undersökning som skulle ge en övergripande bild 

av vad doktoranderna vid Karlstads universitet har för syn på e-böcker. Jag önskade få 

med tillräckligt många respondenter för att kunna skönja tydliga mönster vilket ledde 

till undersökningen från början skulle behandla alla doktorander vid Karlstads 

universitet, totalt 239 stycken. Resultaten från enkäten blev dock inte vad jag önskat. En 

låg svarsfrekvens gjorde att jag valde att analysera endast en av fyra fakulteters 

enkätsvar, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Orsaken till att just denna 

fakultet valdes beror på att de hade högst svarsfrekvens. Även i denna grupp var dock 

svarsfrekvensen låg, endast 23 av 58 doktorander valde att besvara enkäten (46 %).   

Nackdelarna med att göra en enkät är att man inte kan garanteras en hög svarsfrekvens. 

Man vet inte om frågorna misstolkas, om frågorna är dåligt formulerade och man kan 

inte heller vid intressanta resultat ställa följdfrågor. En fördel med att göra en enkät är 

att materialet är lättbearbetat samt lättöverskådligt vid analys. Enkätens frågor arbetades 

fram genom att jag hade en testgrupp som fick läsa igenom frågorna och komma med 

kommentarer. Frågorna arbetades fram till dem som senare skickades ut i enkäten och 
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dessa ansågs kunna ge svar på frågeställningarna. Jag ville inte att enkäten skulle bestå 

av allt för många frågor då det kan hindra en del från att svara. Negativt med enkätens 

frågor är att jag inte skulle ha tagit med flervalsfrågor samt att vissa frågor skulle ha 

varit obligatoriska. Man kan i efterhand se att det hade förenklat analysen av enkätens 

resultat. När valet stod mellan att skicka ut en pappersenkät eller en webbenkät valdes 

det senare. Enkätprogrammet som valdes var Query and Report.
16

 Med hjälp av det kan 

man skapa en enkät som sedan skicka ut med e-post till respondenterna. Man kan även 

se till att påminnelser skickas ut vid bestämda datum. Om det är på grund av att det är 

en webbenkät som det blev en låg svarsfrekvens vet jag inte, men programmet var 

enkelt att arbeta i och jag skulle kunna använda det igen. Enligt Hultåker har 

webbenkäter i regel lägre svarsfrekvens än pappersenkäter. Det kan bero på att e-

postmeddelanden är lättare att glömma bort eller att de aldrig når mottagaren. Orsaker 

till att mottagaren inte får meddelandet kan vara spamfilter, att e-postbrevlådan är full 

och därför inte tar emot fler meddelanden eller att e-postadressen är felaktig eller utbytt 

(Hultåker 2008, s. 127-136). Orsakerna till det höga bortfallet kan i det här fallet vara 

många men några anledningar kan eventuellt vara att doktoranderna precis hade 

besvarat en stor undersökning som Karlstads universitet skickat ut, enkäten skickades ut 

i början på sommaren samt att enkäten skickades ut via e-post vilket kan ha lett till att 

brevet försvunnit bland den e-post de får dagligen. Det stora bortfallet har gjort att 

enkäten har en låg validitet, d.v.s. enkäten har inte mätt det den har för avsikt att mäta. 

Den var avsedd att ge en helhetssyn på doktorandernas syn på e-böcker men visar nu 

endast en liten del av populationens åsikter. Detta bortfall tas i beaktande vid analysen 

av enkäten (i kapitel 7). Konsekvenserna av den låga svarsfrekvensen på min enkät blir 

att resultatet inte visar vad doktoranderna vid Karlstads universitet har för åsikter och 

tankar om e-böcker. Jag kan inte med min enkät ge en helhetsbild av alla universitetets 

doktoranders syn på e-böcker. Min undersökning ger endast en ”fingervisning” om 

några få doktoranders åsikter och med facit i hand hade troligtvis en kvalitativ metod 

som intervju passat min undersökning bättre. Jag hade då kunnat styra antalet 

respondenter samt kunnat ställa följdfrågor för att få mer utförliga svar. Det hade varit 

intressant för både min undersökning och för personalen vid universitetsbiblioteket att 

få en djupare inblick i doktorandernas tankar angående användandet av information, 

oavsett informationens format. 

 

 

 

                                                 

 
16

 http://www.artologik.com/se/QueryAndReport/  

http://www.artologik.com/se/QueryAndReport/


   

 

24 

 

 

6 Resultatredovisning  

I kapitel 6.1 går jag kortfattat igenom enkätens svar.  Jag diskuterar var fråga för sig och 

i den ordning de följde i enkäten. Kön, ålder och fakultet redovisas då det var av intresse 

för Karlstads universitetsbibliotek att tydligare kunna se vilka grupper, inom gruppen 

doktorander, som använder e-böcker. Diskussion, analys av enkätens svar samt 

jämförande med annan forskning finns under kapitel 7. Kapitel 6.2 är en 

sammanfattning av enkätens svar. 

6.1 Respondenterna 

Svaren på frågorna 1-3 ger en bild av vilka som svarat på enkäten. Som tidigare nämnts 

skickades enkäten ut till Karlstad universitets alla doktorander men på grund av låg 

svarsfrekvens har jag valt att enbart studera de svar jag fick från Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper. Där besvarade 23 av 58 doktorander (46 %) enkäten 

vilket var den fakultet med högst svarsfrekvens. Det skall dock tilläggas att även det här 

är en låg svarsfrekvens och att enkäten ger svar på vad endast en liten del av vad 

Karlstads doktorander anser om e-böcker. 

 

1 Kön 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Man  7 30.4 

2 Kvinna  16 69.6 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

Av de 23 respondenter som besvarade enkäten var 7 respondenter män (30,4%) och 16 

respondenter kvinnor (69,9%). 

 

2 Ålder 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 20-29  1 4.3 

2 30-39  15 65.2 

3 40-49  5 21.7 

4 50-59  2 8.7 

5 60-<  0 0 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

På fråga 2 ”Ålder” var det flest respondenter inom gruppen 30-39 år, 15 stycken. 

Endast en respondent var yngre än 30 år och resterande 7 var äldre än 39 år.  
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Fråga 3 ”Vilken fakultet tillhör du?” finns med då enkäten skickades ut till alla 

universitetets doktorander. Jag har dock valt, på grund av låg svarsfrekvens, att endast 

redovisa och diskutera svaren från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper (mer 

om det i kapitel 5.5). Där var det 23 av 58 doktorander som besvarade enkäten.  

6.2 Enkätens frågor angående elektroniska böcker 

Jag kommer här att gå igenom svaren till de frågor som handlar om elektroniska böcker.  

Enkätens frågor står som rubrik över resultatet.  

 

4 Gradera i vilken omfattning du känner till elektroniska böcker. Där 1=inte alls och 

10=mycket väl 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning % 

1 1  0 0 

2 2  0 0 

3 3  1 4.3 

4 4  2 8.7 

5 5  2 8.7 

6 6  3 13.0 

7 7  4 17.4 

8 8  3 13.0 

9 9  4 17.4 

10 10  4 17.4 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

I skalan 1-10 är det ingen som svarat 1 eller 2. En respondent har svarat 3. Flest 

respondenter har kryssat ifrån 6 och uppåt vilket gör att man kan anta att de flesta har 

god kännedom om e-böcker. Det är dock ingen nivå som utmärker sig markant utan 

svaren är jämnt fördelade mellan nivå 4-10.  

 

5 Vad väljer du helst? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Tryckt bok  17 73.9 

2 

Elektronisk 

bok  0 0 

3 Både och  6 26.1 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

På fråga 5 ”Vad väljer du helst?” har majoriteten svarat att de väljer en tryckt bok före 

en elektronisk. 17 respondenter svarade tryckt bok, ingen väljer helst en elektronisk 



   

 

26 

 

 

bok, sex respondenter kan tänka sig både och. Några forskare har här svarat att de kan 

tänka sig både tryckta och elektroniska böcker men de flesta vill fortfarande ha en tryckt 

bok.   

 

6 Har du någon gång medvetet sökt efter en elektronisk bok? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Ja  15  65.2 

2 Nej  8 34.8 

3 

Om annat, 

specificera  0 0 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

15 av 23 svarar att de någon gång medvetet sökt efter en elektronisk bok. Detta trots att 

17 respondenter på fråga 5 svarat att de hellre väljer en tryckt bok.  

 

7 Vad för slags elektroniska böcker läser du? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Facklitteratur  20 87.0 

2 Skönlitteratur  0 0 

3 Både och  1 4.3 

4 

Läser inte 

elektroniska 

böcker  2 8.7 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

20 respondenter läser endast facklitteratur i elektronisk form medan 1 respondent även 

läser skönlitteratur. Endast 2 respondenter svarar att de inte läser elektroniska böcker 

överhuvudtaget.  

 

8 När du läste en elektronisk bok, läste du då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast en respondent har svarat att han/hon läst en hel elektronisk bok. 21 har läst 

utvalda delar. En respondent har valt att inte svara på frågan, vilket man kan då tro att 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Hela boken  1 4.5 

2 Utvalda delar  21 95.5 

  Total: 22 100.0 

Antal obesvarade: 1 
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det är en av de två som på frågan innan svarade att de inte läste elektroniska böcker. 

Detta leder till att den respondent, som på fråga 7 svarat att han/hon inte läser 

elektroniska böcker, ändå svarat att han/hon läser hela boken eller utvalda delar på 

denna fråga.  

 

9 Känner du till universitetsbibliotekets utbud av elektroniska böcker? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Ja  15 68.2 

2 Nej  7 31.8 

  Total: 22 100.0 

Antal obesvarade: 1 

 

15 av 22 respondenter, hela 68,2%, svarar här att de känner till bibliotekets utbud av 

elektroniska böcker. 7 stycken gör det inte. En respondent har valt att inte besvara 

frågan och man kan även här anta att det är den respondent som på fråga 7 svarade att 

han/hon inte läser elektroniska böcker. Majoriteten av respondenterna tycker sig känna 

till universitetsbibliotekets e-böcker trots att de flesta föredrar tryckta böcker enligt 

fråga 5. Mer om det här under fråga 10. 

 

10 Hur fick du kännedom om universitetsbibliotekets elektroniska böcker? 

Svaren nedan är hämtade från enkäten och är således respondenternas egna svar.  

 

Svarsalternativ  

Informasjon fra bibliotekansatte i forbindelse med doktorandkurs 

Jag frågade själv efter detta 

Bibliotekets webb 

Kommer upp i sökfunktionen 

Via infosökkurs för doktorander 

Sökte efter en bok som enbart fanns i det formatet 

Info från bibliotekskontakt 

Utbildning av biblioteket 

Via bibliotekets personal 

Via doktorandkollegor 

Sök resultat 

Hittade boken via bibliotekets webb-sida 

Via kursen Infosök 

Via hemsidan 

Tar för givet att det ska finnas e-böcker 

Genom information från kontaktbibliotekarie 

På bibliotekets hemsida 

När jag sökte litteratur i bibliotekets sökbas 

Först via Libris, därefter genom bibliotekarie 
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På en doktorandkurs 

Genom deras hemsida 

Genom att fråga personalen 

Kollade upp böcker i Libris när sökt titel fanns som elektronisk bok 

De dök upp när jag gjorde en vanlig sökning efter en bok 

Genom att de kommer upp när jag använder den vanliga sökfunktionen 

Hemsidan 

Fann dem själv. 

Biblioteket informerade mig 

Sökning i Libris.se 

Av bibliotekspersonal 

Genom sökningar i katalogen. 

 

Fråga 10, ” Hur fick du kännedom om universitetsbibliotekets elektroniska böcker?” 

kommer att mer grundligt diskuteras i kapitel 6.3. Man kan emellertid redan nu 

konstatera att de flesta doktorander har fått kännedom om bibliotekets elektroniska 

böcker via universitetsbibliotekets personal, via hemsidan där det finns en väl synlig 

länk till information om e-böcker, eller via en sökning i universitetsbibliotekets lokala 

katalog.  

 

11 Till vad använder du universitetsbibliotekets elektroniska böcker? Du kan här välja 

flera alternativ. 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 I ditt arbete  18 78.3 

2 För nöjes skull  3 13.0 

3 Kurslitteratur/Undervisning  7 30.4 

4 

Använder inte 

universitetsbibliotekets 

elektroniska böcker  2 8.7 

5 Om annat, specificera  0 0 

 

Då man här kan välja flera alternativ är det 30 svar på den här frågan. 18 respondenter 

har kryssat i att de använder elektroniska böcker i sitt dagliga arbete. 7 stycken har 

kryssat i att de använder elektroniska böcker som kurslitteratur och i sin undervisning.  

Det kan eventuellt vara samma sju respondenter som använder e-boken i sitt dagliga 

arbete. Antagligen är det samma två respondenter som i frågorna innan här har svarat att 

de inte använder de elektroniska böckerna.  

 

12 Om du inte använder dig av universitetsbibliotekets elektroniska böcker, skulle du 

kunna tänka dig att göra det om det fanns hjälpmedel som förenklade läsandet? T.ex. 

läsplattor. 

 

  Svarsalternativ Antal Fördelning 
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svar % 

1 Ja  9 69.2 

2 Nej  2 15.4 

3 

Om annat, 

specificera  2 15.4 

  Total: 13 100.0 

Antal obesvarade: 10 

 

Endast 13 av 23 respondenter har svarat på fråga 12. Av dem som svarat skulle de flesta 

använda sig av de elektroniska böckerna om det fanns hjälpmedel som förenklade 

läsandet. Två respondenter kan inte tänka sig att använda bibliotekets elektroniska 

böcker trots förenklande hjälpmedel.   

 

13 Hur ofta använder du universitetsbibliotekets elektroniska böcker? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning % 

1 Dagligen  0 0 

2 Varje vecka  0 0 

3 Någon gång i månaden  8 36.4 

4 Någon gång per år  7 31.8 

5 Mer sällan  5 22.7 

6 Aldrig  2 9.1 

  Total: 22 100.0 

Antal obesvarade: 1 

 

Ingen av enkätens respondenter använder elektroniska böcker dagligen eller ens varje 

vecka. Någon gång i månaden och ännu mer sällan har de flesta respondenter svarat. 

Detta kan tyckas sällan då 18 av 23 respondenter svarat på fråga 11 att de använder 

elektroniska böcker i sitt arbete. Två respondenter har svarat aldrig och 1 har valt att 

inte svara alls. 

 

14 Hur hittar du de elektroniska böckerna? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Letar själv  18 85.7 

2 

Med hjälp av en 

bibliotekarie  2 9.5 

3 

Med hjälp av 

kollegor  0 0 

4 

Om annat, 

specificera  1 4.8 
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  Total: 21 100.0 

Antal obesvarade: 2 

 

18 respondenter har svarat att de själva finner elektroniska böcker vid en 

informationssökning. Endast två respondenter har svarat att de tar hjälp av en 

bibliotekarie. 1 respondent har svarat att han/hon hittar på annat sätt och två stycken har 

valt att inte svara alls. Antagligen, även på denna fråga, är det samma två respondenter 

som inte använder sig av elektroniska böcker.  

 

15 Brukar du använda dig av de funktioner som finns i de elektroniska böckernas 

läsprogram? T.ex. understrykning, spara vissa kapitel, anteckningar? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Ja  8 40.0 

2 Nej  12 60.0 

  Total: 20 100.0 

Antal obesvarade: 3 

 

Åtta respondenter använder sig av de funktioner som finns i de elektroniska böckernas 

läsprogram. Tolv respondenter har svarat att de inte använder sig av dessa funktioner 

och tre har valt att inte svara. De flesta väljer alltså att läsa i e-boken utan att använda 

sig av de verktyg som finns att tillgå i läsprogrammen.  

 

16 Om ja, vilka finesser brukar du använda dig av? 

 

Svarsalternativ  

Understrykning 

Understrykning/markering 

Spara  

Såväl understrykningar som att spara vissa kapitel 

Markera text 

Understrykning 

Utskrift av sidor, sökfunktioner 

 

De 8 respondenter som svarat ja på fråga 15 har alla svarat på fråga 16. Den vanligast 

utnyttjade finessen i e-böckernas läsprogram är understrykningar i texten. Andra 

funktioner som används är utskrifter, att spara vissa texter och sökfunktioner.  

 

17 Om nej, varför använder du dig inte av de finesser som finns att tillgå? 

 

Svarsalternativ  

Kan dem inte 

Världen är för full av tekniska finesser...jag skiter helt enkelt i dem alla 

Ej behövt hittills, men kommer troligtvis att göra 

Lite kunskap 
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Vet inte hur det fungerar 

Har inte tagit reda på hur de fungerar. 

Är inget som jag haft vetskap om. 

Vet ej hur man gör 

Har använt e-boken för att kunna läsa innan jag bestämt mig för att köpa en tryckt bok.  

Ej funnits tid 

 

Av dem som svarat nej på fråga 15 har flera svarat att de inte vet hur man gör. Det 

verkar vara något som de flesta respondenterna är överens om, att de har inte tillräckligt 

med kunskap om elektroniska böcker och dess funktioner för att kunna använda sig av 

dem.   

 

18 Kan du tänka dig en elektronisk bok istället för en tryckt bok som fjärrlån, dvs. bok 

som lånas in från annat bibliotek, om detta går snabbare? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Ja  18 78.3 

2 Nej  5 21.7 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

Fråga 18 har samtliga 23 respondenter besvarat. 18 av 23 kan tänka sig en elektronisk 

bok istället för ett fjärrlån av en tryckt bok. 5 respondenter har svarat nej.  

 

19 Om nej, varför vill du inte ha en elektronisk bok som fjärrlån? 

 

Svarsalternativ  

Foretrekker helst å ikke lese på dataskjermen 

Vill helst läsa tryckta böcker, om möjligt 

Jag föredrar tryckt bok eftersom läskänslan blir en helt annan 

Vill kunna bläddra och ta med hem och läsa. Dock tar jag hellre en e- bok än ingen alls, 

fast då tvingas jag skriva ut själv på skrivare.  

Jag vill ha möjligheten att kopiera delar av boken för att kunna spara och gå tillbaka till 

senare 

 

Av de 5 respondenter som svarade nej på fråga 18 vill de flesta helst läsa en tryckt bok. 

Några har även svarat att man vill kunna kopiera delar ur böcker för att kunna gå 

tillbaka till dessa sedan.  

 

20 Önskar du dig ett större utbud av elektroniska böcker på universitetsbiblioteket? 

 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

1 Ja  14 60.9 

2 Nej  5 21.7 
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3 

Om annat, 

specificera  4 17.4 

  Total: 23 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

14 av 23 respondenter vill att biblioteket köper in fler elektroniska böcker. 5 vill inte ha 

ett större utbud av elektroniska böcker på biblioteket. 4 har valt att svara annat, och 

några har valt att specificera sitt svar.  

 

 Om annat, specificera 

  Svårt att säga eftersom jag inte vet vad som finns idag. 

  Hellre en elektronisk bok än ingen, men helst en fysisk 

  Ingen åsikt 

  
Helst tryckta böcker, men om det innebär att färre antal böcker köps in kan 

det vara bättre med elektroniska böcker. 

  
Om de inte kommer att finnas tillgängliga som tryckta är elektroniska ett bra 

alternativ, men helst tryckta 

  
Helt klart ja, men det får helst inte ske på för stor bekostnad av ett brett 

utbud tryckta böcker; det hela är helt säkert en ekonomisk fråga.  

 

14 av 23 respondenter önskar att universitetsbiblioteket utökar sin samling av e-böcker. 

Det är troligtvis de respondenter som tidigare svarat att de använder 

universitetsbibliotekets e-böcker som önskar detta. Det kan även vara respondenter, vars 

ämnen, inte finns representerade som e-böcker som önskar ett större utbud.  

Flera respondenter har specificerat att universitetsbiblioteket kan köpa in e-böcker, men 

inte på bekostnad av tryckta böcker. De vill hellre ha tryckta böcker än e-böcker. Det 

verkar finnas en oro för att det fysiska biblioteket skall minska till förmån för det 

elektroniska. Många verkar fortfarande vilja kunna sitta i biblioteket och bläddra i en 

bok eller tidskrift. 

 

21 Övriga kommentarer 

 

Svarsalternativ  

Handlar väl kanske om en vana men jag tycker det är obehagligt att läsa på skärmen. Gäller 

det mesta som ska läsas. Tycker också att det blir svårare att orientera sig i en elektronisk 

bok. Vill kunna byta kapitel mkt smidigt.   

x   

Det är svårt att läsa en hel bok på dataskärmen. Det är lättare med antologier där man bara 

läser ett kapitel i taget.   

Använder helst elektroniska böcker för att kunna kolla innehållsförteckning och 

sammanfattningar vid egna datorn, för att sen gå och låna boken om den verkar intressant   

Speciellt facklitteratur såsom handböcker t ex inom idrottsforskning etc.   

Jag saknar möjligheten att skriva ut annat en kortare stycken från elektroniska böcker. Det 

vore bra om man t.ex. kunde skriva ut åtminstone hela kapitel från en bok, och inte bara ett 

fåtal sidor i taget.   



   

 

33 

 

 

Jag har inte haft så mycket kontakt med elektroniska böcker men jag tycker att det är ett 

jättebra alternativ då många böcker man söker inte finns på biblioteket eller redan är 

utlånade. Jag hade definitivt kunnat tänka mig att låna mer elektroniska böcker.    

E-böcker har (för mig) som främsta funktion att alltid vara tillgängliga direkt. För läsning 

av kortare texter (artiklar/kapitel) överväger denna fördel helt klart den nackdel det innebär 

att läsa på en skärm eller att krångla ut en avskrift (e-library tillåter endast utskrift av fem 

sidor i taget). När jag söker en snabb referens är sökfunktioner i en stor textmassa också 

överlägset ett aldrig så väl utarbetat index. Men att läsa på djupet, skaffa sig en global 

överblick över en större text - där fungerar den tryckta boken fortfarande bäst. Oberoendet 

av teknik - det räcker med ett stearinljus då det blivit mörkt - ger dessutom läsning av 

exempevis skönlitteratur en helt annan och mer sinnligt tilltalande dimensioner. Att hålla i 

en vackert formgiven bok är bara en av dessa. Just detta glömmer man ofta bort, att läsning 

handlar om mycket mer än att inhämta information.   

Jag har synproblem, svårt att läsa text på skärm, varför jag INTE väljer elektroniska om jag 

har möjlighet att välja traditionella böcker.   
 

 

Fråga 21 ”Övriga kommentarer” ville jag ha med i enkäten då man tydligt ser 

respondenternas egna åsikter. De flesta svar verkar behandla frågan om varför man 

hellre läser tryckta böcker än e-böcker och även här dyker det upp att det är 

ansträngande att läsa på skärmen. Dock är det flera som påpekar att e-böcker är bra när 

det gäller tillgänglighet. Man kan snabbt få en överblick av bokens innehåll utan att 

behöva vänta på att den skall återlämnas eller leta efter den på hyllan. Första svaret visar 

på okunskap i hur e-böcker fungerar. Att byta kapitel i en e-bok är enklare än i en tryckt 

bok. Ofta finns innehållsförteckningen synlig vid sidan av under tiden man tittar i e-

boken och man kan direkt byta kapitel genom att klicka på det dit man vill komma. En 

respondent har påpekat att han/hon har ett synproblem vilket gör att man hellre väljer en 

tryckt bok. Stor del av den teknik som är anpassad för synskadade är fortfarande 

anpassat för tryckt material. Man kan, i alla fall i Ebrary, markera den text man önskar 

uppläst och i programmet ViTal
17

 läses den markerade texten upp med hjälp av en 

syntetisk röst. En annan kommentar är också att man inte får glömma att läsning är mer 

än att hämta information. Det kan vara att sitta vid ett levande ljus och bläddra i en 

vacker bok vilket är en helt annan upplevelse än att läsa en e-bok.  

6.3 Sammanfattning av enkätsvaren 

Man kan sammanfatta enkätens svar med att säga att de flesta respondenter som valde 

att besvara enkäten känner till universitetsbibliotekets e-böcker. Respondenterna har fått 

reda på e-böckernas existens bl.a. via universitetsbibliotekets informationssökningskurs 

för doktorander, hittat dem via universitetsbibliotekets lokala katalog och hemsida, samt 

efterfrågat e-böcker hos universitetsbibliotekets personal. Flera respondenter har svarat 

att de själva funnit e-böckerna. Då dessa finns katalogiserade tillsammans med 

universitetsbibliotekets övriga bestånd kommer e-böckerna automatiskt upp vid en 

sökning i den lokala katalogen. Andra respondenter har aktivt letat efter e-böcker och 

                                                 

 
17

 ViTal är en talsyntes som på datorn läser upp bokstäver, ord och texter som skrivits eller skannats in. 

Kan även användas för texter på Internet.  
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tagit för givet att universitetsbiblioteket tillhandahåller dessa. Det är dock inte alla 

respondenter som vill använda e-böckerna fullt ut. De flesta väljer att ögna igenom e-

böckerna för att se om innehållet är intressant. Flera respondenter anser att de är lätta att 

titta i om man önskar att få en överblick om vad boken handlar om. Om de är 

intressanta beställer respondenterna dem på fjärrlån eller köper den tryckta boken. Få 

känner till alla de funktioner som finns att tillgå i läsprogrammen utan använder 

möjligtvis understrykning och utskrift. Någon påpekar även att de önskar att det gick att 

skriva ut fler sidor än vad som idag är tillåtet enligt upphovsrättslagen. De flesta 

använder de elektroniska böckerna i sitt dagliga arbete, både till sin egen forskning och i 

sin undervisning. Många har dock svarat att de hellre läser en tryckt bok vilket tydligt 

ses på svaren i fråga 13. Där har de flesta respondenter svarat att de använder en 

elektronisk bok en gång i månaden eller ännu mer sällan. Flera gånger i enkäten 

återkommer respondenterna till att det är ansträngande att läsa långa texter på en skärm. 

De önskar dock att universitetsbiblioteket köper in fler elektroniska böcker om detta 

inte sker på bekostnad av den trycka samlingen. Detta svar är tvetydigt då de på en fråga 

svarar att de använder de elektroniska böckerna ytterst sällan men de vill att biblioteket 

köper in fler. Flera respondenter har även svarat att de inte känner till bibliotekets e-

böcker. Denna sammanfattning visar endast på vad några av Karlstads doktorander 

anser om e-böcker. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om fler doktorander valt 

att besvara enkäten.  
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7 Analys och diskussion 

Kapitel 7 startar med ett analys- och diskussionsavsnitt av uppsatsens enkätsvar. Jag 

kommer här att besvara uppsatsens frågeställningar med stöd av tidigare forskning. 

Efter det följer ett avsnitt med mina reflektioner angående undersökningen. Kapitel 7 

avslutas med några förslag på fortsatta forskningsämnen. 

7.1  Analys och diskussion av enkätsvaren 

Som stöd när uppsatsens frågeställningar besvaras använder jag mig av en enkel 

analysmodell där jag inspirerats av tre modeller i informationssökning. Dessa är Fosters 

modell, Ellis modell samt Marchioninis modell. Respektive frågeställning ligger som 

grund när enkätsvaren analyseras och diskuteras i kapitel 7.1.1. Det är fyra faser i 

modellen som benämns Fas 1, Fas 2, Fas 3 och Fas 4. I analysen benämns 

enkätfrågorna enbart vid respektive nummer. För att se hela frågan hänvisas till kapitel 

6 i uppsatsen eller till bilaga 1. Vissa enkätsvar återkommer under båda 

frågeställningarna.  

7.1.1 Frågeställning nummer 1 

Det finns flera frågor i uppsatsens undersökning som tillsammans besvarar 

frågeställning nummer 1. I vilken omfattning och på vilket sätt använder doktorander 

utbudet av e-böcker vid Karlstads universitet? Universitetsbiblioteket köper årligen in 

en stor mängd e-böcker och det är av intresse för dem och för min undersökning att titta 

på hur dessa används. För universitetsbibliotekets del är det för att se om det material de 

lägger ned stora summor på används och för uppsatsens del är det intressant att se om 

och på vilket sätt doktoranderna använder de e-böcker de har tillgängliga i sin närhet. 

 

Majoriteten av respondenterna anser sig ha god kännedom om e-böcker och merparten 

har på fråga 4 i enkäten kryssat från 6 och uppåt på en tiogradig skala. På fråga 9 svarar 

femton respondenter att de är medvetna om att universitetsbiblioteket tillhandahåller e-

böcker. Respondenterna har funnit dessa e-böcker olika sätt enligt fråga 10 men några 

av de mest förekommande är att de fått kännedom om dessa genom 

universitetsbibliotekets informationssökningskurs för doktorander, när de sökt efter 

litteratur i den lokala katalogen och Libris eller via länkar på universitetsbibliotekets 

hemsida. Och enligt fråga 6 har femton respondenter av tjugotre medvetet sökt specifikt 

efter just e-böcker. En informationssökning startar genom att användaren har ett 

informationsbehov, i min modell Fas 1. Utgångsläget kan t.ex. vara att man behöver 

information till sin forskning eller att man vill finna relevant kurslitteratur. Flera av 

undersökningens respondenter har startat med att göra en allmän informationssökning i 

t.ex. Libris och då funnit e-böckerna av en slump. Majoriteten av respondenterna anser 

sig alltså ha god kännedom om e-böckernas existens. I den undersökning Levine-Clarke 

gjorde på Universitetet i Denver, USA, svarade drygt hälften av respondenterna att de 

visste att universitetsbiblioteket tillhandahöll e-böcker. Då det är en betydligt större 

undersökning är min enkät visar det dock på samma tendenser. De som kände till e-

böckerna i den undersökningen var de yngre studenterna som växt upp med ett mer 

avancerat tekniksamhälle (Levine-Clark 2006). Även i den undersökning Shelburne 



   

 

36 

 

 

genomförde i Illinois uppgav majoriteten av respondenterna att de var väl medvetna om 

att biblioteket tillhandahåller e-böcker (Shelburne 2009). 

 

De flesta respondenter som besvarat fråga 11 i enkäten uppger att de mestadels 

använder universitetsbibliotekets e-böcker i sitt arbete och i sin undervisning.  

I fråga 7 i enkäten efterfrågas vilken typ av e-böcker respondenten använder och de 

flesta respondenter har på denna fråga svarat facklitteratur. Det beror på att det endast 

finns facklitteratur i elektronisk form vid universitetsbiblioteket samt att de, som 

tidigare nämnts, söker information som är relaterad till undervisningen eller den egna 

forskningen. Även i Rowlands undersökning är det handböcker och referenslitteratur i 

elektronisk form forskarna i huvudsak använder (Rowlands 2007). Respondenterna 

anser sig ha god kännedom om e-böcker men de är inte speciellt intresserade av att 

använda detta medium utan väljer hellre tryckta böcker. De flesta av forskarna idag 

använder elektroniska artiklar som en naturlig del i sin forskning och kanske kommer 

även e-böckerna att användas på samma sätt i framtiden. Även i Petersson Stenbergs 

studie kunde man se att studenterna valde hellre en tryckt bok då de tyckte det var 

ansträngande att läsa på skärmen (Petersson Stenberg 2009). Att det är jobbigt att läsa 

en längre text på skärmen är något som återkommer vid flera tillfällen i enkäten. Även i 

flera av undersökningarna i kapitel 3 har respondenter påpekat samma sak. I Rowlands 

undersökning hade dock åldersgruppen 17-21 svarat att de hellre läser på skärmen än i 

en tryckt bok (Rowlands 2007). 

 

 Fas 2 påverkar hur och var användare väljer att söka information och hur de använder 

sig av olika typer av medier. Respondenterna svarade på fråga 13 att de använder e-

böckerna någon gång i månaden eller ännu mer sällan. Förvånansvärt sällan enligt min 

åsikt då majoriteten av respondenterna anser sig ha god kännedom om e-böckerna och 

har svarat att de ibland medvetet letar efter dessa vid sina informationssökningar. Svaret 

på denna fråga skulle troligtvis ha sett annorlunda ut om den ställts idag. Kunskaperna 

och användningen av e-böcker går lika fort framåt som utbudet av dessa böcker ökar. 

Och med det låga svarsantalet i beaktande kan man även spekulera i hur rättvisande 

svaret på fråga 13 är. Kanske är det just enkätens respondenter som inte använder e-

böckerna medan universitetets övriga doktorander använder sig av dessa böcker 

betydligt mer ofta. Eller att de doktorander som besvarat enkäten inte haft behov av e-

böcker. I Shelburnes undersökning hade de respondenter som inte använde e-böcker 

svarat att de vet att de finns de hade bara inte behövt använda dem ännu (Shelburne 

2009). Karlstads universitetsbibliotek har en poänggivande kurs i informationssökning 

för doktorander. Där presenteras universitetsbibliotekets e-böcker och hur man kan 

använda dessa. Svaren på fråga 9 visar att flera respondenter har hittat e-böcker just via 

kursen i informationssökning. En del kurser vid universitetet har e-böcker på sin 

kurslitteraturlista vilket leder till att studenter och doktorander måste lära sig använda e-

böckerna för att kunna tillgodogöra sig den kunskap som efterfrågas. Majoriteten av 

respondenterna har alltså själva funnit e-böcker när de sökt efter information enligt 

fråga 14. Endast två respondenter uppger att de har bett en bibliotekarie om hjälp. 

Respondenterna söker sällan aktivt efter e-böcker utan de stöter på dessa när de 

”browsar” i universitetsbibliotekets lokala katalog eller i den nationella katalogen 

Libris. De respondenter som väljer att ”browsa” i bibliotekens fysiska bokhyllor missar 

således e-böckerna. Det leder, enligt min åsikt, till att biblioteket måste bli bättre på att 

marknadsföra sin elektroniska boksamling och dess fördelar så att användarna finner 

detta material. Speciellt är det här viktigt inom vissa ämnen där en stor del av 
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litteraturen idag stor del publiceras i elektronisk form. Det är via informationssökningar 

i bibliotekets resurser majoriteten av respondenterna i Rowlands undersökning finner 

sina e-böcker (Rowlands 2007). Anmärkningsvärt är att på fråga 5 svarar sjutton 

respondenter att de väljer en tryckt bok och på fråga 6 svarar femton respondenter att de 

aktivt sökt efter en e-bok. Majoriteten av enkätens respondenter väljer tryckta böcker 

men söker ändå aktivt efter e-böcker. Själva informationssökningen är den fas som 

påverkats mest av den nya tekniska utvecklingen. Idag gör man sin informationssökning 

i en källa och kan med en enkel knapptryckning förflytta sig till en annan källa. T.ex. 

kan användarna söka efter litteratur i Libris, hittar där en e-bok som kanske Karlstads 

universitetsbibliotek har rättigheter till och med ett par klick har de hamnat direkt i e-

boken. Eller så söker användarna i den nationella katalogen Libris och hittar där en länk 

till en e-bok, tittar i e-bokens referenslista och hittar där intressant material som även 

det är tillgängligt online via en hemsida. Med några klick har de hamnat på t.ex. 

Skolverkets hemsida. Man kan även använda sig av citeringar, referenser och liknande 

för att ta sig vidare bland all information. Det blir, som beskrivits ovan, en krokig väg 

fram till det slutgiltiga svar som forskaren känner sig nöjd med. Det finns idag så många 

olika typer av elektroniska källor att informationssökningen naturligt sker enligt Bates 

modell. Bates skriver”As the sizes and variety of databases grow and the power of 

search interfaces increases, users will more and more expect to be able to search 

automated information stores in ways that are comfortable and familiar to them” (Bates 

1989). 

 

Fas 3 handlar om hur respondenterna använder den information de funnit och i den här 

undersökningen kan man utläsa att de använder endast en liten del av vad e-böckernas 

läsprogram har att erbjuda. Vid elektroniskt material är det t.ex. scanningtekniker, 

sökning av undertitlar och förflyttning mellan olika stycken. Många elektroniska källor 

har flera funktioner för att förenkla användandet för användaren, t.ex. understrykning, 

spara valda kapitel och lägga till egna anteckningar. Enligt enkätens svar är det inte 

något respondenterna använder i någon större utsträckning. På fråga 12 har nio 

respondenter svarat att de skulle använda e-böckerna om det funnits bättre hjälpmedel 

till förfogande. Då kommentarer om att det är ansträngande att läsa böcker på en skärm 

kommit upp vid flera tillfällen kanske införandet av läsplattor på universitetsbiblioteket 

skulle uppmuntra skeptiska respondenter till att använda e-böckerna. De kan då ta med 

sig skärmen och sitta var de så önskar. Petersson Stenbergs undersökning visade även 

den på samma resultat, nämligen att studenterna valde att endast läsa kortare stycken i 

e-böcker, därför att det var jobbigt att läsa längre texter på skärmen. De svarade att de 

skrev gärna ut det material som skulle läsas (Petersson Stenberg 2009). Även Levine-

Clarks studie visar samma sak. De respondenterna påpekade att de gärna läste ett kapitel 

eller två i en e-bok men aldrig hela boken. Levine-Clark tycker att biblioteken ska, så 

långt det är möjligt, erbjuda böcker i både elektronisk och tryckt form eller undersöka 

om en bok passar bättre i den ena eller andra formen (Levine-Clark 2006). Det kan 

tyckas något oekonomiskt att köpa varje bok i två exemplar. Anledningen till att 

bibliotek köper elektroniska böcker är att de alltid ska finns tillgängliga och att 

biblioteket ska kunna växa utan att det kräver mer fysisk yta. Vissa kursböcker kan, 

enligt min åsikt, vara en fördel att ha både i tryckt och elektronisk form då dessa 

används av ett stort antal studenter. På fråga 15 har endast åtta respondenter svarat att de 

använder sig av dessa funktioner i e-böckernas läsprogram och då är det mest 

understrykningar som används. Bland de respondenter som inte använder dessa 

funktioner har flera svarat på fråga 17 att det är pga. att de inte har tillräckliga 
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kunskaper för att använda dessa. Flera respondenter har påpekat att de använder e-

böckerna genom att de tittar på innehållsförteckningarna och om boken verkar intressant 

införskaffar de istället det tryckta exemplaret av samma titel. De uppger även att de 

använder e-boken som ett uppslagsverk och läser den sällan från pärm till pärm. Man 

slår upp det man behöver för att sedan stänga ner boken utan att t.ex. spara titeln i sin 

personliga bokhylla. Man kanske inte ens skriver ut de sidor man funnit intressanta. 

Trots att det är just utskrifter som flera respondenter påpekat att det är en funktion de 

använder.  I Petersson Stenbergs undersökning svarade respondenterna under 21 att de 

inte skriver ut speciellt mycket av det elektroniska materialet de tar del av. 

Respondenterna över 21 års ålder svarade dock att de ville kunna skriva ut det material 

de behöver (Petersson Stenberg 2009).  

 

Modellens Fas 4 handlar som tidigare nämnts om respondenternas tankar, känslor och 

erfarenheter om e-böcker. På fråga 17 har flera respondenter svarat att de inte använder 

e-böckernas funktioner pga. att de inte kan, det har inte funnits tid att lära sig eller att de 

inte är intresserade av att lära sig. Man kan här ana en känsla av osäkerhet inför detta 

nya medium, ett medium man inte har speciellt stora kunskaper om. Det kan även vara 

ett tecken på bristande intresse angående e-böcker. Mina tankar om det här är att de 

flesta respondenterna använder idag elektroniska artiklar och även dessa var många 

skeptiska mot innan de fick fäste i forskarvärlden. Troligtvis kommer även e-böcker att 

användas på samma sätt om några år. Enligt den statistik som universitetsbiblioteket 

tagit ut från Ebrary (se kapitel 2.3) har antalet inloggningar minskat men istället har 

antalet lästa sidor ökat. Ett tecken, anser jag, på att användarna börjar lära sig hur e-

böckerna fungerar och hur de kan använda dem som komplement till de tryckta 

böckerna. Vid e-böckernas början kan man anta att användarna nyfiket klickande sig 

runt bland e-böckerna och dess funktioner medan de idag har större vetskap om hur de 

fungerar och då använder dem mer aktivt och läser större delar i e-böckerna. Här kanske 

även åldern spelar en viss roll. Majoriteten av enkätens respondenter är mellan 20-39 år 

vilket leder till att tro att de med sin yngre ålder har större vana av elektroniska medier. 

Man kan säga att de tillhör den tidigare nämnda ”digitala generationen” (Curman 2010). 

 

För att kortfattat summera den första frågeställningens svar kan man säga att 

respondenterna är medvetna om att e-böckernas existens och anser dem användbara 

men använder dem inte fullt ut pga. bristfälliga kunskaper och kanske en viss del i brist 

på intresse. De läser utvalda delar samt använder endast en liten del av läsprogrammens 

funktioner De upptäcker e-böckerna oftast när de söker i universitetsbibliotekets lokala 

katalog eller i Libris. I flera fall läser de hellre den tryckta boken då de anser att det är 

ansträngande att läsa längre texter på en skärm. 

7.1.2 Frågeställning nummer 2 

Fas 1, som handlar om hur användaren startar sin informationssökning, och Fas 2, som 

handlar om informationssökningen och hur användaren använder den information 

han/hon funnit, är inte till hjälp med att besvara frågeställning nummer 2 vilket gör att 

de inte kommer att diskuteras i detta kapitel. 

 

Frågeställning nummer 2 lyder Hur förhåller sig doktorander vid Karlstads universitet 

till e-böcker i relation till tryckta böcker? Som tidigare nämnts anser sig respondenterna 
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enligt fråga 4 ha god kännedom om e-böcker. På en 10-gradig skala har de flesta svarat 

från 6 och uppåt.  

 

Fas 3 består här av respondenternas ovilja att använda sig av ett medium de inte är 

bekanta med. När de får välja mellan tryckta böcker och e-böcker väljer majoriteten den 

tryckta boken. Sjutton respondenter av tjugotre har på fråga 5 valt tryckta böcker 

framför e-böcker. Den kan de bläddra i utan att behöva ägna en tanke åt hur den 

fungerar. De flesta har dock svarat på fråga 6 att de medvetet sökt efter e-böcker. 

Många respondenter kan enligt fråga 18 tänka sig e-böcker istället för att fjärrlåna 

tryckta böcker om de får tillgång till boken snabbare. De som svarat att de inte kan 

tänka sig en e-bok istället för fjärrlån menar att de föredrar att läsa tryckta böcker pga. 

att läsupplevelsen blir en annan, de kan kopiera det de behöver samt att det är 

ansträngande att läsa längre texter på en skärm. Trots ett visst motstånd mot e-böcker 

svarar fjorton av tjugotre respondenter på fråga 20 att universitetsbiblioteket skall utöka 

beståndet av e-böcker. Det får dock inte ske på bekostnad av de tryckta samlingarna. 

Flera respondenter anser att e-böckerna är ett bra alternativ om de tryckta böckerna inte 

finns att köpa. Universitetsbiblioteket köper idag in e-böcker efter önskemål från 

forskare och studenter eller på inrådan från universitetsbibliotekets 

kontaktbibliotekarier. E-böckerna hanteras på samma sätt som en tryckt bok och köps in 

efter liknande premisser. I Shelburnes undersökning ökade användningen av e-böcker 

drastiskt när Springers och Google Books titlar fanns sökbara via den lokala katalogen. 

Trots att de inte har som policy att enbart förvärva e-böcker har förvärvet av e-böcker 

stadigt ökat (Shelburne 2009). Många är åsikterna angående tryckta böcker gentemot e-

böcker. En av de mest förekommande orsakerna till att respondenterna föredrar tryckta 

böcker är att de inte vill läsa längre texter på en skärm. De anser det ansträngande. Det 

är en åsikt som dyker upp i andra undersökningar inom ämnet, bl.a. i den undersökning 

Levine-Clarke (2006) gjorde år 2005 bland studenter och personal vid Universitetet i 

Denver. På undersökningens sista fråga som var öppen för egna kommentarer, fråga 

nummer 21, fanns det flera olika åsikter angående tryckta böcker i relation till e-böcker. 

Dessa åsikter handlade om respondenternas känslor inför detta nya medium. 

Respondenterna befinner sig då i Fas 4. Någon menar att det är svårt att orientera sig i 

en e-bok samt att det är obehagligt att läsa på skärmen. En annan respondent läser 

endast innehållsförteckningar och sammanfattningar i e-böcker och letar sedan fram de 

tryckta böckerna om de verkar intressanta. Vad sådana användare gör om böckerna 

endast finns i elektronisk form framgår inte av den här undersökningen men om man 

tittar på tidigare svar i undersökningen är min gissning att de letar reda på likvärdiga 

böcker i tryckt form och helt enkelt väljer att avstå från e-böckerna. En tredje 

respondent påpekar att e-böckernas främsta funktion är att alltid vara tillgängliga samt 

att det även är e-böckernas största fördel. Samma respondent fortsätter med att om man 

vill läsa på djupet och skaffa sig en överblick över en stor textmassa är de tryckta 

böckerna överlägsna. Att det är svårt att läsa e-böcker på datorn pga. synproblem 

framkommer även bland de övriga kommentarerna på fråga 21. Något jag finner 

anmärkningsvärt då det, enligt mig, borde vara lättare för en synskadad att ta till sig en 

e-bok då man på ett enkelt sätt kan koppla på talsyntes och lyssna på den istället. En 

tryckt bok måste läsas eller scannas in för att kunna lyssnas på. Med dagens nya 

tekniker har användandet av e-böcker förenklats för alla med handikapp av olika slag. 

På flera av dessa övriga kommentarer anser jag mig skönja en osäkerhet inför det nya. 

Respondenterna finner olika ursäkter för att inte använda sig av e-böckerna. I de flesta 

egna kommentarer handlar det alltså om respondenternas okunskap angående e-
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böckerna och de flesta skulle säkert anse att dessa böcker är minst lika användbara som 

de tryckta om de hade mer kunskaper i hur de finner dem samt hur de fungerar.  

 

På frågeställning nummer 2 kan man kortfattat ge svaret att doktorander anser att e-

böckerna är bra om man önskar att få fram information snabbt. Men om de får välja 

mellan tryckta böcker och e-böcker väljer sjutton av tjugotre respondenter tryckta 

böcker i första hand. Det pga. att det är ansträngande att läsa längre textmassor på en 

skärm, om man vill skaffa sig en överblick över en större textmassor är de tryckta 

böckerna oslagbara, det är svårt att orientera sig i e-böcker samt syn problem. 

Majoriteten av respondenterna önskar dock att universitetsbiblioteket skall utöka sin e-

boksamling men det får inte ske på bekostnad av den tryckta samlingen. 

7.1.4 Sammanfattning av analys och diskussion 

Uppsatsens 2 frågeställningar besvaras och analyseras genom enkätundersökningens 

svar med stöd av min analysmodell samt tidigare forskning. 

 

På frågeställning nummer 1. I vilken omfattning och på vilket sätt använder doktorander 

utbudet av e-böcker vid Karlstads universitet? kan man utläsa att respondenterna anser 

sig ha god kännedom om universitetsbibliotekets e-böcker. Några respondenter har 

aktivt sökt efter e-böcker men flesta svarar att de stött på dessa av en slump när man 

sökt efter litteratur i universitetsbibliotekets lokala katalog eller i Libris. De använder e-

böckerna i sitt arbete men inte mer än någon gång i månaden eller ännu mer sällan. 

Respondenterna uppger att de använder endast de enklaste funktionerna i 

läsprogrammen pga. okunskap. De läser utvalda delar, och aldrig e-böckerna i sina 

helheter. Flera av respondenterna kan tänka sig att använda e-böckerna mer frekvent om 

det fanns bättre hjälpmedel tillgängliga, t.ex. läsplattor.  

 

På frågeställning nummer 2. Hur förhåller sig doktorander vid Karlstads universitet till 

e-böcker i relation till tryckta böcker? svarar majoriteten att de väljer de tryckta 

böckerna i första hand och använder e-böckerna när inte annat finns. De flesta 

respondenter är dock positiva till att universitetsbiblioteket köper in fler e-böcker bara 

det inte sker på bekostnad av den tryckta samlingen. Orsaker som anges till att man 

hellre läser tryckta böcker är att det upplevs ansträngande att läsa på en skärm. Vill man 

läsa en längre text på djupet är det tryckt material som gäller samt om man har problem 

med synen. I de fall respondenterna är i behov av snabb information kan flera tänka sig 

en e-bok istället för att vänta på ett fjärrlån av den tryckta boken. 

7.2 Reflektioner över uppsatsen 

Den här uppsatsen är en undersökning av doktoranders åsikter och användande av e-

böcker. Den är ett bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen genom att den ger 

en ökad kunskap om hur forskare förhåller sig till e-böcker och hur de använder dem i 

sitt dagliga arbete. Under arbetet med undersökningen har jag upptäckt metodologiska 

svårigheter men jag har även fått uppslag till fortsatt forskning (mer om förslag på 

forskningsämnen i kapitel 7.3). 

Det har funnits en del nackdelar med upplägget av uppsatsen. Det hade troligtvis gynnat 

undersökningen om jag hade gjort intervjuer istället för en enkät. Då hade jag kunnat 
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diskutera svaren grundligare med respondenterna istället för att försöka läsa ut deras 

egna åsikter med hjälp av de öppna frågorna i enkäten. Alla respondenter har inte valt 

att ge egna kommenterar i enkäten. Endast 46 % valde att besvara enkäten. Den låga 

svarsfrekvensen har lett till att de slutsatser som dras i uppsatsen är endast vad en liten 

av del av den totala populationen har för åsikter, något man måste ha i åtanke när man 

utläser resultaten av undersökningen. Vad den låga svarsfrekvensen beror på är svårt att 

utläsa. Det kan bero på att enkäten skickades i början av sommaren eller fel på frågorna 

men det kan även bero på ointresse från doktorandernas sida. Jag har funnit få svenska 

undersökningar som har studerat användningen av e-böcker. Den undersökning som 

Petersson Stenberg gjorde vid Växjö universitet undersökte hur studenterna ser på och 

använder universitetsbibliotekets elektroniska resurser. Hennes undersökning 

resulterade även den i svaret att många anser att det är ansträngande att läsa på en skärm 

samt att studenterna inte vet om e-böckernas existens. Trots att hennes undersökning 

riktade sig till studenter kändes den relevant att ha med. Doktorander är trots allt en viss 

typ av studenter. De utländska undersökningarna som gjorts har även de visat på 

liknande resultat som i min undersökning, bl.a. i Levine-Clarks undersökning. Även där 

har respondenterna påpekat att de skulle använda e-böcker om de hade bättre kännedom 

om dessa samt att de ansåg att det var ansträngande att läsa längre texter på en skärm. 

Dock verkar det här vara på väg att ändra sig då många stora bibliotek väljer att köpa in 

precis de e-böcker användarna önskar. Biblioteken får en lättare arbetsbörda och 

användarna får titlar som intresserar dem. 

  

Undersökningens låga svarsfrekvens leder till att resultatet inte ger en helt rättvisande 

bild över doktorandernas användande av e-böcker. Dock anser jag att man kan få en 

fingervisning om hur doktorander ser på e-böcker och hur de använder dem. 

Med tanke på den rekordsnabba utvecklingen av e-böcker och läsplattor hade troligtvis 

undersökningens svar sett annorlunda ut om respondenterna fått besvara enkäten idag, 

ett par år senare. Utvecklingen inom e-böcker går fort framåt samt att användarna idag 

har börjat vänja sig vid hur e-böcker ser ut och hur de används. Vid skrivande tillfälle 

har precis försäljningen av e-böcker gått om försäljningen av tryckta böcker på 

bokjätten Amazon.com.
18

  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

När det kommer nya tekniska lösningar är det alltid intressant att få reda på användarnas 

åsikter. Speciellt när det handlar om e-böcker. Boken i tryckt form har en lång historia 

vilket förmodligen var en bidragande orsak till den stora skepticismen till e-böckerna 

när de först kom. Idag är de på stor frammarsch och många har någon gång tittat i en e-

bok. Forskning angående e-böcker och informationssökning är idag av stort intresse för 

biblioteken. Man lägger stora summor pengar på att köpa in e-böcker och vill 

naturligtvis att dessa böcker används. Det som skulle vara intressant för 

universitetsbiblioteken är att se vad deras största användargrupp, studenterna, tycker om 

e-böcker. Kanske kan de tänka sig att ha all kurslitteratur i elektronisk form? Det skulle 

leda till att alla skulle ha tillgång till böckerna och att studenterna inte behöver lägga 

pengar och resurser på att köpa kurslitteratur. Även en undersökning av hur studenterna 
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använder sig av elektroniskt material skulle kunna vara aktuell. Att de söker artiklar i 

fulltext vet man men använder de allt det andra materialet som finns tillgängligt via 

bibliotekens hemsidor? Det skulle också vara fascinerande att se om vissa typer av 

material ska vara i elektronisk form och vissa i tryckt samt se över vilka medier som 

passar olika typer av litteratur. Även e-böckernas fysiska utseende är av intresse. De är 

kanske bra nu, men hur kan de göras bättre? Många tycker att e-boken är jobbig att läsa 

då man inte vill göra detta på sin dator. Kanske finns det andra alternativ till läsplattan 

och persondatorn? Det vore även intressant att titta på hur biblioteken kan tillmötesgå 

användarna i deras informationsbehov genom att förvärva de e-böcker de önskar. Att i 

huvudsak låta användarna bestämma vilka e-böcker som skall köpas in. Ett s.k. 

användarstyrt förvärv. Det vore intressant att se hur det skulle kunna fungera på 

universitetsbiblioteken i Sverige.  

Som sagt, det finns fortfarande massor runt omkring e-boken att undersöka. Med min 

undersökning har jag bara skrapat lite på ytan. 
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8 Sammanfattning 

Bakgrunden till uppsatsen är att högskole- och universitetsbiblioteken idag köper in allt 

större mängder e-böcker samtidigt som doktorandernas tankar och användande av dessa 

fortfarande är relativt okända. Jag arbetar med fjärrlån på Karlstads universitetsbibliotek 

och har där en daglig kontakt med e-böcker. Vid otaliga tillfällen har doktorander 

beställt titlar som fjärrlån trots att biblioteket har tillgång till den elektroniska upplagan. 

När man påpekar detta får man svarat att de inte vill läsa en e-bok utan vill ha den 

fysiska boken.  

 

Jag valde att undersöka vad doktoranderna vid Fakulteten för Samhälls- och 

livsvetenskaper anser om e-böcker och om de använder dem i sin forskning. Anledning 

till att jag valde dem var att jag ansåg dem vara en lagom stor grupp samt att de antogs 

vara en grupp som är aktiva i sin informationssökning. Det övergripande syftet med 

uppsatsen är att få en samlad uppfattning om vad doktorander har för uppfattning och 

kunskap om e-böcker samt om de använder universitetsbibliotekets e-böcker. 

 

Till grund för undersökning ligger följande frågeställningar: 

 

1. I vilken omfattning och på vilket sätt använder doktorander utbudet av e-böcker 

vid Karlstads universitet? 

2. Hur förhåller sig doktorander vid Karlstads universitet till e-böcker i relation till 

tryckta böcker? 

 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av en webbenkät. Den 

bestod av både fasta frågor samt frågor där respondenterna fick tillfälle att skriva egna 

kommentarer. Den skickades ut med e-post till samtliga doktorander vid den utvalda 

fakulteten. De fick ca 2 månader på sig att svara därefter stängdes enkäten. Varje 

respondent kunde endast besvara enkäten vid ett tillfälle.  

Det blev en låg svarsfrekvens på enkäten vilket har lett till slutsatsen att undersökningen 

visar på vad endast en liten del doktoranderna har för åsikter om e-böcker samt att 

intervjuer hade passat den här undersökningen bättre. Jag hade då fått en högre 

svarsfrekvens samt kunnat ställa följdfrågor om svaren ansågs intressanta. 

 

Mina teoretiska influenser för uppsatsen bestod av 3 olika modeller i 

informationssökning och informationsbeteende. Dessa modeller är skapade av Prof. 

David Ellis, Dr. Allen Foster och Prof. Gary Marchionini. Modellerna behandlar 

informationssökning i allmänhet och inte valet av källor eller medier. Jag valde därför 

att med dessa modeller i bakhuvudet skapa en egen förenklad analysmodell som 

användes vid analysen. 

 

Jag har även fördjupat mig i tidigare forskning gjord inom ämnet och har där funnit 

flera undersökningar att jämföra med min egen. Bland annat i England och USA har det 

gjorts flera stora undersökningar om hur forskare söker och använder e-böcker.  

 

Bland de respondenter som besvarade enkäten var 15 av 23 i åldern 30-39 år och 16 av 

23 var kvinnor. Respondenterna ansåg sig ha god kännedom om e-böcker i allmänhet 

även om 17 respondenter föredrog tryckt litteratur istället för elektronisk. 15 
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respondenter kände till att universitetsbiblioteket tillhandahåller e-böcker och de 

använde sig av dessa en gång i månaden eller ännu mer sällan. I elektronisk form var 

det i huvudsak facklitteratur som var av intresse. Respondenterna har fått kunskap om 

universitetsbibliotekets e-böcker via hemsidan eller via universitetsbibliotekets 

personal. Universitetsbiblioteket håller även i en kurs för doktorander i 

informationssökning och där har flera respondenter fått en första introduktion till e-

böckerna. Flera påpekade att de hittar dessa böcker när de söker i 

universitetsbibliotekets lokala katalog eller i Libris. Respondenterna använder e-

böckerna i första hand i sitt arbete. De söker själva efter e-böcker och få svarar att de 

använde de funktioner som finns att tillgå i e-böckernas läsprogram. Det är funktioner 

som understrykning och utskrifter som då i huvudsak användes. Flera gånger påpekades 

det negativa med att man inte fick skriva ut det antal sidor man själv önskade utan att 

det är ett mycket begränsat antal. Det är dock upphovsrättslagen som styr det här vilket 

gör att det är ingenting som kan påverkas. 

 

14 respondenter önskar att universitetsbiblioteket utökar sitt utbud av e-böcker. Dock 

bör inte detta ske på bekostnad av de tryckta böckerna som de önskar skall finnas kvar. 

Sista frågan i enkäten ä en öppen fråga för egna kommentarer, där flera respondenter 

påpekade att det är ansträngande att läsa långa texter på en skärm och att de då föredrar 

tryckta böcker. Det påpekades även att det positiva med e-böcker är att de alltid finns 

tillgängliga vilket är ett bra komplement till de tryckta böckerna samt att det är bra att 

snabbt kunna se via innehållsförteckningen om boken är intressant för fortsatt läsning. 

 

Enkätsvaren analyserades efter min analysmodell. Den första fasen, Fas 1, visar att flera 

respondenter har aktivt sökt efter en e-bok men om de får välja tar de en tryckt bok i 

första hand. De vanligast förekommande svaren är att det är ansträngande att läsa långa 

stycken på skärmen samt att en del av läsupplevelsen gick förlorad när man satt framför 

datorn. Den andra fasen, Fas 2, handlar bl.a. om valet att källa och medium. Majoriteten 

av respondenterna svarar att de funnit e-böckerna i universitetsbibliotekets lokala 

katalog och i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Övervägande verkar de flesta 

respondenterna vilja använda källor där de var vana att söka information och återvänder 

ständigt till dessa. Flera gånger påpekades det även att de inte är bekanta med e-

böckerna och dess olika funktioner vilket påverkar dem till att använda de tryckta 

böckerna istället för e-böckerna. Hur respondenterna använder de källor de funnit sker i 

Fas 3. I denna fas visar det sig att det var endast de enklaste funktionerna som 

användes, t.ex. sökfunktioner, utskrifter och understrykningar. I Fas 4 resoneras kring 

respondenternas känslor och åsikter angående e-böckerna. Som tidigare nämnts är de 

flesta respondenterna positivt inställda till e-böckerna men att de föredrar de tryckta 

böckerna. De är positiva till att universitetsbiblioteket fortsätter sitt inköp av e-böcker 

men det får inte ske på bekostnad av den tryckta samlingen. De vill att det traditionella 

biblioteket skall finnas kvar samtidigt som flera respondenter visar sig positiva till att 

använda e-böckerna och lära sig mer om dessa. 

 

Intresset för e-böcker är på snabb frammarsch och antalet användare ökar. Några förslag 

på fortsatt forskning inom ämnet e-böcker är studier angående läsplattornas utveckling, 

e-böckernas utseende och funktioner samt studenternas åsikter, användarstyrt förvärv av 

e-böcker och användande av e-böcker som kurslitteratur.  
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Bilaga 1 

Välkommen till enkäten om elektroniska böcker! 

1 Kön 

 Man 

 Kvinna 
 
 
2 Ålder 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-< 
 
 
3 Vilken fakultet tillhör du? 

 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 

 Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 

 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 

 Estetisk-filosofiska fakulteten 
 
 
4 Gradera i vilken omfattning du känner till elektroniska böcker. Där 1=inte 
alls och 10= mycket väl. 
Känner du till elektroniska böcker? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
5 Vad väljer du helst? 

 Tryckt bok 

 Elektronisk bok 

 Både och 
 
 
6 Har du någon gång medvetet sökt efter en elektronisk bok? 

 Ja 

 Nej 

 Om annat, specifiera…………………………………………………………… 
 
 
7 Vad för slags elektroniska böcker läser du? 

 Facklitteratur 

 Skönlitteratur 

 Både och 

 Läser inte elektroniska böcker 
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8 När du läste en elektronisk bok, läste du då? 

 Hela boken 

 Utvalda delar 
 
 
9 Känner du till universitetsbibliotekets utbud av elektroniska böcker? 

 Ja 

 Nej 
 
 
10 Hur fick du kännedom om universitetsbibliotekets elektroniska böcker? 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
11 Till vad använder du universitetsbibliotekets elektroniska böcker? Du 
kan här välja flera alternativ. 

 I ditt arbete 

 För nöjes skull 

 Kurslitteratur/Undervisning 

 Använder inte universitetsbibliotekets elektroniska böcker 

 Om annat, 
specifiera……………………………………………………………. 

 
 
12 Om du inte använder dig av universitetsbibliotekets elektroniska 
böcker, skulle du kunna tänka dig att göra det om det fanns hjälpmedel 
som förenklade läsandet? Tex läsplattor. 

 Ja 

 Nej 

 Om annat, 
specifiera……………………………………………………………. 

 
 
13 Hur ofta använder du universitetsbibliotekets elektroniska böcker? 

 Dagligen 

 Varje vecka 

 Någon gång i månaden 

 Någon gång per år 

 Mer sällan 

 Aldrig 
 
 
14 Hur hittar du de elektroniska böckerna? 

 Letar själv 

 Med hjälp av en bibliotekarie 

 Med hjälp av kollegor 
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 Om annat, 
specifiera……………………………………………………………. 

15 Brukar du använda dig av de funktioner som finns i de elektroniska 
böckernas läsprogram? Tex understrykning, spara vissa kapitel, 
anteckningar? 

 Ja 

 Nej 
 
 
16 Om ja, vilka finesser brukar du använda dig av? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
17 Om nej, varför använder du dig inte av de finesser som finns att tillgå? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
18 Kan du tänka dig en elektronisk bok istället för en tryckt bok som 
fjärrlån, dvs bok som lånas in från annat bibliotek, om detta går 
snabbare? 

 Ja 

 Nej 
 
 
19 Om nej, varför vill du inte ha en elektronisk bok som fjärrlån? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
20 Önskar du dig ett större utbud av elektroniska böcker på 
universitetsbiblioteket? 

 Ja 

 Nej 

 Om annat, 
specifiera……………………………………………………………. 

 
 
21 Övriga kommentarer 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 2 

Välkommen till enkäten om elektroniska böcker! 

 

Elektroniska böcker är ett nytt inslag bland bibliotekens utbud. Vi, jag samt Karlstads universitetsbibliotek, 
vill ha mer kunskap om hur ni som våra kunder uppfattar dessa resurser. 

 

Denna enkät ligger till grund för min kandidatuppsats som skrivs i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Svaren är även av stort intresse för Karlstads 
universitetsbibliotek för att eventuellt motivera till förbättringar. Enkäten börjar med lite mer allmänna frågor 
om elektroniska böcker för att sedan gå över till att handla om universitetsbibliotekets elektroniska böcker. 

 

Enkäten skickas ut till Karlstads universitets samtliga doktorander och beräknas att ta ca 5-10 minuter att 
besvara. 

 

Ditt deltagande i enkäten är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för både mig och 
universitetsbiblioteket att du som får enkäten besvarar den. 

 

Enkätsvaren behandlas helt anonymt. 

 

Om du har några funderingar eller frågor angående enkäten kan du kontakta mig på Linda.Borg@kau.se 

 

Tack för din medverkan! 

 
Linda Borg och Karlstads universitetsbibliotek 
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