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1. Inledning  

 

De senaste decenniernas informationstekniska utveckling och framstegen inom 

telekommunikation har revolutionerat det globala informationssamhället och har även 

skapat genomgripande förändringar inom biblioteksvärlden. Nya tekniker har snabbt 

förändrat data, information och kunskap till digital form, samtidigt som utvecklingen på 

mjukvarusidan har genererat kraftfulla nya metoder för hantering av densamma. Det här 

har resulterat i radikala förändringar kring dokuments och informations lagring, 

organisering, tillgång och hämtning (Tam & Robertson 2002, s. 369). Orlikowski (1989, 

s. 21) skriver att: 

Introducing information technology commits a production process to a technically 

complex infrastructure of hardware, software and procedures, that necessarily involves 

new forms of expertise. As a result, specialized skills are needed to ensure the reliable 

and effective mediation of production by information technology.  

I följande studie har jag för avsikt att undersöka bibliotekarier anställda på högskole- 

och universitetsbibliotek och hur deras arbetsuppgifter har förändrats mot bakgrund av 

ett ökande antal e-bokstitlar i samlingarna. Abbott (1988) skriver att en förändring sker 

inom en profession genom en störning, exempelvis att en ny teknologi kräver en 

omformulering av professionens yrkesuppgifter (s. 215). Förändring beroende på 

omvärldsfaktorer som teknikutveckling är ingenting nytt för forskningsbibliotekarien. 

Buckland (1992) beskriver utvecklingen av biblioteket i tre faser. Pappersbiblioteket, 

med kortkataloger och fysisk media, det automatiserade biblioteket, med datoriserade 

kataloger och fysisk media samt det elektroniska biblioteket där digital media får en stor 

betydelse. Buckland menar att den stora förändringen inte var övergången från 

pappersbiblioteket till det automatiserade biblioteket eftersom förändringen av 

bibliografiska verktyg inte i grunden förändrar bibliotekspraxis. Läsarna behövde 

fortfarande komma till biblioteken för att låna och använda dokument. Det är när både 

bibliografiska verktyg och dokument blir digitala som en grundläggande förändring 

inträffar. Buckland förutspådde att det automatiska biblioteket och det elektroniska 

biblioteket kommer att existera sida vid sida vilket drygt 20 år senare stämmer (s. 6, 

76). Idag talar vi om hybridbibliotek, d.v.s. att fysisk- och digital media samexisterar i 

biblioteken.   

Att samtliga universitets och högskolebibliotek under lång tid har förvärvat 

digitaliserade tidsskrifter är ingen nyhet och den påverkan som det gett biblioteken på 

olika nivåer är väl utforskad. Cerbo skriver att skiftet från tryckta tidsskrifter till 

elektroniska är för de allra flesta forskningsbibliotek i stort sett genomförd (2012, s. 

184). Wallén skriver att 2012 var andelen elektroniska tidsskrifter på 

forskningsbiblioteken 89% (2014, s. 41). 

Kåring Wagman menar att e-böckerna har haft en något trögare start och att vi 

fortfarande är mitt uppe i en period då det råder stor osäkerhet om hur stora 

förändringarna kommer att bli och vad de kommer att innebära (2013, s. 9). Wallén 
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skriver att e-boken inte kan likställas med e-tidsskrifterna eftersom den har ett eget 

förlopp och därav kan man inte fullt ut se vilka konsekvenser som dess utveckling 

innebär för biblioteken och dess användare. Hon skriver vidare att flödena för 

elektroniska tidsskrifter respektive e-böcker bör skiljas åt när man analyserar utveckling 

och påverkan (2014, s. 9, 24). 

År 2008 var en milstolpe för e-böckerna då nedladdningen uppgick till 4,2 miljoner och 

var då större än antalet initiala lån av tryckta böcker som låg på 3,2 miljoner (Ibid., s. 

44). Kungliga bibliotekets statistik (2014) visar att från 2010 till 2013 har antalet e-

böcker som forskningsbiblioteken erbjuder ökat med nästan 60 %. Utlåningen var 2013 

knappt 9 miljoner (Kungl. Biblioteket 2014, s. 55). Om man dessutom lägger till att 

flera forskningsbibliotek under 2013 har formulerat en mediepolicy som säger att man i 

första hand köper in e-böcker samt har implementerat Patron driven acquisition system,  

det vill säga användarstyrda inköpsmodeller av e-böcker, så kommer det här 

sammantaget även fortsättningsvis skapa stora förändringar för biblioteken, 

bibliotekarierna och dess användare. Lewis (2013, s. 160) skriver  att:  

Computing technology has been impacting library practices for nearly a half century, and 

it is tempting to think that the pace of change will continue more or less as it has up to 

now. But this is not what will happen. We have reached a tipping point; the pace of 

change is about to accelerate.  

Jag anser att e-boken har blivit en så stor del av forskningsbiblioteken att en studie av 

hur den här omställningen påverkar bibliotekariens profession är av vikt.  

Förhoppningsvis kommer jag och andra som ser en framtid som bibliotekarie inom ett 

forskningsbibliotek att ha nytta av den här uppsatsen. Dessutom tror jag att även 

folkbiblioteken kan ha ett intresse av resultatet. En snabb jämförelse av den nationella 

statistiken (2014) ger att de akademiska biblioteken hade 20% högre utlåning av e-

böcker än folkbiblioteken trots att folkbiblioteken vida överstiger i antal serviceställen. 

Cerbo (2012) menar att en förklaring till det här är att folkbibliotekens användare har en 

stor demografisk bredd medan de akademiska biblioteken har en bas av användare som 

är så kallade digital natives (Cerbo 2012, s. 182f.). Folkbiblioteken kommer även de få 

fler och fler låntagare som är uppvuxna i en digital värld och kommer på samma sätt 

som forskningsbiblioteken påverkas av deras krav på exempelvis e-böcker. 

1.1 Problemformulering 

 

Digitaliseringen av medier har medfört stora förändringar för högskole- och 

universitetsbiblioteken. Tidsskrifterna distribueras idag, i princip, helt digitalt och de 

digitala monografierna är det media som under de senaste åren har ökat dramatiskt i 

forskningsbibliotekens kataloger. E-boken tycks idag ha en viktig plats sida vid sida 

med de fysiska böckerna. Många bibliotek har dessutom implementerat inköpssystem 

och skapat policys som främjar e-boken. Det är svårt att se något som säger att 

tillväxten av e-böcker kommer att avstanna och att ett behov av att utforska hur e-boken 

rent konkret påverkar forskningsbibliotekarien i sitt dagliga värv är viktigt. Den 
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evidensbaserade forskningen kring e-boken i Sverige är liten och forskningen kring e-

boken och de förändringar av yrkesuppgifter på en bredare front som formatet medför 

inom forskningsbiblioteken är obefintlig. Att genomföra en studie av hur fyra 

traditionella bibliotekarieuppgifter, som Bearman (2007, s. 243ff.) menar är, inköp, 

katalogisering, bokcirkulation och referenssamtal, och hur de förändrats av e-boken 

torde ge ett intressant bidrag till forskningen.  

Är det här genomslaget av e-böcker redan idag så pass omfattande att det påverkar 

arbetsrutiner och uppgifter på ett genomgripande sätt? Vilka arbetsuppgifter har 

förändrats eller kanske till och med försvunnit? Vilka nya arbetsuppgifter och 

kompetenser har blivit en del av professionen? Det här är frågor som är högst aktuella 

inte bara för forskningsbibliotekarien utan även för blivande bibliotekarier och 

bibliotekarier som arbetar inom andra typer av bibliotek. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen om hur högskole- och 

universitetsbibliotekariens traditionella arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren 

mot bakgrund av den ökande mängden e-böcker i samlingarna. Med traditionella 

uppgifter avses inköp, katalogisering, cirkulation och referenssamtal. Jag ska även, 

utifrån empiri och teori, analysera förloppet av den här förändringsprocessen. 

För att ta reda på det här har jag ställt upp följande övergripande frågeställningar: 

 

 Vilka nya- respektive traditionella arbetsuppgifter kräver arbetet med e-böcker 

inom dagens högskole- och universitets bibliotek? 

 

 Hur upplever forskningsbibliotekarien den förändringsprocess som e-boken har 

medfört de senaste åren?  
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2. Centrala begreppsområden 

Här definieras, samt till viss del diskuteras, studiens tre centrala begrepp, e-boken, 

forskningsbibliotek/forskningsbibliotekarie samt förändring. De här beskrivningarna ska 

vara en del av flera verktyg som ska medverka och styra vid insamling av empiri samt 

analys och diskussion av uppsatsens frågeställningar.   

2.1 E-bok samt begrepp som rör e-boken 
 

Det finns ingen konsensus av vad som definierar en e-bok. Kåring Wagman (2013) 

skriver att ingen exakt definition finns av e-boken (s. 12). Konstenius, Lindmark, 

Lundén, Hagerlid & Haapalainen (2011) menar att begreppet e-bok är svårfångat (s. 5). 

Vassiliou och Rowley (2008) bekräftar ovanstående mening men skriver att de ska göra 

ett försök att definiera e-boken genom att analysera tidigare definitioner av begreppet. 

Man kommer fram till att en definition i två delar är nödvändig för att fånga den 

beständiga karaktären av e-boken samt deras dynamiska natur som drivs av förändrade 

teknologier kring hur de levereras och läses. Den första delen fångar den essentiella och 

stabila naturen av e-boken och den andra den dynamiska som förändras över tid och 

behöver revideras när nya tekniska funktioner etableras. Den här dynamiska delen 

brukar, i Sverige, benämnas utvidgad eller utökad e-bok. 

1. An e-book is a digital object with textual and/or other content, wich arises as a 

result of integrating the familiar concept of a book with features that can be 

provided in an electronic environment. 

2. E-books, typically have in-use features such (as) [Sic!] search and cross 

reference functions, hypertext links, bookmarks, annotations, highlights, 

multimedia objects and interactive tools. (s. 363f.). 

När jag använder begreppet e-bok innefattar det den mer beständiga första punkten av 

Vassiliou och Rowleys definition. Jag koncentrerar mig uteslutande på e-boken som 

monografi, d.v.s. som den presenteras av aggregatorer
1
 och förlag. Jag utesluter ljud- 

och talböcker som ibland omnämns som digitala böcker. Jag utesluter även skannade 

och fotograferade bilder av äldre böcker, digitala manuskript samt digitala tryckfiler. 

Patron driven acquisition 

 

Patron driven acquisition (PDA), som även ibland benämns som demand-driven 

acquisition (DDA) är en användarstyrd inköpsmodell av e-böcker. Byström, Johansson, 

Perols & Tengstam (2012) skriver att biblioteket kan exponera stora mängder e-böcker i 

sin katalog som man inte själv äger och man låter användningen styra vilka e-böcker 

som köps in. Tanken med modellen är att de titlar som haft bevisat hög användning 

                                                
1 Tedd (2005) skriver att "aggregatorer är företag som samlar e-böcker från olika förlag och gör de 

tillgängliga via specifika hård- och mjukvaror, till andra, så som exempelvis bibliotek." (s. 64)   
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även kommer att få fortsatt användning (s. 7). Breitbach & Lambert (2011) pekar på att 

en annan fördel är att man endast betalar om en bok faktiskt används till skillnad från 

traditionella bokinköp, artikeldatabaser, tidsskriftsprenumerationer eller fjärrlån som 

kostar stora pengar oavsett om de används eller inte (s. 20). Vad som triggar inköp kan 

skilja sig åt beroende på leverantör. Vanligen kan böckerna browsas i ett par minuter 

utan kostnad men om flera sidor läses, att man kopierar text eller laddar ner fulltexten 

sker antingen ett korttidslån eller ett köp (Ibid., s. 7). Det finns inte utrymme här att gå 

igenom PDA på ett djupare sätt men det finns en mängd utredningar om PDA i olika 

kontexter se exempelvis ovan använda referenser eller Maceviciute (2014, s. 290) där 

hon går igenom faktorer som hindrar utvecklingen av PDA-system eller tidsskriften 

Collection managements temanummer om PDA (2010). Det finns en mängd andra 

inköpsmodeller Anledningen till att jag tar upp PDA är att det är en faktor som enligt 

Wallén (2014) driver e-boksköp och utlåning (s. 44).   

Digital rights management (DRM) 

DRM är en generell term för olika tekniska funktioner som begränsar tillgång till- och 

hur man får använda digitalt material. DRM är vanligt förekommande i e-böcker och det 

finns strikta regler för vilka plattformar som får användas, begränsningar för 

nedladdning, kopiering och utskrifter (Aaltonen, M., Mannonen, P., Nieminen, S. & 

Nieminen, M. 2011, s. 20). 

2.2 Forskningsbibliotek/Forskningsbibliotekarie 
 

I den här studien använder jag för läsbarhetens skull begreppet forskningsbibliotek 

istället för högskole- och universitetsbibliotek. Med forskningsbibliotek avses här 

"bibliotek som är allmänt tillgängliga, som till någon del har statlig finansiering, och 

som har som en primär uppgift högre utbildning och/eller forskning." (Jönsson-Adrial, 

u.å. s. 7) När jag anger bibliotek är det forskningsbibliotek som avses i annat fall 

benämns biblioteket med dess funktion exempelvis folkbibliotek eller skolbibliotek. 

Det finns ingen speciell definition av forskningsbibliotekarie utan det innebär helt 

enkelt en bibliotekarie som arbetar inom ett forskningsbibliotek.  

2.3 Förändring  

 
Stueart & Moran (2007) definierar förändring som "those situations in which job 

functions require most people throughout the organization to learn new behaviors and 

skills." (s. 42). Olsson (1988) menar att vi i vardagligt tal betraktar många olika 

händelser i organisationer som förändring, exempelvis omläggning av administrativa 

rutiner, omflyttning av personal, skapande av nya tjänster, arbetsmetoder, lednings- och 

samverkansformer etcetera. Han vill däremot ge en striktare definition av begreppet som 

"när medarbetarna i hela eller delar av organisationen har internaliserat nya 

handlingspremisser (d.v.s. har införlivat ett nytt synsätt på sin roll, arbetsuppgift, 

relation till användare eller någon annan aspekt på arbetet) och därmed har en beredskap 

för ett nytt handlingssätt." (s. 9f.). Det här innebär att ett beslut om en åtgärd inte är 

tillräckligt för att tala om en förändring. Beslutet måste ha gått igenom ett antal 

processer eller stadier och fullbordats. Att ett beslut måste fullbordas och uppnå ett visst 
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mål för att kunna tala om förändring anser jag vara tveksamt. Själva processen är enligt 

mig en stor del av förändringen. Zetterlund och Hansson (1997) definierar begreppet på 

ett, enligt mig, mer adekvat sätt. De menar att "förändring är den process varigenom det 

uppstår skillnader mellan tillstånd, enheter eller händelser i en organisation eller en 

institution över tid." (s. 28f.). 
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3. Metod 

 

I den här typen av studie finns en interpretavistisk (konstruktionistisk) grundsyn. 

Orlikowski och Baroudi (1990) menar att ontologiskt ser interpretavismen att den 

sociala världen, d.v.s. sociala relationer, organisationer eller enskilda avdelningar inom 

en organisation, inte är på förhand given. Sociala system existerar inte i ett vakuum, 

människan påverkar systemet genom hur de agerar och interagerar. Således kan man 

inte förstå, karaktärisera eller mäta ett socialt system på ett objektivt, universellt sätt. 

Samtidigt som betydelser eller mening bildas, överförs och används är de även 

förhandlade vilket innebär att tolkningar av verkligheter kan skifta över tid. När 

omständigheterna förändras skiftar även synen på verkligheten. Epistemologiskt ser inte 

interpretavisten den sociala processen som något som kan fångas genom hypotetiska 

deduktioner. För att förstå processen måste man försöka tränga in i och beskriva, 

analysera och förstå den sociala värld där kunskap konstrueras och rekonstrueras av 

människor som arbetar mot ett gemensamt mål (s. 15f.).    

Flexibiliteten i metoden är viktig för min undersökning. Jag vill få in ett rikt material 

och ha möjlighet till följdfrågor. Jag vill även ha möjligheten att lägga till nya frågor 

och specificera frågor för att undvika eventuella otydligheter. Det är exempelvis av stor 

vikt att respondenten beskriver arbetsuppgifter som berör e-böcker specifikt och inte 

digitaliserad media i en vidare kontext. För det här syftet är en kvalitativ semi-

strukturerad intervjumetod mest lämpad då jag har en närhet till källan och har större 

kontroll på vad som besvaras och djupen på svaren till skillnad mot exempelvis i en 

enkätundersökning. 

Vidare ska svenska högskole- och universitetsbibliotek studeras som verkar inom en 

institution med en stor del humanistiska discipliner. Generellt kan man säga att 

humanister använder monografin i en högre utsträckning än discipliner inom 

exempelvis fysik, teknologi och medicin, se exempelvis Levine-Clark (2006 s. 7) och  

Karlsson & Wadskog (2006 s. 9).  

Jag genomförde en pilotintervju där det visade sig att den initiala formuleringen av min 

andra forskningsfråga till "fem år" blev för styrande. Det här korrigerades i syftet och 

intervjuschemat och formulerades om till "ett par år". Pilotintervjun blev så pass bra att 

den ingår i mitt resultat. Empirin samlades in genom fyra personliga intervjuer och två 

telefonintervjuer samt pilotintervjun med bibliotekarier från fem olika bibliotek. Mina 

respondenter har arbetat i snitt 19 år som bibliotekarie och samtliga arbetar idag med e-

böcker.  

För att underlätta en noggrann och iterativ tematisk analys så har, efter respondentens 

godkännande, samtliga intervjuer spelats in. För att omvandla inspelningarna till data så 

har transkriberingar genomförts. 

Metodvalet gör att en replikering är svårt att genomföra samt att 

generaliseringsmöjligheterna är låga. Jag anser däremot, precis som Williams (2000), att 
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en så kallad måttlig generalisering är möjlig (s. 215). Man kan anta att 

forskningsbibliotekarien påverkas på liknande sätt i sin hanteringen av e-böcker och att 

en generalisering inom den här typen av bibliotek är möjlig. Replikerbarheten, trots en 

ostrukturerad empirisk insamling, kan förbättras. Bryman (2011) skriver att genom att 

producera täta beskrivningar med mer detaljer, samt att beskriva en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen kan man öka replikerbarheten 

(s. 169f.). Jag anser dessutom att det skapar en transparens och trovärdighet för studien.  

Det är viktigt att nämna och vara medveten om att som forskare går man sällan eller 

aldrig in i ett projekt utan ett visst mått av egna värderingar som kan påverka det 

fenomen som studeras på olika sätt. Ett sätt som jag använder mig av för att, åtminstone 

till viss del, kontrollera förförståelse är valet av en teori som stöder en induktiv 

forskning där man kan testa vilken del/delar av teorin som passar det fenomen som man 

undersöker (se vidare under avsnittet, Teori). 

Jag är även medveten om att det interpretavistiska perspektivet är svagt vad gäller 

kontextuella påverkningar av ett socialt system. Biblioteket är inte ett isolerat element. 

Orlikowski och Baroudi (1990) menar att, exempelvis en systemutvecklare, endast 

existerar i en kontext av en organisation som producerar och använder informations 

teknologier och ett samhälle som investerar i detsamma (s. 21). Samma kan sägas om 

universitetsbiblioteken, de utvecklar tjänster och teknik för informationsförmedling men 

som endast har en mening i en användar- universitets och samhällskontext. 

3.1 Etiska överväganden 

 

Samtliga respondenter kommer att informeras om undersökningens syfte, att deltagande 

är frivilligt samt att man närsomhelst kan välja att  avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet kommer att beaktas. Respondenterna kommer inte nämnas vid 

namn utan kodas. 

 

3.2 Avgränsningar 

 

Jag har valt att endast intervjua bibliotekarier som har arbetat i minst fem år inom ett 

forskningsbibliotek. Anledningen är att det var för fem år sen som e-boken visade på en 

stor ökning av utlån och förvärv. Vidare avgränsar jag den här studien till att omfatta 

hur fyra arbetsuppgifter har påverkats av e-boken. Inköp av media, 

katalogisering/metadata, bokcirkulation samt referenssamtal.  
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4 Teori 
 

Utifrån Van de Ven och Pools (1995) organisationsteori om förändring, eller snarare 

motorer som teorier skapas utifrån, är avsikten att undersöka hur e-bokens 

förändringsprocess har sett ut och således tillsammans med empirin svara på min andra 

forskningsfråga. En viktig faktor till valet av deras teori om förändring är att den stöder 

en induktiv forskning. Man testar de olika motorerna utifrån den empirin man har. En 

annan fördel med teorin är att den kan hjälpa till att minimera den förförståelse som 

man troligen har om ett skeende. Om man har en färdig teori på förhand är risken att 

den leder analysen på ett förutfattat sätt. 

Van de Ven och Pool hävdar att det är samspelet mellan flera olika perspektiv som kan 

ge en mer genomgripande bild av en organisations utveckling över tid. Enstaka 

teoretiska perspektiv ger bara en del av ett komplext fenomen. Dessutom ger en 

sammanställning av olika teoretiska perspektiv endast fokus på kontrasterande 

världsbilder för social förändring och utveckling. Men om man analyserar och 

sammanställer sambanden mellan dessa till synes skilda åsikter ges man då möjligheter 

att utveckla ny teori som har en starkare och bredare förklaringskraft än de ursprungliga 

perspektiven (s. 511). 

 

Utifrån den här tanken har de utvecklat fyra olika processteorier som förklarar hur och 

varför förändringar sker i sociala enheter. De här fyra olika teorierna (motorerna)  

representerar fundamentalt olika förklaringar på hur och varför förändring sker. Olika 

specifika teorier kring förändring kan byggas på en eller flera av dessa fyra grundtyper, 

de ger därmed en allmän vetenskaplig relevans för studier om förändring.  

I följande genomgång kommer jag att använda mig, till viss del, av Hansson och 

Zetterbergs (1997) översättning av de fyra olika motorerna.   

Livscykel teori  

Enligt den här teorin är förändring något som sker utifrån på förhand givna premisser. 

De här premisserna driver det som förändras mot en punkt som är förutsägbar. 

Förändringen sker stegvis och är kumulativ, d.v.s. det nya bygger på det gamla, varje 

steg i förändringen sker som en logisk följd av det föregående. Enligt Hansson och 

Zetterberg innebär livscykel-teorin att förändring i en organisationskontext sker genom 

att institutionella regler eller program kräver att förändringen följer vissa steg tills ett 

tydligt angivit mål är uppnått. Det finns generellt fem på varandra följande steg i 

förändring enligt den här teorin, behovsbestämning, forskning inom problemområdet, 

utveckling av en idé kring hur förändringen ska genomföras, låta berörda parter få 

kännedom om förändringens genomförande samt slutligen implementering (Ibid., s. 29). 
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Teleologisk teori  

 

Den här teorin förklarar utveckling genom teleologi, en filosofisk lära där målet för 

förändring sätts i centrum, ett mål som är på förhand bestämd. Den föreskriver inte 

någon given väg för att nå målet vilket skiljer den från livscykel-teorin. Däremot 

fokuserar man på förutsättningarna för att uppnå målet, exempelvis vilka funktioner 

som måste utvecklas, den kompetens som måste uppnås eller de komponenter som 

måste byggas. Genom att studera dessa skapar man en metod för utvärdering av den 

utförda förändringen, man kan hela tiden observera rörelsen eller hur processen 

fortskrider mot vad som är målet eller sluttillståndet. De aktörer (individer, grupper av 

individer, avdelningar inom en verksamhet eller en hel organisation) som ska 

genomföra förändringen är inte helt fria i sitt val av metoder för att uppnå målet. Man 

styrs av institutionella faktorer som resurser, traditioner och kulturella betingelser både 

inom- och utom organisationen. Erfarenheter från tidigare genomförda förändringar 

inom organisationen eller en liknande verksamheter ligger dessutom ofta till grund för 

målsättningen. Teleologiska processteorier kan dock inte förutsätta vilken väg en 

utveckling av en organisatorisk enhet kommer att följa. Influenser från omvärlden eller 

inom enheten själv kan skapa instabilitet som driver den mot en ny utvecklingsprocess. 

Förändring sker på okonventionella vägar som inte tidigare är prövade. Kontinuitet 

betonas inte, utan utveckling genom brott mot vedertagna normer (Ibid., s. 29), (Van de 

Ven & Poole 1995, s. 515f.). 

Evolutionär teori  

 

Van de Ven och Poole noterar att evolution i sig brukar likställas med utveckling men 

de avser med teorin att den har ett fokus på kumulativ förändring, och att den bygger på 

tanken att små individuella förändringar med tiden kan förändra stora sammanhang. 

Man menar att förändring sker i en kontinuerlig cykel av variation, urval, och bevarande 

där förändringens (variation) uppkomst (urval) och resultat (bevarande) ofta betraktas 

som slumpartade. Hansson och Zetterberg (1997) menar  att  man med en evolutionär 

teori aldrig kan vara säker på åt vilket håll en förändring ska leda men att det är möjligt 

att förutse ett spektrum av händelser och utfall genom sannolikhetskalkyler (s. 30). 

Dialektisk teori  

 

Van de Ven och Poole (1995) menar att, i den här teorin, existerar den organisatoriska 

enheten i en pluralistik värld av kolliderande händelser, styrkor eller motstridiga värden 

som konkurrerar med varandra för dominans och kontroll. Dessa motsättningar kan 

uppstå inom organisationen, genom att det kan finnas flera motstridiga mål eller 

intressegrupper som konkurrerar om prioritet. Motsättningen kan även komma utifrån 

genom exempelvis att en organisations mål krockar med en annan organisation som har 

samma målsättning. Teorin är tydligt konfliktorienterad och förändring uppstår när en 

opposition (antites) utmanar den rådande ordningen (tes) med syftet att integreras i 

denna på lika villkor vilket leder till en ny stabilitet (syntes). Det finns dock inga 
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garantier för att dialektiska konflikter producerar kreativa och stabila synteser. Ibland 

kan en opponerande grupp mobilisera tillräckligt med kraft för att totalt omkullkasta 

den rådande ordningen. Det här kan leda till att nya oppositionella grupper bildas och 

håller en labilitet vid liv. Därav är det inom organisationer vanligt att värja sig mot en 

utveckling av det här slaget genom att kuva oppositionella grupper på olika sätt för att 

upprätthålla stabilitet (s. 517). Hansson och Zetterberg (1997, s. 30) menar att den 

dialektiska teorin liknar den teleologiska i att fokus ligger på brottet mot det etablerade 

vilket bekräftas av modellen nedan.  

Varje teori (se figur 1 nedan) rymmer en specifik utvecklingslinje som en 

förändringsprocess följer samt vilka krafter som driver förändring. Till dessa kan det 

kopplas olika analytiska nivåer från enskilda individer, grupper, organisationer, 

populationer eller hela samhällen. Modellens unit of change, som kan läggas på alla 

dessa nivåer när man studerar organisationer, single entity, d.v.s. en intern utveckling av 

enstaka enheter inom en organisation eller multiple entities, d.v.s. relationerna mellan 

två eller flera externa enheter. Mode of change visar förändringsprocessens 

förutsägbarhet, prescribed eller constructive. Prescribed mode innebär att en förändring 

sker inom ett redan existerande ramverk uppbyggt i ett tidigare utvecklingsstadium 

vilket ger den en förutsägbarhet. Constructive mode innebär ett brott mot det förflutna, 

drivkraften är att bryta med och byta ut det som varit (Van de Ven & Poole 1995, s. 

519ff.). 

 

Figur 1 (Copyright © 1995, Academy of Management).  

 

Utifrån den här genomgången blir det tydligt att single entity teorierna, livscykelteorin 

och den teleologiska teorin,  i kombination, eller var för sig, är mest lämpade för mitt 

syfte att analysera förloppet av e-bokens förändringsprocess. Det är dock viktigt att 

notera, som Hansson och Zetterberg (1997) skriver, att de här fyra teorierna ska 

betraktas som ideala typer vilka knappast existerar renodlat i någon verksamhet. De kan 
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däremot användas som generella förklaringsmodeller vid analysen av drivkrafter för 

förändringen av bibliotekets villkor och arbetssätt (s. 64f.). 
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5 Forsknings och litteraturöversikt 

 
Här presenteras först en översikt av e-böcker inom forskningsbibliotek och sedan en 

översikt av begreppet förändring. Jag har framförallt sökt information i databasen LISA 

(Library and Information Science Abstract) men även Inspec. Svensk forskning har jag 

främst sökt efter i  BADA (Högskolan Borås artikelarkiv), Diva och Uppsatser.se Jag 

har även använt mig av referenser i litteraturförteckningar.  

5.1 E böcker inom forskningsbibliotek 

 

Eftersom teknik, i det här fallet e-boken, är snabbföränderligt så har jag valt att 

presentera studier publicerade tidigast 2008. Valet av årtal är med avsikt på att det var 

då som e-boken började öka dramatiskt i forskningsbibliotekens samlingar.   

Jag avser att studera forskningsbibliotek i en svensk kontext men eftersom forskningen 

kring e-boken i Sverige är mycket begränsad så kommer jag, för att kunna ge en mer 

grundläggande bild av e-boken, även att använda mig av främst nordamerikansk och 

engelsk forskning. Även i dessa kontexter är dock forskningen tämligen bristfällig 

utifrån mitt perspektiv. Walters (2013) skriver att forskningen kring e-böcker 

fortfarande är i ett tidigt stadium med en frånvaro av objektiva evidensbaserade studier 

kring många av e-bokens frågor (s. 204). 

 

Översiktligt om e-boken 

 

Det finns två svenska översiktliga rapporter om e-böcker, båda skriver om 

biblioteksverksamheten överlag men med nedslag i forskningsbiblioteket. Konstenius et 

al. (2011), på uppdrag av Kungliga biblioteket, genomför en kartläggning av e-boken ur 

ett mer teknisk perspektiv. De går igenom begreppet e-bok och begrepp som kopplas 

ihop med e-boken. Olika affärsmodeller för bibliotek och olika aktörer som aktualiseras 

kring e-boken. Men gör även en internationell utblick där man konstaterar att USA och 

Storbritannien är de länder som har kommit längst i e-boksutvecklingen, vilket förklarar 

övervikten av forskning som kommer därifrån. De skriver även att forskningsbibliotek 

agerar i stor utsträckning på en internationell marknad och att villkoren för e-böcker är 

relativt lika världen över. Vidare för man en diskussion kring strukturella problem som 

gör att marknaden för e-böcker i Sverige har svårt att ta fart. Man menar att det saknas 

utbud av böcker, en fungerande infrastruktur med smidiga läsplattor och en stark aktör 

som driver marknaden, såsom exempelvis i USA med Amazon och deras e-boksläsare 

Kindle.   

Man tar även upp frågor som rör forskningsbiblioteket specifikt och skriver att de har 

ett stort antal avtal med internationella leverantörer av e-böcker och att utbudet av 

formatet på lärosätena är gediget. Man lyfter även fram kurslitteraturen där tillgången 

till e-böcker är varierande beroende på ämne. Svensk kurslitteratur finns inte att låna via 
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lärosätenas bibliotek vilket är problematiskt eftersom hanteringen av tryckta kursböcker 

är kostsam och tidskrävande. Det finns ett antal andra problem som 

forskningsbiblioteken måste hantera exempelvis att olika plattformar (distributörer, 

egen anm.) har olika villkor för användning (DRM, egen anm.) samt att hybridformen 

skapar ekonomiska problem, man lägger stora summor på e-resurser samtidigt som den 

fysiska samlingen är dyr att hantera.  

Kåring Wagman (2013) gör en fördjupningsstudie av e-böckerna idag. Det finns inget 

utrymme att gå igenom hela, då den är relativt omfattande. Förutom en mer teknisk 

genomgång av e-boken så tar de upp intressanta frågor som vilka läser e-böcker, där 

ålder har en tydlig koppling. Yngre läser mer e-böcker än äldre och mellan åldern 16-35 

läser man som mest e-böcker. Även hög utbildning samt inkomst kopplas till en ökande 

del e-boksläsning. Samtidigt så innebär kriterierna ovan även mer läsning av tryckta 

böcker. Andra förklaringar till ökad e-boks användning är att man har tillgång till 

tekniken, d.v.s. smartphones, surf- eller läsplattor samt att man brukar göra 

biblioteksärenden på nätet (s. 29). Hon tar även upp den icke-kommersiella sidan av e-

boken, vilket är mest intressant för den här studien, där man kan se en stor ökning av 

utlån och tillgång både inom folkbibliotek och forskningsbibliotek men att man 

fortfarande är uppe i en period då det råder stor osäkerhet om hur stora förändringarna 

kommer bli och vad de kommer att innebära (ibid., s. 9). Kåring Wagman frågar sig 

också om e-boken kommer att innebära den tryckta bokens undergång? Hon hänvisar 

till forskning och konkluderar att de som läser e-böcker även läser tryckta böcker och att 

de två formaten snarare kompletterar än konkurrerar med varandra (s. 30).  

Jag vill även nämna  in i -  ra  vi  som har skrivit monografin E-books in academic 

libraries (2011), en bra ingång till e-boken och hur den integreras i 

forskningsbiblioteken. Hon menar, efter att ha gjort en genomgående studie av 

tillgänglig forskning, att trots en del problem ökar inköp av e-böcker och det anses 

generellt att trenden kommer fortsätta (s. 12). Det finns både fördelar och nackdelar 

med e-boken där fördelarna är tillgång, sparar utrymme, fulltext sökning samt att texten 

kan utökas och berikas med annan media. Nackdelar är bland annat formatets beroende 

av någon form av elektronisk läsare, olika leverantörer använder olika filtyper vilket gör 

att alla e-böcker inte kan läsas på alla apparater samt svårigheter att läsa långa texter på 

skärm (s. 19ff.). Ett annat, mer övergripande, problem med e-boken är dess ostabilitet 

och oförutsägbarhet. Den stora variationen av inköpsmodeller är ett problem för 

bibliotekarier eftersom de inte kan skapa rutiner kring inköpen. Olika inköpsprocesser 

för olika typer av paket och leverantörer gör att inköpen av e-böcker är mer 

komplicerade än inköpet av det tryckta (s. 70f.). Hon skriver vidare att debatten kring e-

bokens status kontra den tryckta boken är stor men att de två formaten har olika 

funktion i den akademiska kontexten där e-böcker ofta används för snabba referenser 

medan den tryckta används för djupare studier.  in i -  ra  vi  konkluderar att för 

närvarande har båda formaten sin plats på forskningsbiblioteket där e-boken ses som ett 

komplement till den tryckta (s. 186).  
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Studier kring e-boken utifrån ett användar- och bibliotekarie perspektiv 

Ur ett svenskt perspektiv har jag endast funnit ett fåtal studier som är publicerade efter 

2008 och behandlar forskningsbibliotek och e-böcker varav en stor del är master- och 

kandidatuppsatser, exempelvis Gustav Hallquists undersökning av beståndsutveckling, 

E-böcker på högskole- och universitetsbibliotek - En studie kring det digitala förvärvet 

(2010), Anna Junebys användarundersökning,  Don´t judge a book by it´s cover - using 

e-books in higher education (2012) eller Katherine Konrads Old habits in a new world? 

E-book management techniques at an academic library (2013).  

Petterson-Stenbergs studie (2009) har visserligen ett bredare perspektiv då hon även 

inkluderar digitala artiklar och tidsskrifter. Hennes syfte är att genom en 

enkätundersökning få en ökad kännedom hur studenter inom ett forskningsbibliotek 

använder dess digitala material samt hur de ser på digitaliseringen av bibliotekets 

bokbestånd. Petersson-Stenbergs resultat visar att de flesta hade använt bibliotekets 

tryckta material, vad gäller e-böcker, visar studien att studenterna i högre grad använde 

elektroniska uppslagsverk (ca. 40%) än elektroniska böcker (ca. 30%) och av de som 

använder e-böcker läser de flesta hela eller större delen av boken på skärm och att ca 

25% anger att de skriver ut det som de vill läsa. De som inte använder e-böcker anger 

att det beror på att de inte tänker på att de finns samt att det är ansträngande att läsa på 

skärm. Många menade att e-bokens fördel var att alla har tillgång till dem till skillnad 

mot tryckta böcker. Av de som lämnade kommentarer var en stor del negativa till att 

biblioteket ersätter tryckta böcker med e-böcker men att man gärna såg e-böcker som ett 

komplement till de tryckta.  

Det finns ett par undersökningar från USA som är värda att nämnas. Shelburne (2009) 

genomförde en enkätundersökning på the University of Illinois som gav 1547 svar. Hon 

utforskade studenters, fakulteters och anställdas kännedom, användande och åsikter om 

e-böcker. Biblioteket erbjuder 292,000 e-böcker inom skilda ämnen. Studenter var den 

största svarsgruppen (ca. 80%). Det finns ett par frågor som är intressanta. Man kan se 

att, trots den stora mängden e-böcker så var det endast 55% som visste att formatet 

fanns. En stor del anger att de i huvudsak används för forskning och studier samt att de 

gärna använder e-böcker mer. Respondenterna lyfter fram ett antal fördelar med e-

böcker som snabb åtkomst, sökning inom texten, åtkomst även utanför biblioteket, 

portabilitet samt att e-boken är bättre ur ett miljöperspektiv. Man ser även en del 

nackdelar, svårighet att läsa på skärm, navigationssvårigheter, svårt att hitta och söka 

böckerna, problem med DRM samt generella tekniska hinder som att speciella e-

boksläsare behövs eller att scannade kopior är av undermålig kvalitet. Den största delen 

av respondenterna trodde att de, i framtiden, kommer att använda både e- och tryckta 

böcker.  

Newman (2009) skriver att den senaste tidens explosion inom e-boksmarknaden med en 

mängd olika produkter, affärsmodeller, ökad efterfrågan och bättre, mer utvecklad, 

teknologi runt e-boken har drivit hans undersökning. Han anser att mycket känns igen 

från digitaliseringen av tidsskrifterna med var e-boken befinner sig idag, 2009 och att 
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man kan lära sig av den tidigare förändringen. Han ser det som viktigt att maximera 

möjligheten för användarna att finna e-böckerna, att man samlar in meningsfull 

användardata, att hitta vägar för att integrera akademiskt innehåll på ett sätt som passar 

användarens sätt att arbeta. Han menar även att det är viktigt att undersöka vad 

bibliotekarier och användare faktiskt vill ha och behöver, speciellt eftersom tekniken 

och marknaden är så snabbföränderlig. Newman gjorde en undersökning av 138 

bibliotekarier från 13 länder varav 62% var forskningsbibliotekarier inom olika 

avdelningar. Studien visar bland annat att bibliotekarier föredrar e-böcker som är 

lättanvända och funktionella över sofistikerade, så kallade, utvidgade e-böcker. Man 

upptäcker e-böcker på traditionellt vis via bokhandlare, förlag, förslag från användare  

eller genom e-bokspaket. Bibliotekarier tror att användarna söker e-böcker i 

bibliotekskatalogen eller via sökmotorer på internet. Man menar att användare föredrar 

e-böcker i PDF format och att DRM anses vara det största problemet, men även att e-

böckerna är svåra att hitta samt att det är jobbigt att läsa på skärm. Den största 

anledningen till inköp är en hög användarstatistik samt urval av ämnesexperter. 

En sammanfattning av de här tre studierna visar att de viktigaste punkterna är att 

underlätta för användare att hitta till e-böckerna samt att användbarheten blir bättre. Att 

man utan krångel kan använda sig av olika läsplattor, smartphones eller surfplattor 

vilket delvis går hand i hand med DRM skydden. Studierna visar även att det är viktigt 

att förbättra tekniken så att läsningen blir bekvämare. Idag finns s.k. e-ink, flytande 

bläck, som avsevärt förbättrar läsbarheten på framförallt läsplattor så kanske är det ett 

mindre problem idag. 

 

Inköp av e-böcker 

Walters (2013) gör en bibliografisk undersökning av 110 artiklar publicerade av 

amerikanska och brittiska forskare. Han utforskar e-boken ur ett urvals- licensierings- 

inköps och förvaltningsperspektiv. Walters menar att forskningsbiblioteken står inför 

stora utmaningar kring dessa frågor. Han tar upp en mängd exempel som dålig tillgång 

till e-böcker, att den digitala versionen av en tryckt titel släpps upp till ett och ett halvt 

år senare, att distributörer endast licensierar ut e-böcker där många av dessa licenser 

kräver upprepad betalning trots att innehållet inte uppdateras, bristen på standardisering 

gör det svårt för biblioteken att upprätthålla en kostnadseffektiv förvaltning. Vidare 

skriver han att ungefär hälften av de e-böcker som finns tillgängliga endast går att 

licensiera i paket.  Paket som ofta innehåller, för biblioteket, orelevanta titlar. Dessa 

paketinköp ger dessutom ofta distributören rätt att ta bort och lägga till titlar vilket gör 

att biblioteket inte har någon kontroll över samlingen. Paketinköpen tvingas på 

biblioteken eftersom inköp av e-böcker styckevis är betydligt mycket dyrare än den 

tryckta motsvarigheten. Walters menar avslutningsvis att den standardiserade processen 

för inköp av tryckta monografier har varit en kritisk faktor för framgången inom 

forskningsbiblioteken. Bibliotekarierna kunde lämna över stora delar av 

inköpsprocessen till extrapersonal och koncentrera sig på inköp av utländska och 

utgångna monografier samt elektronisk media. Han menar vidare att nya initiativ inom 
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användarservice, användarutbildning och vetenskaplig kommunikation kanske inte hade 

realiserats om inte biblioteken hade möjlighet reducera professionell personal från 

rutinmässiga bokinköp. Den komplexa e-boksmarknaden av idag kräver, till skillnad 

från den tryckta monografin, mycket tid och engagemang från professionell personal. 

Vasileiou, Rowley & Hartley (2012a)  menar att traditionella urvalskriterier för 

beståndsutveckling som exempelvis att täcka in ämneskategorier, inkludera 

kurslitteraturlistor, inköpsförslag från fakultet och studenter samt medvetenhet kring 

kostnader fortfarande är aktuella för e-boken. Men att det tillkommer kriterier som 

relaterar till plattformars gränssnitt, olika e-boksformat, affärsmodeller och olika 

licenstyper. Walters (2013) eftersöker en mer standardiserad och kontrollerad 

inköpsprocess vilket Vasileiou, Rowley & Hartley (2012b) försöker göra. De har 

genomfört intervjuer med 27 bibliotekarier från sju olika forskningsbibliotek i 

Storbritannien och hur man hanterar e-böcker i dessa bibliotek. Utifrån den empirin har 

de formulerat ett övergripande holistiskt ramverk. Ett detaljerat schema är bifogat med 

nio steg i e-boksprocessen, vad varje steg inbegriper för aktiviteter och vilka utmaningar 

varje aktivitet medför, schemat anser jag vara för detaljerat för att inkludera i det här 

sammanhanget (finns tillgänglig på sidan 289 i deras studie). Men utifrån den här 

uppställningen gör man en sammanfattning av vad forskningsbiblioteken främst bör 

prioritera. 

 Att formulera strategier och policys för utvecklingen av e-böcker över de 

närmsta fem åren för att underlätta urvalskriterier och hur beslut om inköp ska 

göras. 

 Fortsätta övervaka e-boksmarknaden, utveckla konsekventa urvalskriterier och 

inköpsprocesser samt att samarbeta med fakultet för urval av e-böcker. 

 Fortsätta att bygga relationer med e-boksleverantörer, individuellt och genom 

konsortier för att gemensamt lösa problem kring kostnader, affärs- och licens 

modeller, standardisering av MARC poster och en konsekvent modell för hur 

man mäter användarstatistiken för e-böcker. 

 Utveckla marknadsföringsstrategier. 

 Övervaka mottagandet av e-böcker och hur biblioteksanvändare faktiskt 

använder e-boken vilket kan påverka saker som, rollen för bibliotekarien som 

förmedlare, strategier kring prisfrågan, och hur man kan arbeta långsiktigt med 

förlag och distributörer i frågor om upphovsrätt och licenser. 

Katalogisering och referensarbete 

Zhao och Zhao (2010) skriver att under det senaste decenniet har förlag och leverantörer 

gjort sina böcker tillgängliga i elektroniskt format . Förläggare uppmuntrar ofta 

biblioteken att köpa e-böcker genom att enbart erbjuda det elektroniska formatet. 

Nedladdning av bibliografiska poster för e-böcker är därför en fråga av stor betydelse 

för akademiska bibliotek . Dock har frågor väckts om kvalitet och antal poster som 

krävs för e-boksformaten, bibliografiska nivåer liksom stabiliteten av länkarna. 
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Författarna menar att dessa frågor måste lösas innan poster hämtas till 

katalogiseringssystemen eftersom de påverkar vilka möjligheter de akademiska 

biblioteken kommer att ha för att hantera sina e-bokssamlingar. Vidare så anser 

författarna att de akademiska biblioteken har otillräckliga policys för att hantera sina e-

böcker. De undersöker dessa frågor genom en fallstudie av ett kanadensiskt 

forskningsbibliotek. Genom att analysera olika leverantörers MARC poster och 

implementeringen av dessa har de utvecklat ett nytt ramverk för katalogisering av e-

böcker inom forskningsbibliotek. Studien är för detaljerad för att återge i sin helhet i det 

här sammanhanget men de kommer fram till att olika förlag och leverantörer har olika 

standarder för sina MARC poster. De noterar även att kvaliteten, formaten och 

funktionaliteten av MARC posterna skiljer sig från paket till paket vilket sammantaget 

påverkar den övergripande kvaliteten på katalogiseringen (s. 95ff.). 

 

Minc  i -  ra  vi  (2011) menar att nödvändigheten av standardiserad högkvalitativ 

metadata är än viktigare idag med den stora mängden e-böcker och andra elektroniska 

resurser i samlingarna. Det vanligaste formatet för bibliografiska poster är fortfarande 

MARC formatet, ett format som har blivit mycket kritiserat för att vara otillräckligt för 

dagens informationsbehov. Framtiden för hur katalogisering av e-böcker kommer att 

genomföras är osäker. OPACS är användbara verktyg för referens- och 

förvärvsbibliotekarier. De ger möjligheter att snabbt se om en resurs redan finns vid 

planerat inköp. Om en MARC post saknas i katalogen kan det leda till dublettinköp och 

en onödig kostad både i tid och pengar för biblioteken. Att skapa åtkomst till e-böcker 

via OPACS är även viktigt för återfinnande och ökar användningen av e-böcker. 

Dessutom är högkvalitativ metadata viktig för att kommunikationen mellan olika 

biblioteks kataloger ska fungera. Minc  i -  ra  vi    n     rar a       in   r   r n g   

tvivel om att MARC posten är viktig på många sätt men att problemen kring dem är 

komplexa och att vi idag har olika sätt att hantera dessa både i biblioteken och hos 

leverantörerna. Huvudproblemet är inte att det inte levereras MARC poster från 

leverantörerna utan att de inte uppdateras samt att kvaliteten på posterna varierar och 

kan ofta vara av dålig kvalitet.  

(s. 88f., 94).   

 

Cerbo (2012) skriver att trots en konstant ökning av e-böcker kommer inte 

bibliotekariearbetet förändras dramatiskt. Referensbibliotekarien kommer att vara mer 

behövd än någonsin i den digitala miljön. Att hjälpa forskare, studenter och lärare att 

erövra den stora mängden information som presenteras kommer att bli ännu mer 

värdefull. Katalogisatörer är fortsatt efterfrågade för att se till att det digitala materialet 

blir sökbart. Dessutom, och här citerar han Byrd et al. (2006, s. 17), blir katalogisatören 

en kritisk deltagare som utvärderare av befintliga metadata. De kan på ett effektivt sätt 

tolka, berika och korrigera metadata, de kan erbjuda skräddarsydda funktioner som ger 

ett mervärde för användarna för att bättre tjäna det expanderande och komplexa 

informationsbehovet som de har (Cerbo 2012, s. 187f.). 
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Eftersom vi har sett i tidigare studier att marknadsföringen av bibliotekets e-böcker är 

bristfällig avslutar jag den här genomgången av e-boken med Westöö-Olssons studie 

(2008). Hon undersöker hur e-boken synliggörs och integreras vid sex svenska 

akademiska bibliotek. Hon menar att biblioteken behöver utarbeta strategier för hur de 

ska synliggöra sitt bestånd och använder sig av bland annat Philip Kotlers marknadsmix 

som är indelad i fyra grupper, produkt, pris, plats och påverkan. Produkten är e-boken 

och det pris som betalas är kopplat till hur enkelt det är att nå och använda e-boken. Om 

inte användarna hittar och använder e-bokbeståndet är det utan värde för både 

bibliotekarier och användare. Platsen, d.v.s. hur bibliotekets e-boksbestånd kan nås är 

givetvis utmärkt då e-böcker är tillgängliga varsomhelst och närsomhelst. Påverkan 

innebär enligt Westöö-Olsson de kanaler som används för att kommunicera produktens 

värde till kunden. Hon menar att biblioteket har ett flertal möjliga kanaler, exempelvis 

nyhetsfunktioner på webben, användarutbildningar, samt kontaktbibliotekarier som kan 

marknadsföra e-böcker mot fakultet ute på institutionerna, vilket har betydelse för hur 

kurslitteraturlistorna utformas. Hon sammanfattar sin studie med att en strategiskt 

planerad marknadsföring där alla aspekter i marknadsmixen är tillgodosedd är 

nödvändig för att synliggöra e-boksbeståndet.  

5.2 Förändring 

 
Eftersom begreppet förändring är av ett mer filosofiskt slag så har jag inte samma krav 

på att artiklar och monografier måste behandla forskningsbibliotek eller vara 

publicerade efter 2008. Det finns en mängd monografier, uppsatser och avhandlingar 

om organisations- och professionsfrågor som behandlar förändring av olika slag och ur 

olika perspektiv. Jag har valt ut en liten del som relaterar till mitt syfte. 

 

Gallacher (1999) skriver att en snabb förändringstakt är en del av området bibliotek och 

information idag. Det är orealisiskt att förvänta sig en period av stabilitet om man 

betänker det stora trycket på förändring som framförallt kommer utifrån men även 

inifrån biblioteken själva. Externt tryck är något som inte biblioteken kan råda över men 

som de måste förhålla sig till och som ofta kräver en förändring av någon form. 

Förändring kan även initieras inifrån biblioteket beroende på en uppenbarad svaghet 

som behöver korrigeras eller en styrka som kan byggas vidare på (s. 3ff.).  

Lenéer-Axelsson och Thylefors (1991) skriver inte om bibliotek utan är forskare och 

lärare inom tillämpad psykologi. De bekräftar det Gallacher skriver om förändring ovan 

men ur ett vidare globalt perspektiv. De menar att den alltmer globaliserade världen gör 

att förändringstakten på alla områden numera är mycket hög och att den snabba tekniska 

utvecklingen kanske är den mest framträdande. Man skriver vidare att tillgången till 

ständigt nya forskningsresultat ger en oavbruten ström av nya idéer om vilka 

förändringar som är bäst, nödvändiga eller skadliga (s. 149).  

Förändringar kan vara totala eller partiella. Totala förändringar beskriver Lenéer-

Axelsson och Thylefors som ovanliga och att de innebär att ett helt system sätts ur 
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balans. Det blir mer eller mindre kaos innan ett nytt system växer fram. Totala 

förändringar kan likställas med Kuhns paradigmbegrepp (egen anm.). De flesta 

förändringar är dock mer eller mindre partiella, eller av psuedokaraktär där man 

exempelvis byter "förpackning" och språkbruk men där innehållet ändå förblir 

detsamma (s. 151). 

Hessler (2003) vill i sin doktorsavhandling försöka beskriva hur 

universitetsbiblioteksorganisationen och dess närmaste omvärld förhåller sig till 

bibliotekets uppgift som informationsförsörjare i samband med en omfattande 

förändring av organisationen och dess relation till moderorganisationen. Genom 

dokumentstudier, intervjuer och en enkät med bibliotekspersonal på Lunds 

universitetsbibliotek vill hon ställa frågor kring vilka krafter som verkar i 

förändringsprocessen, hur de verkar och vad som karaktäriserar dem. Hessler skriver i 

sin slutsats att de formella krafterna som strävar mot en förändring utgörs av 

universitetsbibliotekarie, biblioteksnämnd och rektorsämbete. Ett beslut om förändring 

möter dock krafter i organisationen som på olika nivåer verkar emot den tilltänkta 

förändringen. Dessa krafter består av ett nätverk av traditioner, vanor, inarbetade 

aktiviteter och arbetsuppgifter. Det här nätverket sträcker sig även ut till slutanvändarna 

som har fastlagda förväntningar om vad som ska möta dem på biblioteket. Bibliotekets 

personal samspelar med användarna i mötet av deras attityder som bidrar till att stärka 

det traditionella förhållningssättet till sina arbetsuppgifter vilket leder vidare till att 

målsättningen för förändringen inte befäster sig i operativa mål och uppgifter utan man 

glider tillbaka i det traditionella. Förändringen blir således en chimär då den inte löper 

hela vägen ner till uppgiftsfördelning och uppgiftsinnehåll på de olika avdelningarna. 

Dessutom, tvingas man att samordna den informationsteknologiska utvecklingens 

konsekvenser med traditionell dokumenthantering. Hessler menar att den här hybrida 

formen gör att organisationen tvingas gå kräftgång mellan framtid, nutid och dåtid, 

vilket ytterligare kan underminera förmågan till förändring.   

Carlsson och Nordell (2004) skriver i sin studie om hur bibliotekariens yrkesroll har 

förändrats det senaste decenniet. De frågar sig även om de har förbättrat sina 

förutsättningar för att betraktas som en professionell yrkesgrupp. De genomför en 

kvalitativ litteraturstudie kring ämnet och kommer fram till att yrkesrollen har 

utvecklats och förändrats på en mängd sätt. Bibliotekarieutbildningen är inte längre en 

yrkesutbildning utan akademisk med ett ändrat fokus från biblioteksverksamhet till 

informationshantering. Den akademiserade och breddade utbildningen har gett ökade 

karriärmöjligheter. De skriver även att den folkbildande rollen har försvagats och att 

den har ersatts av bibliotekarien som pedagog och informationsspecialist. Efter att ha 

analyserat bibliotekarieyrket utifrån Tengblads professionspussel visar de att även om 

yrkesrollens utveckling har bedragit till att yrket är mer professionellt nu än för tio år 

sedan så kan det fortfarande inte benämnas som en profession. 

Jansson synliggör i sin uppsats (2007) hur folkbibliotekarier beskriver sitt arbete ur ett 

förändringsperspektiv och hur relationen till användarna påverkats av dessa 
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förändringar. Studien har ett trettioårsperspektiv och i likhet med föregående uppsats 

har de valt en kvalitativ metod men med intervjuer av bibliotekarier som har varit 

verksamma sedan 70-talet. Av deras resultat framgår att datoriseringen var den 

förändring som påverkat bibliotekarierna arbetsuppgifter mest och då främst uppgifter 

som fjärrlån vilka blev snabbare och smidigare att administrera, lättare åtkomst till 

tidsskrifter, bättre överblick över bokbeståndet samt snabbare service. Jansson skriver 

att tekniken och datoriseringen, vid en första anblick, verkar medföra genomgripande 

och många förändringar av arbetsuppgifterna men att uppgifterna likväl, i grunden, är 

desamma. Bibliotekarien ska fortfarande sprida kunskap, god litteratur och ge 

faktainformation samt tillgodose användarens behov och mediera den information som 

de söker även om man utför uppgifterna på ett annorlunda sätt.  

Höögs uppsats (2001) är den studie som mest liknar syftet med min uppsats. Hon 

fokuserar dock på tidsskriften med syftet att se på hur den elektroniska tidsskriften har 

påverkat arbetssättet för medicinska forskningsbibliotekarier i jämförelse med den 

tryckta tidsskriften. Höög studerar sex områden, förvärv och uppsägning av tidsskrifter, 

katalogisering, arkivering, fjärrlån, undervisning, marknadsföring samt statistik över 

tidsskrifter. Hon vill även se på hur forskningsbibliotekariens roll har påverkats. Hon 

genomför en kvalitativ studie med intervjuer av tre bibliotekarier på tre olika 

institutioner. Författaren menar i sammanfattningen av resultaten att det till en början 

inte var helt lätt att peka på vad som förändrats men att samtliga respondenter menar att 

förändringar skett. Man ansåg, bland annat, att rollen som bibliotekarie har blivit mer 

pedagogisk och andra ansåg att rollen har gått från en mer allmän inriktning mot en mer 

specialiserad och professionell spjutspetsroll. Höög fann även att fler personer är 

involverade i arbetet med e-tidsskrifter än med det tryckta samt att urvalsprocessen 

anses viktig av respondenterna för att behålla kvaliteten på tidsskrifterna men att 

paketlösningarna försvårade det arbetet. Förhandlingar och kontakten med förlag och 

tidsskriftsagenter var mycket tidskrävande och frustrerande på grund av dålig service 

kring det elektroniska utbudet. Man ansåg inte att fjärrlånen minskat och förklarade det 

med att biblioteket endast har tillgång till en del av alla elektroniska titlar som finns. 

Respondenterna ser ett par nya arbetsuppgifter som tillkommit med e-tidsskriften. Avtal 

och granskning av licenser kräver ny kompetens i förvärvsprocessen. Det här leder även 

till ett krav på utökad juridisk kompetens. Man anser även att en ökad uppsökande 

verksamhet för att marknadsföra tillgång och referenshanteringsprogram etcetera har 

uppstått. Samtliga respondenter ansåg att man ofta fick arbeta mot användarna på ett 

mer tekniskt plan genom service kring servrar och skrivare samt att lösa problem med 

användares datorer etcetera. Höög skriver att arbetsuppgifter som cirkulation av 

tidsskrifter internt samt ankomstregistrering är på väg att försvinna men att de 

fortfarande finns kvar eftersom uppsägningen av tryckta titlar inte kommit så långt 

ännu. En respondent anser att med uppsägning av tryckta tidsskrifter försvinner många 

manuella arbetsmoment i cirkulationen av tidsskrifter som exempelvis framplockning ur 

hyllor och kopiering. Höög menar i sin slutdiskussion att så länge de tryckta 

prenumerationerna finns kvar kan man inte säga att några arbetsmoment egentligen 

försvunnit utan att det snarare har tillkommit många nya uppgifter. Hon beskriver sin 
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arbetshypotes vilken var att nya kunskaper, ett nytt sätt att arbeta och nya 

samarbetsformer delvis skulle påverka yrkesrollen. Hon konkluderar dock att tiden inte 

riktigt var mogen för sådana slutsatser även om det skett en hel del förändringar som 

påverkat arbetssättet och i förlängningen yrkesrollen. Hon menar avslutningsvis att 

elektroniska informationskällor som sådana har påverkat bibliotekarierollen, men att de 

elektroniska tidsskrifternas andel i denna förändring fortfarande är oklar. 
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6. Resultat 
 

Bertil: 

jaha så nu är det e-böc  r, s  n  är        ….. ok, ny förändring bra då anpassar vi oss 

till det och ser hur det fungerar. 

 

Den här resultatgenomgången är disponerad efter de traditionella uppgifterna som jag, i 

mitt syfte, valt att undersöka. Inköp, katalogisering och metadata, bokcirkulation samt 

referenssamtal. Inköp bryter jag upp i ett inledande avsnitt samt två underrubriker, nya 

arbetsuppgifter och traditionella arbetsuppgifter. Den processuella delen när e-boken 

finns i bibliotekets länkserver, d.v.s. hantering av metadata och eventuell katalogisering 

har brutits ut i en egen rubrik, katalogisering och metadata. Jag kommer att beskriva 

hur dessa uppgifter har eller inte har förändrats av e-boken. Jag avslutar genomgången 

med att beskriva hur förändringsprocessen av e-boken uppfattas av mina respondenter i 

ett större perspektiv. Jag har inte för avsikt att komma med några analyser i den här 

delen av uppsatsen. 

Mina respondenter har i snitt 19 års erfarenhet av biblioteksarbete med en bred 

kompetens från flera avdelningar. Alla arbetar idag med bland annat e-böcker och de 

flesta på olika typer av inköpsavdelningar. Samtliga intervjuer har spelats in och 

transkriberats. Respondenterna har fått fingerade namn.  

 

Empirin är insamlad genom kvalitativa intervjuer vilket medför att frågorna är relativt 

öppna vilket skapar något som i vissa fall kan likna ett samtal där frågor, följdfrågor och 

förtydliganden inte ser lika ut i varje intervju. En tematisk iterativ genomgång har varit 

nödvändig för att söka svar på olika frågor genom hela intervjumaterialet.  

Generellt kan man säga att e-boken påverkar mer eller mindre hela organisationen. 

Adam menar att: 

... e-boksfrågan skär liksom på tvärs genom verksamheten på annat sätt i och med att den 

inkluderar både system och katalogisering och användning och licenser på en gång, på ett 

annat sätt än de fysiska böckerna. 

Lena säger att hon skulle kunna ge exempel på hur den ökande mängden e-böcker 

påverkar ekonomi- och IT avdelning, kvällsvakter, kundservicepersonal, förvärv och så 

vidare. 

6.1 Inköp 

 

Inköpsavdelningen för e-böcker ser lite olika ut hos olika forskningsbibliotek. Det kan 

vara så att en avdelning förhandlar avtal och en annan avdelning sköter själva inköpet 

medan andra bibliotek sköter det här inom samma avdelning, en del bibliotek har 

separata avdelningar för det tryckta respektive e-böcker medan andra köper in båda 

formaten. Vissa bibliotek ämnesbevakar medan andra gör det inte. Det skiljer sig även 
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på om det är en central enhet som arbetar med flera enhetsbibliotek eller en avdelning 

inom en separat enhet. Generellt kan man dock säga att processen av själva e-

boksinköpen ser lika ut på samtliga bibliotek jag samlat empiri från. Jag kommer inte gå 

in på ett djupare sätt hur inköpsprocessen ser ut då det ligger utanför mitt syfte.  

 

Samtliga bibliotek förvärvar e-böcker både styckevis och i paket. Det som skiljer sig 

mellan de olika biblioteken är att vid paketinköp så använder man sig av olika 

leverantörer och metoder för inköp, olika ämnespaket eller prenumeration av 

tvärvetenskapliga paket. Vid enstaka inköp använder sig alla av inköpsförslag, samtliga 

respondenter anger att man även använder sig av evidensbaserade eller användardrivna 

PDAer
2
.  

 

Jag vill inleda med att visa på den stora skillnaden hur man hanterar en köpt tryckt bok 

och hur man kan bli tvungen att hantera e-böcker, i det här fallet i en PDA metod.  

 

Erika:  

När vi kör igång vår PDA så tankar vi ju in alla poster så de blir synliga för våra 

låntagare. Vi ser dom hela tiden men dom är dolda så att vi synliggör dom. Sedan vet vi 

ju om då hur mycket pengar vi har satt till just PDAn då och när vi börjar ana att nu 

börjar pengarna ta slut så stryper vi ju då, vi döljer dom igen från katalogen. Sen har vi ju 

då, vid tillfället, fått extrapengar, vi har upptäckt att ok nu ser det ganska bra ut vilket 

innebär att nu under hösten har vi en viss summa över så öppnar vi upp igen och följer då 

budgeten tills pengarna kommer ta slut igen och då stryper vi igen. 

 

Samma respondent, Erika, beskriver skillnaden i hur man hanterar den tryckta. "En 

tryckt bok när den väl är inne och står på hyllan då står den på hyllan, det krävs inte så 

mycket teknik för att nå fram till den mer än dina ben kan man säga." Det här är ju 

givetvis mycket förenklat, och det är klart att den tryckta boken även kräver en viss 

hantering, men jag tycker att det visar på vad som sker inom forskningsbiblioteken och 

hur e-boken påverkar hur man arbetar.  

Nya arbetsuppgifter 

 

E-boken upphandlas från en mängd olika leverantörer som erbjuder en mängd olika 

metoder att förvärva e-boken. Sex respondenter tar upp förhandlingskunskap som en ny 

arbetsuppgift. Vissa vill inte prata om e-boken specifikt här utan mer generellt kring e-

resurser, men där e-boken givetvis är en stor del. Förhandling av avtal är något som 

berör alla som arbetar med e-boken men inte nödvändigtvis på daglig basis. Fia 

beskriver att de har haft en del kompetensutveckling kring förhandling men att det är 

                                                
2 Med en evidensbaserad PDA får lärosätet tillgång till en mängd e-böcker från förlaget under en bestämd 

tidsperiod, till exempel ett år, för vilket biblioteket betalar en viss summa. Efter tidsperiodens utgång 
väljer man ut vilka e-böcker man vill ha kvar i sin samling. Urvalet kan vara baserat på användningen 

men det behöver inte vara det. Antal böcker man kan välja motsvaras av den summa man i förväg betalat 

(Byström et al. 2012, s. 8). 
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svårt att få rutin kring det eftersom man inte arbetar med det dagligen. Om hon håller på 

med något avtal brukar hon låta sin chef ta hand om förhandlingen av priser. Adam tror 

att förhandlingskompetens är något som saknas generellt inom biblioteksvärlden. Lena 

bekräftar det Adam säger, att förhandling handlar i grund och botten om att känna 

marknaden för elektroniska resurser och hur leverantörerna arbetar, tänker och uppfattar 

frågor kring kund, säljare, utbud och efterfrågan. Hon tror att för många som arbetar 

inom biblioteksvärlden är det nytt att befinna sig på en marknad, "att överhuvudtaget 

deala och weala ungefär som att jag skulle köpa en bil känns väldigt främmande". Claes 

svarar h     n     p  fr gan ”ja, förhan  ings  mp   ns”  ch äv n Eri a är kortfattad 

och bekräftar det mina övriga respondenter menar att när det gäller att förhandla så 

krävs det en viss kompetens. Adam menar dock att förhandlingskompetensen inte är så 

avgörande att man inte klarar sig om man inte har en speciell förhandlingskompetens. I 

vissa fall kommer även språkfrågan upp när det handlar om förhandling men även i all 

form av kommunikation kring e-boken. Diana säger att även det engelska språket är 

viktigt eftersom all kommunikation och förhandling sker på engelska. Lena menar: 

 

Jag visste inte att jag skulle sitta hela dagarna och prata engelska med leverantörer från 

andra länder och titta på avtal o bara prata om nämen vi kan ge 10 nej inte mindre än 15 

jamen 12 eh alltså, det kanske man inte tänkte när man utbildade sig till bibliotekarie. 

 

Juridik är även det en kompetens som omtalas av flera respondenter. Den frågan handlar 

även om när e-boken är på plats och behandlas på olika sätt. Vissa talar om kompetens 

medan andra menar att det mer handlar om rutin. Diana säger att när dom gjorde sin 

s nas    pphan  ing s   än   h n a   ”vi s      ha   höv  m r j ri is     nnan  ”  ch 

menar dessutom, genom ett exempel av avtalsbrott, att de måste ha juridiken för att 

känna sig säkrare när man talar med leverantörer. Fia säger att man måste lära sig att 

läsa framförhandlade avtal men att det kräver att man arbetar med det oftare, d.v.s. att 

det krävs mer rutin. Det här bekräftas även av Erika att man behöver en viss kompetens 

i juridik för att läsa just avtal. Lena menar att man kanske inte behöver juridiska 

kunskaper i det dagliga men hon uppskattar att de har ungefär, generellt för e-resurser, 

250 avtal med olika leverantörer, att alla på avdelningen är berörda av att kunna tolka 

avtal och att man har haft kompetensutveckling kring det här. 

Claes tar upp att en generell teknisk kompetens är av vikt vilket bekräftas av alla 

respondenter. Tekniken och de svårigheter e-boken kan medföra får sammanfattas av 

Fia: 

...varför funkar det inte, att beställa en bok det är ju lätt men just är det inte funkar eller ja 

ehh då är det ju jättesvårt när man inte riktigt förstår hur saker och ting hänger ihop, beror 

det på oss leverantören eller är det annat. Ska IT-avdelningen här kopplas in eller och 

sådär, det tycker jag är knepigt. 

Bertil är mer pragmatisk  ch m nar a   ” m man jämför m   förr i  i  n        in   

fanns e-böcker, naturligtvis att man behöver nya kompetenser i allting egentligen som 
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berör e-böcker". 

 

Traditionella arbetsuppgifter 

Flera respondenter tar upp en förvärvskompetens som man kan ha från det tryckta 

inköpet. Lena menar att om man har arbetat mycket med att förvärva till bibliotek så har 

man även användning för det, åtminstone vad gäller enstaka inköp, inom e-boks 

förvärvet. Det är endast formatet som skiljer. Det handlar om att bedöma varan, är det 

rätt år, rätt utgivning, rätt författare samt att man har förlagskännedom och kunskap 

kring allt som har med upplagor och nytryckningar att göra. Erika, som arbetar inom ett 

bibliotek som fortfarande ämnesbevakar både vad gäller e-böcker och det tryckta, säger 

att förvärvskompetensen har mindre med det tekniska att göra och mer med förmågan 

att göra en rimlig bedömning, vilket förlag ska vi köpa den här boken från, vad för typ 

av bok är det och vart kan man köpa den. Det är en kompetens som du bygger upp efter 

ett tag, du lär känna vad är det för ämnen som det forskas på inom institutionerna och 

vad är det specifikt som forskaren är ute efter, att man lär känna sitt ämne. Även Adam 

menar att man i inköpsprocessen av e-böcker behöver känna sitt ämne, sina användare 

och sin samling för att veta vad som är rimligt och lämpligt att köpa. 

6.2 Katalogisering och metadata 

 

Ett flertal respondenter anger att de köper färre tryckta böcker idag. Lena, som arbetar 

på ett bibliotek där man inte katalogiserar e-böcker, säger att, uppskattningsvis har det 

tryckta förvärvet minskat med drygt 30% de senaste två åren och hon menar vidare att 

det innebär bland annat att de inte behöver lika många som katalogiserar längre. 

Samtidigt så behöver man ägna mer tid att följa upp poster i SFX (länkserver, min anm.) 

och att mängden arbete är den samma bara att man arbetar med lite andra saker.  

Erika säger att inom hennes bibliotek så katalogiserar man styckevis inköpta e-böcker, i 

princip,  på samma sätt som med de tryckta böckerna, de indexeras dock inte. Även 

Diana nämner att de på hennes bibliotek katalogiserar de styckevis köpta böckerna på 

ett traditionellt vis inklusive indexering. Claes menar att katalogisering av e-böcker är 

något annat än för de tryckta böckerna. Det handlar om att bevaka, rensa och se till så 

att format fungerar. Lena nämner en förändring på sitt bibliotek där e-boken direkt 

påverkar hur man har valt att klassificera de tryckta böckerna. Man ställer upp sina 

nyinköpta böcker i årssviter istället för efter ämne. Ett kontroversiellt beslut som hade 

många skäl men att den stora mängden e-böcker i samlingarna var ett av dem. Den så 

kallade browsingen av ett ämne är inte längre möjlig men biblioteket hävdar att man 

ändå endast browsade en liten del av samlingen inom ämnet eftersom, man inte kan se 

e-böckerna, som enligt respondenten är en minst lika stor del av samlingarna som de 

tryckta. 

Adam, vars bibliotek nyligen slutat katalogisera e-böcker menar att det fortfarande kan 

vara bra med en viss katalogiseringskompetens. Han tänker på metadatahanteringen där 
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det fortfarande är av vikt att ha en systemförståelse, d.v.s. hur systemen hänger ihop, 

hur poster kan flöda genom olika system, vad händer när jag aktiverar en länk i 

länkservern. Även Claes menar att en katalogisatörs kompetens fortfarande är aktuell. 

När en katalogisatör tar ut MARC format så arbetar de ju ändå med nån slags metadata. 

Diana säger att man inte kan släppa det som man måste kunna i hanteringen av det 

tryckta. Man gör samma bedömning av själva katalogposten men att för e-boken 

tillkommer en del annat som till exempel hanteringen i länkservern. Både Bertil och Fia 

säger att man inte behandlar den metadata som kommer från leverantören 

öv rh v   ag  , ”  n g r  ara rä   ig n m”. Äv n Karin säg r a      in     han  ar 

metadatan men att man har en tjänst från Proquest, MARC update, som berikar 

marcpostdatan vilken ofta kan vara begränsad. 

6.3 Bokcirkulation 

 

Generellt kan man säga att e-boken bidrar till att minska antalet inköpta tryckta böcker. 

Det här leder onekligen till att cirkulationen av nyare fysiska böcker minskar eftersom 

det finns färre böcker att låna. Lena menar att ett av målen med e-boken är att minska 

bokcirkulationen genom att köpa färre tryckta böcker och mer e-böcker. Universiteten 

är inte intresserade av att biblioteken lägger stora delar av sina anslag på hyresavgifter 

och lokaler utan vill att budgeten så långt det är möjligt går till nya resurser, nya 

förvärv. Trots ovanstående mening är det ingen av mina respondenter som märker 

någon noterbar skillnad i cirkulationen av tryckta böcker. Det här beror till stor del på 

kursbokshanteringen, kursböcker som e-bok på framförallt svenska och nordiska språk 

är i det närmaste obefintlig men även på andra språk är den utgivningen överlag liten 

och ofta mycket dyr. Diana nämner returrummet och den enorma mängden kursböcker 

som cirkulerar. C a s, ”  an  anna  p  grund av att det finns så mycket kursböcker som 

inte finns som e-böcker så har den tryckta bokcirkulationen fortfarande betydelse och 

arbetas mycket me ”. Äv n A am bekräftar kurslitteraturen och den stora hanteringen 

som den kräver. 

 

Fyra av de fem bibliotek som ingår i min empiri är pliktbibliotek. Fia säger att även om 

det tryckta förvärvet har minskat så har de pliktexemplar vilket är en stor hantering. Vad 

gäller fjärrlånen så menar två av mina respondenter att det har gått ner men att det är 

oklart om det beror på e-boken. Bertil liksom Fia menar att man hellre köper boken än 

fjärrlånar den eftersom det är ett dyrt och tidskrävande jobb. Fia tror inte heller att 

magasinsbeställningarna har minskat och kan inte heller se nån minskning av antalet 

böcker när hon gör sina kundpass i återlämningen. Erika exemplifierar med 

magasinsbeställningar från en äldre samling tryckta böcker där det inte syns någon 

skillnad men när det gäller nyare böcker är hon mer tveksam. Eftersom vi minskar på 

antalet tryckta böcker så blir det inte lika mycket lån vilket borde ge utslag på 

cirkulationen av böcker, men eftersom hon inte har några siffror så vågar hon inte säga 

något definitivt. 
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6.4 Referenssamtal 
 

Alla respondenter menar att det är den tekniska delen och framförallt DRM som skapar 

problem i mötet med användarna. Diana: 

Det är svårare att felsöka, jag menar hittar inte vi en bok i hyllan här när vi sökt den, då 

vet man ju vad man ska fundera på, kan den vara på uppställning, kan den vara hos 

bokbindarna, är den felställd si och så. Men när man inte kommer åt en fulltext via vår 

discoverytjänst, då tror jag att många blir väldigt ställda, de vet inte om de ska fundera på 

är credits slut, eller är det nåt annat som är fel just nu, ehh kan det här vara en sån där 

PDA-bok men pengarna för den PDAn har precis tagit slut då kommer vi inte åt den, eller 

alltså, har den här personen nått fel på sin dator, är det nån inställning som gör att de inte 

får upp den. 

Erika säger att de har cirka 20 olika leverantörer för e-böcker vilket i princip innebär 20 

olika sätt att läsa boken. Hon menar att det som rör e-böcker i sin egenskap av e-böcker 

är de tekniska frågorna, jag kan inte komma in där, hur söker jag där, kan jag ladda ner 

den eller läser jag direkt på nätet, jag läste ju den här boken förra månaden varför 

kommer jag inte åt den nu? Lena menar att balansen har blivit annorlunda från förr när 

man arbetade i huvudsak med tryckt material och anser att det definitivt har att göra 

med den nya tekniken. Adam talar om referenstjänsten boka bibliotekarie och hävdar att 

det blivit mer komplicerat. Förutom att bara söka på tryckta monografier så gör man 

andra sökningar och försöker visa e-böcker vilket ger att man måste kunna de olika 

DRM restriktionerna som finns och, precis som Erika nämner, att dessa ser olika ut från 

olika leverantörer. Hon menar dessutom att, förutom att känna till olika DRM lösningar, 

måste man även ha en allmän teknisk kunskap kring olika paddor, läsplattor, androida 

respektive IOS telefoner samt datorer. Diana säger att om den traditionella 

bibliotekariens huvudsyssla i de här sammanhangen är att guida en användare fram till 

något som man kan använda utifrån ett behov som kommit fram under ett 

referenssamtal så är det ingen skillnad mellan det tryckta och e-boken. Det som 

tillkommer är att leda användaren igenom DRM skydd och andra tekniska frågor så att 

användaren verkligen får tillgång till boken och är medveten om vad man kan och inte 

kan göra med den. 

 

6.5. Hur har förändringsprocessen sett ut för e-böcker i ett längre 

perspektiv? 
 

Jag har delat in den här frågan i ett antal underrubriker som motsvarar de övergripande 

teman som har kommit fram i empirin. 
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Förändringens takt 

Det här är en förändring som har pågått, för de flesta biblioteken i min studie, i cirka 10 

år, och är enligt flera respondenter ännu inte avslutad. Claes som har arbetat med e-

böcker under lång tid säger att han initialt trodde att ett fungerande genomslag för e-

boken kanske skulle ta fyra år men att det fortfarande inte skett. Diana menar att e-

boken och hur den exempelvis distribueras och hanteras är under ständig förändring och 

a     n a  rig   mm r s   a a   förän ras ”man  an  i s m in    ara s   sig  i   r   ch 

 ara  än a a       si   r  är s m  n  ryc   sam ing gör”. Hon anser dock att det är en fas, 

det är allmänt förvirrat med licenser och att affärsmodellen inte är färdig. Diana 

fortsätter och tar upp förlagen: 

 

... det är liksom ganska så stora kolosser, gamla strukturer och det tar ganska lång tid att 

vända ett sånt här skepp eller ens lägga till en, ja att man liksom vrider sin kurs lite 

annorlunda. Jag tror att, det händer inte på en kafferast och vi är ganska otåliga. 

Adam säger: 

 

Det har varit mycket snack länge och så att nu kommer e-boken, nu slår det igenom men 

nej. Och sen att det är så upp och ner, man tror att, ja, men nu kommer PDA, det är 

jättebra, det här blir toppen så bara nä, nu kommer det hääär, nej. Alltså det är, man har 

fortfarande inte hittat den optimala modellen, utan man letar fortfarande. 

Samtliga respondenter menar att utvecklingen har varit långsam men med olika emfas 

på ordet från Lenas a       g r ”m    is    ch   gn ”  i   C a s m r fr s r ran  , ”    

g r för anna    ngsam ”. F  ra r sp n  n  r m nar a        rävs     myc    s örr        

av kurslitteratur för att e-boken ska ta ordentlig fart samt att alla DRM restriktioner 

måste ses över och på något sätt konsolideras. 

Den här förändringen har dock inte sett likadan ut genom hela förändringsprocessen. 

Det är givetvis så att när man köper sitt första stora paket, med kanske 10.000 tals e-

böcker, så blir det ju en transformerande förändring på väldigt kort tid eller, som Lena 

menar, att man tar ett policybeslut som helt plötsligt sätter fart på utvecklingen. Diana 

   räf ar  ch säg r a     v c  ing n har vari   jämn ”    är  i s m inga jämna  rapps  g 

utan det är som en ketchupeffekt, det går jättefort ett tag och så stannar det till och så 

händer nått annat”. Några menar att e-boken har tagit fart under de senaste två åren. 

Diana spekulerar och tror att man måste ha nått nån kritisk massa och att nu finns ett 

stort intresse och efterfrågan av e-böcker både från studenter och forskare. Fia säger att 

”    känns som om proppen gått ur nu”. 
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Syftet med förvärvet av e-böcker 

Några menar att snabbheten från beställning till åtkomst för slutanvändaren är ett av 

målen med att köpa in e-böcker. Diana säger att "snabbheten är ett kraftfullt argument 

och att e-boken erbjuder att vi kan vara snabbare än vi drömt om tidigare". Fia säger 

lakoniskt att "förvärvet ska gå snabbt". Lena menar att ett av målen med e-böcker 

handlar om ekonomi och att köpa e-böcker istället för den tryckta motsvarigheten ger 

mindre eller iallafall inte större lokalkostnader. Dessutom, genom att förvärva mindre 

tryckt material och mer e-böcker så kan man använda lokalerna för andra syften. Diana 

bekräftar att det påverkar lokalkostnaderna men utvecklar frågan med att det i dagsläget 

är svårt att avgöra vilket format som är billigast att förvärva. Hon fortsätter och menar 

a  , ” e olika typer av licenser som erbjuds; multipel, enanvändare, treanvändare, credits 

per kalenderår med mera gör att det blir komplicerat att avgöra vad som är mest 

kostnadseffektivt för biblioteket att förvärva”. Diana nämner även att syftet med att 

köpa e-böcker egentligen inte skiljer sig från syftet med att köpa tryckta böcker. 

Biblioteket vill tillhandahålla det som forskning och utbildning vid universitet behöver. 

Däremot ger e-resurser dem möjlighet att göra det på nya och för vissa av deras 

användare bättre sätt och hon exemplifierar med den stora mängden distansutbildningar 

som universitetet erbjuder. 

Utvärdering 

De fyra respondenter som tagit upp frågan pratar uteslutande om utvärdering av olika 

metoder för förvärv eller utvärdering av olika typer av e-bokspaket. Lena menar att om 

man exempelvis har haft en PDA inom ett ämne och innan man förnyar avtalet så 

genomförs ett ganska krävande analys och utvärderingsarbete om vad de egentligen fick 

för pengarna. Hon menar vidare att man gärna testar och marknadsför en resurs ett par 

månader för att utvärdera vad man får för användning och respons på resursen. Adam 

säger att de exempelvis har testat olika PDAer men att det blev för komplicerat med 

olika konton för olika ämnesbibliotek samt att man har sämre koll på budgeten vilket 

har gjort att de nu testar och utvärderar evidensbaserade inköp. Även Erika menar att de 

kör kortare tester av olika paket eller metoder för att sedan utvärdera dessa. Diana säger 

att vid en utvärdering av ett paket med över 100,000 e-böcker så startade man en PDA 

för företagsekonomi. Ett beslut som baserades på att man i statistiken för det tidigare 

paketet såg att användningen inom ämnet var mycket hög. Adam menar dock att jämfört 

med tidsskriften så är utvärdering av e-böcker svårare. Med tidsskriften var det helt 

enkelt så att en artikel som hämtades av en användare räknades som en nedladdning. 

För e-boken ser det helt annorlunda ut. Han exemplifierar med att olika förlag och 

aggregatorer beräknar sin statistik på olika sätt, ”… vissa räknar på titelnivå, andra på 

kapitelnivå, andra på sidnivå, vissa räknar på hur många gånger man har printat ut, 

  pi ra    x  …” vi     m  för a   ”… försöka jämföra två paket med varann om man 

s a säga  pp n g n ing  i    x mp   är j  i princip  möj ig .” 
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Vad driver utvecklingen av e-boken 

På makronivå ligger det ju givetvis på en vidare samhällsnivå att e-boken 

överhuvudtaget existerar. Erika menar att när e-böckerna har ökat bland deras 

  v ran ör r  ch ö a  i samhä     r n  m ring s  har    s    sig föran    a a   ”ha a p  

det som vari  rim ig  a   ha a p ”. L na säger att om man tänker på utbudet så påverkas 

man av externa faktorer som vilka resurser och produkter som finns på marknaden men 

även vilken efterfrågan det finns på dessa resurser och produkter. Hon menar vidare att 

utvecklingen drivs i perioder olika stark från olika håll vilket bekräftas av Adam som 

säger att det från början var bibliot     ”a   vi sjä va  yc    a       var  n  ra gr j” m n 

att det på senare tid är användarnas efterfrågan som driver utvecklingen. Fia bekräftar 

att det från början mer var en ledningsfråga inom biblioteket men att det på senare tid 

har kommit ett ökat tryck från studenter och fakultet. Även Adam bekräftar att 

utvecklingen drivs i en växelverkan mellan bibliotek och teknikintresserade 

bibliotekarier och användare samt senare även, vid universitetet, undervisande personal. 

Bertil säger att: 

  

Från början är det ju samhället men det är ju både internt och externt. Man kan ju inte 

förbise utvecklingen. Finns det e-böcker så finns dom och användarna har ju inte minst 

upptäckt att det är praktiskt i många fall ... så att det är ju både och. Bibliotekarien själva 

vill ju vara i framkanten av det hela inte att nejnejnej burr vi ska inte. 

 

Lena pekar på att viss påverkan är man inte riktigt medveten om. Hon ger ett exempel 

på hur universitetet fördelar bibliotekets anslag. De har inte uttryckligen sagt att de ska 

köpa e-böcker men att det är deras tolkning av hur anslagen är fördelade. En ökad 

fördelning av anslagen till e-böcker ger slutsatsen att de är på rätt väg och att det är så 

det ska fortsätta arbeta.   

Erfarenheter från tidigare förändring 

 

De flesta av mina respondenter kan se en viss användning från tidigare erfarenheter av 

andra förändringar som genomförts inom forskningsbiblioteket. Lena menar att e-

tidskrifterna, och till viss mån artikelsökning i olika referens- och databaser, har på 

något vis banat väg för e-boken. Diana säger att man kan dra en viss nytta av de 

erfarenheter som man har gjort tidigare. Det är samma personal som tidigare har arbetat 

med tidsskrifter och databaser som nu arbetar med e-böcker. Hon anser att de går in 

varandra, vissa e-bokspaket som man abonnerar på måste exempelvis handhas på 

liknande sätt som tidsskrifternas prenumeration. Adam, Claes och Diana säger att vad 

gäller inköp av paket så liknar proceduren ofta inköpet av tidsskrifterna vad det gäller 

avtal och förhandling. Claes, Erika och Diana menar att de skenande kostnaderna för e-

tidskrifterna är något som man numera är medveten om. Man kan idag se en liknande 

utveckling för e-boken och erfarenheterna från tidsskrifterna gör att man är mer 

försiktig och vaksam. 
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Adam kan se både nya och gamla erfarenheter och han uttrycker det så här: 

 

Vi har försökt att hantera det konventionellt. Vi har försökt att hantera e- boken som en 

tryckt bok och det har inte gått så bra och nu försöker vi hitta andra vägar att hantera det 

mer som en databas eller mer som ett paket. Men samtidigt så är ju e-boken en bok och 

den har sina begränsningar från förlagshåll och så vidare och copyrighthåll, på grund av 

det så är det inte en databas, det är inte en tidsskrift och man använder den på ett annat 

sätt. Så att på så sätt så är det väl, både nytt och inte nytt ... 

Kompetensutveckling 

Jag avslutar den här resultatgenomgången med några korta synpunkter kring 

kompetensutveckling. Fia menar att de har inom sin avdelning, en avdelning som 

arbetar uteslutande med e-resurser, har en kontinuerlig kompetensutveckling. Fia säger 

att "om man efterfrågar någonting (i form av nya kunskaper, kompetensutveckling min 

anm.) så är det, det är helt ok sådär". Även Lena bekräftar att de har haft mycket 

kompetensutveckling framförallt de senaste två åren och då generellt för e-resurser. 

Adam menar att katalogisatörerna har haft utbildningar kring aktivering i systemet för e-

boken, vilket inte är en svår hanering men att det är ett nytt system och att andra 

svårigheter tillkommer. Fia, som även har kundpass efterfrågar mer teknisk utbildning 

för att hantera användares frågor. Adam bekräftar och säger att det har haft en del kurser 

som har varit lite mer, som han uttrycker det "hands on", det vill säga hur hanterar man 

e-boken rent tekniskt vid nedladdning och läsning. Men anser att det är något som de 

skulle behöva arbeta mer med. 
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7. Analys och diskussion 

 

I det här kapitlet kommer jag att analysera resultaten från de fyra olika traditionella 

uppgifterna, inköp, katalogisering och metadata, bokcirkulation samt referenssamtal. 

Vilka nya arbetsuppgifter har tillkommit och vilka traditionella uppgifter är fortfarande 

aktuella i arbetet med e-boken. Jag ska dessutom analysera frågan kring hur 

bibliotekarierna upplevt förändringsprocessen genom att använda empirin och delvis 

koppla den till det teoretiska ramverk som presenterades i teorikapitlet.  

 

Det är av vikt att hänvisa till sidan åtta i den här studien och återigen lyfta fram 

problemet med den mycket begränsade forskningen i Sverige kring e-boken och 

forskningsbibliotek vilket Walters (2013) bekräftar gäller även för nordamerikansk 

forskning (s. 204). Forskning kring e-boken och hur den påverkar forskningsbiblioteken 

utifrån mitt syfte är obefintlig. Likväl anser jag att analysen har fått en bra koppling till 

den forskning som är presenterad i forskningsöversikten. 

Även om man kan säga att e-boken, vilket två av mina respondenter lyfter fram, 

påverkar mer eller mindre hela organisationen så får jag uppfattningen att det inte på 

något plan rör sig om transformerande förändringar av arbetsuppgifter. Lenéer-Axelsson 

och Thylefors (1991) menar att förändringar kan vara totala eller partiella. Totala 

förändringar är ovanliga. De skriver att en sådan förändring sätter ett helt system ur 

balans och det krävs revolutionära metoder som mer eller mindre skapar ett kaos innan 

ett nytt system växer fram. De flesta förändringar utgörs av mindre eller större partiella 

förändringar. De menar att vissa av de förändringar som anges partiella kan betecknas 

som psuedoförändringar (s. 151). En psuedoförändring skulle, utifrån deras beskrivning, 

i sådant fall ses ur mitt perspektiv som att e-boken är en ny förpackning av den fysiska 

boken och beskrivs med en annan terminologi men skapar ingen avgörande förändring 

av sättet att arbeta. Utifrån Lenéer-Axelsson och Thylefors beskrivning så skulle jag 

benämna den förändring som just nu sker på forskningsbiblioteken som  en partiell 

förändring. Det finns ofta kopplingar till det traditionella sättet att arbeta och till hur 

man arbetar med tidskrifterna men att det även kräver en del nya kunskaper.  

7.2 Nya och traditionella arbetsuppgifter 
 

Såväl litteraturgenomgången som resultaten från min studie visar på ett antal nya 

arbetsuppgifter som inte på samma sätt är aktuella för det tryckta. Flera av dessa är dock 

inga nya uppgifter utan finns även, delvis, inom hanteringen av e-tidskrifter. Höög 

(2001) ser i sin studie av e-tidskrifter att ett par nya arbetsuppgifter har tillkommit, avtal 

och granskning av licenser vilket även leder till ett utökat krav på juridisk kompetens (s. 

57). Det här bekräftas i min studie, men man kan tänka sig att de här kraven har 

accentuerats från tiden när Höög genomförde sin uppsats. Idag är det inte bara 

tidsskrifter utan det har även tillkommit mängder av avtal kring e-böckerna. I min studie 

framkom även förhandlingsvana och kanske är det en kunskap som har tillkommit 
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eftersom det nu har adderats avtal med e-böcker från en mängd olika leverantörer samt 

att e-tidskrifterna idag är nästan uteslutande digitala. Även Vasileiou et al. (2012b) 

menar att det i inköpsprocessen har tillkommit kriterier som relaterar till delar av 

diskussionen ovan, plattformars gränssnitt, olika e-boksformat, affärsmodeller och olika 

licenstyper (s. 286).   

Höög (2001, s. 52) menar även att forskningsbibliotekarierna ofta arbetade mot 

användarna på ett mer tekniskt plan, vilket visar sig även i min studie för e-böcker men 

på ett mer framträdande och komplicerat sätt. Med e-boken tillkommer DRM vilket är 

ett stort problem på många plan för både användare och bibliotekarier, vilket man kan 

se även hos Newman (2009, s. 27) och Shelburne (2009, s. 64). Det har även tillkommit 

en mängd olika läs- och surfplattor, mobiltelefoner och datorer där olika operativsystem 

skiljer sig fundamentalt från varandra vilket bibliotekarierna måste förhålla sig till och i 

möjligaste mån supporta. I min studie framkommer även att engelska är ett språk som 

är viktigt att kunna. Det är troligen så att det är affärsengelska kring exempelvis avtal 

samt kommunikationen kring olika tekniska problem som är mest framträdande. Det är 

således en djupare terminologisk kunskap i språket som krävs.  

Flera av de nya arbetsuppgifterna som nämnts ovan har man haft, eller har löpande, 

kompetensutveckling i, vilket man ändå måste tolka som att det är viktiga kunskaper. 

Samtidigt är ju upphandling och förhandling ingenting som man arbetar med dagligen. 

Tekniken samt granskning av avtalslicenser verkar däremot vara något som man arbetar 

med oftare och vad gäller tekniken till och med dagligen. Visst har man viss erfarenhet 

av upphandling, förhandling, teknik etcetera från andra elektroniska format och då 

främst tidsskriften men att det idag har fått en ökad betydelse samt har blivit mer 

komplicerat. 

Vad gäller förvärvet av e-böcker finns det en del som liknar arbetet med inköpet av det 

tryckta. Framförallt om man ämnesbevakar e-böcker, vilket två av mina respondenter 

anger. Vasileiou et al. (2012a) skriver att det finns ett antal traditionella urvalskriterier 

för beståndsutveckling som även gäller för e-böcker som exempelvis att täcka in 

ämneskategorier, inkludera kurslitteraturlistor, inköpsförslag från fakultet och studenter 

samt medvetenhet kring kostnader (s. 35). Även de respondenter som anger att de inte 

ämnesbevakar menar likväl att en erfarenhet från det tryckta förvärvet är viktig, det är 

endast formatet som skiljer sig, och man måste fortfarandet ha förmågan och 

erfarenheten att göra rimliga bedömningar. Det här bekräftas även av Jansson (2007) 

som menar att tekniken och datoriseringen, vid en första anblick, verkar medföra 

genomgripande och många förändringar av arbetsuppgifterna men att uppgifterna likväl, 

i grunden, är desamma (s. 64). Även referenssamtalet handlar fortfarande om 

traditionella kunskaper, att leda en användare fram till en referens utifrån det behov som 

uttryckts vilket även Cerbo bekräftar (2012, s. 187). Skillnaden är att det har tillkommit 

mängder av e-böcker i samlingarna vilket även skapar en teknisk dimension, att faktiskt 

se till att användarna kan ladda ner och komma åt resursen och hur de kan och inte kan 

använda den. Minc  i -  ra  vi  (2011) menar att referensbibliotekarien kan få problem 
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att återfinna alla e-boksresurser på grund av att metadatan från leverantörer ofta är av 

dålig kvalitet (s. 94). En anledning till att det inte kom upp i min empiri kan vara att det 

är ett dolt problem. Fler referenser finns men att de helt enkelt inte kommer upp i 

sökningarna. Även Zhao och Zhao (2010) påpekar att MARC posterna kan vara av dålig 

kvalitet och att det påverkar hanteringen av bibliotekets e-bokssamlingar (s. 98).   

Katalogisering är en uppgift, som jag tolkar det, minskar beroende på olika faktorer som 

inte uteslutande beror på e-boken men där den har en stor roll. Det är klart att med en 

mindre andel tryckta böcker i samlingarna samt att det endast är två av mina fem 

bibliotek som katalogiserar e-böcker på traditionellt vis ger en minskning av den 

uppgiften. Dessutom menar två av mina respondenter att metadatan inte ses över eller 

korrigeras överhuvudtaget. Det här resultatet säger delvis emot det Cerbo (2012) skriver 

att katalogisatören kommer att ha fortsatt betydelse som kritisk granskare av metadata 

(s. 188). Som nämnts ovan skriver både Minc  i -  ra  vi  (2011, s. 94) och Zhao & 

Zhao (2010, s. 98) att metadatan från förläggare och leverantörer ofta är av dålig 

kvalitet vilket kan påvisa problem för några av de bibliotek som ingår i min studie där 

man inte korrigerar eller berikar metadatan alls.  

 

I resultatet av den här studien går meningarna visserligen isär, men man kan dock se att 

vissa delar av en katalogisatörs arbete fortfarande är aktuellt med e-boken, en 

övergripande systemförståelse samt att MARC formatet är något, man i viss mån, har 

användning för när man arbetar med metadata. 

Det förvånade mig att cirkulationen av det tryckta fortsatt hade mycket stor betydelse. 

Det rådde konsensus bland mina respondenter att bokcirkulationen inte har minskat och 

att det berodde främst på den stora mängden kurslitteratur och pliktexemplar. Med 

fjärrlånen var det annorlunda, de flesta kunde se en minskning men kunde inte härleda 

det till e-boken utan att det handlade om att man helt enkelt, av kostnadsskäl, föredrar 

att köpa boken än fjärrlåna den.  

7.3 Hur har förändringsprocessen av e-boken sett ut i ett längre 

perspektiv 

 

Resultaten av mina intervjuer visar att forskningsbibliotekarierna uppfattar att e-boken 

överlag har en långsam utveckling, även om man upplever att förändringarna skett i en 

växelverkan mellan stora och plötsliga förändringar parallellt med en successiv och 

metodisk utveckling. Det är av vikt att nämna att e-boken, enligt mina respondenter, är 

mitt i sin förändringsprocess vilket även bekräftas av Kåring Wagman (2013, s. 9).  

Ett av skälen till att e-boken har svårt att slå igenom är DRM restriktionerna samt att e-

boksutgivningen av kursböcker är mycket bristfällig. Mina bibliotek har en stor del 

humanistiska fakulteter som i huvudsak har kurslitteratur på svenska och nordiska språk 

där tillgången är näst intill obefintlig. Det här lyfter även Konstenius et al (2011) fram. 

Även om forskningsbiblioteket har ett stort antal avtal med internationella leverantörer 
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av e-böcker och att utbudet av formatet på lärosätena är gediget så saknas kursböckerna. 

De menar att tillgången till e-böcker är varierande beroende på ämne och att svensk 

kurslitteratur inte finns att låna via lärosätenas bibliotek. Det finns ett antal andra 

problem som forskningsbiblioteket måste hantera exempelvis att olika plattformar, det 

vill säga distributörer, har olika villkor för användning, det vill säga DRM restriktioner 

(s. 9, 18). Även Vasileiou et al (2012b) menar att det är av vikt att fortsätta bygga 

relationer och arbeta långsiktigt med e-boksleverantörerna för att lösa problem kring 

bland annat frågor om upphovsrätt, kostnader, affärs- och licensmodeller (s. 290). 

Jag hade en arbetshypotes om att e-bokens förändringsprocess skulle kunna beskrivas 

genom Van de Vens och Pooles (1995) livscykelteori eller den teleologiska teorin 

alternativt en kombination av dessa. De teman som framkommit i resultatdelen visar 

främst på en teleologiskt drivande förändring med vissa inkonsekvenser. En 

sammanfattande rekapitulering av den teleologiska teorin ger att man har ett bestämt 

mål för utvecklingen, man lägger stor vikt vid utvärdering, man är inte helt fri i sitt val 

av medel för att uppnå målen, man nyttjar tidigare erfarenheter av tidigare förändring 

som genomförts samt att förändringen sker på okonventionella vägar.   

Mina intervjuer visar med en viss inkonsekvens att snabbheten från beställning till 

åtkomst för slutanvändaren är ett av målen med e-boken. Även om det bara var en 

respondent som uttryckte målet på ett mer övergripande sätt tror jag likväl att det råder 

konsensus kring det. Att biblioteket ska tillhandahålla det som forskning och utbildning 

behöver.  

Utvecklingen av e-boken utvärderas konstant genom analyser och statistiska underlag 

för att avgöra olika inköpsmetoders effektivitet i förhållandet mellan användning och 

kostnad.  

Initialt drevs den här förändringen av externa krafter, att leverantörerna överhuvudtaget 

kunde erbjuda e-böcker. Gallacher (1999) skriver att ett externt tryck är någon som 

biblioteket inte kan råda över men som de måste förhålla sig till och som kräver en 

förändring av något slag (s 3f.). Med tiden skiftar drivkraften till ett mer internt tryck 

från biblioteksledning och bibliotekarier då man såg e-bokens potential. Idag kommer 

även ett externt tryck från användare och fakultet. Att man i en teleologisk utveckling 

inte är helt fria i sitt val av medel för att uppnå målen kan beskrivas utifrån internt och 

externt tryck. Till en början är man ju, som sagt, beroende av att det överhuvudtaget 

finns en e-boksmarknad, d.v.s. en extern påverkan från leverantörer. Leverantörerna styr 

även hur snabbt eller på vilken väg man genomför förändringen genom tillgång eller 

icke tillgång till e-böcker samt olika inköpsmodeller, teknik och pris. Även 

huvudmannen, universitetet, har en styrande faktor i hur de allokerar budgeten till 

biblioteket. Samtidigt är man beroende av interna krafter som en drivande 

biblioteksledning samt att det finns en allmän vilja inom organisationen att genomföra 

förändringen. Hessler (2003) skriver att om viljan inte finns är risken att förändringen 

blir en chimär då den inte befäster sig i operativa mål och uppgifter utan glider tillbaks i 

det gamla (s. 215). Det som Hessler beskriver har jag inte uppfattat i min studie. E-
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boken har slagit igenom i biblioteksorganisationerna och det finns operativa mål, 

specifika avdelningar och uppgifter som rör formatet.  

Den teleologiska teorin föreskriver även att det finns erfarenheter från tidigare 

förändring som styr målen. Min studie visar att man har en viss erfarenhet från den 

tidigare förändringen av tidsskrifterna. Jag kan dock inte påstå att det har en tydlig 

bäring på målet. Det stämmer att båda utvecklingarna handlar om att tillgodose forskare 

och studenter med relevant media samt att man kan säga att e-tidskriften har banat väg 

för utvecklingen av e-boken. Men att e-tidskrifter skulle ha direkt bäring på de mål som 

uttrycks i min empiri för e-boken har jag svårt att se.  

Överlag säger teorin att förändringen sker på okonventionella vägar och utvecklas 

genom brott mot tidigare vedertagna normer. E-boken och dess inköpsmetoder skiljer 

sig delvis mot hur man köper in det tryckta styckevis samt tidsskriften genom 

prenumeration. Visserligen är både ett styckevis förvärv och prenumerationer vanliga 

inköpsmodeller av e-böcker men att evidens- och användarbaserade PDAer har 

tillkommit samt att man kan tillgängliggöra ämnes- och tvärvetenskapliga paket med 

10,000 tals e-böcker på ett, efter avtalsskrivning, förhållandevis enkelt sätt. Jag skulle 

säga att åtminstone paketinköpen är ett brott mot vedertagna normer, det finns knappast 

möjlighet att genomföra det med något annat medium idag inom forskningsbiblioteket.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att e-boken drivs av en teleologisk 

förändringsprocess med den inkonsekvensen att jag inte kan finna att målet för inköp av 

e-böcker är direkt påverkat av tidsskriften. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 

 

Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra hur högskole- och 

universitetsbibliotekariens traditionella arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren 

mot bakgrund av den ökande mängden e-böcker i samlingarna. Med traditionella 

uppgifter avses inköp, katalogisering, cirkulation och referenssamtal. Jag ska även, 

utifrån empiri och teori, analysera förloppet av den här förändringsprocessen. 

För att få reda på det här har jag ställt upp följande övergripande frågeställningar: 

 

 Vilka nya- respektive traditionella arbetsuppgifter kräver arbetet med e-böcker 

inom dagens högskole- och universitets bibliotek? 

 

 Hur upplever forskningsbibliotekarien den förändringsprocess som e-boken har 

medfört de senaste åren?  

För att uppnå syftet har jag intervjuat sju forskningsbibliotekarier som alla arbetar med 

e-böcker idag och har en lång erfarenhet och en bred kompetens från andra avdelningar 

inom forskningsbibliotek. 

Mina intervjuer har visat att eftersom man fortfarande köper in och hanterar stora 

mängder tryckt material så är det egentligen inga arbetsuppgifter som har försvunnit på 

grund av e-boken men att det har tillkommit en del. Man kan överlag säga att e-boken 

påverkar hela biblioteksorganisationen men på olika sätt och i olika omfattning samt att 

en förskjutning har skett där den övergripande hanteringen av e-böcker i organisationen 

tar upp mer tid än för det tryckta. Nya arbetsuppgifter, som delvis även rör tidskriften 

men har accentuerats med e-boken, är förhandling, juridisk kunskap, främst för att 

kunna läsa och förstå framförhandlade avtal, en generell teknisk kompetens samt att all 

kommunikation som rör e-boken sker på engelska vilket kräver en djupare kunskap i 

språket, en annan terminologi. 

Flera av ovan nämnda uppgifter, som förhandling och juridik, är något som är vanligt 

inom den privata vinstdrivande sektorn och det är klart att det här är något som de flesta 

bibliotekarier inte är vana vid och är en kunskap som bör utvecklas. Man har sett att 

tidsskrifterna är kopplade till stora summor pengar och en liknande utveckling har lyfts 

fram i min studie för e-böckerna. Jag tror att bibliotekarierna måste driva den här frågan 

hårdare och för det krävs bland annat en gedigen förhandlingskompetens. 

Den förändringsprocessen som e-boken har följt under de senaste tio åren har överlag 

varit långsam och metodisk men med inslag av stora och plötsliga förändringar. Man 

har ett tydligt mål med e-boken att tillhandahålla resurser snabbt samt ett mer 

övergripande traditionellt mål om att mediera det som forskare och studenter behöver. 

Utvecklingen av e-boken drivs både externt och internt, extern från samhället, 

leverantörer, universitet och slutanvändare och internt av framförallt biblioteksledningar 

men givetvis även bibliotekarierna. Det är en förändring som delvis sker genom brott 
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mot tidigare konventioner bland annat i att man med e-boken kan förvärva och 

tillgängliggöra 10,000- tals böcker på ett relativt snabbt och enkelt sätt.   

 

Jag anser att mina frågeställningar är besvarade och att syftet är uppnått. Initialt hade 

jag en föreställning om att jag skulle se genomgripande förändringar men att 

intervjuerna inte riktigt har påvisat det. Det kan vara så att anledningen till att mina 

respondenter, i regel, inte betraktar förändringarna i arbetsuppgifter som särskilt stora 

eller transformerande är att e-boken har funnits i deras samlingar i cirka tio år, att 

många av dessa förändringar i arbetet numera har blivit mer eller mindre rutiniserade 

uppgifter. Det kan även vara så att jag helt enkelt är för tidigt ute. Jag har tidigare visat 

att e-boken är mitt i sin utveckling och att man fortfarande letar efter den optimala 

metoden för att hantera formatet. Delar av mitt intervjumaterial visar dessutom att det 

finns en känsla av att e-boken har tagit fart de senaste två åren. Men samtidigt att det 

finns stora problem kring DRM restriktioner som måste lösas samt att en ökad tillgång 

till, framförallt svensk kurslitteratur, krävs för att e-boken ska få sitt definitiva 

genombrott. 

Det är troligt, utifrån ovan förda diskussion, att mitt resultat i den här studien kan bli 

inaktuell relativt snart och att det är möjligt att en studie som görs några år framåt i 

tiden får helt andra resultat. Jag har argumenterat för valet av metod under avsnittet 

metod och jag anser att den har slagit väl ut. Det är givetvis inte optimalt att tre 

intervjuer är genomförda per telefon och hade jag haft mer tid och resurser skulle 

personliga intervjuer varit att föredra. Samtliga telefonintervjuer spelades dock in vilket 

gav en exakt återgiven transkriberad empiri. 

Vidare forskning, skulle kunna vara att, med delvis samma syfte som min studie, 

genomföra en bibliografisk undersökning kring vad för kompetenser som eftersöks i 

jobbannonser och hur de förändrats över tid. Man kan även tänka sig en studie kring 

vilka organisatoriska förändringar som e-boken eller e-resurser överlag har medfört. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Litteraturförteckning 

Aaltonen, M., Mannonen, P., Nieminen, S., & Nieminen, M. (2011). Usability and 

compatibility of e-book readers in an academic environment: A collaborative study. 

IFLA Journal, 37(1), ss. 16-27.   

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-37-1_2011.pdf 

[2014-10-08] 

 

Abbott, A.D. (1988). The system of professions: an essay on the division of expert 

labor. Chicago: Univ. of Chicago Press. 

Bearman, D. (2007). Digital libraries. Annual Review of Information Science and 

Technology, 41(1), ss. 223-272. 

 

Breitbach, W., & Lambert, J. E. (2011). Patron-Driven ebook acquisition. Computers In 

Libraries, 31(6), ss. 17-20. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl., Malmö: Liber. 

 

Buckland, M. (1992). Redesigning library services: a manifesto. Chicago: American 

Library Association. 

Byrd, J., Charbonneau, G., Charbonneau, M., Courtney, A., Johnson, E., Leonard, K., 

Morrison, A., Mudge, S., O´Bryan, A., Opasik, S., Riley, J. & Turchyn, A. (2006). 

White paper on the future of cataloging at Indiana University. Indiana university, 

Bloomington, IN. 

http://www.iub.edu/~libtserv/pub/Future_of_Cataloging_White_Paper.pdf [2014-12-29]  

Byström, K., Johansson, T., Perols, K. & Tengstam, O. (2012). Patron driven 

acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets och högskolebibliotek. 

http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/projekt/Slutrapporter%202012/PDA-

Rapport%20121220.pdf [2014-09-23] 

Carlsson, A. & Nordell, S. (2004). Bibliotekarie på 2000-talet: en studie av 

bibliotekariens förändrade yrkesroll och professionalism. Magisteruppsats, Biblioteks 

och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Borås: Högskolan. 

  

Cerbo, M. A. (2012). The academic library online: Is the future of academic libraries a 

virtual reality? Technical Services Quarterly, 29(3), ss. 181-192. 

 

Collection management. (2010). Patron-driven acquisition: Current successes and future 

directions. Collection management 35(3-4), ss. 119-124.  

 

Dewan, P. (2012). Are books becoming extinct in academic libraries? New Library 

World, 113(1-2), ss. 27-37.  

 



41 

 

Gallacher, C. (2000). Managing change in libraries and information services. London: 

Europa publications. 

 

Hallquist, G. (2010). Ebooks at university libraries: a study about digital acquisition. 

Kandidatuppsats, Biblioteks och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Borås: 

Högskolan. 

Hessler, G. (2003). Identitet och förändring: en studie av ett universitetsbibliotek och 

dess självproduktion. Diss. Biblioteks och informationsvetenskap, Högskolan i Borås 

och Göteborgs universitet: Valfrid. 

Höög, L. (2001). Medicinska elektoniska tidsskrifter: Hur har forskningsbibliotekariens 

arbetssätt påverkats?, Magisteruppsats, Biblioteks och informationsvetenskap, Högskolan i 

Borås. Borås: Högskolan. 

Jansson, E. (2007). Den främsta förändringen i vardagsarbetet: en studie av 

bibliotekariers syn på förändring och stabilitet i arbetet. Magisteruppsats, Biblioteks och 

informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Borås: Högskolan. 

 

Juneby, A. (2012). Don´t judge a book by it´s cover - using e-books in higher education. 

Kandidatuppsats, Centrum för teknikstudier, Högskolan i Malmö. Malmö: Högskolan. 

Jönsson-Adrial, C. (u-.å.). Svenska forskningsbibliotek: femårsrapport 1997-2001, 

Kungl. biblioteket, Bibsam. 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/statistik/femarsrapport97_01.pdf [2014-10-01] 

Karlsson, S. & Wadskog, D. (2006). Hur mycket citeras svenska publikationer? : 

bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publicering mellan1982 och 2004. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.vr.se/download/18.5b5b80b310e317e3c0680001207/Bibliometrirapport 

[2014-10-22] 

Konrad, K. (2013). Old Habits in a New World?: E-book management techniques at an 

academic library. Masteruppsats, Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i 

Borås. Borås: Högskolan. 

Konstenius, G., Lindmark, C., Lundén, A., Hagerlid, J. & Haapalainen, M. (2011). När 

kommer boomen?: en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv. 

Stockholm: Kungl. Biblioteket. 

Kungliga biblioteket, (2014). Bibliotek 2013: Folkbibliotek forskningsbibliotek 

sjukhusbibliotek. Stockholm: Kungl. biblioteket. 

http://www.kb.se/Dokument/Biblioteksatatistik/Bibliotek2013_rapport_20140627.pdf  

[2014-11-10] 
 

Kåring Wagman, A. (2013). En bok är en bok är en bok?: en fördjupningsstudie av e-

böckerna idag. Stockholm: Riksdagstryckeriet. 



42 

 

Lennéer-Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (1991). Arbetsgruppens psykologi: om 

den psykosociala arbetsmiljön, gruppdynamik, relationer, arbetsroller, ledarskap, 

konflikter, förändring och personliga olikheter. 3. Uppl., Stockholm: Natur och kultur. 

 

Levine-Clark, M. (2006). Electronic books and the humanities: a survey at the 

University of Denver, Collection Building, 26(1), ss. 7-14. 

 

Lewis, D. W. (2013). From stacks to the web: The transformation of academic library 

collecting. College & Research Libraries, 74(2), ss. 159-176.  

Maceviciute, E. (2014). Research libraries in a modern environment. Journal of 

Documentation, 70(2), ss. 282-302. 

Minc  i -  ra  vi , K. (2011). E-books in Academic Libraries. Oxford: Chandos 

publishing. 

Olsson, E. (1988). Förändring och konflikt: om mellanmänskliga processer i en 

vårdorganisation. Diss. Lund: Universitetet. 

Orlikowski, W. J. (1989) Division among the Ranks: The Social Implications of CASE 

tools for Systems Developers. Proceedings of the Tenth International Conference on 

Information Systems. Boston MA, December 1989, ss.199-210. 

 

Orlikowski, W. & Baroudi, J.J. (1990) Studying information technology in 

organizations: research approaches and assumptions. New York: New York university. 

 

Petterson-Stenberg, K. (2009). Studenters användning av elekroniska källor: en 

användarundersökning vid Växjö universitetsbibliotek. Magisteruppsats, Biblioteks- och 

informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Borås: Högskolan. 

Shelburne, W.A. (2009). E-Book Usage in an Academic Library: User Attitudes and 

Behaviors. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 33(2-3), ss. 59-72. 

 

Stueart, R.D. & Moran, B.B. (2007). Library and information center management. 7th 

ed. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. 

 

Tam, L. W. H. & Robertson, A. C. (2002). Managing change: libraries and information 

services in the digital age. Library Management, 23(8-9), ss. 369-377.  

 

Tedd, L. A. (2005). e-books in academic libraries: An international overview. New 

Review of Academic Librarianship, 11(1), ss. 57-79. 

 

Van de Ven, A. H. & Poole, M. S. (1995). Explaining development and change in 

organizations. Academy of management review, 20(3), ss. 510-540. 

Vasileiou, M. & Rowley, J. (2008). Progressing the definition of "e-book". Library Hi 

Tech, 26(3), ss. 355-368.  

Vasileiou, M., Hartley, R., & Rowley, J. (2012a). Choosing e-books: A perspective 

from academic libraries. Online Information Review, 36(1), ss. 21-39. 



43 

 

Vasileiou, M., Rowley, J., & Hartley, R. (2012b). The e-book management framework: 

The management of e-books in academic libraries and its challenges. Library & 

Information Science Research, 34(4), ss. 282-291.   

Wallén, C. (2014). E-resursernas påverkan på universitets- och högskolebiblioteken: en 

historia om IT, infrastruktur och makt. Stockholm: Kungl. Biblioteket. 

Walters, W. H. (2013). E-books in academic libraries: Challenges for acquisition and 

collection management. Libraries and the Academy, 13(2), ss. 187-211. 

Westöö Olsson, H. (2008). Det hybrida biblioteket: synliggörande och integration av e-

böcker vid akademiska bibliotek. Magisteruppsats, Institutionen för ABM, Biblioteks- 

och informationsvetenskap, Uppsala universitet. Uppsala: universitetet. 

 

Williams, M. (2000). Interpretivism and Generalization. Sociology 34(2), ss. 209–224. 

 

Zhao, S. & Zhao, W. (2010). Adressing the challenge: Cataloguing electronic books in 

academic libraries. Evidence Based Library and Information Practice, 5(1), 93-103.  

  



44 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

Vilken avdelning arbetar du på? 

 

Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

 

Vilka andra avdelningar har du arbetat på innan och vilka huvudsakliga arbetsuppgifter 

utförde du där? 

 

 

Arbetsuppgifter (Inköp) 

 

Beskriv inköpsprocessen av e-böcker. (Från urval till användaråtkomst i 

OPAC/Discovery eller på annat sätt) 

 

Vilken är den/de största förändringarna mot hur inköpsprocessen ser ut vad gäller 

fysiska böcker? 

 

Är det något som känns igen i inköpsprocessen med e-böcker från det tidigare 

traditionella arbetet med medier? 

 

Är det några uppgifter som inte alls skiljer sig? 

 

Är det något som känns igen i inköpsprocessen med e-böcker från arbetet med andra 

digitala medier? 

 

Är det några uppgifter som inte alls skiljer sig? 

 

 

Arbetsuppgifter (Katalogisering/Metadata) 

Från att en e-bok är inköpt hur processas den? 

 

Vilka metadata följer e-boken? 

 

Redigeras eller kontrolleras eventuell medföljande metadata? 
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Vilka nya kompetenser krävs? 

 

Krävs några traditionella kunskaper i katalogisering & klassifikation? 

 

 

Arbetsuppgifter (Bokcirkulation) 

 

Upplever du att hanteringen/cirkulationen av fysiska böcker har påverkats av den 

ökande mängden e-böcker? 

 

 

Arbetsuppgifter (Referenssamtal) 

 

Hur påverkar e-boken referenssamtal och andra frågor som kommer in via kundservice 

eller motsvarande avdelning? 

 

 

Förändringprocessen 

 

Om du tänker tillbaka några år, hur skulle du vilja beskriva förändringsprocessen som e-

boken medfört? 

 

 

Har du något annat att tillägga? 

 

 

 

 


