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Abstract  
This thesis is titled; Is this available as an e-book? An investigation            
about guidelines for e-books in high school libraries which is a study            
about guidelines for e-books in Swedish high schools. The purpose of           
this study was to investigate how clear guidelines are for e-media in high             
school libraries that maybe wasn’t very known by the public. The           
purpose of this study was also how these potential guidelines were           
followed and what view high school libraries have on e-media in their            
libraries. The study's problem definitions was the lack of clear          
guidelines regarding e-media in high school libraries, the great lack of           
research regarding high school libraries and also that school libraries do           
not seem particularly interested in e-books as e-media. The questions we           
wanted answered in this study were “How clear are the guidelines for            
digital resources in high school libraries?", "How are e-media guidelines          
used?" and "How do school libraries view e-media as a resource at their             
school library?". We used semi-structured interviews that were booked         
via telephone and email. We limited ourselves to six interviews due to            
lack of time and interest from the potential respondents. The questions in            
this study were answered with the help of the interviews that we            
executed, the data that was collected and with the help of Michael            
Buckland’s (1991) information theory. We were able to make an          
analysis and start a discussion in hopes that more studies will be made             
about e-books and it’s uses in high school libraries in the future. 
 
 

Nyckelord  
riktlinjer, e-böcker, skolbibliotek, e-medier, gymnasieskolan. 
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Tack 
Vi vill säga tack till undersökningens respondenter för ert deltagande, till           
vår handledare för bra diskussion kring uppsatsens utformning, och till          
alla klasskamrater som gärna diskuterat alla typer av frågor och          
funderingar under kursens gång. 
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1. Inledning 

1.1 Varför skriver vi detta? 
När vi skulle välja vad vi ville undersöka hade idén om skolbibliotek            
funnits i våra bakhuvuden sedan starten på vår utbildning. Båda av oss            
har tidigare haft både negativa och positiva upplevelser av skolbibliotek          
i våra uppväxter vilket är en av anledningarna till varför vi valt att             
utbilda oss till bibliotekarier. Det som vi dessutom intresserar oss av är            
givetvis litteratur och när vi läser använder vi oss av flertalet olika            
medier i takt med digitaliseringens utveckling. Vi läser både fysiska och           
digitala medier med jämna mellanrum, såväl privat som i         
utbildningssyfte sedan starten på vår utbildning. Under den här         
utbildning har vi ofta använt oss av digital kurslitteratur, vilket vi inte            
har erfarenhet av från grundskolan eller under gymnasiet. I takt med           
digitaliseringens banande på samtliga samhällsplan blev vi därför        
nyfikna kring hur användandet av digitala medier ser ut på          
gymnasiebiblioteken.  
 
Elektronisk utrustning finns till hjälp vid sökande efter medier i          
biblioteken, men hur ser deras digitala och fysiska bestånd ut? E-böcker           
och ljudböcker är, för allmänheten idag, möjligen viktiga resurser för att           
komma i kontakt med läsning. På universitetsbibliotek är e-böcker en          
allt vanligare form av kurslitteratur, vilket vi som studenter märkt av           
under vår utbildning. Hur ser det då ut på svenska gymnasiebibliotek?           
Är e-medier lika etablerade i gymnasieskolans mediesamling eller är det          
inte något som prioriteras? Hur används dem av gymnasieskolan och          
dess elever? Hur vanligt är det att gymnasieskolorna använder sig av           
e-medier? Dessa funderingar gav oss först idén till att undersöka          
gymnasiebibliotekens relation till e-medier och hur beståndet av        
e-medier påverkar den pedagogiska undervisningen för eleverna. När vi         
vid vår litteraturinsamling till denna studie undersökte bibliotekslagen        
och riktlinjer ändrade vi dock vår utgångspunkt. Riktlinjerna visade oss          
nämligen en annan synvinkel vad gäller e-medier och vi bestämde oss           
för att undersöka de riktlinjer som finns för gymnasiebibliotek samt hur           
e-medier regleras i dessa eller inte.  
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I den här uppsats ämnar vi berätta om hur och vad ett gymnasiebibliotek             
är, vad för olika typer av riktlinjer och bindande lagar som finns för             
gymnasiebiblioteken berörande Sverige, men också internationellt. Vi       
tänker även förklara vad en e-bok är och sammanställa intervjuer med           
gymnasiebibliotekarier. Utifrån dessa moment vill vi få fram svar på          
våra frågeställningar som redogörs i ett senare avsnitt. 
 
 

1.2 Vad är ett gymnasiebibliotek? 
För att kunna klargöra uppsatsens ämne börjar vi med att definiera vad            
vi syftar på när vi använder termen gymnasiebibliotek. Enligt Barbro          
Thomas (2013, s.58-59) innebär ett gymnasiebibliotek inget annat än         
vad ett bibliotek faktiskt är: en lokal med mediesamlingar samt personal           
med specifik kunskap inom biblioteks- & informationsvetenskap. Vad        
som skiljer gymnasiebiblioteket från andra bibliotek är att det finns till           
för att erbjuda gymnasieskolans elever skön- och facklitteratur. Idealet         
är att bibliotekarien ska samarbeta med skolans lärare och undervisa          
eleverna om bibliotekets allmänna funktion och informationssökning.       
Skolbibliotek bör finnas både på grundskola, gymnasium, och ses som          
en självklarhet vid universitet och högskolor. Gymnasiebibliotekens       
värde är starkt och det är bevisat att de är till hjälp för sina elever.  
 
Det har dock genom forskning visat att många gymnasieskolor inte har           
bibliotek. En av tre elever har inte tillgång till ett bibliotek i skolans             
lokaler som är bemannat minst 20 timmar med minst 1000 medier till            
förfogande (Thomas, 2013, s.59). Gymnasiebibliotek har trots detta som         
ändamål att stödja skolan i undervisning och lärande utöver att försöka           
stimulera elevernas läslust och erbjuda dem materiella nödvändigheter        
som krävs för deras lärande (Limberg & Lundh, 2013, s.11). 
 
Svenska gymnasiebibliotek utgår från bibliotekslagen som även berör        
folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, högskolebibliotek,    
lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som är offentligt       
finansierad. Bibliotekslagen hör alltså till en av de lagar som biblioteken           
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i Sverige ska följa för att fullfölja sitt syfte. Den finns till för att främja               
den demokratiska kunskapsspridning som Sverige vill ha för sin         
befolkning, men det finns brister. Förutom bibliotekslagen ska svenska         
skolbibliotek utgå efter skollagen eftersom skolbiblioteken ingår i den         
svenska pedagogiska verksamheten. Svenska skolbibliotek som inte       
följer bibliotekslagen kan dock inte få påföljder om de dessutom följer           
skollagen. Skollagen har i det fallet ett lagligt övertag kring hur           
skolbiblioteken ska fungera (Kungliga Biblioteket, 2016, s.4). I Sveriges         
Bibliotekslag (SFS 2017:768) finns det inga krav kring hur ett          
gymnasiebibliotek ska se ut fysiskt. Det innebär att en del          
gymnasiebibliotek kan innehålla stora rum med tillhörande personal där         
elever kan finna sittplatser eller lånedatorer, men även tysta läsesalar. På           
andra skolor kan biblioteket vara placerat utanför skolans område eller          
bestå av ett litet rum med några hyllor, trots att definitionen från IFLA             
menar att ett skolbibliotek är en skolas fysiska och digitala läranderum           
(IFLA, 2015, s.16).  
 

1.3 Riktlinjer och styrdokument  
Inom biblioteksvärlden finns det ett flertal riktlinjer och lagar kring hur           
ett bibliotek ska och bör se ut samt framställa sig och agera. Det finns              
många olika riktlinjer eftersom det också finns många olika typer av           
bibliotek, trots att riktlinjerna inte är bindande. Det vi kommer fokusera           
på i denna uppsats är de riktlinjer som finns för gymnasiebiblioteken och            
mer specifikt kring digitala resurser och e-medier. Det finns såväl          
internationella som nationella riktlinjer för bibliotek där alla varianter         
har en plan som rekommenderas att följas för att bibliotekets syfte ska            
verkställas. Trots dessa riktlinjer är det inte en enkel uppgift då riktlinjer            
för skolbibliotek berör två olika områden; skolpolitik och kulturpolitik.         
Ansvaret om skolbiblioteken har dessutom flyttats från       
bibliotekslagstiftningen till skollagstiftningen i takt med att den nya         
skollagen tillträdes år 2011 (Limberg & Lundh, 2013, s.46).  
 
Bland de internationella styrdokumenten är IFLA, The International        
Federation of Library Associations and Institutions, en av        
organisationerna som skapat riktlinjer som används världen över. Sedan         
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det grundades i Skottland år 1927 har organisationen angett sitt          
specialintresse till att representera biblioteks- och      
informationsvetenskapen i världen och därmed föra talan för        
bibliotekarieprofessionen. Organisationen har medlemmar i över 140       
länder och är idag placerad i Haag (IFLA, 2019). År 2019 uppdaterade            
IFLA (2015) sin hemsida för den andra versionen av sina riktlinjer IFLA            
School Library Guidelines som finns översatt till 16 språk, inklusive          
svenska. IFLA hänvisar att skolbibliotek ska följa riktlinjerna så elevers          
lärande och utveckling internationellt sett sker jämlikt. 
 
Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural       
Organization, är en FN-organisation med nätverk över hela världen.         
Svenska Unescorådet har som uppgift att via 10 ledamöter informera          
och bidra med råd om Unescos arbete till den svenska regeringen.           
Utöver sitt arbete med regeringen arbetar de även utåt för          
samarbetspartners och informerar om Unescos nationella och       
internationella arbete (Unesco, 2018). Unescos skolbiblioteksmanifest      
utkom för första gången år 1999 och är idag en influens till skolbibliotek             
världen över i deras arbete för barns möjlighet till utbildning och lärande            
med hög kvalitet. Skolbibliotekens uppgifter enligt Unesco är att: 

● Stödja och främja utbildningsmålen,  
● Främja elevers läslust, erbjuda möjligheter att skapa och använda         

information,  
● Ge eleven träning i att värdera och använda information, 
● Ge tillgång till ett flertal olika resurser som skön- &          

facklitteratur,  
● Främja kulturella och sociala aktiviteter för lyhördhet och        

medvetenhet, 
● Arbeta för att uppnå skolans mål, 
● Verka för att skolbibliotekets resurser blir tillgängliga i och         

utanför skolverksamheten.  
I dokumentet hänvisar Unesco till det faktum att skolbiblioteken hör till           
utbildningsväsendet och att dess roll därför är viktig i främjandet av           
utbildning och kultur, förmågan att söka information samt läs- och          
skrivkunnighet  (Unesco, 2006, s.14-15).  
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De nationella styrdokument som gymnasiebibliotek utgår ifrån är        
Bibliotekslag (SFS 2017:768) och Skolverkets Läroplan för       
gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Som nämnts i förra avsnittet är         
bibliotekslagen det allmänna styrdokumentet för hur      
biblioteksverksamheten ska fullföljas och berör all typ av        
biblioteksverksamhet. Eftersom det finns ett flertal styrdokument och        
riktlinjer är skolbiblioteken bland de mest reglerade biblioteksformerna i         
Sverige men även en av de mest försummade (Thomas, 2013, s.20). Hur            
gymnasiebiblioteken ska fungera beror, utöver Bibliotekslagen, på       
läroplanens mål för gymnasieskolan. Läroplanen förklarar vad för        
kunskaper som förväntas av eleverna att kunna bemästra efter avslutad          
utbildning beroende på vad för gymnasieprogram som eleven studerat. I          
dessa mål ska eleverna bland annat ha förberetts för arbetslivet, tillämpat           
goda demokratiska värdegrunder och utvecklat en digital kompetens.        
Det som ingår i det sistnämnda är att eleverna utan svårigheter ska            
kunna förstå och ingå i den digitala utvecklingen samhället genomgår.          
Eleverna ska kunna vara källkritiska i sitt förhållningssätt till teknik och           
kunna värdera information för olika ändamål i livet. Hur dessa mål ska            
nås är upp till skolan i den mån de kan med tekniska hjälpmedel av olika               
slag (Skolverket, 2011, s.3). 
 
Förutom dessa riktlinjer och bindande regler har varje kommun en          
biblioteksplan. I varje biblioteksplan finns regler och mål som         
biblioteken bör följa. Anledningen till att biblioteksplaner finns utöver         
Bibliotekslagen, läroplanen för gymnasieskolan och Skollagen är för att         
varje kommun ska prioritera biblioteken i sin budget och fokusera          
ytterligare på kommunens egna skolors behov. Ett exempel är Växjö          
kommun som beskriver syftet med sin biblioteksplan som att ge god           
biblioteksservice till alla kommuninvånare (Växjö kommun, 2016, s.5). 
 

1.4 E-boken 
En e-bok är en bok i digital form, antingen direkt transkriberad från den             
fysiska boken eller ursprungligen producerad i det formatet i syfte att           
föreställa en fysisk bok med exakt font, ljusstyrka och bakgrundsfärg.          
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Elektroniska böcker började säljas i slutet av 1990-talet och i dagsläget           
skiljer sig försäljningsstatistiken avsevärt beroende på land och        
kontinent. I exempelvis USA och Storbritannien står e-boken för drygt          
20 % av intäkterna inom bokhandeln medan i Sverige står den för endast             
1 %. E-böckerna kan läsas via dator, mobil, läsplatta eller liknande           
digitala enheter som kan öppna upp det filformat boken finns tillgänglig           
i. E-böcker nås antingen via e-handel eller bibliotekens        
utlåningsmoduler. E-boken kan därifrån laddas ner som fil eller läsas          
direkt via hemsidan. Vid köp av e-boken laddas boken ner till köparens            
dator eller läsplatta permanent. Biblioteken tar ej ut förseningsavgifter         
på e-böcker eftersom när utlåningstiden gått ut är e-boken inte längre           
tillgänglig för lånaren. (Encyclopædia Britannica, 2019). 
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2. Problemformulering  
I denna undersökning har vi stött på tre huvudproblem inom det ämne vi             
valt att undersöka. Ett av dessa problem är att det finns bristfälligt med             
forskning om e-medier inom bibliotek på den utbildningsnivå vi valt att           
fokusera på, vilket som tidigare nämnts är gymnasieskolan. Den         
forskning vi funnit som hade varit relevant för oss är i vårt fall föråldrad              
och hade om vi gjort denna undersökning flera år tidigare kanske varit            
av nytta. Vi vill påpeka att föråldrad i vår mening till denna            
undersökning är forskning som går längre tillbaka än år 2009. Forskning           
som berör e-medier i skolan har även tendenser att välja grundskolan           
eller den akademiska världen. Ett annat problem vi har valt att fokusera            
på är brister kring tydliga riktlinjer gällande hur digitala resurser som           
e-medier ska representeras på gymnasiebibliotek. Vid inspektion av        
styrdokument finner vi inget dokument för allmän beskådning som         
ordagrant ska behandla e-böcker i gymnasiebibliotekets samlingar. Det        
sista problemet vi valt att fokusera på är att utvecklingen för e-boken            
verkar ha stannat upp eller inte ansetts vara ett hjälpmedel på           
gymnasienivå. 
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3. Syfte och frågeställning 
3.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att klargöra om det finns tydliga           
riktlinjer gällande digitala medier i gymnasieskolans bibliotek, om dessa         
riktlinjer faktiskt följs och hur skolbibliotek ser på e-medier inom deras           
bibliotek. Med detta i åtanke anser vi att undersökningen kan vara en            
början till att förstå hur gymnasieskolans bibliotek ligger i tiden i vårt            
digitaliserade samhälle.  
 

3.2 Frågeställning 
Vi har valt tre frågeställningar utöver vår problemformulering som vi          
beskrev tidigare i ett eget kapitel. 

● Hur tydliga är riktlinjerna för digitala resurser på        
gymnasiebibliotek? 

● Hur används riktlinjer gällande e-medier?  
● Hur ser gymnasiebibliotekarier på e-medier som en resurs på         

deras gymnasiebibliotek? 
 

3.3 Avgränsning  
I denna uppsats kommer vi avgränsa oss till sex gymnasieskolor på olika            
orter i södra Sverige. Varför vi har valt att avgränsa på det här sättet är               
dels på grund av tiden vi har haft på oss att skriva denna uppsats men               
också de resurser som krävs för att ta oss till dessa platser och utföra              
intervjuerna till vår undersökning. Vi har även valt att avgränsa oss till 
e-böcker vid användning av termen e-medier då även ljudböcker kan          
anses ingå i denna term. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel har vi tagit fram tidigare forskning som ger oss underlag             
för denna undersökning. De forskningsartiklar vi har utgått från är          
perioden 2009-2019, även om den äldsta artikeln är från år 2013. Detta            
är på grund av att i digitaliseringens framfart skulle forskning som varit            
äldre än 10 år inte vara till användning eller relevant i dagens läge då det               
digitala samhället kontinuerligt utvecklas. Vi kommer i detta avsnitt         
presentera sex olika artiklar för att sätta oss in i hur e-böcker har             
behandlats i forskningssyfte. Den tidigare forskningen presenteras nedan        
i sex punkter där artiklarna sammanfattas och med den information som           
är mest relevant till denna undersökning framhävd. Majoriteten av den          
tidigare forskningen i detta avsnitt berör e-bokens roll eller situation i           
USA med undantag för hur det ser ut i Sverige enligt Birgitta Wallins             
doktorsavhandling Selling and lending e-books: Changes in the Swedish         
literary field (2019). 
 

4.1 E-bokens svenska marknader 

Tidigare forskning om e-böcker har på svensk mark varit sparsmakad          
fram till att Vetenskapsrådet startade bokprojektet The case of the          
e-book in a “small language” culture: Media, technology and effects in           
the digital society som löpte från januari 2013 till januari 2017.           
Vetenskapsrådet hade i samband med projektet möjligheten att        
finansiera Birgitta Wallins doktorsavhandling eftersom den var till för         
att undersöka aktörerna som är ansvariga för e-bokens distribution,         
användning och produktion i Sverige (Wallin, 2019, s.5). Birgitta Wallin          
(2019) skrev i sin doktorsavhandling Selling and lending e-books:         
Changes in the Swedish literary field om hur e-bokens situation ser ut i             
förhållande till aktörerna på den svenska bokmarknaden. I hennes         
doktorsavhandling framhävs relationerna och hur e-boken distribueras       
till läsare och kunder. Undersökningen fokuserade främst på        
folkbiblioteken och bokhandeln för att kunna diskutera relationen ur         
flera vinklar.  
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I undersökningen som bestod av en enkät och semi-strukturella         
intervjuer uppdagades det att inom svenska bokhandel kontinuerligt        
utvecklas med den digitala utvecklingen för att fortsätta att existera i           
sina maktpositioner. Det relationerna mellan bokhandeln och biblioteken        
utgår ifrån är att hantera olika tematiska strategier för att klara av de             
spänningar som skapas av de olika aktörernas skiljande åsikter. De          
teman som aktörerna hanterar är ekonomi, samarbetsvilja, inkludering,        
konceptet “vänta och se”, och konkurrens. I en av dessa strategier ska            
exempelvis biblioteken inte förespråka e-böcker till sina användare. De         
ska vara passiva i frågan om e-boken och låta bokhandeln leda i ämnet.             
En annan strategi är att hålla e-boken relevant för läsaren i någon form             
(2019, s.178-187). I Wallins slutsats framgick det att försäljningen och          
distributionen påverkas av de med störst makt på marknaden trots att det            
finns varierande åsikter kring hur det ska skötas av alla faktorer.           
Ekonomiska faktorer som kostnaden per lån och hur folkbiblioteken inte          
har lika stor makt som bokhandeln är det som har skapat sprickor i             
kedjan av relationer som e-boken är uppbyggd från. Tillgängligheten av          
e-boken och användningen påverkas av att e-boken hamnat i ett tillstånd           
där allt står stilla. Dess utveckling är inte positiv eftersom de brister som             
finns går att lösa av de aktörer som poängterar problemet från början            
(2019, s.192-196). 
 

4.2 Interaktiv e-bok som kurslitteratur. 
Elizabeth Dobler (2015) skrev i hennes artikel E-textbooks: A         
Personalized Learning Experience or a Digital Distraction? om hur         
e-böcker som kurslitteratur skulle kunna användas, vad för problem som          
kan uppstå och hur olika reaktionerna kan vara från användningen av en            
e-bok. Detta gjorde författaren genom en undersökning som pågick         
under skolåret 2013/2014 på universitetsnivå i en kurs vilket hon          
föreläste. Dobler utförde sin undersökning genom att tilldela hennes         
klass en interaktiv e-bok som kurslitteratur vilket de skulle använda sig           
av under kursens gång. De studenter som deltog utförde även en enkät            
innan och efter användningen av e-boken (Dobler, 2015, s. 482-486 ). 
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Dobler presenterade först i hennes resultat och diskussion hur olika          
studenter i hennes kurs reagerade över att använda sig av en e-kursbok. I             
slutet av undersökningen var ungefär hälften av reaktionerna positiva         
och hälften negativa kring hur bekväma respondenterna var i         
användningen av e-boken. Det var även blandad respons på hur          
studenterna tyckte formatet av en e-bok påverkade deras koncentration         
när de läste och tog in information. Det rapporterades att 25% upplevde            
negativa effekter medan 64,5% upplevde positiva effekter (Dobler,        
2015, s 486-488). 
 
Dobler tog i sin diskussion upp hur viktigt det är att ändra strategin             
gällande hur man tar in information via läsning när man går över till att              
läsa e-böcker i substitut mot den fysiska boken. Hon tog i samband med             
detta upp att det är viktigt att studenter får hjälpen att lära sig använda              
e-böcker i samband med deras utbildning, vilket i fallet av hennes           
undersökning var hjälp från den ansvarige som håller kursen och har           
tilldelat e-boken (Dobler, 2015, s. 488-489). 
 

4.3 E-böcker på fler språk i skolan. 
Andrea Paganelli och Cynthia Houston (2013) undersökte i deras artikel          
School library eBook providers and spanish language equity: An         
analysis of eBook collections available to school libraries utbudet av          
spanska e-böcker bland förlag i förhållande till mängden spansktalande         
elever på skolorna i USA. Författarna skrev i deras inledning att det är             
skolbibliotekariens skyldighet att bemöta elevernas informationsbehov,      
vilket är svårt när det kommer till elever med spanska som modersmål i             
USA:s skolor (Paganelli & Houston, 2013, s. 100-101). 
 
De utförde sin undersökning genom att göra en demografi- och          
innehållsanalys. Den demografiska analysen gjorde författarna genom       
att räkna hur många elever som är spansktalande på skolan och hur            
många spanska e-böcker de skulle behöva och har för att spegla antalet            
elever. Detta gjorde de för att analysera ifall skolbiblioteken i USA           
förser deras spansktalande elever med mängden e-böcker som speglar         
deras elevantal. I innehållsanalysen ville de se vilka kategorier de          
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spanska e-böckerna föll under för att se hur vardera kategorin speglar           
den spansktalande minoriteten. Dessa kategorier var lättläst       
skönlitteratur, skönlitteratur och facklitteratur (Paganelli & Houston,       
2013, s. 103-106). 
 
Det Paganelli och Houston fick fram in denna undersökning är att           
mängden facklitteratur på spanska jämfört med dess behov och den          
engelska litteraturen tillgänglig för skolbibliotek i USA är väldigt         
bristfällig och är något som måste förbättras. Författarna framför att          
statusen gällande utbudet med e-böcker ändras väldigt fort. Denna         
undersökning är gjord 2013 och om denna artikel lästes vid ett senare            
tillfälle kunde utbudet se mycket annorlunda ut (Paganelli & Houston,          
2013, s. 106-109). 
 

4.4 Elevernas uppfattning av e-boken. 
Allison Rothman (2017) skrev i sin undersökning E-BOOKS IN PUBLIC          
SCHOOL LIBRARIES: Are we there yet? om hennes erfarenhet gällande          
e-böcker på en kommunal grundskola genom en undersökning hon         
genomförde under tidsspannet av ett skolår. Undersökningen gick till på          
ett sådant sätt att Rothman använde sig av en bokklubb på skolan som             
hon höll i. Hon fick tillstånd från skolan, föräldrar, och eleverna           
delaktiga för att göra undersökningen. Till undersökningen gav Rothman         
ut Kindle-läsplattor. Anledningen till användandet av en läsplatta och         
inte någon annan digital enhet såsom dator eller smartphone var på           
grund av att det inte fanns några andra funktioner på läsplattan som            
skulle kunna distrahera eleverna från läsningen. Vid början av skolåret          
gav författaren ut läsplattor och visade eleverna hur dessa skulle          
användas. Läsplattorna var kopplade till ett folkbiblioteks samling samt         
OverDrive och konton kopplade till Amazon (Rothman, 2017, s. 32-33). 
 
Undersökningens resultat tog upp hur stor roll ekonomi spelar i          
sammanställandet av ett digitalt bibliotek och hur svårt det kan vara just            
på grund av denna punkten. Rothman framförde hur intresset för          
undersökningen bland eleverna varierade under skolåret och att en stor          
del av de som deltog i slutet fortfarande föredrog att läsa de fysiska             
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böckerna framför att läsa de som e-bok. Intresset hade dock stigit och en             
del elever hade börjat läsa via sitt Kindle-konto på andra digitala           
enheter. I slutet av artikeln tog författaren upp att det är viktigt att lära              
eleverna att använda sig av digitala medel när det kommer till att hitta             
information och litteratur på egen hand (Rothman, 2017, s. 33-36). 
 

4.5 Användningsskillnader mellan digitala och fysiska      
medier i skolan 

Claudia McVicker (2017) skrev i sin undersökning Last Child in the           
Library?: A Survey of Use of E-books versus Traditional Books om hur            
barn i grundskoleåldern börjar använda tekniska medel istället för den          
klassiska fysiska boken för sin läsning i skolan och hemmet. I           
undersökningen poängterades det att tidigare forskning har fokuserat på         
om fysiska böcker är ett föråldrat sätt att använda sig av i undervisning             
och allmän läsning, vilket har motbevisats i ett flertal av dessa tidigare            
undersökningar. McVicker poängterade att det är lärare som varit         
intresserade av digitala läsmedel och huruvida digitala verktyg är bättre          
eller sämre för barns läsning. I undersökningen diskuterades läsplattor         
som hjälpmedel för läsning av e-böcker.  
 
I undersökningen intervjuades 94 fjärdeklassare i Kansas City som är          
vana läsare sen förskolan. I undersökningen använder McVicker begrepp         
som digital natives, vilket hon menar betyder personer som från tidig           
ålder fått använda sig av digitala verktyg för läsning eller andra nöjen.            
Dessa är de barn som idag går i grundskolan menar hon. Det diskuteras             
om digital läsning ökar barnens läsförståelse och om det är den nya            
inlärningsmetoden. I undersökningen poängterades de intervjuade      
barnens preferenser som de fick avgöra efter att ha läst en e-bok på             
läsplatta och en fysisk bok direkt efter varandra (McVicker, 2017, s.5).           
Efter detta fick de svara på en enkät på läsplattan om hur de använder              
läsplattor, vilket många svarade att i hemmet var det vanligare med spel,            
serier och video än läsning. Till undersökningens tredje del fick de           
berätta vad de föredrog i intervjuer efter de tidigare momenten. Ca en            
tredjedel av barnen föredrog den fysiska boken tack vare den estetiska           
känslan och att de kan känna den som helhet, vilket med en läsplatta blir              
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svårare. De som föredrog läsplattan poängterade dock att        
koncentrationen för läsning eller att göra skolarbete påverkades av         
läsplattans övriga funktioner som de använder den för (McVicker, 2017,          
s.6). 
 

4.6 E-bokens relationer och roller i USA  
Undersökningen av Acedo & Leverkus (2014) diskuterade e-bokens        
start och hur den aktuella (år 2014) relationen ser ut i USA mellan             
e-boken, biblioteken och bokförlagen. Det togs upp hur biblioteken fick          
problem med bokförlagen som trodde att efter ett köp av en e-bok hos             
dem skulle den cirkulera i all oändlighet utan extra kostnad och vinst.            
Detta resulterade i att biblioteken fick minskad tillgång från förlagen på           
inköp av e-böcker. Biblioteken hade även problem med hanteringen av          
de elektroniska samlingarna där det fanns rättsliga problem. Dessa         
problem försvårade arbetet och gjorde att den elektroniska samlingen         
inte ansågs vara lika enkel att hantera som den fysiska boksamlingen.  
 
År 2014 har bibliotekens möjligheter förändrats. Exempelvis ger        
Douglas County Libraries ut en rapport varje månad kring priser för           
e-böcker som är tillgängliga för bibliotek. Denna idé startades eftersom          
förlagen nu börjat sälja e-böcker till biblioteken. Andra plattformar för          
e-böckerna började användas för biblioteken eftersom förlaget Penguin        
(2014, s.45) bytte från systemet OverDrive utan att ge någon förvarning           
till sina klienter. Dock är skolbiblioteken enligt författarna fortfarande         
de mest uteblivna i denna situation med e-medier. De prioriteras inte lika            
högt och har mindre budget. Detta gör att skolbiblioteken inte kan ha            
e-böcker i sitt bestånd. Acedo & Leverkus (2014, s.46) anser att           
skolbiblioteken ska få tillgång till flera olika plattformar för att kunna           
erhålla en samling av skönlitterära och facklitterära e-böcker som gör          
det möjligt för skolbiblioteken att ha ett stort utbud för sina elever och             
studenter.  
 
Acedo & Leverkus avslutade sin rapporterande uppsats med att fastställa          
och förklara de förändringar som uppdagats år 2014. De tog upp hur            
bibliotekarier skapade en grupp, ReadersFirst, för att förbättra        
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utlåningsportaler och tjänster, hur majoriteten av skönlitteraturen på        
boktoppen blev digital, hur e-böckerna blev mer tillgängliga via         
biblioteken och hur framtidens samlingar kan komma att se ut. Som           
slutsats var Acedo & Lerverkus hypotes att det moderna biblioteket på           
2000-talet kommer att innehålla en kombination av fysiska och         
elektroniska medier med utlånings- och sökportaler som bäst gynnar         
varje skola. Biblioteket vill ha som mål att användarna ska kunna låna            
från hemmet via dessa portaler men också känna att den fysiska           
samlingen lockar lika mycket som den digitala eftersom        
inlärningsmomentet för varje individ är individuellt (Acedo & Leverkus,         
2014, s.48, 51). 
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5. Teori  
I detta avsnitt presenterar vi en teori om hur information tas emot och             
vad för olika hinder som kan uppstå. Denna teori kan till vår uppsats ge              
oss riktlinjer kring tillgänglighet av e-medier och hur de kan tillämpas på            
gymnasiebibliotek.  
 
Vi anser att den tillgänglighetsteori Michael Buckland (1991, s.77-80)         
redogör för i sitt verk Information and Information Systems delar upp           
begreppet i sex olika punkter. Dessa punkter är nödvändiga för att förstå            
om e-medier ska kunna vara tillgängliga för gymnasieskolans elever och          
hur de som distribuerar e-medier ska kunna ta sig över barriärerna.           
Dessa barriärer presenteras nedan utefter Buckland’s sex punkter.  
 

1. Identifikation: Den första punkten är identifikation av den källa         
som eftersöks. Eleven måste komma igenom stadierna av        
bibliografi, dokumentation, klassifikation, indexering och     
informationsåtkomst som e-medien rör sig i. Det finns två stadier          
av denna punkt. Det första är att bestämma sig för vilken plats            
man ska leta i efter sin källa och Buckland (1991, s.78) kallar            
detta “channel -selection”. Den andra är att identifiera den källa i           
form av bok, register eller dylikt när man letar i sin valda            
sökplats. Har man överkommit dessa två steg är en av barriärerna           
övervunnen. För att brukandet av e-böcker ska fungera på bästa          
möjliga vis måste eleven veta vad för e-media denna söker efter.  

 
2. Tillgänglighet: Den andra punkten är tillgänglighet. Finns det en         

bra plattform för e-medierna? Tillgänglighet är en av barriärerna         
som kan försvåra för sökaren och dennes behov. Finns det hinder           
för tillgängligheten av e-medier på ett gymnasiebibliotek är det         
knappast gynnsamt att erbjuda denna typ av media. Har skolorna          
en bra plattform kan eleverna hitta e-medierna hemifrån. På så          
vis underlättar detta eventuell stress som kan uppstå av att inte           
kunna nå information på grund av exempelvis       
gymnasiebibliotekets öppettider.  
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3. Kostnad för användaren: Den tredje punkten är kostnaderna för         

eleven att använda sig av e-medier. Kostnaderna kan röra sig om           
pengar, tid eller engagemang. Eleven kommer att bli tvungen att          
lära sig använda plattformen som biblioteket erbjuder till        
elevernas förfogande. Innan eleven med vana tar sig igenom         
systemet kommer det att kosta denne tid för att förstå systemet,           
men även engagemang eftersom eleven själv ska vilja förstå         
systemet. Eleven ska inte behöva betala något själv i form av           
pengar för tillgängligheten av e-medier via sitt       
gymnasiebibliotek. Har eleven tagit sig igenom dessa kostnader        
är ännu en barriär överkommen.  

 
4. Kostnad för tillhandahållande: Kostnaden för biblioteket kommer       

vara en viktig del av tillgängligheten. Det vanligaste man kan          
tänka sig är att kostnaden för den tillhandahållande är pengar.          
Pengar är en viktig komponent för att biblioteket ska få tillgång           
till e-böckerna från förlag. Utöver detta är även ansträngning en          
kostnad. Kostnaden kan dessutom vara tiden biblioteket behöver        
för att förstå plattformen där e-böckerna går att ta fram. Har man            
tagit sig över dessa steg är ännu en barriär överstigen.  
 

5. Förståelse och kognitiv tillgång: Det femte steget är att eleven          
förstår källan och har kunskap om den. Det krävs att eleven har            
en viss expertis om e-medier för att kunna använda sig av dem.            
Hur detta kan nås är exempelvis exponering från bibliotekarien i          
form av undervisning om informationssökning.  
 

6. Godtagbarhet: Den sista punkten handlar om att acceptera        
e-medien och att den anses brukbar av användare som möjligtvis          
inte föredrar tekniska medel. E-medier måste i detta fall         
accepteras hos användarna som en gynnsam källa, precis som de          
fysiska medierna. Om en elev aldrig använt sig av e-medier kan           
det kännas ovant och denne kan behöva anpassning. Vid         
användning och förståelse kring hur medien ska hanteras kan         
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godtagbarheten infinna sig antingen i form av positiv attityd och          
ökad personlig användning. 
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6. Metod 
6.1 Val av metod 

Metoden vi valt att använda oss av är semistrukturerad intervju och vi            
har valt att intervjua sex skolbibliotekarier från sex olika gymnasieskolor          
i södra Sverige. Vi har valt denna metod eftersom intervjun som           
forskningsmetod ger djupare svar på våra frågeställningar och på grund          
av tidsbrist var det orealistiskt att hinna få tillräckligt många svar genom            
en eventuell enkätundersökning. Skulle vi utfört en enkätundersökning        
hade vi nämligen behövt en större mängd respondenter och efter att           
inledningsvis ha planerat att använda enkäter som metod upptäckte vi att           
det inte fanns tillräckligt många intresserade respondenter. Dessutom        
fann vi att det fanns en stor mängd potentiella respondenter som inte            
svarade på våra förfrågningar överhuvudtaget. Den semistrukturerade       
intervjun ger oss även frihet att ställa eventuella följdfrågor om vi tycker            
att det skulle passa in under intervjuerna, samt att föra en diskussion            
med respondenterna vi intervjuar. 
 

6.2 Urval av respondenter 
De undersökningsobjekt vi valt till denna undersökning är        
skolbibliotekarier vid gymnasieskolor på olika orter i södra Sverige.         
Ebba intervjuade skola A, skola B och skola C. Anna intervjuade skola            
D, skola E och skola F. Vi kontaktade samtliga respondenter via telefon            
förutom skola F som blev kontaktad via mejl med hjälp av bibliotekarien            
på skola E och vi bokade därigenom en individuell intervjutid.          
Respondenterna informerades på förhand att uppsatsen skulle publiceras        
på DiVA och att vi hade för avsikt att behålla intervjufilerna privat. Vi             
har valt gymnasiebibliotekarier som intervjuobjekt eftersom de är de         
som hanterar samlingarna på sina respektive arbetsplatser och därmed         
har erfarenhet av riktlinjer. Anledningen till att vi valde just dessa skolor            
var för att det var de skolor som var intresserade vid förfrågan och             
dessutom hade tid att avsätta för oss. 
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6.3 Metodutformning  
Utformningen av intervjufrågorna kommer i denna uppsats att utgå från          
den informationsteori vi hämtat från Buckland (1991) samt våra         
frågeställningar och vår tidigare forskning. Frågorna finns att se längre          
ner i uppsatsen som bilaga i en intervjuguide. Konfidentialitetsavtalet         
finns som bilaga i slutet av uppsatsen.  
 

6.4 Begränsning inom metodval 
En stor begränsning inom vårt val av metod och intervjuobjekt är det            
förvånansvärt lilla antal gymnasiebibliotekarier vi fått svar från. Vi         
kunde därför enbart analysera och diskutera utifrån dessa        
gymnasiebibliotek och inte från ett nationellt helhetsperspektiv. Vi har         
som tidigare nämnts valt att begränsa oss till sex gymnasieskolor på           
grund av tidsbristen vi har när det kommer till att utföra och skriva             
denna undersökning. Resultaten kan därmed inte anses vara applicerbart         
på Sveriges gymnasiebibliotek som helhet. 
 

6.5 Brister i metodval 
Under utförandet av intervjuerna dök många olika brister upp med vår           
metod. Det första problemet vi stötte på var hur svårt det kan vara att              
finna intervjuobjekt vilket även är en brist inom många andra metoder,           
såsom exempelvis enkätundersökningar. Det tog mycket längre tid än         
väntat att finna skolbibliotekarier på gymnasienivå som var tillgängliga         
och villiga att medverka men det bör också nämnas att de intervjuobjekt            
som deltog var väldigt benägna att hjälpa till i vårt sökande efter fler             
intervjuobjekt till vår undersökning. En annan stor brist i vår metod var            
längden på intervjuerna. Det var stora skillnader i hur länge vissa           
intervjuer varade jämfört med andra vilket kunde påverka resultat och          
analys eftersom den rekommenderade tiden för godtagbara intervjuer        
brukar vara mellan 45-60 min. 
 
Andra brister gällande metoden dök upp när vi skulle transkribera.          
Mycket av tiden som lades på transkriberingen som kunde ha lagts på            
annat inom undersökningen, vilket vi anser vara en stor brist för           
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intervjumetoden. En anledning till att transkriberingen tog lång tid är på           
grund av en annan av metodens brister vilket är att inspelningarna av            
intervjuerna inte alltid var av högsta kvalitet. Detta ledde till längre           
transkriberingstid eftersom vi fick lyssna igenom inspelningarna flera        
gånger för att så korrekt som möjligt kunna skriva ner vad           
intervjuobjekten hade sagt. 
 

6.6 Forskningsetik  
För denna undersökning lät vi respondenterna under intervjuerna svara         
på frågor om dess verksamhet och profession i samband med e-mediens           
existens. För att undersökningen skulle följa forskningsetiska principer        
utgick vi från de fyra punkter som karaktäriserar individskyddskravet         
från Vetenskapsrådets (2002) redogörelse Forskningsetiska principer      
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första som      
gjordes var att följa informationskravet. Varje respondent blev uppringd         
och informerades om anledningen till att vi ringde. De fick information           
om undersökningens syfte och att undersökningen var för en         
kandidatuppsats inom biblioteks- & informationsvetenskap vid      
Linnéuniversitetet i Växjö. De fick förfrågan att ställa upp på intervju           
och de tackade ja. Vid intervjun togs samtyckeskravet,        
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet fram i form av ett        
konfidentialitetsavtal som varje respondent fick signera. Respondenterna       
fick vid inledningen av respektive intervju läsa avtalet i god ro och fråga             
om något var otydligt. I avtalet informerades respondenten att denne          
hade rätt att avbryta intervjun utan negativa följder, rätt att fråga om            
undersökningen när det föll den in och hur informationen från intervjun           
skulle hanteras av oss. I konfidentialitetsavtalet informerades även        
respondenterna att intervjuerna endast kommer behandlas av oss,        
opponenter, examinator och handledare, och inte spridas vidare till något          
annat syfte än denna kandidatuppsats. Under intervjun skulle attityden         
vara neutral hos skribenten för att respondenten skulle kunna svara utan           
yttre påverkningar. Materialet som samlades in skulle utgå från         
konfidentialitetskravet, alltså kommer respondenterna förbli anonyma.      
Vi kom tack vare dessa punkter ur Vetenskapsrådets redogörelse om          
individskyddskravet därför fram till att av forskningsetiska skäl var ett          
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konfidentialitetsavtal nödvändigt för båda parter till denna       
undersökning.  
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7. Resultat  
7.1 Resultatredovisningens format 

I detta avsnitt kommer vi redovisa resultaten från våra sex intervjuer. På            
grund av att vi har gjort valet att hålla våra respondenter anonyma            
behöver även skolorna vara anonyma. Intervjuerna presenteras var för         
sig för en lätt samt övergriplig framställning av de olika resultaten från            
intervjuerna. Skolorna är inte placerade i någon specifik ordning i          
resultatet och har blivit tilldelade namnen skola A, B, C, D, E, och F. 
 
Längden på intervjuerna är väldigt varierande och detta är mycket på           
grund av respondenterna. Vissa respondenter var mer öppna till         
diskussion än andra som svarade mer kortfattat på frågorna, medan vissa           
pratade mycket fortare än andra vilket också påverkade tiden. Intervjun          
på skola A var ca 45 minuter, skola B 31 minuter, skola C 26 minuter,               
skola D ca 15 minuter, skola E ca 19 minuter och skola F 24 minuter.  
 

7.2 Intervjuresultat 
7.2.1 “Margit” skola A 
Respondenten Margit har arbetat på gymnasiebiblioteket sen år 2015 och          
konstaterade att det finns flera faktorer som är avgörande för att de inte             
har e-böcker i bibliotekets samling. En faktor är att det huvudsakligen           
inte finns någon efterfrågan från eleverna medan en annan är att det            
anses finnas komplicerade avtal. Hon ansåg att det inte är vanligt med            
e-böcker på gymnasiebibliotek eftersom gymnasiebiblioteken i hennes       
stad inte har e-böcker i sina samlingar. Hur det ser ut i andra städer hade               
hon dock ingen vetskap om och påpekade att hon kan ha fel. Finns det              
digital kurslitteratur hanteras den av stadsbiblioteket och inte av         
gymnasieskolan, vilket är anledningen till att Margit hänvisar sina elever          
dit vid frågor. Hon berättade att det förekommer att elever kommer in till             
gymnasiebiblioteket under skolåret och vill låna den fysiska varianten         
med anledning att de har den fysiska boken som preferens i sitt            
skolarbete. Margit gjorde då antagandet att viss digital kurslitteratur inte          
är av god kvalitet och därför skapar det inte ett mervärde. Hon ansåg             
därför att det inte är värt att införskaffa e-böcker till          
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gymnasiebibliotekets samling om nu stadsbiblioteket kan hantera den        
tjänsten. Dessutom har det inte förekommit en förfrågan om digital          
kurslitteratur istället för fysisk från någon av skolans elever. Margit          
hänvisade dessutom till att kostnaderna är en faktor med motiveringen          
att varje lån kostar utöver inköpskostnaden. Ett annat problem är hur           
förlagen skickar ut olika paket med e-böcker och inte låter henne som            
gymnasiebibliotekarie välja vad hon vill köpa in. 
 
Biblioteket på skola A har inte specifika riktlinjer för e-medier på men            
följer stadens egen biblioteksplan som berör alla stadens bibliotek och          
som är influerad av IFLA och Unescos riktlinjer. Margit menade att           
riktlinjerna de har påverkar dem positivt eftersom det ger en överblick           
över hur gymnasiebiblioteket ska drivas. Riktlinjerna ger skolans        
medarbetare inblick i hur gymnasiebiblioteket fungerar och ska        
användas. Dock ansåg hon att skollagen kunde vara mer specifik men           
hänvisar ändå att läroplanen fått tillägg om gymnasiebibliotekets        
funktioner. Hon har märkt att det existerar en kultur på skola A med             
fördomar om hur biblioteket ska vara för att vara ett “bra” bibliotek som             
inte nödvändigtvis stämmer in med de riktlinjer eller styrdokument som          
finns. Hon ansåg det kan sätta käppar i hjulet för det bibliotek hon vill              
förmedla till eleverna. 
 
Det Margit gör om hon hypotetiskt sett vill ta in e-medier är att hon              
diskuterar ärendet med skolans rektor. Hon poängterade att rektorn ofta          
går med på hennes förslag eftersom rektorn har förtroende för henne.           
Dock krävs det en diskussion om det berör större beslut. Rektorn som            
har huvudansvaret för alla typer av beslut som berör skola A är            
medvillig att diskutera om det är värt att lägga in e-medier i skolans             
budget. Dock ansåg Margit att gymnasiebibliotekets budget är minimal. 
  
Margit ansåg det är värt att satsa på e-medier inom både kurslitteratur            
och skönlitteratur i framtiden. För att e-boken ska kunna nå den nivån            
ansåg hon att det som krävs är att e-mediernas kvalitet förbättras, större            
efterfrågan skapas och att andra gymnasieskolor tar steget att introducera          
e-medier i sina samlingar. Hon fastslog detta gällande andra         
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gymnasieskolors inblandning i frågan och hur det endast inte berör en           
utan alla skolor i en kommun med att säga “...vi går ju inte över till               
Dewey förrän andra har börjat göra det. Vi är ju inte de första på tåget               
liksom….”. I framtiden trodde hon vårt samhälle kanske ytterligare är           
ännu mer digitaliserat och att e-medier ses som en naturlig del av            
kurslitteraturen på gymnasieskolan och i gymnasiebibliotekets samling.  
 
Skulle gymnasiebibliotekets samling vara en blandning av digitala och         
fysiska medier ansåg Margit att det både hjälper och stjälper eleverna.           
Hon ansåg detta eftersom alla elever lär sig på olika sätt och tillägger             
snabbt att eleverna på skola A gärna vill hitta genvägar i sina studier.             
E-böcker skulle eventuellt försvåra deras sökningsarbete eftersom det        
inte är som att bläddra i en fysisk bok, vilket hon har märkt av i och med                 
att ett flertal elever saknar förmågan att tänka brett i sin           
informationssökning. Hon trodde dock att e-böcker eventuellt är den nya          
litteraturen eftersom den kan ge mer tillgänglighetsmöjligheter, minska        
pappersanvändningen, och arbetet med att bevara den fysiska samlingen         
i gott skick. Det negativa är dock dagens process för utlåning med ett             
fåtal utlånare per e-bok, vilket Margit ansåg förstöra e-bokens         
idealisering. Margit trodde att eleverna skulle vara positiva till e-böcker          
om det finns en vana i hanterandet av dem. För att introducera e-boken             
för skolväsendet trodde hon det behöver satsas fullt ut för att få den             
önskade effekten. Hon ansåg dock att det behöver finnas en harmoni           
mellan det gamla och det nya för bästa resultat. 
 
7.2.2 “Lena” skola B 
Lena har arbetat på skola B sedan år 1989 och hennes gymnasiebibliotek            
har inte e-medier. Hon berättade att det finns en oskriven policy att            
stadsbiblioteket är det bibliotek som ska ha e-böcker i sin samling           
istället för gymnasiebiblioteken. Hon har märkt av en ökning i          
efterfrågningar om e-böcker från skolans lärare men inte från eleverna.          
Lenas bibliotek följer inte några riktlinjer för e-medier eftersom de inte           
använder dem i sin samling. Gymnasiebiblioteket på skola B följer          
istället sin stads medieplan. Skola B har fokuserat på ett mångårigt           
läsprojekt för sina elever där skönlitteratur och klassuppsättningar köpts         
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in för elevens läsfrämjande. Gymnasiebiblioteket har fokuserat på inköp         
av ungdomslitteratur som Lena ansåg kan öka läsintresset hos hennes          
elever. Valet av ungdomslitteratur trodde hon främst är det som behövs           
för ökat läsintresse hos skolans manliga elever eftersom hon i sitt arbete            
har märkt av att behovet är annorlunda för dem gentemot skolans           
kvinnliga elever. Hon lade till att läsbenägenheten är annorlunda och          
vissa åtgärder behöver tas. Ansvaret för inköp av e-böcker trodde hon är            
från någon i högre position. Exempel hon ger är rektor, kommunen eller            
liknande. Hon berättade att hon självfallet kan påverka mediesamlingen         
men om e-böcker ska finnas på skola B kommer det högst troligtvis bli             
att de resterande gymnasieskolorna samtidigt börjar ta in det i sina           
samlingar. Hon ansåg bestämt att finansieringen för e-böcker måste         
komma uppifrån för att skolan ska ta det i beaktande eftersom skola B i              
detta fall är en kommunal skola.  
 
Lena tycker gymnasieskolan ska förbereda eleverna för användning av         
e-medier i den mån biblioteken kan men att det är de           
läromedelsansvariga som har ansvaret om klassuppsättningarna ska bli        
digitala eller ej. De ansvarar för de licenser som behövs och hon trodde             
att i de framtida gymnasiebiblioteken kommer det vara en mix mellan           
fysiska och digitala läromedel. Exempel som hon gav är hur matematik           
och språk som ämne kan gynnas. Hon poängterade att det förekommer           
elever som vill ha den fysiska boken istället för den digitala. Trots att             
elever vill byta till fysiska läromedel trodde Lena att e-medier är värt att             
satsa på. En renodling trodde hon dock skulle sluta i en mindre katastrof             
eftersom det har skett tidigare inom andra aspekter. Hon gav exempel           
som om strömmen skulle försvinna försvinner allt vi har lagrat. Dock           
trodde hon inte e-medien till hundra procent är den nya litteraturen i            
gymnasiebiblioteken. Oavsett såg hon den minskade      
pappersanvändningen som en positiv effekt av e-medieanvändning. 
 
Lena var osäker på om e-medier hjälper alla elever men tror att de kan              
hjälpa vissa. Exempel är att böckerna finns i datorn och de elever som             
har svårt att hålla koll på sina böcker kan e-böcker vara ett plus. Dock              
var hon osäker om det finns inlärningsmässiga fördelar. Visserligen har          
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eleven fått en dator från skolan men hon trodde inte det var mycket             
baktanke kring innehållet som verktyg. Eleverna har eventuellt inte lärt          
sig att utnyttja datorn på fullaste sätt även om det är mer naturligt för              
dagens elever än för några år sedan. Hon ansåg att olika skolor kan ha              
olika behov och att e-medier skulle passa olika bra beroende på           
gymnasieskolans arbetssätt. Hon trodde tiden eleven behöver för att söka          
information kan variera beroende på hur samlingen ser ut. Om materialet           
är samlat kan det gå snabbare, om inte tror hon det går långsammare.             
Hon påpekade även att sitta vid en skärm i timmar tröttar ut ögonen och              
kan göra att allt går långsammare.  
 
Lena var osäker kring vad eleverna tycker om e-medier eftersom hon           
inte har märkt några större åsikter i helhet om e-medier, utan endast            
enstaka elever i olika ämnen som hellre vill ha en fysisk medie om             
specifikt den kursen har digitala kursböcker. Hon trodde dessutom det          
var en trend och gav exempel på hur populärt LP-skivor är idag i             
jämförelse med för några år sedan. Hon förmodade att det varierar           
beroende på kommun gällande hur vanligt e-böcker är på         
gymnasieskolor och ger en närliggande ort som exempel. Det används          
för att det ska vara smidigt att använda e-böcker men hon trodde det var              
många som tycker om fysiska böcker mer. Hon påpekade att känslan är            
en viktig faktor eftersom alla fungerar olika i inlärningsstadiet. 
 
I slutet av intervjun påpekade hon att e-bokens utveckling står stilla           
eftersom det väntas på ett politiskt beslut om e-medier ska införskaffas           
till gymnasiebiblioteken. Det är generellt accepterat att det är         
stadsbiblioteket som sköter tillgången av e-medier utanför Sveriges        
universitet. Inte för att det nödvändigtvis är ett beslut på gång i detta nu              
men hon trodde det kan ske inom en femårsperiod. 
 
7.2.3 “Nadia” skola C 
Nadia som har arbetat på skola C sen år 2013 konstaterade att biblioteket             
inte har e-böcker. Hon menade att det är invecklat att få in e-böcker i              
deras bibliotekssystem och att det är kostsamt. Hon hävdade att de inte            
har e-böcker eftersom det inte finns någon efterfrågan. Att ta in e-böcker            
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i dagens läge skulle vara som att börja om på nytt med en ny samling               
menade hon. Det är invecklat att integrera och det behövs ett annat            
system än BookIt som biblioteket för tillfället använder sig av. Förutom           
kostnaden per lån och e-böckernas inköpspris kommer utlånings- och         
katalogsystemet att kosta. Med tanke på kostnaden per lån tyckte hon           
inte att gymnasiebibliotek ska ha e-medier i sin samling. Trots att skola            
C har en “hyfsad” budget är inte den tillräcklig för att köpa in e-böcker.              
Nadia och hennes kollegor hänvisar istället eleverna till stadens         
stadsbibliotek vid förfrågan. Gymnasiebiblioteket på skola C har inte         
riktlinjer eller någon medieplan menade Nadia. Det följer istället en idé           
om att ha medier anpassade efter elevernas behov. Den kurslitteratur          
som eventuellt skulle vara en e-bok har inte biblioteket med att göra.            
Nadia förklarade att trots att de inte följer riktlinjer så har de ändå planen              
från kommunen som är baserad på Unesco och IFLA. Hon är inte säker             
över vad som står i den eftersom hon inte är uppdaterad kring            
planeringens innehåll. 
 
Nadia ansåg att biblioteket inte påverkas negativt av att det inte finns            
riktlinjer för e-böcker eftersom biblioteket inte har dem i sin samling. I            
nuläget ansåg hon att det inte har någon större betydelse. Hon var dock             
osäker på hur vanligt eller ovanligt det är att gymnasiebibliotek har           
e-böcker i sina samlingar. Om det finns e-böcker på andra          
gymnasiebibliotek har hon endast missat det. Trots sin osäkerhet i frågan           
trodde hon e-böcker inte är ett vanligt förekommande men tror att de kan             
vara värda att satsa på med tanke på att de är digitala filer och inte               
fysiska böcker. Det skulle underlätta arbetet om utlåningen och         
kostnaden förbättrades. Vid frågan om hur det skulle se ut om fem år är              
hon osäker och tycker det är svårt att förutse. E-böcker kanske inte            
kommer vara större men hon trodde e-ljudböcker har en större framtid           
eftersom det är populärt med ljudböcker i dagens läge. Det kan även            
vara mer enkelt att ta till sig en e-ljudbok än en bok i digital form.               
E-bokens utveckling ansåg hon har varit långsam eller till och med           
stagnerad. E-boken har funnits länge men inte utvecklats för att passa in            
i dagens behov.  
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Hon ansåg att om det bestäms att e-böcker ska vara en del av             
gymnasiebibliotekets samlingar ska gymnasieskolan budgetera för det,       
men det ska även vara kommunövergripande. Ska det investeras i          
e-böcker ska det göras ordentligt från början menade hon. Hon tillade att            
man kan ändra formatet för e-böcker om det är kurslitteratur.          
Exempelvis att det kan vara en interaktiv fil med film, koppling till            
experiment, kunna lägga kommentarer eller liknande så eleverna kan ha          
en kommunikation i och över sitt läromedel. Hon trodde att e-böckerna           
kan hjälpa eleverna om de inte är uppbyggda allt för komplicerat. Dock            
kanske eleven lär sig att förstå datorer bättre eftersom de har en laptop             
från gymnasieskolan. Tiden skulle antagligen också öka för eleven att          
hitta de källor de behöver men att det beror på vad eleven anser om              
teknik och digitala hjälpmedel. Hon trodde överlag att eleverna är          
positiva till e-böcker om de skulle börja använda dessa men att det kan             
vara olika reaktioner beroende på elevens utbildningsprogram. Dock        
trodde hon att eleverna inte frågar om e-böcker eftersom de inte vet om             
deras gymnasiebibliotek har dem i sin samling. Eleverna ska förberedas          
för användning av e-böcker genom sitt gymnasiebibliotek, dock har idén          
inte slagit henne tidigare men hon ansåg att gymnasieskolan ska          
förbereda för högre studier. Därefter bör e-böcker ingå i         
gymnasiebibliotekets samling om skolan ska följa kravet. 
 
7.2.4 “Nisse” skola D 
Skolbibliotekarien Nisse på skola D har jobbat som bibliotekarie sedan          
år 2006 och tre år på skola D. Till frågan om skolbiblioteket hade några              
e-medier i deras samling svarade Nisse att de inte hade men skolan hade             
e-läromedel som dock inte hanterades på skolbiblioteket. Nisse        
förklarade att de gärna skulle vilja ha e-medier men att det inte var en              
möjlighet i deras katalog för tillfället men att det var något som de ville              
ändra på och var i processen av att göra. 
 
Intervjun gick sedan vidare med frågor gällande riktlinjer och Nisse          
förklarade att eftersom skolan inte har några e-medier existerar det inga           
riktlinjer gällande e-medier på skolan. Gymnasiebiblioteket på skola D         
följer dock de riktlinjer som IFLA har tagit fram gällande hur           
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skolbibliotek ska se ut och till vilken standard det ska hållas.           
Gymnasiebiblioteket följer även den läroplanen och kommunens       
biblioteksplan som sina riktlinjer. Tyvärr hade Nisse inte mycket att säga           
gällande riktlinjer som var fokuserade på e-medier eftersom det är något           
som inte finns på deras bibliotek. 
 
När frågan gällande vems ansvar det skulle vara att ta in e-medier i             
gymnasiebiblioteket svarade Nisse att det måste vara bibliotekarien som         
är drivande i beslutet med dess expertis inom ämnet, men att i slutändan             
är det kommunen eller rektorn som måste ta beslutet. Intervjun gick           
vidare med frågan om hur mycket Nisse trodde e-medier används på           
skolbibliotek på gymnasienivå i allmänhet och inte bara fokuserat på          
skola D. Nisse trodde inte att e-medier används speciellt mycket på           
gymnasiebibliotek och den stora faktorn han gav som anledning till detta           
är på grund av kostnaderna för att köpa in och bibehålla en samling av              
e-medier. Nisse tyckte dock att det bör användas mer och är något som             
borde satsas på. Han ansåg att även att ett skolbibliotek på gymnasienivå            
borde ha e-medier i deras samlingar. När Nisse svarade på frågan om            
vem som ska stå för kostnaderna gällande e-medier gav han responsen           
att det är både kommunen och skolan då enligt Nisse de är väldigt starkt              
kopplade. Om skolan är kommunal så är det samma sak om skolan            
skulle stå för kostnaderna som om kommunen skulle göra det. 
 
Intervjun gick sedan vidare med frågor mer fokuserade på hur Nisse           
trodde eleverna skulle uppleva e-medier och ifall de skulle vara till           
någon hjälp i deras studier. Nisse trodde inte på att e-medier är den nya              
litteraturen och han motiverade det genom att förklara att eleverna är           
inte speciellt sugna på att läsa e-böcker och föredrar den fysiska boken            
främst. Nisse tog dock upp att ljudböcker är väldigt populära bland           
eleverna och att om e-böcker var mer tillgängliga via         
gymnasiebiblioteket och elever kunde nå dem hemifrån via en databas          
skulle eleverna kanske vara mer positiva till e-böcker. Nisse förklarade          
också att tiden eleverna lägger på att hitta källor skulle troligtvis inte            
ändras om med mer e-medier som kursmaterial då skolbiblioteket redan          
har databaser i form av uppslagsverk och att en stor del lärare            
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fortfarande vill att elever ska hitta tryckta verk som källor. Nisse tog            
dock upp frågan vad tryckta verk är i relation till detta och då             
diskuterades det att tidskrifter egentligen är tryckta verk från början men           
är tillgängliga som e-medier via databaser.  
 
Nisse trodde även inte att e-böcker och e-medier skulle minska elevernas           
tid på det fysiska biblioteket då det används mycket som ett studierum            
där de sätter sig för att göra sina arbeten. När skolbibliotekarierna på            
skolan väl ska ha lektioner för eleverna så tar de sig ofta till deras              
klassrum och inte eleverna till biblioteket. 
 
7.2.5 “Sofie” skola E 
Sofie blev först tillfrågad om hon hade några egna funderingar innan           
intervjun började, vilket Sofie inte hade. Sofie hade jobbat som          
bibliotekarie i 13 år och på denna specifika skola i nio år och planerade              
att ta jobba där till pensionen. Till frågan om gymnasiebiblioteket hade           
e-medier var svaret ja. Sofie förklarade att de har e-boken till nästan alla             
fysiska böcker i gymnasiebiblioteket men att eleverna inte alls är          
intresserade och frågar istället om det går att fjärrlåna boken de söker            
efter via ett annat gymnasiebibliotek. Ljudböcker är dock populära         
förklarade Sofie men att hon inte riktigt förstår varför e-böckerna inte är            
lika populära då skolan ger varje elev en dator som de i så fall kunde               
använt som plattform för att läsa e-böckerna. Sofie förklarade också som           
svar på frågan gällande om de på gymnasiebiblioteket har riktlinjer          
gällande e-medier att de inte har de och anledningen till detta är för att              
det inte är Sofie som köper in de e-medier de har utan det köps in               
centralt och ges till skolan via kommunen. Sofie ansvarar för de fysiska            
böckerna, databaserna, tidskrifter och dagstidningar. 
 
Skola E följer de internationella riktlinjerna IFLA har tagit fram, Sofie           
förklarade att hon har läst igenom dem och bockat av att de följer alla de               
riktlinjer som nämns där. Sofie svarade också att de varken ger en            
positiv eller negativ effekt på gymnasiebiblioteket. Sofie svarade också         
att skolan själv inte har några riktlinjer gällande e-medier eller          
gymnasiebiblioteket i sig då hon har det väldigt fritt fram med att själv             
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få göra beslut relaterade till biblioteket. Sofie tyckte också att det ska            
vara kommunen som står för ansvaret för att få in e-medier i            
gymnasiebiblioteken och anledningen till detta gav hon att det redan är           
på det sättet och fungerar väldigt bra och borde fortsätta så. 
 
Intervjun gick vidare med mer frågor gällande e-medier och Sofie blev           
frågad om hon tror det är många gymnasiebibliotek som använder sig av            
e-medier, vilket svaret var nej. Den förklaring Sofie gav var att hon inte             
riktigt kunde förklara det då hon tycker att de unga idag borde vara mer              
positiva till e-böcker eftersom de är så tekniska och digitaliserade i allt            
annat.  
 
E-medier är något Sofie tycker ska finnas tillgängliga på skolbibliotek          
även fast de inte används mycket på hennes bibliotek. Sedan ställdes           
frågan om Sofie tycker att man ska satsa på e-medier vilket gav ett             
ganska svalt svar. Eftersom Sofies e-medier köps in centralt och ges           
gratis till gymnasiets bibliotek visste hon inte riktigt hur en satsning           
skulle se ut då Sofie inte skulle vara speciellt inblandad. När det kom till              
vem Sofie tyckte skulle finansiera inköpet av e-medier svarade hon att           
det är bra som det är nu med att det är kommunen som står för               
kostnaderna då alla gymnasium har olika budget till deras         
gymnasiebibliotek. Det blir mycket mer demokratiskt om det är         
kommunen som står för just e-medier med tanke på hur mycket det kan             
kosta.  
 
Sofie trodde inte e-medier är den nya litteraturen, i alla fall inte på kort              
sikt då det är väldigt svagt intresse bland hennes elever. Sofie trodde            
dock e-medier skulle hjälpa eleverna en del i deras studier med hjälp av             
att kunna söka i ett dokument efter specifika termer och ord och detta             
skulle även hjälpa att minska tiden elever lägger på att hitta källor till             
deras uppgifter. Sofie svarade dock på frågan vad hon tror elevernas           
åsikter gällande e-medier är och detta var något som diskuterades väldigt           
mycket om under intervjun, att eleverna inte var speciellt intresserade.          
Sofie tyckte också att det var en självklarhet att gymnasiebiblioteket          
skulle förbereda eleverna för att använda sig av e-medier i vidare           
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studier. I slutet av intervjun ville hon bara tillägga att en stor anledning             
till att e-medier inte är en stor del av gymnasiebiblioteken än kan vara att              
skolbiblioteket ofta är de sista i att bli uppdaterade i det nyaste inom             
biblioteksvärlden.  
 
7.2.6 “Tomas” skola F 
Intervjun började med att Tomas ville veta vad uppsatsens         
frågeställningar var, vilket förklarades och det diskuterades lite vad som          
menades med e-medier i uppsatsens sammanhang. Sedan ställdes det         
några bakgrundsfrågor och det visade sig att Tomas hade jobbat som           
bibliotekarie i 23 år och på skola F i fem år. Till frågan om              
gymnasiebiblioteket har e-medier svarade Tomas att de hade e-medier         
och att det främst var e-böcker men att många elever inte frågar efter             
dem men att ljudböcker är mer populärt. Tomas förklarade också att           
lärare inte är speciellt intresserade av e-medier som läromedel då de inte            
vill använda sig av för mycket e-böcker men skulle vara mer öppna till             
mer interaktiva e-läromedel. Skolan ger dock eleverna Chromebooks        
som skulle kunna användas för att läsa e-böcker på nämner han innan            
intervjun gick vidare. 
 
Tomas kände inte till några riktlinjer utöver det avtal skolan har med            
kommunen där de måste köpa in alla deras medier via Adlibris, men det             
fanns inget om riktlinjer i detta avtal vilket dubbelkollades efter          
intervjun tillsammans. Tomas var också osäker om de följde IFLA:s          
riktlinjer men efter han frågade om det stod något speciellt om e-medier            
inom dem vilket det inte gör så sa Tomas att de troligen följs i så fall.                
Det fanns även inga specifika riktlinjer från skolan gällande e-medier          
som Tomas hade någon information om men han svarade också att han            
tyckte att riktlinjer var något som påverkade deras gymnasiebibliotek på          
ett positivt sätt och att det är bra att de som finns att följa finns där. 
 
När det kom till vems ansvar Tomas tyckte det var att föra in e-medier i               
gymnasiebiblioteket svarade han att när det gäller skönlitteratur bör         
bibliotekarien föra samtalet men att rektorn i slutet hade det avgörande           
beslutet. Gällande läromedel tyckte Tomas att det är läraren som måste           
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vara styrande i konversationen. Tomas trodde också att e-medier inte          
används mycket på gymnasiebibliotek på grund av vanan med fysiska          
böcker och vad eleverna är bekväma i men att ljudböcker är något som             
används flitigt.  
 
Tomas svarade också att han tycker att e-medier ska finnas på           
gymnasiebibliotek och att det är något som ska satsas på men att det kan              
finnas ett visst motstånd från lärare gällande e-medier som läromedel.          
Tomas tyckte att det är kommunen som borde stå för medier på            
gymnasiebiblioteken och att alla skolor kanske ska ha samma utbud då           
det blir mer likvärdigt mellan alla skolor. Han trodde att e-medier kan            
vara den nya litteraturen men främst på universitetsnivå med hur det ser            
ut idag. 
 
Frågorna gick vidare med att fokusera lite mer på hur eleverna skulle            
kunna bli påverkade av e-medier och Tomas trodde e-medier skulle ge           
en positiv effekt på deras studier då de skulle kunna ha all deras litteratur              
till kurser på deras datorer. En nackdel Tomas tog upp med detta är dock              
att datorerna alltid skulle behöva vara laddade och vid vissa tillfällen           
behöva en internetuppkoppling. Tomas trodde även att tiden eleverna         
lägger ner på att hitta källor inte skulle ändras och att elevernas åsikt om              
e-medier är att de nästan alltid vill ha den tryckta boken i fallen som rör               
skönlitteratur. Tomas tyckte dock att gymnasiebiblioteket ska lära        
eleverna att använda sig av e-medier om de skulle välja att studera            
vidare. 
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8.  Analys & Diskussion 
8.1 Analysmodell 

I vår analys av undersökningens resultat kommer vi utgå från vår teori            
och vår intervjuguide. Anledningen till detta är för att så tydligt som            
möjligt kunna se likheter och skillnader mellan respondenterna.  
 

8.2 Analys av resultat 
Utifrån intervjuerna har det inte identifierats något specifikt kring hur          
eleverna identifierar e-böcker på gymnasiebiblioteken vilket är       
Bucklands (1991, s.77-80) första punkt av sex. Ett exempel är på skola            
A där respondenten påpekade att när eleverna söker har de inte förmågan            
att kunna bredda sina sökningar. De ger sig själva restriktioner i           
sökandet efter den information de behöver, exempelvis endast för att          
titeln inte är densamma som det ämne de söker inom. Det gör att             
e-böcker inte nödvändigtvis gör sökningsprocessen mer okomplicerad. I        
intervjun på skola D talades det även lite om databaser som e-medier            
och att eleverna använder sig av dessa i deras skoluppgifter men att            
många lärare gärna ser att eleverna också ska använda sig av fysiska            
källor. Detta gör att eleverna måste lära sig att identifiera olika källor            
och vad som är vad i dessa källor. I övriga skolor vi har intervjuat              
diskuterades inte detta lika mycket. 
 
Bucklands (1991, s.77-80) andra punkt i hans teori som presenterats i ett            
tidigare kapitel är tillgänglighet. Tre skolor i södra Sverige såg mycket           
positivt på möjligheten till att e-medier skulle finnas på skolbiblioteken.          
Skola D och skola F gav väldigt korta svar och inte mycket förklaring             
till varför de tyckte att e-medier skulle vara tillgängliga på          
gymnasiebiblioteken men skola E var mer utförlig i sina svar. Det är            
också värt att nämna att skola D inte hade några e-medier på deras             
gymnasiebibliotek och hade därför inte någon tillgänglighet för deras         
elever. Sofie på skola E ansåg att det skulle finnas e-medier på            
gymnasiebiblioteken tillgängliga för eleverna, vilket också var fallet på         
den skolan men inte tack vare henne eller någon annan på skolan. Från             
intervjun med Sofie på skola E fick vi reda på att e-medierna köps in              
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centralt av kommunen och är som ett paraply över alla skolor men detta             
berör bara skönlitteraturen och inte facklitteraturen. Vad gäller det         
senare är skolbibliotekarien ansvarig för att göra det tillgängligt för          
eleverna.  
 
Varje respondent hade olika synvinklar gällande hur det skulle kunna          
vara med e-bokens bestånd. Nadia på skola C svarade att kostnaderna           
var anledning nog för att gymnasiebibliotek inte ska ha e-böcker i sitt            
bestånd. Hon tyckte nämligen att kostnaderna förstör glansen med det          
praktiska som e-böcker skulle kunna erbjuda. De övriga respondenterna         
nämnde inte att ekonomin skulle kunna vara ett problem, utan att det            
handlar om efterfrågan och hur vanlig den typen av medium faktiskt är.            
Margit på skola A menade att det eventuellt ska finnas på           
gymnasiebiblioteken i syftet att förbereda för högre studier som         
använder sig av digitalt kursmaterial men hon ansåg inte att det var            
särskilt vanligt. Skola B däremot ansåg precis som skola D, E och F att              
gymnasiebiblioteken ska ha e-böcker men poängterade att om det gäller          
läromedel ska det inte skötas av biblioteket. Det ska istället skötas av            
skolans ansvariga för läromedel eftersom de hanterar licenserna skolan         
behöver och använder sig av. Detta är något skola D, E och F också              
pratade sparsamt om då de alla tre nämnde att de inte hade så mycket              
makt över hur kurslitteraturen sköttes.  
 
Det som går att konstatera är att kostnaden för eleverna i användning av             
e-böcker, vilket är Bucklands (1991, s.77-80) tredje punkt, är tiden som           
läggs ner på att hitta rätt information. Skola D och Skola F trodde inte att               
tiden skulle minska med e-medier i form av kurslitteratur och          
argumenterade för denna synvinkel på liknande sätt. De ansåg att          
mycket information till elevernas uppgifter redan tas från internet och att           
lägga till e-läromedel inte minskar tiden eleverna redan lägger på att           
hitta sin information digitalt. Skola E trodde dock att tiden skulle minska            
för eleverna och argumentet till detta svaret var att eleverna skulle lättare            
hitta den information de söker i texten genom att kunna göra sökningar            
lättare via ett index. Detta index skulle kunna ta eleverna till där orden             
nämns i texten istället för bara till sidan, de skulle då slippa lägga tid på               
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att leta upp ordet i texten på den sidan. På skola A, B och C var det olika                  
svar på detta. Skola A trodde att det är olika för olika elever och att det                
blir samma sak som när de ska identifiera sina källor. Eftersom det            
eventuellt inte är samma sak att använda sig av e-läromedel som att            
bläddra i en fysisk bok kan det ta längre tid att hitta det som sökes.               
Eleverna på skola A vill enligt Margit gärna tro på att första länken via              
en Google-sökning ger dem ett sanningsenligt svar. Det som skulle          
kunna göra informationen mer hanterbar för eleverna är om den vore           
samlad. Skola B trodde att det det faktum att den ofta inte är det gör att                
det kan ta längre tid för eleverna, men Lena poängterade också att alla             
elever är olika individer. Att sitta framför en dator i timmar tröttar även             
ut eleven så det blir svårare att koncentrera sig kring vad de ska hitta.              
Skola C trodde att tiden definitivt skulle öka för elevernas          
sökningsarbete på grund av samlingarnas sökbarhet men också att         
elevernas egna preferenser vad gäller teknik kan vara det som hjälper           
eller stjälper. Med det menade respondenten att elevernas intresse och          
förståelse för teknik som ett hjälpmedel ses på olika sätt hos varje            
individ.  
 
Det finns en ganska tydlig kostnad för gymnasiebiblioteken gällande         
e-medier och det är den ekonomiska kostnaden för att köpa in e-medier            
till deras samlingar, men även tiden det skulle ta att köpa in e-medier.             
Bucklands (1991, s. 77-80) fjärde punkt är kostnad för tillhandahållande,          
vilket i denna undersökning är kostnaden för gymnasiebiblioteket. Skola         
A, B och C var gemensamma i sin åsikt om att kostnaden är en av               
anledningarna till att e-böcker inte finns i deras samlingar. De gav           
exemplet att varje lån kostar utöver inköpskostnaden av e-boken, vilket          
inte en fysisk bok gör då den endast har inköpspriset som sin kostnad.             
Wallin (2019, s.179) nämner priset som en anledning till spänningar i           
relationerna mellan bibliotek och bokhandel. En annan kostnad enligt         
skola A och skola B är krångliga avtal och licenser. Utöver priset på             
e-böckerna kan ansvaret för att de köps in även vara en bidragande            
faktor. Vad gäller läromedel kommer det högst troligt inte att vara           
biblioteket som hanterar e-böckerna utan skolans läromedelsansvariga,       
även om biblioteken kommer att samarbeta med lärarna i         
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undervisningssyfte. I skola D, E och F var det en del varierande åsikter             
gällande vems ansvar det är att föra in e-medier i deras samlingar och             
vem som ska stå för det ekonomiska. 
 
Skola E är den skola som har minst kostnad när det kommer till ansvar              
att ta in e-medier i deras bibliotek och den bokstavliga kostnaden för att             
köpa in e-medier då allt detta köps in centralt. Det är kommunen som             
har ansvaret för att betala för e-medierna och att se till att            
skolbiblioteken har tillgång till de e-medier de köpte in. Skola F tyckte            
att det ska vara bibliotekarien som är drivande i att föra in e-medier i              
gymnasiebiblioteken vilket även skola D stod fast vid. Skola D och           
skola F hade dock lite olika åsikter när det kommer till vem som ska              
finansiera e-medierna till gymnasieskolan. Skola D tyckte att skolan ska          
stå för priset med den budget de får av kommunen till skolbiblioteket            
varje år och på så sätt står kommunen för det. Skola F däremot hade              
liknande åsikt som skola E om att det är kommunen som ska stå för det               
och på så vis skulle samlingen bli mer likvärdig mellan skolorna. 
 
Skolorna hade i sina respektive intervjuer en relativt likvärdig åsikt          
gällande huruvida biblioteket ska ha ansvar för att förbereda eleverna för           
användning av e-böcker. Detta relaterar till Bucklands (1991, s. 77-80)          
femte punkt, förståelse och kognitiv tillgång. Det som skiljer mellan          
skola A, B och C är specifikationerna för vad vardera skolas           
gymnasiebibliotek ansvarar över. Exempelvis om det handlar om        
digitala läromedel ska biblioteket hantera undervisningen om dessa för         
eleverna, eftersom biblioteket ska ansvara för informationssök, eller i         
den mån biblioteket klarar av med tanke på budget, omfång, antal           
bibliotekspersonal och roll på skolan. Övriga ansåg starkt att de ska           
förbereda eleverna eftersom gymnasiet ska vara förberedande för högre         
studier om det nu finns högskoleförberedande program på        
gymnasieskolan. Åsikterna bland skola D, E och F skiljer sig inte från            
varandra gällande ansvaret att förbereda eleverna för användning av         
e-medier till vidare utbildning. Skola D tog upp att de redan gör detta             
med artiklar och databaser och att lägga till e-böcker till det skulle inte             
göra så stor skillnad. Skola F vidhöll en liknande åsikt. Utöver detta tog             
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skola E upp att eleverna redan innan gymnasiet borde ha förberetts bättre            
för det steget i deras utbildning eftersom när de kommer till gymnasiet            
är de väldigt oförberedda på vad som krävs av dem i det stadiet av deras               
utbildning.  
 
Det var blandad respons gällande vad gymnasiebibliotekarierna trodde        
elevernas åsikter gällande e-medier är men majoriteten av        
respondenterna gav oss uppfattningen att intresset av e-böcker bland         
eleverna är väldigt svalt, i alla fall vad gäller skönlitteratur. I skola A, B              
och C var fokuset på den individuellas åsikt och berörde inte           
skönlitteratur på den nivå det gjordes i skola D, E och F. Varje skolas              
respondent påpekade att olika elever tycker olika kring vad som är,           
enligt eleven, smidigt att använda. Skola B ansåg att det var svårt att             
säga vad elevernas allmänna åsikt är eftersom det är individuellt i varje            
program, vilket också skola C poängterade. Den gemensamma nämnaren         
för skola A, B och C var upplevelsen att vid användning av e-böcker är              
det endast ett fåtal elever som kommer in till biblioteket för att låna den              
fysiska varianten istället för att använda den digitala som resterande i           
klassen gör. Om vi då jämför med skola D, E och F som tidigare nämnt               
var mer fokuserat på skönlitteratur när det kom till e-böcker var intresset            
mycket svalare. Alla tre skolbibliotekarier nämnde att de inte har mycket           
makt över läromedel, speciellt skola F vars gymnasiebibliotekarier inte         
alls hanterar läromedel. När det kommer till skönlitteraturen är det          
extremt sällan att en elev vill ha e-boken. Ljudböcker är mer populära i             
de fallen. Alla tre gymnasiebibliotekarier trodde dock att elevernas         
åsikter gällande e-läromedel skulle vara mer positiva men skola F          
nämner att eleverna på den skolan nästan alltid vill ha text i            
pappersform, även när det kommer till kurslitteratur, men vidhöll att de           
skulle vara positiva till interaktiva e-läromedel.  
  

8.3 Diskussion av resultat och analys 
Med dessa resultat kan vi se att det är en majoritet av de             
gymnasiebibliotek vi har intervjuat som har låg kunskap om vilka          
eventuella riktlinjer gällande e-medier de ska följa, vad dessa riktlinjer          
innebär om de har några, samt att det läggs relativt lite fokus på             
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e-böcker. Ingen av gymnasiebibliotekarierna som intervjuades trodde att        
elever är särskilt intresserade av e-böcker på grund av att det inte finns             
någon efterfrågan i större skala. Skola A, B och C pratade mycket om             
vad individen tycker och mycket om digitala läromedel. De menade          
dock att det inte är deras ansvar som gymnasiebibliotekarier att ta hand            
om läromedel. Skola D, E och F fokuserade mer på skönlitteraturen när            
det kom till e-böcker då detta är något de har makt över trots svagt              
intresse hos eleverna. Alla gymnasiebibliotekarier tog upp hur        
bekvämlighet och vana kan spela in i varför eleverna inte är intresserade            
eller varför vissa är mer intresserade än andra. Detta är även något som             
tas upp i tidigare forskning. Rothman (2017) fick fram i sin           
undersökning att eleverna var relativt öppna för att lära sig om ny media             
att läsa i men att på grund av vana och bekvämlighet var det en stor del                
av hennes kandidater i undersökningen som valde att gå tillbaka till           
fysiska böcker eller som valde att varva mellan läsplattan och fysiska           
böcker. En annan faktor för elevernas olika intresse för e-böcker kan           
vara det gymnasieprogram de studerar. Skola C nämnde under sin          
intervju att de som går teknikprogrammet är mer studiemotiverade och          
kan eventuellt vara mer benägna till att vilja ta till sig e-böcker. Det är              
dock något som inte ska vara hugget i sten då gymnasieprogrammet man            
läser när man är mellan 16-19 år inte nödvändigtvis ligger till grund för             
ens framtida sysselsättning. Studerar en elev på teknikprogrammet        
betyder det alltså inte att den eleven automatiskt föredrar digitala          
läromedel över fysiska läromedel. 
 
Skola F, skola C och skola A var tre skolor som under intervjuerna tog              
upp interaktiva e-böcker när det kom till e-böcker. De tyckte och trodde            
att en vanlig text på en dator inte skulle kunna behålla elevens fokus.             
Eleven skulle enligt dem föredra att vilja ha den fysiska boken i handen             
om den fick välja mellan att läsa samma text på en skärm eller kunna              
bläddra i den fysiska boken. Dobler (2015) skriver just om detta i hennes             
undersökning som presenterats tidigare i uppsatsen under tidigare        
forskning. Hon berättar i sin artikel om hur hennes studenter hade           
varierande reaktioner och resultat när de skulle använda sig av den           
interaktiva e-boken som hon hade tilldelat eleverna som kurslitteratur.         
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Det var fortfarande en mängd studenter som inte kände sig bekväma och            
att de kunde koncentrera sig lika mycket och bra när de använde sig av              
e-boken men majoriteten kände att de gillade att använda den interaktiva           
e-boken. Denna tidigare forskning stämmer överens med       
förhoppningarna dessa tre skolbibliotekarier hade om interaktiva       
e-böcker som kurslitteratur och kan kanske vara något som appliceras          
mer och mer i skolor i framtiden. Detta visar sig även i            
undersökningarna av Acedo & Leverkus (2014) och McVicker (2017). I          
dessa artiklar har e-boken varit i centrum oavsett om det har varit i             
negativa eller positiva synvinklar. McVicker (2017) diskuterade       
visserligen hur synen på e-böcker var hos yngre barn i grundskolor i            
USA men det går enligt vår mening att adaptera dessa resultat som vi             
fått genom våra intervjuer. Dessa barn visar att trots att de är benägna att              
tycka om digitala hjälpmedel mer än äldre barn finns det en relativt stor             
del som vill använda sig av “den gamla skolan”, det vill säga den fysiska              
boken. Individualismen är något som poängterades starkt på skola A, B           
och C men endast till att det handlar om bekvämlighet och preferenser            
vid inlärning. Det som är intressant är hur Bucklands (1991)          
informationsteori berör e-boken på det sätt att denne inte är mer           
etablerad idag än vad man skulle kunna tro. Dessa barriärer ger e-boken            
stämpeln som ett misslyckat projekt som ett fåtal människor vill ge upp.            
E-boken har alltså inte lyckats etablera sig som den nya litteraturen så            
som man ville tro vid dess start.  
 
En annan viktig upptäckt i vår undersökning och i de forskningsartiklar           
som tidigare nämnts är att riktlinjer kring e-böckerna inte är något som            
blir av största fokus. Det som istället har skett är att forskningsfrågor har             
fokuserat på e-boken som hjälpande eller stjälpande resurs istället för          
riktlinjer som berör e-boken. Det är tråkigt att det inte finns mycket            
forskning kring riktlinjer till gymnasiebibliotek och e-medier då det är          
något som borde vara mer aktivt i vår allt mer digitaliserade värld. 
 

8.4 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 
Det finns alltid en möjlighet att svaren inte är helt tillförlitliga. Främst            
för att denna undersökning är minimal men också eftersom en del av            
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respondenterna var osäkra till hur de skulle svara på våra intervjufrågor.           
Det tror vi kan ha att göra med att de inte har, trots sin yrkesprofession,               
exponerats för användningen av riktlinjer för e-böcker till den grad att           
det känns naturligt. Det gör att deras kunskap de förmedlade till oss inte             
upplevs som expertis. Detta tyder på att gymnasiebibliotekarierna kan         
behöva mer utbildning, vilket även IFLA menar i IFLA School Library           
Guidelines 2nd edition (2015). Frånvaron av användning av riktlinjerna         
kan i detta fall ha minskat kunskapen och intresset att hålla sig            
uppdaterad kring de riktlinjer Sverige vill att gymnasiebiblioteken ska         
utgå efter.  
 

8.5 Förslag till vidare forskning 
Framtida forskning skulle kunna börja inkludera gymnasieskolor på        
samma plan som den tidigare har inkluderat grundskolor och universitet.          
Annan fortsatt forskning skulle också kunna vara att fokusera på vilken           
effekt e-medier såsom e-böcker faktiskt har på undervisning av         
gymnasieelever. Även forskning gällande hur man skulle kunna göra         
e-medier mer tillgängliga för gymnasieskolorna skulle kunna göras då         
den ekonomiska biten är ett stort hinder för många gymnasieskolor när           
det kommer till att försöka lägga till e-medier i deras samlingar. Utifrån            
den tidigare forskning vi presenterat (se punkt 4) kan vi konstatera att            
fortsatt forskning även kan inkludera vidare undersökningar kring barns         
preferenser gällande digitala och fysiska böcker, såväl i skolan som i           
hemmet. Det som skulle vara intressant är att undersöka detta i alla            
åldrar och olika typer av skolor. 
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9. Slutsats  
Det vi är ute efter i detta stycket är att komma fram till frågan; har vår                
undersökning svarat på våra frågeställningar och löste vi        
problemformuleringarna? Vår första frågeställning som går att väva        
samman med en av våra problemformuleringar var “Hur tydliga är          
riktlinjerna för digitala resurser på gymnasiebibliotek?” och detta tycker         
vi har blivit besvarat någorlunda klart i vår undersökning. Vi kan           
konstatera det inte finns särskilt tydliga riktlinjer gällande digitala         
resurser och e-medier på gymnasiebibliotek. Många skolor vi        
intervjuade hade handlingsplaner och medieplaner via kommun eller        
stad men i dessa nämndes inte e-medier och e-böcker i större           
utsträckning eller överhuvudtaget. Detta tycker vi är något som måste          
arbetas fram då vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och          
gymnasiebiblioteken måste anpassa sig för att inte bli lämnade kvar. På           
grund av att det inte verkar finnas tydliga riktlinjer gällande e-medier har            
skolorna därmed inga sådana att följa, vilket relaterar till vår andra           
frågeställning, nämligen “Hur används riktlinjer gällande e-medier?”.       
Det som några av respondenterna istället följde var antingen ett slags           
behovssystem eller så hänvisade de helt enkelt eleverna som vill          
använda sig av e-böcker till det lokala stadsbiblioteket.  
 
Det sistnämnda leder till vår tredje frågeställning om hur riktlinjerna          
kring e-medier faktiskt används i praktiken. Eftersom det inte finns          
tydliga riktlinjer kring e-medier används inte någon riktlinje        
överhuvudtaget. Det som är intressant är hur respondenterna istället         
poängterade att de använder andra typer av direktiv utöver         
bibliotekslagen och skollagen som berör e-medier, men inget som kan          
beskrivas eller tituleras som riktlinjer. Även här är det tidigare exemplet           
på hur det finns en policy i skola C, A, och B att hänvisa eleverna till                
stadsbiblioteket vid lån av skönlitterära e-böcker relevant. 
 
Gymnasiebibliotekens syn på e-medier och specifikt e-böcker var        
relativt olika och varierande. Skola D, E och F var mer positiva än skola              
A, B och C men det måste också nämnas att skola D, E och F svarade på                 
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många av frågorna i intervjun utifrån ett skönlitterärt perspektiv och          
skola A, B och C svarade med fokus på läromedel och kurslitteratur. Det             
som går att sammanställa är att gymnasieskolorna inte kan eller vill ha            
en positiv syn på e-boken på grund av svalt intresse från eleverna.            
Eftersom intresset är på den nivån hanterade gymnasiebiblioteken det         
genom att agera neutralt och inte aktivt arbeta för att e-böcker ska            
tillhöra dess samlingar.  
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Sammanfattning  
Denna uppsats skrevs i syftet att undersöka hur det ser ut med riktlinjer             
för e-böcker i de svenska gymnasiebiblioteken. Idén till undersökningen         
föddes när vi först intresserade oss för hur det såg ut gällande digitala             
resurser på skolbibliotek och vad som måste finnas enligt potentiella          
riktlinjer. Undersökningens problemformuleringar var bristen på tydliga       
allmänna riktlinjer gällande e-medier på gymnasiebibliotek och den        
stora bristen på forskning om gymnasiebibliotek men även att personal          
på gymnasiebibliotek inte visat intresserade för e-böcker som e-medier.         
Syftet med undersökningen var att undersöka om det faktiskt finns          
tydliga riktlinjer gällande e-medier för gymnasiebibliotek som       
allmänheten kanske inte känner till, samt ifall de potentiella riktlinjerna          
följs och hur gymnasiebibliotek ser på e-medier i deras bibliotek. Våra           
frågeställningar var “Hur tydliga är riktlinjerna för digitala resurser på          
gymnasiebibliotek?”, “Hur används riktlinjer gällande e-medier?” och       
“Hur ser gymnasiebibliotekarier på e-medier som en resurs på deras          
gymnasiebibliotek?”. 
 
I undersökningen har vi använt oss av Michael Bucklands         
tillgänglighetsteori från boken Information and Information Systems       
(1991). I sin teori utgår Buckland från sex olika barriärer; identifikation,           
tillgänglighet, kostnad för användaren, kostnad för tillhandahållande,       
förståelse och kognitiv tillgång, och godtagbarhet. I undersökningen        
använder vi oss av semistrukturella intervjuer som bokades via telefon          
och mejl. Vi begränsade oss till sex intervjuer på grund av tidsbrist och             
svalt intresse från potentiella respondenter. Materialet vi använt oss av är           
artiklar som undersöker e-böcker i skolmiljöer. Tyvärr hittade vi endast          
en svensk källa som vi ansåg vara relevant för vår undersökning, därför            
är resterande källor tagna från USA. Detta eftersom det inte fanns           
mycket tidigare forskning i Sverige om det ämne vi valt att undersöka. 
 
Resultatet från vår undersökning visade att det ser väldigt olika ut på            
varje gymnasieskola men att det finns en gemensam nämnare skolorna          
sinsemellan. Den gemensamma nämnaren var att eftersom       
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gymnasieskolorna inte har e-böcker i sitt sortiment så följer de inte           
någon riktlinje för dem. Det som dock noterades var att de inte har             
skönlitterära e-böcker men det förekommer digital facklitteratur inom        
vissa ämnen. Det vi analyserat baserat på undersökningens resultat visar 
att det är riktlinjerna och varje gymnasiebibliotek som avgör elevernas          
behov, vilket känns som ett naturligt val. Eftersom riktlinjerna inte finns           
har varje gymnasiebibliotek fokuserat på vad de tror är nödvändigt för           
elevernas utbildning. Vi har tolkat detta som att e-boken inte är ett behov             
och definitivt inte tillräckligt positivt etablerad ännu för att vara          
övertygande som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi kunde utifrån vår         
slutsats svara på våra frågeställningar där det konstaterades att det inte           
finns tydliga riktlinjer för något av respondenternas gymnasiebibliotek        
och att det istället används ett behovsanpassat arbetssätt när det kommer           
till inköp till samlingen, vilket på varje skola skedde på olika sätt            
beroende på vad för typ av gymnasieskola det är och vad för            
gymnasieprogram eleverna studerar. Majoriteten av     
gymnasiebiblioteken är trots avsaknaden av e-böcker positivt inställda        
till en framtid där e-böckerna finns integrerade med den fysiska          
samlingen men att det kommer kräva en ändring i de riktlinjer som finns             
från både kommun och högre ämbeten för att det ska bli verklighet.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

● Innan vi börjar, är det någon funderingar du har? 
● Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
● Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie på denna skola? 

 
Har ni e-medier?  

- Om nej, förklara varför. 
- Om ja, vilka e-medier har ni? 

 
Riktlinjer 

1. Har ni riktlinjer för ert bibliotek, nämner de e-medier och är de specifikt             
för ert gymnasiebibliotek? 

2. Anser ni att riktlinjerna kring bibliotekets samling är bra för ert           
bibliotek? 

3. Tycker ni att riktlinjer är något som behövs gällande främst den digitala            
samlingen? 

4. Vems ansvar anser du att det är för att e-medier ska tas in i              
gymnasiebiblioteken? Bibliotekarien, rektorn eller annan? 

 
Kostnader och tillgång: 

1. Tror du ni skulle ha en bra plattform för e-medier om ni hade det i er                
samling? 

2. Anser ni att ett skolbibliotek på gymnasienivå ska ha e-medier i sin            
samling? 

3. Tror ni det är värt att satsa på e-medier trots höga kostnader? 
4. Tycker ni att det borde vara upp till kommunen eller skolan själv att             

finansiera e-böcker till skolbibliotek? 
 
Fokus på eleverna: 

1. Tror ni det skulle underlätta för eleverna i deras studier om det fanns             
e-medier som stöd till deras uppgifter? T.ex. kursböcker som e-böcker? 
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2. Tror du e-medier skulle minska tiden elever behöver för att hitta de            
källor de behöver? 

3. Vad tror ni eleverna skulle tycka om att använda e-medier? 
4. Anser du att gymnasiebiblioteken ska förbereda eleverna att använda         

e-böcker eftersom det ofta används på universitetsutbildningar idag? 
 
Avslutningsvis  

- Är det något du vill tillägga, förtydliga eller liknande? 
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Konfidentialitetsavtal 
 

● Detta avtal hänvisar till att det som sägs under intervjun kommer endast            
att användas av intervjuaren till dennes kandidatuppsats som empiriskt         
material.  

● Intervjun kommer att spelas in med respondenternas tillåtelse via         
intervjuarens telefon och sparas som ljudfil hos intervjuaren. Ljudfilen         
hålls privat hos intervjuaren.  

● De som kan få ta del av informationen från intervjun är intervjuaren,            
opponenter, handledare och examinator i form av kandidatuppsatsen. 

● Uppsatsen kommer vid godkänt betyg att publiceras i portalen DiVA.  
● Respondenten har innan och under intervjun rätt till att fråga intervjuaren           

om arbetet. Respondenten har rätt att ändra sig kring sitt deltagande utan            
negativa följder.  

● Det som sägs under intervjun är respondentens egna erfarenheter och  
kommer att behandlas som sådant. 

● Underskrivet avtal bevisar att respondent och intervjuare enats om         
avtalets villkor och samtycker till intervjun. 

 
Underskrift respondent & skola                        Namnförtydligande respondent 
 
__________________________                       _________________________ 
 
 
Underskrift intervjuare                                      Namnförtydligande intervjuare 
 
__________________________                        __________________________ 
 
 
Datum och stad 
 
_____________________________ 
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