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Abstract: 

 

The ever-evolving information technology gives users more opportunities, but also put higher 

demands on them. The digital agenda of the state and society clarifies the objectives and 

effects academic libraries’ development. E-books influence the development of 

organizational, economic, legal and political perspectives. 

 

At the University Library in Gävle work is ongoing. The process is controlled by the 

acquisition policy which makes it clear that e-books should be purchased if possible. By 

offering e-books including textbooks it expands the availability for student demands. It is one 

of University Libraries fundamental tasks. 

 

The curiosity about how this work is received by students is the purpose of this thesis and 

addresses the questions concerning what affects students' acceptance, perception, attitude and 

usage of e-books in studies at the University of Gävle? 

 

Through an online questionnaire based on a theoretical foundation developed to be used in 

tests of new information technology, Technology Acceptance Model, students' perceptions of 

e-books is mapped. Important variables are perceived usefulness and perceived ease of use 

which influence the attitude, the intention to use and actual use. 

 

The thesis concluded that students accept e-books as a supplement to printed books. The 

factor students’ value as most important is availability and that it is easy to find. The main 

goal of students' reading is to gain access to required literature of the course and perceived 

usefulness of e-books is primarily to its being available which affects studying and learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: E-book, Technology Acceptance Model, user acceptance, ease of use, perceived 

usefulness  



 

 

  

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 4 
1.2 Problemformulering ..................................................................................................... 5 
1.3 Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 5 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 6 

1.5 Litteratursökning .......................................................................................................... 6 
1.6 Lärande ......................................................................................................................... 6 
1.7 Elektroniska böcker ...................................................................................................... 7 
1.8 Elektroniska böcker vid Högskolan i Gävle ................................................................. 8 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................ 10 

3. Teori ..................................................................................................................................... 14 

3.1 TAM - Technology Acceptance Model...................................................................... 14 
4. Metod ................................................................................................................................... 16 

4.1 Val av metod .............................................................................................................. 16 
4.2 Urval ........................................................................................................................... 16 
4.3 Bortfall ....................................................................................................................... 16 
4.4 Genomförande ............................................................................................................ 17 

4.5 Enkätkonstruktion ...................................................................................................... 17 
4.6 Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 18 

4.7 Metodreflektion .......................................................................................................... 18 
5 Resultat .................................................................................................................................. 19 

5.1 Vilka är studenterna? .................................................................................................. 19 

5.2 Hur värderar studenterna faktorer som påverkar användning av e-bok? ................... 19 

5.2 Studenternas uppfattning om e-bokens nytta i studierna. .......................................... 21 
5.3 Vilka vanor har studenterna kring e-boksanvändning? .............................................. 21 
5.4 Hur påverkar erfarenhet studentens uppfattning om e-bokens användbarhet? .......... 23 

5.5 Hur påverkar studentens erfarenhet uppfattningar om e-bokens betydelse på lärande?

 .......................................................................................................................................... 24 

5.6 Hur påverkar erfarenheter studenternas attityd till e-boken? ..................................... 24 
5.7 Slutsatser utifrån enkätresultatet ................................................................................ 25 

6 Analys och diskussion ........................................................................................................... 26 

6.1 Studenternas användande av e-bok. ........................................................................... 26 
6.2 Studenternas uppfattning om e-bokens användbarhet ................................................ 27 

6.3 Studenternas uppfattning om nytta av e-boken .......................................................... 27 
6.4 Studenternas attityd till e-boken ................................................................................. 28 

6.5 Sammanfattande svar utifrån undersökningens frågeställningar ............................... 29 
6.5.1 Hur använder studenterna vid Högskolan i Gävle e-boken? ................................... 29 

6.5.2 Vilken attityd har studenterna vid Högskolan i Gävle till e-boken? ....................... 29 
6.5.3 Hur uppfattar studenterna vid Högskolan i Gävle värdet av e-boken? ................... 29 
6.5.4 Hur ser studenternas acceptans av e-boken ut? ....................................................... 30 
6.6 Sammanfattande slutdiskussion ................................................................................. 30 
6.7 Förslag på fortsatt forskning ...................................................................................... 31 

Sammanfattning 
Referenser 
Bilaga 1 Enkät till studenter, inklusive missivbrev 
 



 

3 

 

 

1 Inledning  
I ett samhälle där informationsteknologin kontinuerligt utvecklas ställs människor ofta inför 

nya möjligheter och ställningstaganden. När nya tekniska möjligheter utvecklas tvingas ibland 

människan till att acceptera det nya. Andra gånger finns möjlighet för människan att själv ta 

ställning till att använda eller inte använda. Hur vi tar till oss det nya kan bero på flera olika 

faktorer. I Genus, medier och masskultur beskrivs hur det genom internet har skapats 

möjligheter att söka och använda litteratur och databaser dygnet runt. Många medieforskare 

konstaterar att det är väldigt individuellt hur människan förhåller sig till de medier som 

konsumeras. Två faktorer som anses vara viktiga är ålder och utbildningsnivå. (Fagerström & 

Nilson 2008, s. 36f).  

 

Hur människan förhåller sig till nya medier handlar om acceptans. Accepterar människan den 

nya tekniken? En balansgång mellan att prova allt, att kritiskt granska och att vägra prova 

någonting pågår inom människan varje dag i möten med det ständiga flödet av nya sociala 

medier, informationsteknik och andra artefakter. I det starka flödet är det viktigt att 

människan balanserar och tar ställning för att inte översköljas av mängden men heller inte 

hamna utanför det digitala samhället. Intressant i dessa ställningstaganden är de många 

faktorer som påverkar både för och emot och vad som skapar acceptans.  

 

Inom de akademiska biblioteken pågår ett ständigt arbete med att erbjuda litteratur till 

studenterna. Tillgängliggörandet är en viktig faktor och kan uppfyllas på flera olika sätt, 

exempelvis erbjuds idag parallellt med de tryckta böckerna också elektroniska böcker (e-

böcker). På Högskolan i Gävle bedrivs ett medvetet arbete med att erbjuda kursböcker i 

elektronisk form i så stor utsträckning som möjligt. En anledning är möjligheten till ett utökat 

tillgängliggörande vilket erbjuds då e-boken kan läsas av flera samtidigt och är oberoende av 

en fysisk geografisk plats.  I de fallen det är möjligt ersätts referensexemplaren av den 

elektroniska upplagan vilket också frigör ett extra tryckt exemplar för utlåning i de fall där ett 

tryckt referensexemplar redan funnits i beståndet. Detta skapar i förlängningen också ökad 

tillgänglighet av tryckta exemplar. 

 

Hur ställer sig då studenterna till dessa tekniska möjligheter? Med vilken attityd möter 

studenterna e-böckerna? Vad påverkar studenternas attityd och acceptans av e-böcker? Att 

teknikens utveckling påverkar människor rent generellt genom den ständiga balansgången 

som ställningstagande kräver är en sak, men hur påverkar det studenterna i sitt lärande under 

utbildning? Detta är frågor jag blir intresserad av dels under min egen distansutbildning, men 

också i mitt arbete i mötet med studenterna vid högskolebiblioteket. I denna uppsats får jag 

chansen att undersöka frågorna och att skapa en bild av hur studenternas uppfattningar 

överensstämmer med högskolebibliotekets intentioner.  

 

Vi står inför en spännande framtid. Det gamla möter det nya, men som någon klok person ska 

ha sagt: Vi slutade inte bygga trappor för att hissen uppfanns! 
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1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har informationsteknologin tagit ett fastare grepp om medborgarnas 

vardag, oavsett om vi väljer det själva eller om myndigheter eller organisationer tvingar oss 

till detta. E-delegationen beskriver grunderna inför offentlig förvaltnings utveckling inom IT. 

Grundläggande mål är enkelhet och tillgänglighet. ”Så enkelt som möjlig för så många som 

möjligt” (Sverige E-delegationen 2010, s.9). Genom detta mål ska medborgare få tillgång till 

IT-baserade tjänster, något som uppskattas av vissa men inte av andra. Detta ställer andra krav 

på medborgaren än vad som gjorts tidigare. Medborgare accepterar de nya tjänsterna i olika 

utsträckning vilket medför förändringar och ett stort utvecklingsarbete kring vilka faktorer 

som är viktiga.  

 

Att detta är viktigt även inom de akademiska biblioteken beskrivs när Näringsdepartementet i 

IT i människans tjänst: en digital agenda för Sverige beskrivit ett av målen som ligger till 

grund för hur IT ska användas i Sverige, vilket också beskriver vikten av digitala verktyg. ”I 

forskningsverksamhet och innovationsprocesser ska digital information och digitala verktyg 

användas i ökad utsträckning” (IT i människans tjänst: en digital agenda för Sverige 2011, 

s.10). Digital information och digitala verktyg är idag viktiga beståndsdelar i verksamheten 

inom de akademiska biblioteken där både forskare och studenter agerar. Hur studenter och 

forskare tar till sig och accepterar de digitala verktygen och informationen är olika beroende 

på kontext.  

 

Fred D Davis har skapat en teori som förklaras i en modell, Technology Acceptance Model, 

för att undersöka vad som påverkar acceptans av nya tekniska lösningar. Utifrån de faktiska 

upplevelserna har Davis konstaterat att den verkliga användningen och den slutliga 

acceptansen av den nya tekniken bygger på den upplevda nyttan och den upplevda 

användbarheten som påverkar intentionen att använda och slutligen också fullt ut acceptera 

den (Davis 1986).  

 

I en tid där teknikens möjligheter skapar nya möjligheter skapas också nya behov vilket i sin 

tur utvecklar nya beteenden. Acceptansen av e-boken kan ses ur flera synvinklar där 

användningen och nya beteenden är grundläggande. Hur e-boken paketeras och erbjuds till 

användare är också viktiga faktorer. Acceptansen och användningen påverkar även 

bibliotekens övergripande utvecklings- och medieplanering.  

 

E-boken förändrar förutsättningarna genom att till viss del mer likna prenumerationer än 

inköp. Mick O´Leary påvisar att studenter idag väljer delar ur ett större utbud, men utan 

önskan om att köpa böcker (When did (E)-books become Serials? 2009, s. 130). Detta 

påverkar även bibliotekens arbete och kostnader för att förmedla litteraturen oavsett format.   

 

Erin Dorris Cassidy, Michelle Martinez och Lisa Shen har studerat hur forskare och studenter 

uppfattar och använder e-böcker. I undersökningen framkom att även om e-boken inte 

används uppskattas ändå det digitala formatet men att medvetenheten kring tillgängligheten 

och funktionerna runt e-boksanvändningen är låg. Denna slutsats bör bibliotekarier använda i 

sina utvecklingsplaner för e-boksanvändning anser de i studien (Cassidy, Martinez & Shen 

2012).    

 

Michael Grosch (2012) har studerat vilka medier som är accepterade av studenter vid högre 

utbildningar och vilka som inte accepteras. I studien klargör Grosch att det är viktigt att de 

akademiska biblioteken för att erbjuda studenterna de bästa möjligheterna uppmärksammar 
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studenternas förändrade mediemiljö. Informationen kan sedan användas för att utveckla de 

egna medie- och IT- strategierna (Grosch 2012, s. 474). 

 

 

Vid Högskolebiblioteket i Gävle pågår ett kontinuerligt medvetet arbete med att utveckla det 

digitala beståndet i form av elektroniska böcker och tidskrifter vilket tydliggjorts i den 

gällande mediestrategin. Jag vill i denna undersökning likt Grosch studera hur de e-böcker 

som tillgängliggörs via högskolebiblioteket accepteras av studenterna. Vad prioriteras i valet 

mellan den tryckta och den elektroniska boken? Genom att använda Davis teoretiska modell 

TAM skapas en grundläggande struktur i undersökningen som visar hur studenternas 

acceptans och användning av e-böckerna upplevs av studenterna själva.       

 

1.2 Problemformulering 

Idag framhåller myndigheter och organisationer vikten av att tillgängliggöra via och anpassa 

sig till den nya tekniken. Informationsteknologins framväxt har skapat nya möjligheter för 

samhället att få ut och få medborgaren att hitta mängder av information. Detta ständiga flöde 

av information är inte minst intressant inom den akademiska världen där forskningen till stor 

del handlar om informationssökning. 

  

E-boken har skapat nya möjligheter för biblioteken att nå ut till användare med nytt format, 

något som både ger fördelar och nackdelar. Bland annat diskuteras ekonomiska och 

miljömässiga argument parallellt med upphovsrättsfrågor och tillgänglighet. Denna diskussion 

når även in i de akademiska biblioteken med andra användargrupper än folkbiblioteken. 

Studenter, lärare och forskare har olika infallsvinklar i sitt sökande och användande av den 

litteratur som ingår i högskolebibliotekens samlingar. Omfattande samarbeten och 

förhandlingar för att skapa de bästa förutsättningarna för högskolebiblioteken och deras 

användare pågår ständigt och förutsättningarna förändras kontinuerligt.  

 

E-böcker och informationsteknologiska verktyg finns tillgänglig för studenterna för att 

förbättra deras möjligheter till lärande och utbildning. Frågor uppkommer kring hur 

studenternas acceptans av e-boken utvecklats, hur studenterna ser på användande och vad som 

påverkar attityden.  Studenternas acceptans av informationsteknologi och e-böcker är en 

viktig parameter för högskolebibliotekens omfattande arbete med tillgängliggörande och 

utifrån det är detta intressant att undersöka närmare.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen görs i syfte att studera hur studenter vid Högskolan i Gävle uppfattar och 

använder e-böcker i sina studier. Antalet tillgängliga e-böcker vid högskolans bibliotek ökar 

kontinuerligt. Användande av e-böcker bygger på studenternas erfarenheter, attityder och 

accepterande av ett annat format än den traditionella fysiska boken. I den här studien sker en 

kartläggning av hur studenterna uppfattar nytta och användarvänlighet med e-boken i sina 

studier för att undersöka studenternas accepterande av digitala informationstekniker i form av 

e-böcker utifrån Technology Acceptance Model (TAM).  
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För att undersöka studenternas accepterande av e-boken i sina studier eftersöks svar på 

följande frågeställningar: 

 Hur använder studenterna vid Högskolan i Gävle e-boken? 

 Vilken attityd har studenterna vid Högskolan i Gävle till e-boken?  

 Hur uppfattar studenterna vid Högskolan i Gävle värdet av e-boken? 

 Hur ser studenternas acceptans av e-boken ut? 

1.4 Avgränsningar 

Avsikten i undersökningen är att avgränsa studierna till de e-böcker som tillgängliggörs via 

Högskolebiblioteket i Gävle. Övrigt användande av databaser och vetenskapliga artiklar 

omfattas inte av studien.  

 

I undersökningen används begreppet Högskolebiblioteket då biblioteket vid Högskolan i 

Gävle avses, om inte annat anges.  

1.5 Litteratursökning 

Litteraturen som ligger till grund för denna undersökning har inledningsvis hämtats genom en 

ämnesövergripande sökmotor, Onesearch. Sökorden ”e-book” och ”students” gav ett 

sökresultat med ett flertal undersökningar i vilka Technology Acceptance Model (TAM) 

uppmärksammades vilket gav ytterligare sökord. Genom den så kallade snöbollsmetoden har 

fler artiklar och undersökningar tillkommit via olika databaser. Utifrån ofta återkommande 

referenser har en översikt skapats för att konstatera vilka forskare som har haft stor inverkan 

på utvecklingen inom teorier kring användarbeteende och acceptans.  

 

Utöver denna informationssökning finns den i utbildningen använda kurslitteraturen, samt 

grundläggande styrdokument och råd främst utgivna av EU, Svenska staten och Kungliga 

biblioteket som bakgrundsmaterial.  

1.6 Lärande 

Studenternas mål med studierna är att lära sig, att bygga upp en kunskapsbas och att utbilda 

sig. Ur ett sociokulturellt perspektiv använder sig studenterna av olika verktyg, artefakter, för 

att lära och utvecklas under utbildningen. I den här undersökningen är den artefakt som står i 

fokus e-boken. En artefakt som i denna studie ska verka för att upplevas ge nytta i studierna 

kopplat mot lärande. Ett samband ställs utifrån hur den upplevda nyttan med e-boken kopplas 

till lärande utifrån TAM då just den upplevda nyttan ses som en central variabel för 

användande och acceptans av den aktuella tekniken. 

 

Roger Säljö beskriver hur tekniken samverkar med människan. ”De är inte delar av våra 

kroppar eller intellekt. Men om vi försöker förstå tänkande, begreppsanvändning och lärande 

som delar av mänskliga verksamheter (snarare än som något i sig), ser vi omedelbart att vårt 

agerande i de flesta fall är intimt sammanflätade med olika former av redskap” (Säljö 2010, s. 

74). Säljö beskriver också hur tänkandet inte finns enbart i användarens huvud, men heller 

inte enbart i tekniken. ”Om vi ska förstå hur människor använder kognitiva resurser, hur de lär 

och bemästrar situationer, kan vi inte bortse från att vi fungerar i samspel med artefakter, att 

vi hanterar situationer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap” (Säljö 2010, s. 

76).  

 

Säljö använder begreppet mediering. ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess 
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intellektuella och fysiska redskap” (Säljö 2010, s. 81). Säljö menar också att lärande i det 

moderna samhället handlar till stor del ”om att utnyttja de kognitiva resurser som finns 

införlivade i artefakter som information, procedurer och rutiner” (2010, s. 82).   

Ference Marton och Shirley Booth har undersökt hur studenter uppfattar lärande. ”Svaret 

ligger i insikten att människor som ger sig in på att lära sig saker, har olika sätt att se på eller 

förstå det de gör” (Marton & Booth 2000, s. 60). I undersökningen av Marton och Booth  

grupperades sex olika övergripande syner på lärande där fokus antingen ligger på att lärande 

handlar om att återge eller om att söka mening. Tre synsätt som handlar om att återge ser 

lärande som att utöka sin kunskap, memorera och återge eller att tillämpa. De tre synsätten 

som fokuserar på att söka en mening ser lärande som att förstå, se på annat sätt eller att 

förändras som människa (Marton & Booth 2000, s.61).  Att det finns skillnader i hur olika 

studenter söker och använder information i sitt lärande styrks även av Ola Pilerot som i en 

studie konstaterat att olika discipliner inom akademiska organisationer har olika värderingar 

och synsätt. Informationskompetensen kan enligt Pilerot ses som en ”socialt och kulturellt 

formad praktik” (Pilerot 2009, s.111).  I dessa praktiker används olika artefakter på olika sätt 

och skapar då mening vilket i denna undersökning jämställs med den upplevda nyttan.  

 

Utifrån detta resonemang konstateras att studenternas syn på lärande kan skilja sig åt inte bara 

utifrån de olika individerna utan även utifrån olika program och ämnen som studeras 

Beroende på hur studenterna som svarat på den aktuella enkäten i denna undersökning ser på 

sitt lärande kan upplevelsen av hur e-boken anses nyttig i studierna påverka enkätresultatet.  

 

1.7 Elektroniska böcker 

I denna undersökning tolkas begreppet e-bok i enlighet med Nationalencyklopedins ”e-

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

utrustning”(Helmersson 2013). Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening 

förtydligar detta genom att likna e-boken med den tryckta boken genom att tydliggöra 

likheten i läsningsförfarande där understrykningar, bokmärken och kommentarer möjliggörs 

(Kungliga biblioteket & Svensk biblioteksförening 2011, s. 6).  

 

Möjligheterna att läsa e-böcker på olika sätt och med olika utrustning gör att 

begreppstolkningar som placerar utrustningen i fokus avvisas. I undersökningen finns boken i 

fokus, och e-boken är ett format som erbjuds läsaren, här studenten. Den tekniska 

utvecklingen har kommit att göra andra tolkningar ointressanta utifrån undersökningens syfte. 

  

På 1970-talet ställde sig många frågan om färgteven verkligen var nödvändig. På 1990-talet 

ifrågasattes nyttan med internet. Idag finns många frågor kring nyttan med den elektroniska 

boken. Det finns de som hävdar att det blir den tryckta bokens död, samtidigt som andra ser e-

boken som en tillfällig fluga. Tekniken finns idag i en tid där teknikutvecklingen går snabbt 

men där samhällets övriga krav och förutsättningar inte alltid går hand i hand med den. På 

samma sätt som när biblioteken startade sin utlåning av tryckta böcker ställer sig författare 

och utgivare frågor kring kostnader och intäkter. I Bokutredningen 1952 undersöktes 

förutsättningarna och författares, utgivares och bibliotekens rättigheter, ersättningar och 

möjligheter reglerades (SOU 1952:23). Idag har förutsättningarna förändrats och spelreglerna 

ändrats. Förhandlingar pågår i en tid där aktörerna på marknaden ständigt blir fler och 

öppenheten skapar möjligheter som ger nya ekonomiska, juridiska och politiska 

konsekvenser.  
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Geoffrey Nunberg påpekar redan 1998 hur den elektroniska bokens utveckling skulle komma 

att påverka de institutioner i vilka boken existerar. Nunberg påpekar att vi inte bara kan se e-

boken som artefakt utan också se hur den påverkar i större utsträckning (Nunberg 1998, s. 

267). Nunberg beskriver hur 2000-talets datorer skulle bli så mycket bättre att den trycka 

bokens självklara plats skulle förändras men att det inte bara handlar om teknik utan även 

beror på hur vi lär oss hantera den.  

 

Hanteringen av e-böcker skiljer sig ifrån den tryckta boken genom att det kräver hjälpmedel 

som dator, smartphone eller läsplatta, utöver detta finns olika typer av läsprogram med 

skiftande användarvänlighet som påverkar upplevelsen av läsningen. Hur e-böckerna sedan 

finns tillgängliga för läsaren, här studenterna, beror sedan på avtalet mellan leverantörerna 

och Högskolebiblioteket. Beroende på hur avtalet ser ut kan e-böckerna finnas tillgängliga för 

studenter på olika vis. Viss del kan laddas ner eller läsas online på skärmen, andra finns 

tillgängliga för alla fritt på nätet. Avtalen skiljer sig åt i hur länge man kan låna ner e-boken, 

ofta 1-3 dagar, men också i vilken omfattning det går att skriva ut. När det gäller 

utskriftsmöjligheter erbjuder vissa leverantörer procentuell del och andra visst sidantal. Vissa 

avtal medger endast en läsare i taget, andra inte. Till stor del beror dessa skillnader på att det 

idag inte finns ett specifikt regelverk för e-böcker rörande rättigheter och skyldigheter för 

bibliotek, förläggare och författare likt de som arbetades fram i Bokutredningen 1952. 

 

Kungliga biblioteket gjorde 2011 i samarbete med Svenska biblioteksföreningen en e-

boksutredning vars slutsats är att det kommer att krävas både ekonomiska och organisatoriska 

omstruktureringar för att klara av det digitala tillsammans med det fysiska beståndet. Ett 

arbete som fortgår.  

 

I Rekommendationer Fjärrlån skriver Kungliga biblioteket också att digitala former bör 

prioriteras och att ny teknik ska användas i stor utsträckning dels på grund av en 

kvalitetshöjning av fjärrlånen dels med hänsyn till miljön (Kungliga biblioteket 

Rekommendationer Fjärrlån 2013c). Ur miljöaspekten är e-boken därför att föredra då 

transporter och materialåtgång minimeras.  

1.8 Elektroniska böcker vid Högskolan i Gävle 

Vid Högskolan i Gävle har biblioteket utarbetat en förvärvspolicy vilken också omfattar de 

elektroniska samlingarna. Förutom att klargöra att allt material ska genomgå en 

kvalitetsbedömning tydliggörs också att Högskolebiblioteket ska köpa in elektroniska 

utgåvor, det vill säga e-böcker, ”i stor utsträckning”(Högskolan i Gävle 2011). Inköp av e-

böcker sker dels via Bibsam, konsortier via Kungliga biblioteket, och dels som enskilt 

bibliotek enligt ramavtal. 

 

Högskolebiblioteket har för avsikt att ha två exemplar av all kurslitteratur. Ett exemplar för 

utlån och ett exemplar för läsning i biblioteket, ett så kallat referensexemplar. I de fall en titel 

finns som e-bok ersätter detta referensexemplaret och det tryckta exemplaret finns tillgängligt 

för utlån. All kurslitteratur finns i Higgins, högskolebibliotekets egen katalog, oavsett tryckt 

bok eller e-bok. Fördelen med detta är att referensexemplaret blir tillgängligt för fler studenter 

samtidigt. Studenten kan också få tillgång till referensexemplaret hemifrån. Detta möjliggörs 

till stor del då Högskolebiblioteket eftersträvar campuslicenser för databaserna. Genom 

campuslicenserna har alla behöriga tillgänglighet både inom högskolan och med hjälp av 

proxyservern möjliggörs även inloggning hemifrån. För ökad tillgänglighet undviker 

Högskolebiblioteket att köpa e-böcker som inte kan läsas av flera samtidigt. Istället köps visst 

antal credits som ger visst antal nedladdningar. Beroende på hur populära olika titlar är räcker 
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dessa credits olika länge. I vissa fall får extra credits köpas in, i andra fall räcker de credits/år 

som ingår i köpet. Ökad efterfrågan ger ökad kostnad. 

 

2007 var antalet e-bokstitlar 35 400 vid Högskolebiblioteket (Kungliga biblioteket, 

Forskningsbibliotek 2002-2012 2013c, tabell NHS-2). En siffra som ökat till 80 426 e-

bokstitlar 2012 (Kungliga biblioteket, 2013a, Bibliotek 2012 s. 48). Siffran har under 2013 

stigit ytterligare. Av dessa finns vissa som katalogpost i Higgins dels bestående av inköpta 

titlar, titlar ur paket, dels titlar som finns via Open access. Detta gäller främst kurslitteratur.  

 

Utöver dessa finns 300 titlar varav 150 kursböcker tillgängliga via Dawsonera och 120 000 

via eBook Collection (Ebsco) där länkarna ligger på samma söksida som Higgins. 

 

Högskolebiblioteket tillgängliggör även e-böcker via andra länkar som presenteras via 

rubriken ”Söka” på hemsidan. Via underrubrikerna ”Böcker” och ”Elektroniska böcker” visas 

förutom de ovan nämna leverantörerna länkar till ytterligare tre databaser med e-böcker 

(ebrary – nordiska e-böcker, SAGE Knowledge och Zeteo) samt fem med fria e-böcker 

(Google Books, Perseus Digital Library, Project Gutenberg, Projekt Runeberg samt en länk 

till elektroniska lexikon).  

 

Högskolebiblioteket informerar studenterna om de tillgängliga e-böckerna dels via länkar på 

hemsidan, dels via katalogen Higgins dels via anslag och informationstavla i det fysiska 

biblioteket. Under hösten 2013 påbörjades ett arbete med att sätta etiketter med texten ”OBS! 

Finns också som E-bok” på tryckta böcker som också finns som e-bok för att tydliggöra 

alternativet för studenterna. 

 

Enligt statistik framtagen av KB (Forskningsbibliotek 2002-2012 2013b, Tabell NHS_5) har 

antalet framtagna fulltextdokument (e-böcker) ökat från 0 stycken 2006 till 171 713 stycken 

år 2012. 

 

Idag finns e-böckerna på flera olika platser på högskolebibliotekets hemsida men målet är att 

allt i beståndet ska gå att hitta på ett och samma ställe.  
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2. Tidigare forskning 
Informationstekniken diskuteras ur många synvinklar. Oavsett om diskussionerna handlar om 

de tekniska möjligheterna som skapas eller problematiseras eller om det är upplevelsen av 

användning av densamma finns ett grundläggande behov av acceptans för tekniska lösningar.  

Den här undersökningen bygger på en modell som synliggör acceptans av teknik, Technology 

Acceptance Model, vilket fortsättningsvis benämns med förkortningen TAM. 

  

Forskningsöversikten avser inledningsvis att presentera forskning som ligger till grund för 

utvecklingen av TAM. Vidare beskrivs forskning där TAM används som grundläggande teori 

och där Informationsteknologi (IKT) står i fokus. För att ytterligare strukturera upp översikten 

följer sedan studier kring ett webbaserat lärande och slutligen sätts e-boken i centrum. 

 

Ursprungligen utarbetades TAM av Fred D. Davis som 1986 skapade en modell för att 

empiriskt skapa ett underlag för tester av ny informationsteknologi. Davies önskade skapa en 

teoretisk modell som skulle användas för att utvärdera praktisk användning av 

informationsteknik och i förlängningen underlätta för skapande av nya informationssystem 

och implementering av desamma. En viktig parameter under uppbyggnaden av modellen är 

behovet av att skapa en förståelse för slutanvändarens process mot acceptans av den nya 

teknologin (Davis 1986, s.7). Målet var att modellen skulle användas för att redan tidigt få 

verktyg till att skapa informationssystem med en design som uppfyller användarens behov 

som också kan ligga till grund för beslut under arbetsprocessen med det nya systemet (Davis 

1986, s. 12).  

Två mycket viktiga faktorer är Perceived Usefulness (Upplevd nytta) och Perceived Ease of 

use (Upplevd användbarhet) vilka påverkar uppfattningen av användningen. Fortsättningsvis 

kommer svenska översättningen användas. Davis konstaterar i undersökningar att den 

upplevda nyttan har en starkare påverkan på användningen än vad den upplevda 

användbarheten har. Användaren accepterar i större utsträckning en applikation om nyttan 

uppfattas vara stor trots att det kan vara svårigheter i att hantera. Funktionerna är viktigare än 

svårighetsgraden. Att det är enkelt att använda kan inte kompensera om någon viktig funktion 

inte kan utföras (Davis 1989, s. 333).  

 

I undersökningar tillsammans med Richard P Bagozzi och Paul R Warshaw fokuserar Davis 

på möjligheten att förutse användares acceptans av datorer. Genom en jämförelse med Theory 

of Reasoned Action, TRA, den teori som uppges vara utgångspunkten för TAM, undersöks 

möjligheterna att förutse och förklara acceptans och motstånd till datorer som teknologi.  Den 

upplevda nyttan har stark påverkan på intentionen att använda teknologin. Attityden påverkar 

endast i mindre grad användningen. Subjektiva normer har enligt undersökningen ingen 

påverkan alls (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989, s. 983). Målet med jämförelsen är att 

upptäcka TAMs styrkor och svagheter genom att förutse och förklara användarens acceptans 

genom att undersöka relationerna mellan upplevd användbarhet och nytta, attityd, intention att 

använda och faktisk användning (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989, s. 989).  

 
I undersökningen konstateras att tillgång till enkla men kraftfulla modeller som visar 

avgörande faktorer för användaracceptans har ett praktiskt värde för utvärdering av system, 

något som kan styra ledningens insatser vilket syftar till att minska problemet med 

underutnyttjad datorteknik (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989, s.982).  
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Davis undersöker tillsammans med Viswanath Venkatesh genom tre experiment modellens 

tillförlitlighet. Forskare har i många undersökningar lagt till mindre förändringar som anses 

påverka användaracceptans för att anpassa till många olika frågeställningar inom 

informationsteknik. Modellen anses i studien mycket tillförlitlig (Davis & Venkatesh 1996, s. 

40). Davis och Venkatesh konstaterar dock att den ursprungliga modellen bör användas för att 

med bästa resultat förutse och förklara användaracceptans inom informationsteknologin 

(Davis & Venkatesh 1996, s.19) 

 

TAM har utvecklats och använts i många undersökningar under åren. Den har konstaterats 

vara en av de effektiva modellerna för att förutse och förstå användares beteende och 

acceptans. Modellen har använts av många forskare världen över för att undersöka olika 

frågeställningar inom andra områden inom användareacceptans.(Davis & Venkatesh 1996 

S.21).   

 

Tillsammans med Venkatesh utvecklar Davis en ny version, TAM 2, vilken även omfattar 

faktorer som bygger på sociala influenser och kognitiva processer. Subjektiva normer, 

frivillighet och image anses vara sociala faktorer som påverkar den uppfattade nyttan. 

Kognitiva processer påverkas av jobbrelevans, kvalitet på resultatet, möjligheter att 

synliggöra resultatet samt den upplevda användarvänligheten (Venkatesh & Davis 2000, s. 

187). 

 

Inom informationsteknologin (IKT) har TAM använts som en av flera modeller för att 

konstatera hur accepterade olika teknologiska verktyg är. Forskare har i studier utvecklat nya 

teoretiskt förankrade faktorer som påverkar acceptans och attityd vilket har gjort att TAM 

kontinuerligt uppdaterats, bearbetats och förändrats. TAM har också använts i kombination 

med andra teorier i studier för att komplettera de faktorer som anses saknas i den av Davis 

utarbetade modell, TAM. 

 

Paul Legris, John Ingham och Pierre Collerette har kritiskt granskat TAM och kommit fram 

till att det är en användbar modell, men att det krävs att den samverkar med andra modeller 

för att fullt ut tydliggöra de nödvändiga faktorerna som krävs för acceptans av nya teknologier 

både ur ett mänskligt och socialt perspektiv på förändringsprocesser (Legris, Ingham & 

Collerette 2003). 

 

I granskningen analyserade Legris, Ingham och Collerette 22 artiklar som publicerats från 

1980 till 2001 i vilka studier beskrivits där TAM använts för att skapa empiriskt underlag.   

I den kritiska granskningen konstateras tre faktorer som anses begränsat TAM. Dels att de 

flesta undersökningar utifrån TAM skett bland studenter, dels valet av de applikationer som 

undersökts och slutligen det ofta förekommande självrapporterande systemet (Legris et al 

2001).   

  

Wey Zhang och Peng Xu har med hjälp av TAM studerat hur byte av teknologiska verktyg 

påverkar utifrån mentala modeller, dels hur användaren kan använda sina kunskaper i den nya 

tekniska miljön och dels hur användaren får nya kunskaper och ny förståelse vid användning 

av ny teknisk miljö. Utifrån studier kring lärande konstateras att användaren skapar olika 

mentala modeller för användning av teknik. Byts tekniken ut tvingas användaren att skapa nya 

mentala modeller för att använda och interagera med den nya tekniken (Zhang & Xu 2008, s. 

201). De praktiska konsekvenserna av studien visar på att träningsprogram vid övergång till 

ny teknik bör bygga på användarens tidigare kunskaper och erfarenhet för att göra övergången 

så smidig som möjligt. Detta skapar en större acceptans för den nya tekniken. Ny teknik som 
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är kompatibel med den gamla anses ge ökad acceptans. Ur ett teoretiskt perspektiv konstateras 

att genom att systematiskt se på användarens kognitiva processer under implementering av ny 

teknik synliggörs hur viktigt de tidigare erfarenheterna är för den fortsatta användningen och 

acceptansen av den nya tekniken (Zhang & Xu 2001, s. 209). 

 

 Rob Edmunds har tillsammans med Mary Thorpe och Grainne Conole studerat studenters 

attityder till användning av IKT utifrån TAM. I studien undersöks studenternas attityd till IKT 

i de tre perspektiven studier, arbete och sociala aktiviteter (Edmunds, Thorpe & Conole 2012) 

. Användningen av TAM i studien anses framgångsrikt vilket anses bevisa stabiliteten av 

modellen som visar värdet av förståelse för studenternas användning och attityder till att 

använda teknologi inom studier, arbete och sociala kontexter. Studien tydliggör att den 

upplevda funktionaliteten spelar en viktig roll i hur IKT accepteras. Tydligt blir också att 

utvecklare av de teknologiska miljöerna inte ska vara säkra på att användarna, här 

studenterna, upplever samma funktioner viktiga och hur kvaliteten på dessa funktioner 

uppfattas. Studenterna eftersträvar även effektivitet under den tid de har till förfogandeoch 

detta ställer krav på tekniken. Uppfylls inte kraven kan tekniken uppfattas vara 

kontraproduktiva eller helt ignoreras (Edmunds, Thorpe & Conole 2012).  

 

En studie utförd av Kung-Teck, Wong, Rosma bt Osman, Pauline Swee Choo, Goh och Mohd 

Khairezan Rahmat bland lärare i Malaysia där utvecklingen av IKT frammanas av South East 

Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO), tydliggör att den uppfattade nyttan och 

attityden till datorer påverkar intentionen till att använda datorer för undervisning och lärande 

på ett positivt sätt. Studien kan också validera TAM i den malaysiska kontexten 

(Understanding Student Teachers' Behavioural Intention to Use Technology: Technology 

Acceptance Model (TAM) Validation and Testing. 2013) 

 

Webbaserat lärande har studerats ur olika synvinklar med TAM som teoretisk grund. De 

externa variablerna förändras och anpassas till just den aktuella studien. Det webbaserade 

klassrummet står i fokus i en studie av Chih-Horng Ke, Huey-Min Sun Yan-Chi Yang och 

Huey-Min Sun där lekfulhet, användarvänligt gränssnitt och interagerande är viktiga externa 

variabler för teknik som utvecklar undervisning och lärande men samtidigt också fortsätter 

vara utvecklingsbar. (Effects of User and System Characteristics on Perceived Usefulness and 

Perceived Ease of Use of the Web-Based Classroom Response System. 2012, s. 128).   

 

I en annan studie där Smartphones står i fokus utförd av Sek Yong-Wee, Lau Siong-Hoe, 

Kung-Keat Teoh, Law Check-Yee och Parumo Bin konstateras att intentionen att använda 

smartphones som verktyg i lärandesyfte starkt påverkas av den uppfattade nyttan och 

uppfattad användbarhet vilket också i förlängningen påverkar den verkliga användningen. I 

studien presenterades smartphonen som verktyg till 60 potentiella användare vid en kurs i 

digitala system (Prediction of User Acceptance and Adoption of Smart Phone for Learning 

with Technology Acceptance Model. 2010).  

 

I en studie utförd av Sung Youl Park, Min-Woo Nam och Seung-Bong Cha undersöks 
hur studenter vid ett koreanskt universitet accepterade mobilt lärande (M-learning) 

konstateras att attityden, nyttan för huvudämnet samt sociala normer är viktiga externa 

variabler som påverkar den tekniska acceptansen (Park, Nam & Cha 2012).  

 

Bland studenter på ett brittiskt universitet konstaterade Tom Buchanan, Philip Sainter och 

Gunter Saunders i en studie att två stora hinder för acceptans är dels strukturella 

begränsningar inom universitetet och dels den upplevda nyttan av verktyget. Tillsammans 
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med dessa hinder kopplas även self-efficacy (tilltro till den egna förmågan) till användning av 

tekniska läroresurser (Buchanan, Sainter & Saunders 2013). 

 

Ronnie Cheung och Doug Vogel konstaterar i sin studie där studenters användning av 

Googles applikationer för grupparbeten undersöks att subjektiva normer bland kamrater är 

måttligt betydelsefulla för relationen mellan inställning och attityd till teknologin. Lärares och 

massmedias subjektiva normer påverkar inte alls. Vikigt är möjligheten att dela information 

genom en lärandemiljö, vilket påverkar intention och användarbeteende (Cheung & Vogel 

2012).  

 

TAM används som en grundläggande teoretisk modell i undersökningar kring e-boken ur 

olika perspektiv. I dessa studier finns nytta och nöje med som viktiga bitar. Till skillnad från 

de tidigare studierna uppfattas nöjet i stor utsträckning vara en viktig orsak till att den 

presumtiva användaren väljer att läsa en e-bok eller väljer den tryckta upplagan. Funktionerna 

upplevs också vara viktiga när det gäller användare inom den akademiska världen. Den 

personliga upplevelsen har större inverkan än vid andra studier av informationsteknik och 

webbaserat lärande. 

 

Carmen Antón, Carmen Camarero och Javier Rodríguez har undersökt faktorer som påverkar 

accepterande av e-boksläsare. I studien konstateras att det är en utmaning vid implementering 

av ny teknologi att möta människors ovilja till förändringar. Nytta och nöje ses som två 

viktiga variabler för den som väljer eller väljer bort e-boken. Utöver dessa variabler påverkar 

även läsarens självbild, och även kunskap är viktig under processen mot accepterandet.  I 

undersökningen konstateras också att den inbitna läsaren ofta ser läsplattor som värdelösa 

vilket hindrar deras accepterande (Antón, Camarero & Rodriguez 2013).   

 

Guarav Bansal (2011) jämför i en undersökning skillnader i uppfattning av en kursbok i e-

boksformat och den tryckta boken. Resultatet tyder på att e-boken föredras då funktionerna är 

viktiga och den tryckta boken föredras av mer personliga faktorer. Studiens främsta mål är att 

skapa ett begreppsmässigt ramverk inför fortsatta studier då Bansal konstaterar att forskning 

kring e-boken fortfarande är begränsad. 

 

I en undersökning bland studenter vid ett universitet i Taiwan kombineras TAM med 

Innovation Diffusion Theory (IDT) där frågeställningarna kretsar kring att skapa en förståelse 

för vilka faktorer som påverkar attityden till e-boken som tekniskt verktyg i 

lärandesituationer. Jung-Yu Lai och Khire Rushikesh Ulhas konstaterar i studien att den 

upplevda nyttan, bekvämligheten, kompatibiliteten och den upplevda njutningen/nöjet är 

viktiga faktorer. Kunskaperna om dessa viktiga faktorer skapar möjligheter att i ett senare 

skede utveckla en väl accepterad applikation för e-böcker (Lai & Ulhas, 2012).  

 

Genom forskningsöversikten löper en tråd med acceptans och attityder som centrala begrepp. 

Det är utifrån dessa begrepp TAM tydliggör vad som påverkar användningen av tekniska 

applikationer där ett lärande, nytta och användbarhet står i fokus. Utifrån användarens 

upplevelser värderas de olika variablerna i modellen för att skapa förståelse för acceptans. 

Informationsteknologi är ett brett ämne som kan upplevas olika beroende på i vilken kontext 

frågorna ställs och beroende på användargrupp. I forskningsöversikten finns inte bara en 

önskan om att visa hur TAM utvecklats och använts sedan slutet av 1980-talet fram till nu 

utan också en önskan om att visa en bredd på studier där TAM haft en betydande roll. Med 

bredd menas här både geografisk och ämnesrelaterad bredd.  
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs den grundläggande teorin i undersökningen, Technology Acceptance 

Model, som tydliggör en modell över hur teknikacceptans kan kartläggas och samband 

förtydligas. 

3.1 TAM - Technology Acceptance Model 

Informationsteknologin utvecklas kontinuerligt och skapar ständigt nya möjligheter och 

verktyg för användaren. I flödet av ny teknologi och digitala möjligheter ställs ett 

ställningstagande till användande i fokus. I vissa fall sker användande av egen vilja och i 

andra tvingas användaren till att använda nya tekniska lösningar. Beroende på hur den nya 

tekniken accepteras av användaren kommer också resultatet och upplevelsen skilja sig åt 

mellan olika individer.  

 

En modell över sambandet mellan användande och upplevelse är Technology Acceptance 

Model.  Fortsättningsvis används förkortningen TAM. Modellen utvecklades ursprungligen av 

Fred D Davis under 1980-talet på uppdrag av IBM Canada Lmt för att skapa ett verktyg för 

att under utveckling av olika applikationer för persondatorer bedöma och förutsäga 

användaracceptans (Davis & Venkatesh 1996, s.20). Modellen har sedan utvecklats och 

använts i olika studier där olika variabler använts.  

  

TAM är en utveckling av Theory of Reasoned Action (TRA) utvecklad av Fishbein och Ajzen 

som förklarar och förutser individens beteende i en specifik situation (Legris, Ingham & 

Collerette 2003, s. 192). Enligt TRA beror individens prestation på individens egna 

intentioner med att lyckas i den specifika situationen (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989, s. 

983 ). TRA försöker förklara och förutse individens beteende i en specifik situation, och TAM 

försöker istället förklara och förutse individens beteende i mötet med ny teknologi.  

 

En huvuduppgift för TAM är att se olika externa variablers genomslag på de interna 

variablerna som attityder och intentioner (Legris, Ingham & Collerette 2003, s. 192). 

 

 
Figur 3.1 TAM (Egen översättning av variabler i originalmodell TAM (Legris, Ingham & Collerette 2003, s 

193)) 

 

Davis visar ett samband utifrån hur upplevd nytta och upplevd användbarhet påverkar 

attityden till den nya tekniken och hur det kan påverka intentioner till att använda den nya 

teknologin och i förlängningen också den verkliga användningen. Davis påvisar att en 

användare som upplever sig gagnas i sitt arbete av teknologin också i större utsträckning 

tenderar att vilja använda den. Oavsett nytta påverkas användningen negativt om teknologin 

upplevs svårhanterlig och svåranvänd. Användbarheten påverkar därför den uppfattade nyttan. 



 

15 

 

Intentionerna att använda den nya teknologin påverkas i större utsträckning om den uppfattas 

som användarvänlig (Davis 1989, s. 320).  

 

Grundläggande är External variables (Externa variabler) vilket påverkar båda tidigare nämnda 

variablerna. Fortsättningsvis används den svenska benämningen. Externa variabler påverkar 

främst upplevd användbarhet samt upplevd nytta och utgår till största delen från systemets 

funktioner (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989 s.987).  I undersökningen betraktas också 

tillgängligheten till e-böcker som en del i systemets funktioner och därigenom som en viktig 

extern faktor. Systemets funktioner är grundläggande för hur användbarhet och nytta 

uppfattas av användaren av teknologierna. 

 

Med upplevd användbarhet menas den grad till vilken den tilltänkta användaren bedömer sig 

använda applikationen utan någon märkbar ansträngning eller svårighet (Davis 1989, s.320).  

Ju högre användbarhet den presumtiva användaren upplever desto större intentioner att 

fortsätta använda teknologin vilket medför att en större acceptans uppnås (Zhang & Wei 

2011). Davis tydliggör att en applikation som är enklare att använda än andra har större 

möjlighet att accepteras av presumtiva användare (Davis 1989, s. 320). Ju mer erfarenhet 

användaren får av applikationen kan även den upplevda användbarheten få en minskad 

betydelse (User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. 2003, s. 

432). 

 

Med upplevd nytta menas den grad till vilken den tilltänkta användaren bedömer att 

användande av specifikt teknologiskt system påverkar individens arbete till det bättre i en 

specificerad kontext (Davis 1989, s.320). Då den presumtiva användaren upplever en större 

nytta i sin arbetssituation ökar möjligheten till en större vilja att faktiskt använda teknologin 

(Zhang & Wei 2011, s. 202). Davis tydliggör detta genom att konstatera att en hög grad av 

upplevd nytta skapas då användare ser en positiv relation mellan användning och prestation 

(Davis 1989 s.320). 

 

I orginalmodellen av TAM som utarbetades av Davis 1986 finns attitude toward using med 

som en faktor, något som Davis och Venkatesh 1996 valde att bortse ifrån i den mer 

utvecklade modellen (TAM2). I undersökningen benämnd attityd till att använda. Enligt det 

empiriska material som undersöktes visade det sig att individer i arbetssituationer ibland 

använder applikationer trots negativ attityd då det ändå anses förbättra prestationerna, upplevs 

ge nytta (Davis & Venkatesh 1996, s. 20f). I undersökningen kommer den tidigare modellen 

användas då attityden är en intressant och viktig faktor bland studenter i sin lärandesituation. I 

valet mellan e-bok och pappersbok kan ställningstagandet påverkas av attityden. Här finns ett 

ställningstagande att göra då accepterande av teknologi möjligen påverkas av attityden till 

densamma. Den traditionella boken innehar egenskaper som möjligtvis inte fullt ut kan 

ersättas för exempelvis en traditionell ”bokälskare” (Antón, Camarero & Rodriguez 2013, s. 

376). 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Undersökningens frågeställning fokuserar på studenternas egna uppfattningar om användning 

av e-böcker i sina studier. Genom att en webbenkät tillgängliggörs till studenter vid 

Högskolan i Gävle skapas ett empiriskt material som ligger till grund för en analys utifrån 

TAM. TAM tydliggör de faktorer som upplevs viktiga för att skapa acceptans och faktisk 

användning av e-boken bland studenterna. Användarens uppfattning ligger till grund för TAM 

vilket fyller den funktion frågeställningen i undersökningen behöver.  

 

För att på ett riktigt sätt möta studenternas uppfattningar skapar webbenkäten en möjlighet för 

studenterna att inte bara värdera de i enkäten nämnda faktorer och kommentarer utan också 

tillfällen att med egna ord kommentera och komplettera med viktiga faktorer som enkäten inte 

omfattas av. 

 

Enkäten tillgängliggörs för studenterna genom tillfrågade lärare som väljer att förmedla länk 

till webbenkäten via studentportaler och i ett fall via mejl. Valet av en webbenkät via länk 

grundar sig på att studenternas totala anonymitet garanteras. 

4.2 Urval 

Urvalet av respondenter bygger på de kurslitteraturlistor som gäller för höstterminen 2013 vid 

Högskolan i Gävle. De studenter som läser en kurs där Högskolebiblioteket kan erbjuda 

kurslitteratur i e-boksformat inbjuds att delta i undersökningen via sina lärare.  

 

Urvalet skedde i tre steg. I första steget kontrollerades vilken kurslitteratur som finns som e-

bok och som finns tillgängliga via Högskolebiblioteket i Gävle. I nästa steg tillfrågades lärare 

på de kurser i vilka kurslitteraturen användes om de hade möjlighet att vidarebefordra länk till 

den i undersökningen aktuella webbenkäten. I tredje och sista steget delade läraren länk via 

studentportal där studenterna hade möjlighet att helt anonymt besvara enkäten. 

 

Kursutbudet där kurslitteraturen finns som e-bok omfattas av bland annat religionsvetenskap, 

kriminologi, data, pedagogiska kurser och kurser inom hälsa. På varje kurs finns mellan 1 och 

3 tryckta böcker som även finns i e-boksformat. Vissa kurser bedrivs på campus andra på 

distans. Studietiden skiljer sig åt från studenter som läser första terminen till erfarna studenter 

som läst fyra terminer eller mer.  

 

Alla studenter har svarat på enkäten via samma länk, i samma lansering, för att trygga 

anonymiteten. På grund av det finns heller ingen möjlighet att klargöra vilka program eller 

kurser studenter som svarat läser. Utifrån undersökningens syfte ses inte det heller som en 

viktig faktor varför heller ingen fråga om aktuell kurs ställdes i enkäten. 

 

4.3 Bortfall 

På de kurser där webbenkäten tillgängliggjordes uppskattades antalet registrerade studenter 

till 349 stycken. De 37 studenter som besvarat enkäten motsvarar 10.6% 

 

Ett visst bortfall kan kopplas till att antalet registrerade studenter inte kan jämställas med 

antalet aktiva studenter. En lärare nämnde att 10 av 27 studenter varit aktiva tidigare under 
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terminen men det är en siffra som kan ändras under terminen och påverkar följaktligen också 

hur många studenter som uppmärksammat länken till webbenkäten på studentportalen. 

 

Bortfall kan också kopplas till att ett okänt antal studenter kan läsa flera av de kurser vilka 

tillgängliggör länken till webbenkäten. En student antas bara fylla i webbenkäten en gång 

trots att möjligheten finns via flera studentportaler. Utöver detta kan även visst bortfall ske på 

grund av tekniska aspekter vilket är möjligt då webbenkäter delas med hjälp av internet vilket 

skapar olika förutsättningar beroende på om studenternas datorer accepterar länken till 

webbenkäten vilket kan påverkas av datorernas brandväggar eller prestanda. Den aktuella 

webbenkäten tillgängliggjordes i ett format som accepteras även av smartphones och 

surfplattor för att begränsa bortfall på grund av tekniska aspekter. 

 

4.4 Genomförande 

Under en inledande inläsningsperiod formades en teoretisk grund utifrån vilken en förståelse 

skapades för hur acceptans av den tekniska utvecklingen påverkar den verkliga användningen 

och utvecklingen. Inläsningsperioden resulterade i att TAM valdes att användas som 

utgångspunkt i denna studie. 

 

 För att se hur den verkliga uppfattningen bland studenterna ser ut används i undersökningen 

en webbenkät som tillgängliggörs via de lärare som under höstterminen 2013 undervisar på 

kurser och program där kurslitteratur erbjuds i e-boksformat via högskolebiblioteket. Enkäten 

utformades utifrån de olika faktorer i TAM som också skapar ett ramverk för den slutliga 

analysen och diskussionen.  

 

Enkäten har inför lanseringen testats i två steg, dels bland studenter vid andra högskolor och 

universitet och dels i en grupp med helt externa respondenter utan anknytning till studier vid 

högskolor eller universitet. Dessa tester ledde till vissa mindre förändringar, exempelvis lagt 

till frågor om bakgrundsfakta som ålder och datavana, av den slutliga enkäten. Enkäten fanns 

tillgänglig för studenterna i fyra veckor under november och december 2013.  

4.5 Enkätkonstruktion 

Enkäten konstruerades utifrån variablerna i TAM (Se figur 3.1). Inledningsvis ställdes olika 

grundfrågor för att skapa utrymme för olika jämförelser inom de olika frågeställningarna. 

Frågorna kring externa variabler fokuserar på de förutsättningar som ses som viktiga vid 

användning av e-bok (Frågorna 8-12, se bilaga 1). Faktorer som ombeds värderas är utbud, 

programvaror och teknik. Frågor utifrån upplevd användbarhet fokuserar på studentens 

uppfattning om hur användbara hanteringen av e-boken är (Frågorna 13-14, se bilaga 1). 

Studenterna ombeds värdera upplevd nytta med e-boken utifrån frågor om lärande och 

referenslitteratur (Frågorna 15-17 se bilaga 1). För att fokusera på studenternas attityd till e-

boken ställs frågor om hur e-boken kan jämföras med den tryckta boken och för att värdera 

intention att använda tillfrågas hur e-boken kan komma att användas i framtiden (Frågorna 

18-21 se bilaga 1). Därefter ställs frågor kring faktisk användning av e-bok (Frågorna 22-25 se 

bilaga 1). Avslutningsvis ställs fråga om hur enkäten upplevs som helhet. För att skapa 

möjligheter för att kommentera faktorer som inte framkommit i enkäten ombeds respondenten 

också delge sina synpunkter (Se fråga 26 i Bilaga 1). 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet är att skapa en försäkring om att få svar på de frågor som ställs, att mäta det som 

avses. Den aktuella undersökningens validitet har säkrats genom att inför lanseringen av 

enkäten till studenterna göra testenkäter till två olika grupper för att få reflektioner och genom 

det skapa återkopplingar till den teoretiska bakgrunden. Genom att skapa enkäten utifrån de 

olika variablerna som tydliggör TAM eftersträvas att validitet säkras.  

 

Reliabilitet visar tillförlitlighet av resultatet. I den aktuella studien är det svårt att avgöra 

svarsfrekvensen då länk till enkät har delats ut via studentportaler och inte direkt till ett visst 

antal studenter. Trots det har studien en god spridning över program och kurser vid Högskolan 

i Gävle av vilka använder sig av kurslitteratur som finns tillgänglig i e-boksformat. I enkäten 

finns också flera olika frågor som berör samma frågeställning ur olika perspektiv i ett försök 

att skapa hög reliabilitet.   

 

Valet av TAM bygger på att modellen har använts tidigare i liknande studier och ses som en 

accepterad metod vilket också ökar validitet och reliabilitet. 

 

4.7 Metodreflektion 

I en kritisk granskning av TAM, utförd av Legris, Ingham och Collerette konstateras att 

modellen bör kombineras med annan modell för att helt omfatta de nödvändiga variablerna 

utifrån både mänskliga och sociala aspekter. Utöver det konstateras att det finns tre punkter 

som tydligt framstår som problematiska i de studier där TAM varit grundläggande. Dels är det 

främst bland studentgrupper som TAM använts. Modellen skulle uppfattas bättre vid 

användning inom ett företagsklimat. Dels konstaterades att flest studier sker kring mjukvaror 

och systemutvecklingsapplikationer. Modellen skulle uppfattas bättre vid användning vid 

undersökningar av införande av affärsprocesser. Dels används metoden utifrån ett 

självrapporterat system. Självskattning är svårt att mäta och kräver därför relativa indikatorer 

(Legris, Ingham & Collerette 2001, s 202). 

 

Trots dessa kritiska reflektioner används TAM i undersökningen då urvalsgruppen är just 

studenter, en grupp inom vilken modellen tidigare ofta använts med gott resultat. I 

undersökningen med enkäten som verktyg har ett visst eget urval grundläggande faktorer 

kunnat göras som omfattas av de externa variablerna inom modellens ramar.  

För övrigt undersöks i studien studenternas uppfattningar om e-boken inom 

högskolebibliotekets bestånd vilket inte påvekas av problematiken med det självrapporterande 

systemet. 

 

Valet av att använda enkäten som verktyg skapade större problematik än planerat. Svårigheten 

ligger i att studenterna ska ta sig tid att fylla i enkäter i en tid där kraven på de egna studierna 

är höga. Antalet enkätsvar levde inte upp till det förväntade vilket påverkade slutresultatet. 

Jan Trost skriver i Enkätboken att svarsfrekvensen vid webbenkäter ofta är lägre än vid 

postala enkäter trots att det blir billigare med påminnelser. Trost påpekar att påminnelser lätt 

också uppfattas som tjat (2007, s.135). I den aktuella enkätundersökningen har lärare efter en 

tid ombetts att uppmana studenterna att besvara enkäten, vilket också de flesta lärare gjort.  

 

Då de svar som registrerats har god representation av campus- respektive distansstudenter, 

nya studenter respektive mer erfarna studenter samt mellan olika åldersgrupper ger 

undersökningen en god bild av studenterna vid Högskolan i Gävle.   
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5 Resultat 
I detta avsnitt avses att redovisa resultatet från webbenkäten.  

Redovisningen av resultatet av enkätundersökningen görs genom att studenternas användning 

av e-boken kartläggs utifrån vana, erfarenhet samt uppfattning av nytta och lärande. För att 

konstatera hur e-boken accepteras av studenterna sätts även fokus på hur erfarenhet påverkar 

användbarhet och attityd.   

5.1 Vilka är studenterna? 

Enkäten besvarades av 37 studenter vid Högskolan i Gävle. Av dessa läser 11stycken sin 

första termin på universitet eller högskola, 12 stycken har läst 3-4 terminer och 14 stycken har 

läst 4 terminer eller fler. Av dessa studenter läser 30% på campus och 70% på distans.  

Nästan alla (92%) använder bärbar dator i sina studier, 24% använder stationär dator, 38% 

använder surfplatta/läsplatta och 51% använder smartphone.  

49% värderar sig vara mycket vana vid att använda datorer, 43% ganska van och 8% ganska 

ovana.  

38% av de som svarat på enkäten har aldrig läst och heller inte laddat ner en e-bok.  

I litteraturlistorna för de kurser vars studenter deltar i enkätundersökningen finns i det flesta 

fall en bok som finns i e-boksformat. Vid en kurs finns tre böcker i e-boksformat. I vilken 

mån de deltagande studenterna har kurslitteratur i form av e-bok kan inte närmare specificeras 

då enkäten besvarats anonymt.  

5.2 Hur värderar studenterna faktorer som påverkar användning av e-
bok? 

I undersökningen har frågorna kring de grundläggande faktorerna ställts utifrån de 

förutsättningar som kan påverka användningen av e-bok. Respondenterna ombads värdera 

utbudet och programvara, samt att värdera hur viktiga de olika faktorerna är vid användning 

av e-bok. 

Hela 92% , 34 av 37 studenter, har svarat obestämd/vet inte på frågan om de är nöjda med  

Högskolebibliotekets utbud. Av de som värderat utbudet är en inte nöjd alls, en student som 

aldrig läst någon e-bok. En student som sällan läser e-böcker är ganska missnöjd och en 

student som ibland läser e-böcker är ganska nöjd.  

De studenter som svarat obestämd/vet ej på frågan om hur nöjd de är med programvaran är 

86%, vilket motsvarar 32 studenter. De studenter som har värderat programvaran har alla läst 

e-böcker, men gör det sällan. En student är ganska missnöjd medan fyra studenter är ganska 

nöjda. Enkäten visar att den som alltid läser e-böcker är osäker både då det gäller utbud och 

programvara. 

Totalt sett är antalet studenter som svarat ganska nöjd med utbudet är 3% och motsvarande 

andel för programvaran är 11%.   

Siffrorna visar på en stor okunskap vad gäller dessa två viktiga faktorer. Det kan vara svårare 

att acceptera ny teknik då kunskapen om utbudet är så begränsat. Om osäkerheten kring 

Högskolebibliotekets utbud beror på att utbudet är så pass omfattande att det kan bli svårt att 

överskåda eller om studenterna har svårt att värdera utifrån individuella behov är svårt att 

avgöra genom enkäten. 
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Enligt enkätsvaren tycker 69% att det är mycket viktigt att läraren informerar om att 

kurslitteraturen finns i e-boksformat medan 43% av respondenterna anser att 

Högskolebibliotekets information om e-böcker är mycket viktigt. Enligt 19% är 

Högskolebibliotekets information inte särskilt viktigt. 

  

 

Figur 5.1. Hur viktiga är följande faktorer för dig när du läser e-böcker? 

 

Enkätsvaren visar att studierfarenhet har viss påverkan när det gäller informationen från både 

lärare och Högskolebiblioteket. Av de respondenter som läst 4 terminer eller mer svarade 

67% inte alls viktigt vad gäller betydelsen av informationen från lärare. Medan 44% tycker att 

informationen från Högskolebiblioteket är mycket viktig. De som läst 2-3 terminer är mest 

ointresserad av information om e-böcker oavsett om informationen kommer från lärare eller 

Högskolebiblioteket. Vid de tillfällen respondenter fritt skrivit kommentarer i enkäten har just 

information om e-böcker och hur man använder dessa efterfrågats.  

Då flertalet anser att informationen från lärare är viktigare än Högskolebibliotekets 

information tydliggörs att det är viktigt med samverkan mellan dessa två aktörer. Möjligtvis 

skulle även undervisningen i informationssökning kompletteras för att utöka medvetenheten 

kring utbud och hur man använder e-böcker.  

I frågan kring vilka faktorer som är viktiga vid läsning av e-böcker ställs ”lätt att hitta det som 

söks” som den viktigaste faktorn (Se figur 5.1). Det skattas som mycket viktigt enligt 88% av 

respondenterna. Tillgängligheten anser 81% av respondenterna är mycket viktigt. Trots det 

anser endast 36% att det är mycket viktigt att det finns länk direkt i Högskolebibliotekets 

katalog  
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Av enkätundersökningen framgår även att studietiden vid högskola eller universitet har viss 

påverkan på hur viktigt det är att lätt hitta det som söks. Fördelningen mellan de olika 

grupperna är ganska jämn bland de som anser att det är mycket viktigt. Alla studenter som 

läser sin första termin på högskola anser att det är mycket viktigt att det är lätt att hitta det 

som söks.  

Enkätundersökningen visar på att nedladdningsmöjligheter och smidighet är viktigare faktorer 

än utskriftsmöjligheter, att det finns svensk litteratur och att det är lättläst. Ett resultat som kan 

visa på att e-bokens styrkor är det elektroniska formatet där allt sparas på den enhet som 

används för läsning och att brist på svensk litteratur inte upplevs vara ett problem i den 

akademiska världen där en stor del av den lästa litteraturen inte heller i tryckt format finns på 

svenska. Bland de kommentarer som lämnats i enkäten är möjligheten att göra anteckningar 

viktiga. Den faktor som verkar ha minst inflytande är överraskande programvaran. Endast 

22% av respondenterna anser att programvaran är en mycket viktig faktor. 

5.2 Studenternas uppfattning om e-bokens nytta i studierna. 

Av de 37 studenter som besvarat enkäten svarar 16% instämmer helt i påståendet ”Jag 

upplever att E-böcker underlättar mina studier”. 22% svarar instämmer delvis, 49%  obestämd 

och 14 % instämmer inte.  

 

Av de 38%, motsvarande 14 studenter, som aldrig läst en e-bok svarar 9 stycken obestämd. 

En instämmer helt i påståendet, två instämmer delvis och två instämmer inte.  

 

Av de 51% , motsvarande 19 studenter, som sällan läser e-bok svarar 9 stycken obestämd. Tre 

instämmer helt, fyra instämmer delvis och tre instämmer inte. 

 

Av de 8%, motsvarande 3 studenter, som ibland läser e-böcker svarar en instämmer helt och 

två stycken instämmer delvis.  

 

Den som alltid läser e-böcker (3%) instämmer helt i påståendet. 

 

Utifrån enkätresultatet konstateras att de flesta har en positiv uppfattning av e-bokens nytta i 

studierna. 5 av 37 studenter upplever inte att e-boken påverkar studierna positivt. 18 stycken 

svarar obestämd vilket kan ha att göra med deras begränsade erfarenhet av användning. 

Enkätresultatet pekar på att ett ökat användande kan skapa en ökad positiv upplevelse av e-

bokens nytta i studierna. 

5.3 Vilka vanor har studenterna kring e-boksanvändning? 

24% av respondenterna läser idag kursböcker som e-bok. 32% av respondenterna svarar har 

inte gjort det tidigare men vill göra det. 16% av respondenterna svarar gör det inte idag och 

tänker inte göra det sen heller (8% svarar obestämd, 19% instämmer inte). 

 

Figur 5.2 visar på hur den verkliga användningen av kurslitteratur ser ut bland studenterna 

fördelat över studieerfarenheten. Fördelningen är jämn över de olika svarsalternativen. De 

studenter som läst 2-3 terminer visar ett större intresse av att läsa fler e-böcker i framtiden. I 

den gruppen studenter finns heller ingen som absolut inte kan tänka sig göra det framöver. 

Figur 5.2 visar också tydligt att den grupp som har läst flest terminer är den grupp där det är 

procentuellt lägst antal studenter som läst kurslitteratur som e-bok. 
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Figur 5.2 Jag läser kurslitteratur som finns i e-boksformat. 

 

22% av respondenterna läser idag skönlitteratur som e-bok. 11% av respondenterna svarar har 

inte gjort det hittills men vill göra det. 35% svarar har inte gjort det hittills och tänker inte 

göra det heller. (14% svarar obestämd, 19% instämmer inte). 14% av respondenterna läser 

idag material inför en större uppgift/uppsats som e-bok. 24% svarar har inte gjort det men vill 

göra det och 14% har inte gjort det ännu och tänker inte göra det heller. (27% svarar 

obestämd, 22% instämmer inte). När det gäller den studierelaterade litteraturen finns en större 

användning av e-boken. Möjligtvis kan det större antalet studenter som inte kan tänka sig läsa 

skönlitteratur som e-bok också tänkas vara studenter som inte tänker sig läsa skönlitteratur 

oavsett format, varken tryckt eller som e-bok. 

 

Även då det gäller påståendet om att referensböcker i form av e-bok är lättillgängligt har ett 

stort antal, 84%, bland de som besvarat enkäten svarat obestämd. 5% har svarat instämmer 

helt och 11% instämmer delvis. Det finns ingen i enkätundersökningen som valt alternativet 

instämmer inte.  

 

Detta kan tolkas som att många är osäkra på tillgängligheten och troligtvis finns även här ett 

samband med det stora antalet som inte använt e-boken alls. Då en stor andel studenter som 

deltagit i enkätundersökningen studerar på distans (70%) borde en större del av dessa ha 

tillgång till referenslitteraturen i elektronisk form än som tryckt bok på Högskolebiblioteket. 

Då de flesta referensböcker finns bland kurslitteraturen är referensböckerna ofta använda i 

Högskolebiblioteket.  

 

De respondenter som aldrig eller sällan läst en e-bok är i stor utsträckning positiva till 

påståendet kring att  referensböcker är lättillgängliga som e-böcker. En intressant vinkling 

som kan tolkas positivt för ett utökat användande av e-böcker. Bland de kommentarer som 

inkommit ses just möjligheterna att snabbt få tag på böckerna utan att köa som positivt och att 

man valt e-boken i brist på tryckt bok. Studenter slipper köpa dyra böcker om det går att låna 

den.  

 

På frågorna med avsikt att spegla studenternas intentioner att använda e-boken ställs två 

påståenden kring den egna användningen. I påståendet ”Jag kommer nog att läsa fler e-böcker 

i framtiden än jag gör i dagsläget” svarar 24% instämmer helt och 57% instämmer delvis. 

14%  svarar obestämd och 5% instämmer inte. Detta visar att 8 av 10 studenter antar att de 

fortsättningsvis kommer läsa fler e-böcker än idag. 
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Vid Högskolebiblioteket i Gävle har man tydliggjort att kursboken även finns i e-boksformat 

genom att placera tryckta etiketter på tryckta exemplar. Detta ombeds respondenterna värdera 

i ett påstående i enkäten. ”Ser jag märkningen ’OBS! Finns också som E-bok’ väljer jag hellre 

e-bok”. 43% står tydligt fast vid att inte välja e-boken. 19% svarar obestämd. 8% instämmer 

helt och 30% instämmer delvis. Det betyder att 4 av 10 studenter kan tänka sig att välja e-

boken trots att de har den tryckta boken i handen. 

 

Utifrån enkätsvaren anses intentionerna vara relativt goda till att använda e-boken. Kanske 

kan bristerna i kunskaper kring hantering och utbud hanteras på ett sätt så att dessa 

grundläggande hinder undanröjs då en större del av de tillfrågade faktiskt ser sig i framtiden 

använda e-boken i större utsträckning. Att 32%  av respondenterna har för avsikt att i 

framtiden läsa kurslitteratur och 24% material inför stor uppgift/uppsats stödjer antagandet att 

det finns positiva intentioner till att använda e-boken. Det relativt stora antalet som svarar 

obestämd när det gäller material till stor uppgift/uppsats kan bero på svårigheter med att förstå 

vad som värderas vara större uppgift/uppsats men också en osäkerhet kring hur de fortsatta 

studierna är upplagda.   

 

5.4 Hur påverkar erfarenhet studentens uppfattning om e-bokens 
användbarhet? 

Påståendet om att kursboken som e-bok anses användbara stämmer helt anser 22% av 

respondenterna. 51% av respondenterna svarar obestämd. 19% att det stämmer delvis och 8% 

svarar stämmer inte alls. Antalet obestämda är relativt högt vilket kan kopplas mot de antal 

som aldrig läst eller laddat ner en e-bok. Av figur 5.3 nedan tydliggörs fördelningen utifrån 

studieerfarenhet. De som läst 2-3 terminer kan tydas vara de som är mest positiva till 

användning av e-böcker i sina studier. Intressant är att se hur de studenter som är mer erfarna 

av att använda e-bok är de respondenter som i störst utsträckning svarat obestämd och att 

endast 13% anser att det överensstämmer helt. Enkäten visar också på att de mer erfarna 

studenterna generellt är äldre än de som läser första terminen. Hur detta påverkar hur 

studenterna uppfattar användbarheten av e-boken i studierna är svårt att svara på men en viss 

jämförelse är svår att undvika. Det är även bland de mest erfarna studenterna som flest 

använder smartphone och/eller surfplattor/läsplattor, enheter som kanske kan ses som mer 

lätta att använda vid e-boksläsning.  

 
Figur 5.3 Jag upplever att kursböcker som finns som e-bok är användbara. 
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Av de studenter som svarat på enkäten anser de flesta att det är ganska enkelt (19%) eller 

varken enkelt eller svårt (24%) att ladda ner en e-bok. 5% anser att det är mycket enkelt och 

14% anser att det är ganska svårt. Ingen tyckte att det var mycket svårt att ladda ner en e-bok. 

38% har aldrig läst en e-bok.  

 

Enkäten visar att det finns ett positivt samband mellan datavana och hur respondenten 

bedömer svårighetsgraden av nedladdning av en e-bok.   

5.5 Hur påverkar studentens erfarenhet uppfattningar om e-bokens 
betydelse på lärande? 

För att se hur studenterna uppfattar e-bokens påverkan på det egna lärandet ställdes ett 

påstående: ”Jag upplever att E-böcker påverkar mitt lärande positivt”.  

 

54% av respondenterna, motsvarande 20 stycken, svarar obestämd. 8% (3 stycken) anser att e-

boken  påverkar lärandet positivt i stor utsträckning. 14% (5 stycken) i ganska stor 

utsträckning, lika många som anser att det påverkar lärandet i ganska liten utsträckning. 

Övriga 11% (4 stycken) anser att det inte påverkar lärandet alls. 

 

Av de som aldrig läst en e-bok är de flesta, motsvarande 11 studenter osäkra. En anser att det 

påverkar i stor utsträckning och två inte alls.  

 

Av de 19 studenter som sällan läser e-böcker anser en student att det stämmer i stor 

utsträckning. Tre anser påståendet stämmer i ganska stor utsträckning, fem stycken i ganska 

lite utsträckning och två inte alls. Åtta stycken svarar obestämd. 

 

Tre av studenterna läser e-böcker ibland. Av dessa anser två att e-boken påverkar lärandet 

positivt i ganska stor utsträckning. En student svarar obestämd. 

 

Den student som alltid läser e-böcker anser att det påverkar lärandet positivt i stor 

utsträckning. 

 

I en jämförelse mellan hur studenterna uppfattar att användning av e-bok påverkar studierna 

och lärandet visade att de respondenter som svarat obestämd och de som svarat instämmer 

inte finns bland de som aldrig eller sällan läst en e-bok. De fåtal som alltid eller ibland läst e-

böcker är mer positiva. 

 

Jämförelsen visar att fler studenter upplever att e-boken påverkar studierna positivt än de som 

upplever att e-boken påverkar lärandet positivt. Det finns inget tydligt samband för 

studenterna mellan nytta i studierna och lärande. Det finns en tendens att de som använt e-

boken också upplever nytta i studierna och positivt lärande. 

 

5.6 Hur påverkar erfarenheter studenternas attityd till e-boken? 

I enkäten ställs tre påståenden där respondenterna ombeds värdera sin attityd till e-boken. 

Påståenden där e-bok ses som komplement till tryckt bok och om en tryckt bok kan ersättas av 

e-boken samt ett påståendet att det finns funktioner som lockar. 

 

Av respondenterna svarar 41%  helt instämmer och lika många instämmer delvis till att e-

boken är ett komplement till den tryckta boken. 16% svarar obestämd och 3% instämmer inte. 
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Siffror som visar på att det finns en god attityd till e-boken. Möjligen har begreppet 

”referensbok” i den tidigare frågeställningen förvirrat studenterna och att det stora antalet 

obestämda påverkats av denna förvirring.  

 

De flesta i undersökningen är överrens om att e-boken inte helt kan ersätta den tryckta boken. 

27% svarar instämmer helt och 46% instämmer delvis i påståendet att en tryckt bok inte kan 

ersättas av en e-bok. 11% svarar obestämd medan 16% inte instämmer. 

 

E-boken har funktioner som lockar mig anser 22% av de deltagande studenterna. 32% 

instämmer delvis i påståendet, 16% instämmer inte och 32% svarar obestämd. Återigen 

kopplas en obestämd grupp till det stora antalet studenter i undersökningen som inte har 

använt e-bok. En osäkerhet kring vilka funktioner som e-boken har kan därför antas.  

 

Det stora antalet som helt eller delvis ser e-boken som ett komplement till den tryckta boken 

uppfattas i undersökningen som en positiv attityd till att använda e-boken trots det höga 

antalet som inte använt sig av den. 

 

Studieerfarenhet påverkar, utifrån enkätresultatet, inte attityden i någon större utsträckning.  

 

5.7 Slutsatser utifrån enkätresultatet 

Enkätresultatet tolkas utifrån att nyttoaspekten har en överhängande påverkan i valet mellan 

den tryckta boken och e-boken.  

 

Studenterna som besvarat enkäten har en positiv attityd till e-boken trots den relativt låga 

andel som använder e-boken idag i någon större utsträckning. Vid ökad användning uppfattas 

ökad nytta med e-boken. 

 

Enkäten visar på en stor andel respondenter som inte kan värdera Högskolebibliotekets utbud 

av e-böcker och inte heller programvaran. 

 

De externa variabler som anses vara viktigast för att e-boken ska upplevas användbar och ge 

upplevd nytta ses tillgänglighet och att det är lätt att hitta. Programvaran upplevs vara minst 

viktig.    
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6 Analys och diskussion 

Syftet med undersökningen är att se på hur studenterna vi Högskolan i Gävle uppfattar och 

använder e-böcker vid sina studier. Genom en enkätundersökning kartläggs studenternas 

uppfattningar om e-boken. Enkäten bygger på TAM, en modell som tydliggör ett samband 

mellan uppfattningar och användning. För att skapa en struktur i analys och diskussion bygger 

följande resonemang på de i TAM viktiga variablerna Externa variabler, Upplevd 

användbarhet, Upplevd nytta, Attityd till att använda, Intentioner att använda och Verklig 

användning.  

 

6.1 Studenternas användande av e-bok. 

Bland de Externa variabler som uppfattas som grundläggande för hur studenter accepterar 

kursböcker som e-bok är tillgänglighet viktigast, att det är lätt att hitta. Trots det ses det inte 

lika viktigt att det finns en länk direkt i Higgins, den lokala katalogen. Något som kan ses vara 

den enklaste möjligheten till att söka fram kurslitteraturen. Det är ett konstaterande som 

väcker nyfikenhet över hur studenterna använder de databaser och sökverktyg som 

Högskolebiblioteket tillhandahåller. Det är intressant inte bara för att klargöra hur de söker e-

böcker utan även för hur de använder alla Högskolebibliotekets tjänster, något som kan 

undersökas vid ett annat tillfälle. Michael Grosch (2012) påpekade vikten av att de 

akademiska biblioteken uppmärksammade studenternas ändrade medievanor för att skapa de 

bästa möjligheterna. Resultatet från enkäten visar på att det finns en brist i medvetenheten 

kring Högskolebibliotekets utbud vilket i samverkan med att tillgängligheten och att det är lätt 

att hitta ses som viktiga externa variabler vad gäller användandet och acceptansen av e-boken. 

Ett utökat digitalt bestånd är något som Högskolebiblioteket medvetet arbetar med. En ingång 

för att förbättra medvetenheten kring Högskolebibliotekets utbud bland studenterna, och på så 

sätt också öka möjligheterna att se e-boken som en valmöjlighet när exempelvis den tryckta 

boken är utlånad eller studenten sitter på en annan plats, något som ger ökad tillgänglighet, är 

att likt Grosch se på hur medievanorna ser ut. Hur söker studenterna kurslitteraturen? 

Undersökningen visar på att det finns en stor kunskapslucka bland studenterna som kan vara 

avgörande inte bara för användning av e-bok utan också när det gäller studentens egen 

informationskompetens.  

 

Att studenterna ser informationen från läraren angående kurslitteraturen som något viktigare 

än Högskolebibliotekets information visar ju också på hur viktigt en väl fungerande 

samverkan mellan de två parterna är för att öka tillgängligheten för studenterna. Även den i 

enkäten efterfrågade information om hur e-boken och användningen av den fungerar visar på 

att det finns mer att tänka på här. Utbudet på Högskolebiblioteket är i ständig förändring 

vilket visar på att det är viktigt att lärare håller sig uppdaterade då studenterna har ett stort 

förtroende för att de har den informationen. Att studenterna vet hur de hittar och använder det 

som Högskolebiblioteket erbjuder är en självklar förutsättning för verkligt användande.  

Att enkätsvaren visar på en sådan stor lucka i medvetenhet kring Högskolebibliotekets 

bestånd/utbud kan förklaras med att 70% av de som svarade på enkäten studerar på distans 

och kanske har den mesta kontakten angående studierna via studentportaler och då främst 

lärarens information. Här kan studentens uppfattning av närhet till lärare respektive 

Högskolebibliotek påverka hur de värderar de olika informationskällorna. 

Många som svarade på enkäten är också nya studenter vilket också påverkar resultatet på 

frågan om utbudet. Ett antagande är att medvetenhet kring utbudet är något som växer med 

studieerfarenhet. Första terminen som student bjuder på många nya erfarenheter och stor 

mängt ny information vilket också kan ses som förklaring till att medvetenheten kring 

beståndet är osäkert. 



 

27 

 

 

Externa variabler som inte upplevs lika viktiga i undersökningen är programvaran, att det är 

lättläst och att det finns svensk litteratur. Variabler som kan ses som praktiska och de som kan 

förenkla läsningen av kurslitteratur. De är inte oviktiga i sammanhanget men av mindre vikt 

än de tidigare nämnda. Ett antagande är att studenten inte själv gör valet av kurslitteratur och 

därför ses dessa variabler av mindre vikt. Kurslitteraturen ska läsas oavsett språk och 

svårighetsgrad. De studenter som har läs- och skrivsvårigheter får hjälp med sin kurslitteratur 

via andra kanaler vilket gör att valet mellan tryckt bok och e-bok inte främst ställs beroende 

på om det ska vara lättläst eller på svenska. Det är frågor som inte behandlas mer i den här 

analysen.  

 

Programvaran ses som den minst viktiga variabeln i enkäten vilket är överraskande då det kan 

ses påverka tillgängligheten i viss mån. Kanske kan detta spegla att de flesta i undersökningen 

känner sig vana vid att arbeta med datorer och att programvaror därför ses som något som 

man lär sig hantera. Ett program kan vara svårt inledningsvis, men när en förståelse byggts 

upp skapas snabbt kunskaper kring hantering vilket gör programvaran mindre viktig. 

Kvalitetsnivån på de programvaror som används idag är hög och väl utarbetade för att vara 

användarvänliga. Något som efterfrågas i enkäten är möjligheten att göra anteckningar. En e-

bok ska vara likvärdig den tryckta boken i funktioner och lånar du en bok på biblioteket är det 

ju brukligt att anteckningar skrivs på papper bredvid. Men i många e-boksläsare finns idag 

den funktionen inbyggd, liksom möjligheten att sätta bokmärken och göra understrykningar. 

Precis som läsaren har möjlighet att göra i egna tryckta böcker.  

  

6.2 Studenternas uppfattning om e-bokens användbarhet 

Upplevd användbarhet av kurslitteratur som e-bok var ett osäkert område bland de som svarat 

på enkäten. Ett starkt samband ses mellan erfarenhet och upplevd användbarhet. Detta tyder 

på att en viss tvekan kring användning finns. De som använt sig av e-bok upplever däremot att 

den är användbar. Kommentarer kring hur tillgängligheten skapar möjligheter att nå boken på 

kort varsel oavsett om du är vid Högskolebiblioteket eller inte visar också på att 

användbarheten när du provat upplevs positivt och något som påverkar din fortsatta 

användning. Enkätsvaren visar även att de som använt heller inte upplevt nedladdningen som 

något svårhanterligt. Intressant att de mest datavana är de som inte använt e-bok i samma 

utsträckning som övriga grupper. Kan detta bero på att vanans makt har stor betydelse? Har 

du fått in en studievana har rutiner byggts upp som kan vara svårare att förändra om du inte 

tvingas på grund av att boken är svår att få tag på andra vägar. En respondent kommenterade 

att den provat vid ett tillfälle då det inte fanns andra möjligheter. Att läsa på en skärm är det 

som skapar största motståndet enligt de kommentarer som lämnats i anknytning till enkäten. 

Det handlar kanske om en vanesak som kan överbyggas av nya tekniska lösningar. En 

läsplatta har exempelvis andra förutsättningar än de stationära datorerna. 

6.3 Studenternas uppfattning om nytta av e-boken 

Upplevd nytta har till stor del byggt på hur studenterna upplever att e-boken skapar 

förutsättningar för att underlätta studierna och lärande. Funderingar utifrån hur e-boken 

fungerar som artefakt som kan påverka lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2010).  

I perspektivet av upplevd nytta är de som använt e-boken positiva när det gäller påverkan på 

studierna. Enkätresultatet visar på att erfarenhet ger ökad acceptans. När perspektivet istället 

utgår från nytta som påverkan av lärande framkommer en större negativ uppfattning. Att 

artefakten e-boken kan påverka lärandet positiv uppfattas endast av en 8 av de 37 studenter 

som svarat på enkäten. Det flesta, 54%, är obestämda i frågan. Osäkerheten kan ha påverkats 
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av frågeställningen i sig. Vad betyder lärande? Marton och Booth visar på sex olika 

grupperingar bland studenter vad ett lärande innebär. Att i en enkät svara direkt om e-boken 

kan betyda något för sitt lärande kan kräva en medvetenhet kring vad begreppet lärande 

innebär vilket kan vara svårt att utöver det också ställa direkt mot den påverkan e-boken kan 

göra. Att andelen osäkra i en sådan komplex fråga är relativt högt kan därför uppfattas 

normalt. 

 

Även när det gäller frågan kring hur referensböcker fungerar som e-bok kan en viss 

begreppsförvirring skapa den höga andelen osäkra i frågan. I listorna för kurslitteraturen finns 

referenslitteratur som rekommenderas läsa men inte ingår i den obligatoriska kurslitteraturen. 

Inom biblioteken används begreppet istället för de böcker som finns i biblioteket men inte 

tillåts för hemlån. I frågan borde en begreppsförtydligande gjorts för att säkerställa vilka typer 

av referensböcker som efterfrågades. De kommentarer som inkommit genom enkäten påvisar 

ändå att tillgängligheten av e-boken när den tryckta inte finns att tillgå ses som en fördel med 

e-boken vilket kan tolkas svara positivt på frågan.  

 

Även den höga andelen av de som svarat på enkäten som aldrig läst en e-bok kan visa på att 

det finns en osäkerhet på tillgänglighet och användning av referensböckerna. De som hittills 

inte använt kan ha svårt att avgöra vad de tycker. Istället visar enkätsvaren att det är just de 

oerfarna som är mer positiva i undersökningen. Detta visar på att attityden till att använda e-

boken ses positivt trots brist på tidigare erfarenhet.  

 

6.4 Studenternas attityd till e-boken 

Den andel av studenterna som svarat på enkäten som anser att e-boken är ett komplement till 

den tryckta boken visar också att attityd till att använda är positiv. Detta stärker den tidigare 

funderingen kring begreppsförvirringen vad gäller referensböckerna. I undersökningen 

uppfattar författaren en inställning från de som svarat på enkäten att den tryckta boken är den 

viktigaste artefakten, men att e-boken är ett bra komplement då den tryckta inte finns 

tillgänglig. 4 av 10 studenter kunde enligt enkäten välja e-boken trots att de hade den tryckta 

boken i handen. Även statistiken (Kungliga biblioteket 2013b) kring hur nedladdningarna av 

e-boken via Högskolan i Gävle ökat i omfång de senaste åren visar på att attityden till att 

använda e-boken är positiv, även fast den största andelen av de som svarat på enkäten inte 

anser att e-boken kan ersätta den tryckta boken. Av de som svarat på enkäten är det endast en 

av de 37 som svarat att den alltid läser e-bok, vilket också visar att de flesta anser att e-boken 

är ett bra komplement men inte helt ersätter den tryckta boken.  

 

Positivt för attityd till att använda e-boken är också att funktionerna kan anses locka de 

tillfrågade. Cirka en tredjedel är osäkra men det är också rimligt då många aldrig läst en e-

bok. Även i Edmunds, Thorpe och Conole undersökning av studenters användning av IKT 

2012 tydliggjordes vikten av funktionernas påverkan och att effektivitet efterfrågas (Edmunds 

et al 2012).  

 

Intentioner att använda e-boken kan ses positivt då enkätsvaren visar på att en stor grupp antar 

att de kommer att läsa fler e-böcker i framtiden än vad de gör i dagsläget. Detta visar också på 

att e-boken accepterats som artefakt. Att 57% instämmer delvis kan tolkas bero på att de ser e-

boken som ett komplement till den tryckta boken, men att den inte helt kommer ersätta den. 

Att 43% inte hellre väljer e-boken om de ser att den tryckta boken har märkning som visar att 

e-bok finns visar på att den tryckta boken finns som ett mer naturligt första val. 
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 Den verkliga användningen av e-böcker har ökat varje år vid Högskolan i Gävle enligt 

Kungliga bibliotekets statistik. Studenterna som besvarat enkäten visar på en jämn fördelning 

över de olika svarsalternativen. Det som lite bryter mönstret är att andelen som inte tänker 

läsa skönlitteratur som e-bok är större än när det gäller studierelaterad litteratur. Detta kan 

visa på den tryckta bokens traditionella betydelse för läsare, men kan också betyda att dessa 

studenter väljer att undvika skönlitteratur oavsett format. Utifrån undersökningens fokus 

tolkas detta som en förstärkning av den upplevda nyttans betydelse för användning av e-

boken.  

6.5 Sammanfattande svar utifrån undersökningens frågeställningar  

I detta avsnitt avses att tydliggöra svaren på de för undersökningen grundläggande 

frågeställningarna. På samma sätt som TAM visar går svaren ihop då de olika faktorerna till 

stor del är beroende av varandra.  

6.5.1 Hur använder studenterna vid Högskolan i Gävle e-boken? 

Den variabel som är avgörande för användning av kurslitteratur som e-bok är den upplevda 

nyttan. Den upplevda nyttan ses snarast som möjligheten att få tillgång till kurslitteratur än 

som artefakt som ökar lärande. Enkätsvaren visar också att de som använt e-bok är positiva 

till användning. Något som kan tyda på att den traditionella tryckta boken är viktig men att 

alternativet e-boken ses som ett bra komplement när omständigheterna, den upplevda nyttan, 

påkallar det. Vanan har en viktig roll. Det nya kan kännas svårt, inte för svårt, men det 

invanda är enklast och mest lättillgängligt.  

 

Informationen om kurslitteraturen från lärare ses viktigare än informationen från 

Högskolebiblioteket vilket visar hur viktig samverkan är. Det är viktigt att lärare är 

uppdaterade på hur det ständigt förändrade beståndet ser ut. Enkätsvaren pekar på en stor 

osäkerhet kring utbudet vid Högskolebiblioteket vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till när 

det gäller tillgängligheten.  

 

6.5.2 Vilken attityd har studenterna vid Högskolan i Gävle till e-boken?  

Enligt TAM styr den upplevda nyttan attityden till e-boken som styr intentionen att använda 

vilket i sin tur styr den faktiska användningen vilket är ett resonemang som kan ses 

överrensstämma med resultatet av enkäten. Den upplevda nyttan, enkelt att få tillgång till 

kurslitteratur, ger en positiv syn på e-boken trots att ingen erfarenhet av e-böcker finns sedan 

tidigare. Enkätsvaren visar även på att intentionerna att använda e-boken finns hos den större 

andelen av studenterna. Den faktiska användningen ökar enligt statisktiken, något som också 

kan spegla den kontinuerligt ökade tillgängligheten av e-böcker på Högskolebiblioteket i 

Gävle.   

 

6.5.3 Hur uppfattar studenterna vid Högskolan i Gävle värdet av e-
boken? 

De studenter som använt e-bok upplever att den är användbar. Det faktum att e-bokens 

tillgänglighet inte är beroende av tid och rum skapar möjligheter som värderas av studenterna 

som viktiga faktorer som underlättar studierna. Det är något som ses inte bara av de studenter 

som använt e-bok tidigare utan är också något som lockar även de som ännu inte provat. 
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6.5.4 Hur ser studenternas acceptans av e-boken ut? 

Studenterna accepterar e-boken som ett komplement till den tryckta boken. Den faktor som 

anses vara viktigast för användning av e-bok i studierna är tillgänglighet. Det är viktigt att det 

är lätt att hitta det som söks. Nedladdningsmöjligheterna anses viktiga, utskriftsmöjligheterna 

är inte lika viktiga. Att tillgängligheten är viktig är inte överraskande, utan ligger snarare i 

Högskolebibliotekets grundläggande uppdrag, men att programvaran var så pass oviktig i 

sambandet var väldigt överraskande då kommentarer visar på att läsning från skärm är det 

som motsäger användning av e-bok i studierna. Visst finns skillnader mellan läsbar 

datorutrustning och programvara, men programvaran och gränssnittet är direkt kopplade och 

viktiga faktorer i utvecklingen av e-boken. 

Undersökningens resultat pekar på att ökad erfarenhet ger ökad acceptans. 

 

6.6 Sammanfattande slutdiskussion 

Ett ökat digitalt bestånd ger på sikt ett ökat användande vilket är en ständigt pågående 

process. Högskolebibliotekets grunduppdrag när det gäller att ge ett utökat digitalt bestånd 

vilar på EU:s styrdokument. Svårigheterna är att synliggöra det befintliga utbudet då det trots 

information i olika former ändå finns en osäkerhet bland studenterna. För ett ökat 

användande, ökad tillgänglighet krävs kanske också en ökad medvetenhet hos studenterna. 

Hur uppnås det?  

 

Är det istället ett försök att nå den perfekta balansgången mellan de tryckta böckerna och e-

böckerna som bör eftersträvas? Var finns den perfekta balansgången? Som tidigare nämndes i 

den aktuella studien under rubriken ”1.8 Elektroniska böcker” pågår kontinuerligt 

diskussioner kring e-bokens framtid då det påverkar ur ekonomiska, politiska och juridiska 

perspektiv. Även Högskolebibliotekets egen organisation påverkar och påverkas av balansen 

mellan det tryckta och det digitala beståndet.  

 

Resultatet från den här enkätundersökningen anses, trots det relativt låga intresset från 

studenterna att besvara den aktuella enkäten, uppfylla kraven för att anses användbart i denna 

undersökning. Det låga intresset kan bero på en viss mättnad av att svara på enkäter och att 

enkäten även kom ut i ett intensivt skede i studenternas egna studier. Om enkäten under en 

annan tid på terminen möts med större intresse är oklart, men med den tid som finns 

tillgänglig för undersökningen upplevs resultatet acceptabelt.  

 

Beroende på den låga svarsfrekvensen och det okända bortfallet kan resultatet från den här 

studien inte användas för att dra slutsatser som påverkar Högskolebibliotekets verksamhet, 

men kan ses som en förstudie för en större, mer omfattande, enkätundersökning bland större 

grupper studenter på Högskolan i Gävle. 

 

I efterhand kan konstateras att det kan ha varit klokt att erbjuda olika enkäter för de som 

använt e-bok och för de som inte använt e-bok för att skapa ett bättre empiriskt material. Att 

komplettera enkäten med intervjuer av exempelvis lärare skulle ha skapat ytterligare en 

dimension till underlaget. Detta valdes medvetet bort i undersökningen till stor del beroende 

på den tillgängliga tidsramen.  

 

Att använda webbenkäter är en lättillgänglig metod, men det finns tendenser att 

svarsfrekvensen blir lägre än då kontakt tas direkt med, i det här fallet, studenterna i 

urvalsgruppen. Vis av erfarenhet skulle insamling av enkätresultat startat tidigare och med en 

närmare kontakt med studenterna.  
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6.7 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån de resultat som framkommit i den aktuella studien konstateras två intressanta framtida 

studier. Dels hur den tekniska utvecklingen kan komma att påverka den framtida 

utvecklingen, men också hur studenterna använder e-resurser. 

 

Den tekniska utvecklingen pågår ständigt och fler och fler använder sig av fler olika artefakter 

i sina studier. I den aktuella studien framkom att flest läs- och surfplattor användes av den 

grupp som i minst utsträckning läser e-böcker, trots att den tekniken är mest lämpad och mest 

lättanvända läsaren av e-böcker. Kommentarer i enkäten kring att det är svårt att läsa på 

skärm och därför undviks e-boken. Detta är rent tekniska aspekter som troligtvis kommer 

utvecklas snabbt. Nyfikenhet kring hur den tekniska utvecklingen faktiskt påverkar 

användningen och uppfattningen har väckts. 

 

Den andra och viktigaste fortsatta forskningen vid Högskolebiblioteket åsyftar den brist på 

kunskap kring utbudet vid Högskolebiblioteket bland de studenter som svarade på enkäten. I 

kombination med att en stor del studenter såg lärare som viktigare informationsbärare än 

biblioteket skulle en mer omfattande undersökning bland studenter vid Högskolan i Gävle 

kring hur de söker information men främst hur e-resurserna används vara mycket intressant. 

 



 

 

  

Sammanfattning 
Det sker snabbt teknologiska förändringar i samhället idag som påverkar vardagen för många. 

Alla tekniska utvecklingar uppfattas inte positivt av alla medborgare då vissa utvecklingar 

inte bara hjälper utan också ställer högre krav på medborgare. E-delegationen har strukturerat 

upp mål för hur IT-baserade tjänster ska erbjudas alla medborgare på enklast möjliga sätt. 

Dessa mål omfattar all offentlig förvaltning. 

 

Även de akademiska biblioteken omfattas av den digitala agendan vilket satt sina spår i det 

utvecklingsarbete som fortgår på bland annat Högskolebiblioteket i Gävle där förvärvspolicyn 

bygger på att e-böcker ska köpas in i så stor utsträckning som möjligt. Detta påverkar även 

studenternas tillgång till litteraturen då e-boken är tillgänglig för fler studenter samtidigt och 

inte har geografiska begränsningar. Samtidigt skapar e-boken ekonomiska, juridiska och 

politiska frågor som även påverkar organisationen på de akademiska biblioteken, så också på 

Högskolebiblioteket i Gävle. 

 

Studenternas acceptans av e-boken är en viktig parameter i Högskolebibliotekets 

förvärvsarbete vilket väcker nyfikenheten kring hur användning och attityd till e-boken ser ut. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur studenterna på Högskolan i Gävle uppfattar e-

boken som format och då främst på kurslitteraturen. Vilket har skapat följande 

frågeställningar:  

 Hur använder studenterna vid Högskolan i Gävle e-boken? 

 Vilken attityd har studenterna vid Högskolan i Gävle till e-boken? 

 Hur uppfattar studenterna vid Högskolan i Gävle värdet av e-boken? 

 Hur ser studenternas acceptans av e-boken ut? 

 

E-boken ses i studien som en artefakt som ur ett sociokulturellt perspektiv är ett verktyg som 

ska underlätta lärande och studier. Samverkan mellan människa och teknik skapar lärande och 

i förlängningen troligen en upplevd nytta.  

 

För att mäta studenternas uppfattningar stödjer sig undersökningen på Technology 

Acceptance Model, TAM, som utarbetades för att skapa en teoretisk modell för att hantera ett 

empiriskt underlag vid tester av ny informationsteknik. En grundläggande tanke var vikten av 

att ha förståelse för slutanvändarens process mot acceptans. Fred D Davis skapade den 

ursprungliga TAM som sedan under åren utvecklats, men också av många forskare använts i 

kombination med andra modeller för att undersöka acceptans av informationsteknik ur olika 

perspektiv. 

 

Den här studien genomfördes genom en webbenkätundersökning. Webbenkäten skapades 

utifrån de viktiga variablerna enligt TAM. Det empiriska underlaget baseras på den 

webbenkät som förmedlades till de studenter vid Högskolan i Gävle som läste en kurs i vilken 

kurslitteratur kunde erbjudas i e-boksformat via Högskolebiblioteket under höstterminen 

2013. Underlaget analyserades sedan utifrån variblerna i TAM. De grundläggande variablerna 

i TAM är externa variabler som i den här studien utgår från de faktorer som kan ses som 

förutsättningar för e-bokshantering. De externa faktorerna påverkar i sin tur uppfattad nytta 

och uppfattad användbarhet som i sin tur sedan påverkar studenternas attityd, intention att 

använda och slutligen också faktisk användning.  

 

 



 

 

 

Resultatet pekar på att många studenter, 38%, aldrig har läst eller laddat ner en e-bok vilket 

påverkar resultatet men också ger ett mervärde för undersökningen då attityd och intentioner 

tydliggörs. Av de externa variabler som studenterna ser som viktiga faktorer som påverkar 

användning av e-bok är ”lätt att hitta” och ”tillgänglighet” viktigast. Dessa faktorer anser 

författaren har ett starkt samband då tillgängligheten stöds av att det är lätt att hitta.  

 

Intressant är också att studenterna skattar informationen från lärare viktigare än informationen 

från Högskolebiblioteket när det gäller kurslitteratur. Detta påverkar också i förlängningen 

tillgängligheten men visar på studenternas förtroende för lärares medvetenhet kring 

kurslitteratur. Denna siffra påverkas av studenternas egna studieerfarenheter då hela 67% av 

de som läst 4 terminer eller fler tycker lärarnas information inte alls är viktiga.  

 

Enkätundersökningen visar också att en stor del av de studenter som svarat på enkäten inte är 

medvetna om Högskolebibliotekets utbud. Hela 92% svarade obestämd/vet inte på frågan om 

hur nöjda man är med utbudet. Det är i förlängningen också en faktor som påverkar 

tillgängligheten. Det är troligen svårare att acceptera och använda det man inte känner till. Det 

väcker frågeställningar kring hur medvetenheten om Högskolebibliotekets utbud skulle kunna 

utökas. 

 

Studenter som svarat på enkäten och som använt e-böcker i sina studier har en positiv 

uppfattning om sina erfarenheter. Det är något som också påverkar uppfattning av nyttan av 

att använda e-boken, och att lärande och studier påverkas positivt. Samtidigt ser den största 

delen av studenterna e-boken som ett bra komplement till den tryckta boken. En stor del av 

studenterna ser tillgängligheten som en stor nytta med e-boken. Tillgängligheten av e-boken i 

ett läge då den tryckta boken inte finns tillgänglig skapar en faktor som påverkar 

användningen. Det påverkar även intentionen att använda e-boken i ett läge när 

omständigheterna så kräver.  

 

En nackdel med e-boken som lyfts fram i enkätkommentarerna är den upplevda svårigheten 

med att läsa på datorskärmen. Den grupp respondenter som har mest studieerfarenhet är den 

grupp där flest använder läs- eller surfplatta i sina studier. Det är även den grupp som i minst 

utsträckning har läst e-böcker. En förklaring kan vara att det redan finns en studievana där den 

traditionella tryckta boken används.  

 

Slutsatserna av enkätundersökningen och svaret på frågeställningarna visar att e-boken är 

accepterad och uppfattas som ett bra komplement till den tryckta boken. Studenternas attityd 

till e-boken är positiv med tanke på de möjligheter som e-boken skapar främst på grund av 

tillgängligheten. De studenter som använt en e-bok är nöjda och anser att det underlättar 

studierna mycket beroende på att boken finns tillgänglig. Många av de studenter som inte läst 

e-bok kan tänka sig göra det i framtiden. Endast ett fåtal säger nej till e-bok. Att den 

uppfattade nyttan är den viktigaste variabeln för studenterna tydliggörs också genom att 

antalet studenter som läser skönlitteratur är lägre än för kurslitteraturen. Utöver detta visar 

statistiken en konstant ökning av nedladdningar av e-böcker vid Högskolebiblioteket. Detta 

tyder på att e-boken är här för att stanna och användas, men som någon klok person sagt 

slutade vi inte bygga trappor för att hissen uppfanns. 
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Bilaga 1 Enkät till studenter, inklusive missivbrev 

Missivbrev 

 
Den digitala tekniken gör att bibliotekens möjligheter att erbjuda, och läsares möjlighet att använda, 
mer än det som får plats på bibliotekets hyllor ökat. Utöver databasernas utbud av artiklar och 
rapporter erbjuds också e-böcker. E-böckerna skapar möjligheter men ställer också andra krav än den 
tryckta boken. Fler kan läsa samtidigt, du riskerar inga övertidsavgifter och riskerar heller inte att få 
boken för sent inför en viktig uppgift eller tenta. Samtidigt underlättas användandet om du är van att 
arbeta med dator, läsplatta eller smartphone. Högskolebiblioteket erbjuder dig som är student över 
100 000 e-böcker. En del av dessa e-böcker hittar du direkt i Högskolebibliotekets egen katalog. 
Andra e-böcker söker du efter via databaser som länkas på bibliotekets hemsida.    
 
I min kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap ställer jag mig frågan om hur dessa e-
böcker uppfattas av studenter vid Högskolan i Gävle. Vad är det som påverkar användandet och till 
vilken grad accepterar och använder du som student e-boken i dina studier? För att få svar ber jag dig 
hjälpa mig genom att svara på denna enkät. Den omfattar 23 frågor och tar några minuter att besvara. 
I frågorna ber jag dig värdera olika faktorer och påståenden.  
 
Vid eventuella frågor om enkäten kontakta mig på mejl: aebwn08@student.lnu.se 
 
Med stor uppskattning för din hjälp 
 
Maria Ebervik 
Biblioteks- och informationsvetarprogrammet 
Linnéuniversitetet, Växjö 
 

 

Enkät: 

Inledningsvis några frågor om din bakgrund. 

 

1. Jag är  Kvinna  Man  

 

2. Min ålder  Under 25  25 – 30  31-40  Över 40  Vill inte svara   

 

3. Jag är en student som läser på campus  distans 

 

4. Studietid: Första terminen  har läst 2 - 3 terminer har läst 4 terminer eller fler 

 

5. I vilken utsträckning läser du e-böcker idag? 

  Har aldrig läst en e-bok 

  Sällan 

  Ibland 

  Ofta 

  Alltid 

 

6. I mina studier använder jag (kryssa i alla aktuella alternativ) 

 Bärbar dator 

 Stationär dator  

 Surfplatta/läsplatta  

 Smartphone  



 

 

 

7. Hur skulle du beskriva din datavana?  

 Mycket van  Ganska van.  Obestämd  Ganska ovan  Mycket ovan 

 

Nu följer några frågor där jag ber dig värdera dina åsikter om olika faktorer som kan 

påverka ditt användande av e-boken i dina studier. 

 

8. Hur nöjd är du med utbudet av e-böcker via Högskolebibliotek i Gävle? 

 Inte nöjd alls  Ganska missnöjd   Obestämd/vet ej   Ganska nöjd   Mycket nöjd 

 

9. Hur nöjd är du med programvaran som krävs för e-boksläsning? 

 Inte nöjd alls  Ganska missnöjd   Obestämd  Ganska nöjd   Mycket nöjd 

 

10. Kommentera gärna utbudet och programvaran här: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Hur viktiga är följande faktorer för dig när det gäller att läsa e-böcker?   

 

a. Tillgänglighet  

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

b. Lättläst  

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

c. Smidighet   

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt   

 

 d. Att det finns länk direkt i Higgins (katalogen) 

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

e. Programvaran  

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

f. Lånetid  

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

g. Utskriftsmöjligheter 

  Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

h. Lätt att hitta det som söks. 

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

i. Att mina lärare informerar om att kurslitteraturen finns som e-bok. 

  Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

j. Högskolebibliotekets information om e-böcker  

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

k. Hur stor del av boken jag ska läsa. 

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 



 

 

 

 

l. Att det finns svensk litteratur. 

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

m. Nedladdningsmöjligheter.  

 Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte särskilt viktigt  inte alls viktigt 

 

12. Finns några viktiga faktorer som inte nämnts? Kommentera gärna här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nu följer ett antal påståenden där jag ber dig värdera hur de stämmer utifrån dina åsikter 

och din användning av e-böcker. 

 

13. Jag upplever att kursböcker som finns i e-boksformat är användbara. 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

14. Att hämta en e-bok upplever jag vara: 

Mycket enkelt  

 Ganska enkelt  

 Varken eller  

 Ganska svårt  

 Mycket svårt  

 Har aldrig läst en e-bok 

 

15. Jag upplever att E-böcker underlättar mina studier. 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

16. Jag upplever att E-böcker påverkar mitt lärande positivt. 

 I stor utsträckning  I ganska stor utsträckning  Obestämd  I ganska liten utsträckning  

Inte alls 

 

17. Referensböckerna är lättillgängliga som e-bok.  

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

18. E-böcker är ett komplement till den tryckta boken. 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

19. E-boken har funktioner som lockar mig. 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

20. En tryckt bok kan inte ersättas av e-boken. 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

21. Jag kommer nog att läsa fler e-böcker i framtiden än vad jag gör i dagsläget 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  

 

22. Ser jag märkningen ”denna titel finns även som e-bok” väljer jag hellre e-bok. 

 Instämmer helt   Instämmer delvis  Obestämd  Instämmer inte  



 

 

 

 

23. Jag läser kurslitteratur som finns i e-boksformat. 

 Instämmer   

 Obestämd  

 Instämmer inte  

Har inte gjort det ännu, men vill göra det. 

Har inte gjort det ännu. Tänker inte göra det heller 

 

24. Jag läser skönlitteratur som finns i e-boksformat. 

 Instämmer   

 Obestämd 

 Instämmer inte  

 Har inte gjort ännu, men vill göra det. 

 Har inte gjort det. Tänker inte göra det heller. 

  

25. Jag läser material inför en större uppgift/uppsats som finns i e-boksformat 

 Instämmer   

 Obestämd  

 Instämmer inte  

 Har inte gjort det ännu, men vill göra det. 

 Har inte gjort det ännu. Tänker inte göra det heller. 

 

26. Vad tycker du om enkäten som helhet? Finns andra viktiga eller intressanta aspekter kring 

e-boken som inte framkommer i enkäten? Delge gärna dina synpunkter här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Stort tack för att du genomfört denna enkät. Det är till stor hjälp för mig i min undersökning 

om hur du som student ser på och använder e-boken i dina studier.  

Det enda som återstår nu är att klicka på ”Skicka” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 
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