Sammanställning av e-boksenkät, Högskolan Västs bibliotek
hösten 2011
E-boksenkäten genomfördes i webbform under två veckor hösten 2011. 33 personer svarade
på enkäten, varav 24 kvinnor och 9 män fördelade på 1 allmänhet, 16 personal och 16
studenter.

Eftersom deltagarantalet är så litet, måste man vara försiktig i sina slutsatser, men man kan
urskilja ett visst intresse för e-boken. Det visar sig att majoriteten av enkätdeltagarna laddar
ned en e-bok ibland eller ofta.

Hälften av deltagarna var inte medvetna om att Högskolan Västs bibliotek har e-böcker i sitt
bestånd.

Ca hälften av respondenterna är medvetna om att e-böcker alltid är tillgängliga, lätta att
använda, kan användas av obegränsat antal användare, samt att hela innehållet är sökbart.

Ett mindre antal av respondenterna (7 av 33) ser begränsade utskriftsmöjligheter som ett
hinder, liksom den tekniska hanteringen (3 av 33). Ca hälften föredrar tryckta böcker (13 av
33).

Ca hälften av respondenterna kan tänka sig att läsa skönlitteratur, fördjupningslitteratur och
kurslitteratur i elektronisk form.

Ca hälften av dem som svarat föredrar att läsa e-böcker på surfplatta (typ iPad) eller dator,
medan läsplatta (t ex Kindle) och mobil enhet (t ex smartphones) har färre anhängare. Bl a
framfördes åsikten att det är ”betydligt lättare att ta med sig en iPad/läsplatta med böcker på
vid t ex resa”.

En stor majoritet av respondenterna önskar att biblioteket ska utöka sitt utbud av e-böcker.
För att underlätta användningen av e-böcker tycker drygt hälften av respondenterna att
hjälpsidor online ska prioriteras. Betydligt färre anser sig behöva individuell handledning eller
workshops.

Resultatet visar att varken e-boken i sig eller surf-/läsplattor har fått sitt stora genombrott på
Högskolan Väst, vilket speglar situationen för elektroniska böcker i landet som helhet. Våra
respondenter ser fördelarna med e-böcker samtidigt som man fortfarande vill ha den tryckta
boken som alternativ.

Sammanställt av
Margareta Melén och Elisabeth Näverå

