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Lunds Universitets bibliotek testade mellan oktober 2013 och juli 2014 förvärvsmodellen Patron 
Driven Acquisition (PDA) via e-boksaggregatorn EBL. Arbetet med testet sattes upp i projektform. I 
följande rapport beskrivs modellen, projektgruppens förberedelsearbete samt resultat av projektet. 
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1. Inledning 
 

Patron Driven Acquisition (PDA) är en automatiserad förvärvsmetod för e-böcker som går ut på att en e-

boksleverantör ger ett bibliotek tillgång till e-böcker som inte har köpts av biblioteket. Biblioteket 

tillgängliggör e-böckerna via sin katalog och/eller andra system, men betalar endast en hyrkostnad för de e-

böcker som används samt för inköp av upprepat använda titlar. 

I följande slutrapport presenteras det arbete med att sätta upp och testa PDA-modellen som pågått 

vid Lunds Universitets bibliotek (LUB) mellan maj 2013 och juli 2014. Projektets övergripande mål har 

varit att efter genomförd testperiod kunna leverera ett underlag för beslut om LUB ska fortsätta 

arbeta med PDA som en del av det löpande elektroniska förvärvet.   

Projektet har varit indelat i tre faser: 

 

 Förarbete (maj – oktober 2013)1 

 Driftsfas (oktober 2013 – juli 2014)2  

 Utvärderingfas (juli – december 2014)3  

 

Rapporten är kronologiskt disponerad, då utvärdering av projektets alla faser är relevant för ett 

beslutsfattande. Projektets resultat i form av användningsstatistik presenteras vidare i kapitel 4 och 

en resultatanalys i kapitel 5. Avslutningsvis presenteras i kapitel 6 de strategiska avvägningar som 

behöver göras vi ett eventuellt fortsatt arbete med modellen. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Biblioteksrådet tog i mars 2013 beslut om att LUB skulle testa PDA4. Valet av leverantör föll på Ebook 

Library (EBL) bl.a. eftersom leverantören är väletablerad på den svenska marknaden, har en teknisk 

lösning som gör det möjligt att ha skilda PDA-budgetar för olika bibliotek och erbjuder återbetalning 

av deponerade pengar. Plattformen kräver vidare autentisering med STIL- eller LUCAT-identitet även 

när man befinner sig inom universitetets IP-range, vilket innebär att endast universitetets studenter 

och anställda skulle ges möjlighet att använda de e-böcker som erbjöds via PDA-projektet.  

                                                           
1
 Under förarbetet fokuserade projektgruppen på att sätta sig in i EBL:s PDA-modell, göra urval av de titlar som 

skulle ingå i projektet samt ta beslut kring inställningar av modellen. Läs mer om den här fasen i kapitel 2. 
2
 Med driftsfas menas här den period då e-böcker som ingick i PDA-projektet var tillgängliga för slutanvändare. 

Längden på driftsfasen varierade för de deltagande biblioteken på grund av modellens art (användningen styr 
kostnadsutvecklingen) och den avsatta budgeten per bibliotek räckte därför olika långt. Läs mer om den här 
fasen i kapitel 3. 
3
 Under utvärderingsfasen sammanställdes och analyserades användningsstatistik för de e-böcker som ingått i 

projektet. Statistiken presenteras i kapitel 4 och analys av resultaten i kapitel 5. 
4
 Före beslut togs diskuterades även möjligheten att testa Evidence Based Selection (EBS), dvs. en variant av 

PDA direkt som erbjuds direkt från ett förlag. Orsaken till att valet föll på PDA istället för EBS var att den 
sistnämnda modellen i det läget bedömdes vara för dyr. 
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En projektgrupp tillsattes och fick till uppgift att testa samt utvärdera den PDA-modell som 

leverantören EBL erbjuder. Följande fakultets- och institutionsbibliotek deltog med varsin 

representant: 

 

 Humanistiska och Teologiska Fakulteternas bibliotek (HT), Katarina Wickström 

 Internationella Miljöinstitutets bibliotek (IIIEE), Ingela Wahlgren 

 Juridiska Fakultetens bibliotek (Jur), Catarina Carlsson  

 Konstnärliga Fakultetens bibliotek (Konst), Åse Lugnér 

 Lunds Tekniska Högskolas bibliotek (LTH), Maria Långh 

 Medicinska Fakultetens bibliotek (MedFak), Monica Landén 

 Raoul Wallenberg Institutets bibliotek (RWI), Karl Adam Tiderman 

 Samhällsvetenskapliga Fakultetens bibliotek (S-fak), Ellen Fall 

 Universitetsbiblioteket (UB), Linnéa Stenson – projektledare  

 

Ekonomihögskolan (EHL) och Naturvetenskapliga fakultetens bibliotek (N-fak) valde att stå utanför 

projektet. UB:s och projektledarens roll i projektet var att sammankalla projektgruppen, koordinera 

och dokumentera projektets processer, sköta kontakten med leverantören samt att tillgängliggöra e-

böckerna som ingick i projektet.  

Ett förarbete påbörjades i maj 2013, projektet gick i drift den 14:e oktober samma år och avslutades 

när respektive deltagande biblioteks avsatta projektmedel gått åt vilket inträffade vid olika 

tidpunkter för de åtta deltagande fakultets- eller institutionsbiblioteken. 

 

1.2. Syfte och mål  

 
PDA-projektets syfte är primärt att testa och utvärdera EBL:s PDA-modell för att undersöka om PDA 

är ett sätt att köpa in e-böcker som LUB-nätverket vill använda sig av.  

Projektgruppen beslutade sig för att utvärdera ett par mätbara parametrar, men hade även 

sidosyften som inte är direkt mätbara som till exempel att testa ett nytt angreppssätt för elektroniskt 

förvärv och att undersöka om EBL:s utbud matchar LUB:s behov:  

 

 Om metoden minskar arbetsbördan med att förvärva enstaka titlar 

 Om titlar som förvärvats med PDA används mer, lika mycket eller mindre än titlar som 

förvärvats av en bibliotekarie  
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Målet med projektet är vidare att efter att modellen testats kunna leverera ett underlag som kan 

ligga till grund för beslutsfattande kring om LUB ska fortsätta arbeta med PDA som en del av det 

löpande elektroniska förvärvet eller inte. 

 

1.3. Ordlista 

 

Då slutrapporten innehåller en mängd facktermer och leverantörsspecifika begrepp finns nedan en 

ordlista som stöd för läsningen.  

Autoköp: 

En e-bok från PDA-beståndet köps in automatiskt. Biblioteket väljer hur många korttidslån, dvs. 

betalda användningar som ska föregå ett autoköp.  

CAS-inloggning: 

Lunds Universitets autentiseringssystem. 

COUNTER-statistik: 

Standardiserade statistikrapporter som används av de flesta större förlag och andra leverantörer.   

Credits: 

Antal köpta användningar av en e-bok per år.  

De-duplicering: 

Leverantören matchar innehållet i sin produktkatalog mot bibliotekets bestånd för att böcker som 

biblioteket redan köpt in inte ska inkluderas i PDA-beståndet. Matchningen görs på ISBN-nivå. 

DRM (Digital Rights Management): 

En samlingsbeteckning för ett flertal olika tekniker som har till mål att från utgivarens perspektiv 

kontrollera spridning och användning av digitalt material. DRM används framförallt på e-böcker från 

aggregatorer och begränsar användarnas möjligheter att skriva ut och kopiera delar av texten i e-

boken. 

 

Evidence Based Selection: 

En variant av PDA som erbjuds direkt från ett förlag. Precis som i en PDA-modell betalar biblioteket 

en deposition och får sedan tillgång till e-böcker under en tidsbegränsad period.  

Till skillnad från PDA betalar biblioteket inga korttidslånskostnader för användning, utan får i slutet 

av tidsperioden användningsstatistik som används för att köpa in titlar för en summa som motsvarar 

depositionen.  
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Fri browsning:  

En kortare perioder av gratis tillgång till en e-bok för att användaren ska kunna undersöka sitt 

intresse för en titel innan en kostnad genereras i form av ett korttidslån eller autoköp.  

Korttidslån: 

Användare får åtkomst till en e-bok i PDA-beståndet mot att biblioteket betalar en hyrkostnad. 

LinkSource: 

En av Lunds Universitets två länkservrar. Lokalt används länkservern för att länka användare till 

fulltext i discoverysystemet LUBsearch samt i bibliografiska databaser som t.ex. Web of Science. 

Lovisa: 

Lunds Universitets biblioteks bibliotekskatalog. 

LUBsearch: 

Lunds Universitets biblioteks installation av discoverysystemet EDS. 

Mediering: 

En inställning som hindrar att korttidlånskostnader över en viss summa automatiskt debiteras 

biblioteket. Användning av titlar som uppfyller det kriterium biblioteket valt behöver först godkännas 

av en inköpsbibliotekarie.   

Non-Linear Lending: 

Licensmodell som ofta kallas credits-modellen. E-böcker som köps in med modellen har ett begränsat 

antal användningar per år.  

PDA-bestånd: 

E-bokstitlar som biblioteket inte köpt in, men som är sökbara i bibliotekets system. När en titel från 

PDA-beståndet köps in ingår den i bibliotekets e-boksbestånd.  

Pick and chose: 

Leverantören tillåter köp av enstaka e-bokstitlar istället för att endast sälja e-böcker i ämnesindelade 

samlingar. 

Patron Gathering Information Tool (PIGT): 

Ett formulär som biblioteket själv kan designa och sätta upp. Formuläret samlar in data om 

användaren som kan vara av intresse i utvärderingssyfte.  

SFX: 

En av Lunds Universitets två länkservrar. Lokalt används länkservern för att möjliggöra import av 

metadata för universitets e-böcker till den nationella katalogen Libris. 
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STIL- och LUCAT: 

Lunds Universitets kataloger över studenter respektive anställda. Båda kategorierna får via 

katalogerna inloggningsuppgifter som bl.a. används för att komma åt bibliotekets elektroniska 

resurser när man sitter utanför universitetets IP-range. 

Textbooks: 

Licensmodell med begränsat antal samtidiga användare. 

Unlimited Access: 

Licensmodell med obegränsat antal samtidiga användare. 

Ämnesprofil: 

Det urval av titlar som ingår i ett enskilt biblioteks PDA-bestånd. Urvalet skapas via ett formulär och 

sätts upp som en sökning mot leverantörens produktkatalog. 

  

1.4. EBL:s PDA-modell 

 

LUB tecknade under 2006 ett avtal med e-boksleverantören EBL och har sedan dess köpt titlar med 

en pick and chose-modell från leverantören. Vid PDA-projektets start ägde LUB 992 titlar på EBL:s 

plattform. Titlarna är huvudsakligen inköpta med licensmodellen Non-Linear Lending, vilket innebär 

att biblioteket köper en licens för e-boken med 325 credits, dvs. 325 användningar per år. E-böckerna 

med credits-modellen har obegränsat antal samtidiga användare och när creditsen tagit slut har 

biblioteket möjlighet att köpa ytterligare en licens för e-boken. 

EBL säljer även en del av titlarna i sin katalog med licensmodellen Unlimited Access, dvs. obegränsat 

antal samtidiga användare samt med licensmodellen Textbooks, dvs. 3 samtidiga användare. EBL 

hade vid PDA-projektets start knappt 400 000 e-böcker i sin produktkatalog och majoriteten av dessa 

e-böcker såldes med en credits-modell.  

Ett bibliotek som använder EBL:s PDA-modell gör initialt ett urval av titlar från EBL:s produktkatalog 

och skapar en ämnesprofil som utgör bibliotekets PDA-bestånd. I EBL:s PDA-modell delas 

användningen av de e-böcker som ingår i ett PDA-bestånd upp i kategorierna fri browsning, 

korttidslån och autoköp. 

 

 Fri browsning betyder en kortare perioder av gratis tillgång för att användaren ska kunna 

undersöka sitt intresse för en titel. I EBL:s fall är tidsperioden för gratis tillgång satt till 5 

minuter.  

 Korttidslån betyder att en användare får åtkomst till en e-bok i PDA-beståndet som 

biblioteket betalar en hyrkostnad för. I EBL:s PDA-modell genereras ett korttidslån om en 

användare fortsätter att använda e-boken efter att den fria browsningen löpt ut eller om 
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användaren laddar ner, skriver ut eller kopierar delar av texten. Ett korttidslån kostar oftast 

mellan 10-15 % av e-bokens listpris.  

 Autoköp betyder att en e-bok från PDA-beståndet köps in. Biblioteket väljer hur många 

korttidslån man vill ska föregå att en e-bok köps in via sina PDA-inställningar. 

 

PDA-metoden kan vara helt automatiskt, men vill biblioteket att alla lån alternativt lån över en viss 

summa först ska godkännas av en inköpsbibliotekarie erbjuder EBL möjlighet att göra en sådan 

inställning. Funktionen kallas mediering. 

Ett bibliotek kan välja att deponera pengar hos EBL eller att faktureras efter hand. Om man 

deponerar pengar dras kostnader från bibliotekets konto i samband med att e-böcker lånas och köps 

in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

2. Förarbete (maj – oktober 2013) 
 

Projektets förarbetesfas pågick mellan maj och oktober 2013. Under perioden arbetade 

projektgruppen med att sätta sig in i EBL:s PDA-modell samt uppsättning av projektet.   

Följande arbetsmoment ingick i arbetet med att sätta upp projektet: 

 

 Beslut kring inställningar 

 Utformning av ett formulär5 

 Urval av titlar 

 Inbetalning av depositioner till leverantören 

 Tillgängliggörande av MARC-poster 

 Kommunicera internt och externt om projektet 

 

Arbetsmomenten beskrivs i avsnitt 2.1. till avsnitt 2.6.2. Kapitel 2 avslutas med en redogörelse för 

tidsåtgången under förarbetsfasen. 

 

2.1. Inställningar 

 

Då projektet började erbjöds inte någon teknik från leverantörens sida som möjliggjorde att olika 

bibliotek hade olika antal korttidslån före köp eller olika prisgränser för mediering osv.  

Projektgruppen diskuterade därför under förarbetet fördelar och nackdelar med olika inställningar av 

PDA-modellen samt tog gemensamma beslut om inställningar. 

Antal korttidslån före köp sattes till två, vilket innebär att e-boken automatiskt köps in vid en tredje 

användning (förutsatt att användare laddar ner, skriver ut eller kopierar från e-boken alternativt läser 

e-boken längre än fem minuter). Fördelen med ett större antal lån är att man drygar ut den 

tidsperioden en deposition varar, men det här innebär samtidigt att man får färre inköpta titlar för de 

pengar biblioteket avsatt. EBL tillåter vidare biblioteket att bestämma om man vill erbjuda 1, 7, 14 

eller 28 dagars korttidslån. Kostnaden för korttidslånen växer med lånets längd. Nedladdningstiden 

för de e-böcker från EBL som LUB redan har köpt in är 3 dagar och projektgruppen valde för att i så 

hög utsträckning som möjligt efterlikna inställningen att erbjuda 1 eller 7 dagars lånetid för PDA-

beståndet.  

Under våren ändrades antalet korttidslån före köp från två till ett, eftersom projektgruppen ville 

testa vilket utfall förändringen skulle ge på antalet titlar som köptes in6. Ett argument för att göra 

förändringen var att man då skulle få ett högre antal inköpta titlar vid projektets slut.  

                                                           
5
 Formulärets syfte var att samla in data från användarna gällande användarkategori (student, forskare/lärare 

eller övriga) samt fakultetstillhörighet. Läs mer om formuläret i avsnitt 2.2. 
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Vad gäller mediering valde projektgruppen en medelväg och gjorde en inställning så att de lån som 

kostade över 15 USD (ca 100 SEK) behövde godkännas av en bibliotekarie innan användaren tilläts 

åtkomst till e-boken. Att mediera samtliga korttidslån bedömdes kunna leda till dålig marknadsföring 

för e-boken i och med att slutanvändaren med en sådan inställning alltid måste vänta på 

godkännande innan e-boken kan läsas och antogs bli väldigt arbetstungt för bibliotek med hög 

användning eller få antal anställda. 

 

2.2. Formuläret 

 

EBL erbjuder sina kunder att sätta upp ett formulär som samlar in data om användaren som kan vara 

av intresse i utvärderingssyfte. Formuläret kallas Patron Information Gathering Tool. 

Projektgruppen beslutade att den information som var av störst intresse att samla in var 

användargrupp (student, forskare/lärare eller övriga) samt fakultetstillhörighet. Informationen kan 

indikera om någon specifik grupp visat ett större intresse för e-böcker än andra och i vilken 

utsträckning e-boksanvändandet är fakultetsöverskridande.  

Projektgruppen beslutade vidare att använda frivilliga fält i formuläret, där namn och mejladress 

kunde fyllas i. Beslutet togs för att de fakulteter som ville föra en dialog med sina användare om 

projektet skulle ha möjlighet att göra detta och uppgifterna skall raderas vid projektets slut. 

Efter att funktionen implementerats dyker formuläret upp första gången en användare försöker läsa 

en e-bok på EBL:s plattform (oavsett om e-boken tillhör PDA-beståndet eller är inköpt). Den 

registrerade informationen följer sedan med in i de statistikrapporter som går att ta ut via EBL:s 

administrationsverktyg. 

 

2.3. Urval 

 

2.3.1. De-duplicering  

 

Under juni skickades listor med ISBN för de e-böcker LUB redan har licensierad tillgång till för att 

leverantören skulle göra en så kallad de-duplicering, dvs. matcha innehållet i sin katalog mot LUB:s 

bestånd och plocka bort dubbletter från det samlade PDA-beståndet. Listorna plockades ut från 

länkservern LinkSource. 

Projektgruppen gavs sedan under sommarmånaderna möjlighet att testa om de-dupliceringen 

fungerat tillfredsställande och upptäckte då att en stor mängd titlar som LUB redan ägde kommit in i 

PDA-beståndet. 

                                                                                                                                                                                     
6
 Resultatdelen av projektrapporten är därför indelad i två delar – en som presenterar statistik från 

projektperioden oktober-april och en som presenterar projektperioden april-juli (se avsnitt 4).  
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Då den slutgiltiga de-dupliceringen skulle göras plockades listor både ut från både länkservern 

LinkSource och länkservern SFX, vilket gav ett bättre resultat då ägda e-bokstitlar inte kunde 

upptäckas i PDA-beståndet. 

 

2.3.2. Uteslutande av andra e-bokskategorier 

 

Vidare beslutade projektgruppen redan i ett tidigt skede av förarbetet att utöver e-böcker som LUB 

redan har tillgång till att utesluta följande kategorier av e-böcker: 

 

 Titlar som hade licensmodellen Textbooks 

 Skönlitterära verk  

 Populärvetenskapliga förlag 

 

Projektgruppen hade även velat kunna sortera bort äldre upplagor när flera upplagor av en titel 

fanns i leverantörens produktkatalog, men EBL erbjuder inte den här funktionaliteten.  

 

2.3.3. Ämnesprofiler 

 

Urvalet av de titlar som ingår i ett PDA-bestånd görs via uppsättning av s.k. ämnesprofiler som skapas 

via ett formulär som varje bibliotek fyller i för att leverantören ska kunna sätta upp en sökning mot 

sin produktkatalog7. Formuläret ger biblioteket möjlighet att begränsa urvalet via att inkludera eller 

exkludera titlar på olika nivåer som exempelvis: 

 

 Klassifikation 

 Förlag 

 Språk 

 

Projektledaren sammanställde också listor över förlag som LUB löpande köper paket eller enstaka 

titlar från, så att projektgruppen skulle ges möjlighet att helt utesluta leverantörer där avtal redan 

finns på plats. I slutändan var det dock endast HT-biblioteken som konsekvent valde att plocka bort 

de leverantörer LUB redan hade avtal med om andra inköpsmodeller.  

Eftersom kostnader för användning av en titel endast kan och ska dras från en deposition skapade 

projektgruppen på rekommendation av leverantören en ”körordning” innan profilerna sattes upp. 

                                                           
7 Formuläret finns att hämta hem på följande webbsida: http://ebl.wufoo.com/forms/ebl-profile-setup-content-profile/ 

http://ebl.wufoo.com/forms/ebl-profile-setup-content-profile/
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Körordningen skulle avgöra i vilken ordning leverantören skulle sätta upp ämnesprofilerna och 

syftade till att ämnesprofiler med smala ämnesurval inte skulle ”ätas upp” av ämnesprofiler med 

bredare ämnesurval samt att minska risken för att titlar som dubbelklassificerats skulle hamna i fel 

biblioteks ämnesprofil.   

Projektgruppen försökte i diskussionen kring körordningen att placera ämnen som antogs överlappa 

med smalare ämnen före bredare samt undvika att placera de tvärvetenskapliga ämnena för tidigt i 

körordningen. Resultatet återfinns i tabellen nedan. 

 

Placering i 
körordningen 

Bibliotek 

1 Raoul Wallenberg Institutets bibliotek (RWI) 

2 Juridiska Fakultetens bibliotek (Jur) 

3 Medicinska Fakultetens bibliotek (MedFak) 

4 Lunds Tekniska Högskolas bibliotek (LTH) 

5 Samhällsvetenskapliga Fakultetens bibliotek (S-fak) 

6 Konstnärliga Fakultetens bibliotek (Konst) 

7 Humanistiska och Teologiska Fakulteternas bibliotek (HT) 

8 Internationella Miljöinstitutets bibliotek (IIIEE) 

 

 

Efter att uppsättningen av en ämnesprofil gjorts återkom leverantören med en titellista som 

granskades av det bibliotek som skapat profilen. Biblioteket skickade sedan in de ändringar de 

önskade göra till projektledaren som förmedlade informationen till leverantören. 

I samband med att titellistorna skickades till projektgruppen upptäcktes det att leverantörens 

städning av populärvetenskap gjordes på förlagsnivå istället för på titelnivå, vilket innebar att 

titellistorna för framförallt Medicinska fakultetens bibliotek, Samhällsvetenskapliga fakultetens 

bibliotek och Konstnärliga fakultetens bibliotek innehöll stora mängder titlar av populärvetenskaplig 

karaktär. 

Humanistiska och Teologiska fakulteternas bibliotek behövde till skillnad från de andra deltagande 

biblioteken knappt städa sin ämnesprofil, vilket kan förklaras med att de använde en annan metod än 

övriga bibliotek när de fyllde i ämnesprofilsformuläret. Medan de övriga deltagande biblioteken 

valde att exkludera förlag med för deras ämnesområde irrelevant utgivning valde Humanistiska och 

Teologiska fakultetens bibliotek att endast inkludera viktiga förlag som LUB inte har direktavtal med. 
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Tabellen nedan visar antalet titlar i varje biblioteks ämnesprofil när första titellistan levererades samt 

antalet titlar som ingick när projektet gick in i driftsfas. 

 

 

 

Beroende på bl.a. ämnesprofilens storlek, kvalitén på EBL:s städning av populärvetenskap och 

klassningen av titlarna i EBL:s produktkatalog tog arbetet med ämnesprofilerna olika lång tid för de 

deltagande biblioteken. Tabellen nedan visar tidsåtgången samt hur många städningar som gjordes 

innan ämnesprofilen var klar. 
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Generellt kan man säga att hela urvalprocessen för bibliotek som ansvarar för smala discipliner 

upplevdes lättare än för bibliotek som ansvarar för breda och tvärvetenskapliga discipliner.  

 

2.4. Ekonomi 

 

De deltagande biblioteken valde vid projektstart att initialt deponera pengar. En inställning gjordes 

vidare, så att ett mejl gick ut till projektledaren då 15 % av en deposition återstod och det deltagande 

biblioteket fick då ta ställning till om de ville deponera mer pengar eller avsluta sin medverkan i 

projektet. 

 

2.5. Tillgängliggörande 

 

2.5.1. Tillgängliggörande av PDA-beståndet 

 

Under förarbetet skötte projektledaren kommunikationen med en representant från Lunds 

Universitets IT-leverantör LDC, som är den organisation som har driftsansvar för bibliotekskatalogen 

Lovisas server. Representantens uppgift var att ladda upp MARC-poster i bibliotekskatalogen samt 

skriva ett script som skulle märka posterna med en kommentar om vilket biblioteks PDA-bestånd 

titeln tillhör8. Uppladdning av poster för nypublicerade titlar som tillkommit till varje ämnesprofil 

skulle sedan göras löpande med en intervall på en gång per månad. 

Representanten från LDC deltog även i ett möte med leverantören.  

 

2.5.2. Tillgängliggörande av inköpta titlar 

 

Vid planeringen av projektet beslutades att e-böcker som köptes in via PDA-projektet skulle 

tillgängliggöras på samma sätt som andra e-boksinköp, vilket innebär att titlarna skulle aktiveras i 

länkservern SFX för att via Kungliga bibliotekets veckoliga importrutin bli sökbara i Libris. Då poster 

som importeras från Libris till bibliotekskatalogen inte automatiskt slås ihop med befintliga poster 

skulle de uppladdade MARC-posterna plockas bort när SFX-posterna blivit sökbara i Lovisa och 

LUBsearch för att undvika dubblettposter i systemen.  

Vidare saknas leverantören EBL:s e-böcker i LinkSource och metadata för allt som har köpts in via EBL 

skickas därför in manuellt av projektledaren till EBSCO som laddar upp den i länkservern. 

Eftersom SFX-posterna är av sämre kvalitét än MARC-posterna från EBL och förfarandet med 

LinkSource är tungarbetat och sårbart, betraktades tillgängliggörandet som en riskfaktor. Som åtgärd 

                                                           
8
 Eftersom bibliotekskatalogen finns som en deldatabas i LUB:s disocverylösning LUBsearch skulle titlarna 

genom uppladdning till bibliotekskatalogen även bli sökbara i discoverysystemet. 
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beslutade projektgruppen att de bibliotek som ville förbättra metadatakvalitén manuellt skulle berika 

SFX-posterna för de e-böcker som köptes in via projektet.  

 

2.6. Kommunikation 

 

2.6.1. Intern kommunikation 

 

Information om projektet skickades ut på bibliotekens gemensamma mejlinglista (LUBlist) innan och 

när projektet gick in i driftsfas. Vidare beslutade projektgruppen att ha följande strategier kring vad 

som löpande skulle kommuniceras på LUB:s gemensamma mejlinglista: 

 

 Om ett bibliotek väljer att avsluta PDA-projektet före september 2014 

 Tekniska problem  

 

Projektet hade också en sida på det gemensamma intranätet (LUBintra) där allmän information om 

projektet lades ut och minnesanteckningar laddades upp. En FAQ för bibliotekarier sattes vidare 

samman och lades till i LibGuiden ”E-books and E-readers – FAQ” (se bilaga 1). 

 

2.6.2. Extern kommunikation 

 

På rekommendation från andra bibliotek som förvärvar genom PDA valde projektgruppen att lägga 

begränsat med tid på extern kommunikation och marknadsföring. Argumentet för att inte satsa på 

någon större gemensam marknadsföringsinsats riktad mot slutanvändare var att metoden är tänkt 

att fungera sömlöst och att en sådan skulle kunna skapa ett konstgjort intresse för e-böckerna.  

I samband med att projektet gick in i driftsfas lades dock informationstexter i Lovisa och LUBsearch. 

Grundläggande information om projektet lades också i LibGuiden ”E-books and E-readers –FAQ”.  

Ett par bibliotek valde också själva att använda sina fakultetsspecifika kommunikationskanaler för att 

marknadsföra projektet för sina användare. 

 

 Juridiska fakultetens bibliotek skickade ut information om projektet via mejl till anställda på 

fakulteten 

 LTH:s bibliotek informerade om projektet via bibliotekets Facebook-sida 

 Samhällvetenskapliga fakultetens bibliotek informerade om projektet via bibliotekets 

Facebook-sida 
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2.7. Tidsåtgång 

 

Utöver arbetet med att skapa varje ämnesprofil för alla deltagande bibliotek hade projektgruppen 

nio möten á två timmar under förarbetsfasen.  

Projektledaren lade vidare under ca 50 % av sin tjänst på projektet under tidsperioden. Tiden 

spenderades bl.a. på att kommunicera med leverantören, projektgruppen, berörda parter på 

Universitetsbiblioteket och LDC samt att koordinera projektets olika processer.  
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3. Driftsfas (oktober 2013 – juli 2014) 
 

Under projektets driftsfas var e-böcker som ingick i PDA-projektet tillgängliga för slutanvändare. Som 

förutsett räckte den avsatta budgeten per deltagande bibliotek olika långt och under vilken 

tidsperiod ett bibliotek var inne i driftsfas varierade därför (se tabellen nedan). 

 

Bibliotek Tidsperiod  

RWI 14 okt 2013 – 5 juni 2014 

Jur 14 okt 2013 – 20 feb 2014 

MedFak 14 okt 20139 – 2 jul 2014 

LTH 14 okt 2013 – 17 feb 2014 

S-fak 14 okt 2013 – 28 nov 2013 + 30 april 2014 – 30 maj 2014 

Konst 14 okt 2013 – 2 jul 2014 

HT 14 okt 2013 – 28 nov 2013 

IIIEE 14 okt 2013 – 28 mars 2014 

Totalt:  14 okt 2013 – 2 jul 2014 

 

 

I detta kapitel presenteras hur väl momenten nedan fungerat under driftsfasen: 

 

 Inställningar 

 Urval 

 Ekonomi 

 Tillgängliggörande 

 Kommunikation 

 

Momenten beskrivs i avsnitt 3.1. till avsnitt 3.5. Kapitel 3 avslutas med en redogörelse för 

tidsåtgången under driftsfasen. 

 

 

                                                           
9
 MedFak:s PDA-bestånd fanns tillgängligt på EBL:s plattform från och med den 14:e oktober, men på grund av att MARC-

poster för den här profilen inte dök upp inför projektstart laddades dessa poster inte upp samtidigt som övriga fakulteters.  
Posterna blev sökbara i Lovisa och LUBsearch den 22:a november. 
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3.1. Inställningar 

 

I mars 2014 beslutade projektgruppen att sänka antalet korttidslån före köp från två till ett, så att 

inköp skede redan vid andra användningen10. Förändringen innebar att förutsättningarna i projektet 

förändrades och projektet delades därför upp i två projektperioder (se kapitel 4). I den andra 

projektperioden deltog hälften av de bibliotek som ingick i projektet (Raoul Wallenbergs Institutets 

bibliotek, Medicinska Fakultetens bibliotek, Konstnärliga Fakultetens bibliotek och 

Samhällsvetenskapliga Fakultetens bibliotek). 

Argumentet bakom att göra förändringen var att projektgruppen ville testa hur utfallet på följande 

punkter blev med färre antal korttidslån före inköp: 

 

 Hur mycket snabbare går pengarna åt? 

 Hur mycket större procentuell andel av budgeten går till köp istället för lån med en sådan 

inställning? 

 

Projektgruppen upplevde vidare att medieringsnivån på 15 USD fungerade tillfredsställande och 

några förändringar av inställningen har därför inte gjorts under driftsfas.  

 

3.2. Ämnesprofiler 

 

Generellt sett upplever projektgruppen att uppsättningen med ämnesprofilerna har fungerat över 

förväntan vad gäller att kostnaden för användningen har dragits från ämnesmässigt ”rätt” bibliotek.  

För Internationella Miljöinstitutets bibliotek som ansvarar för ett tvärvetenskapligt ämne har dock 

leverantörens klassifikation av e-böcker varit ett problem, eftersom en större mängd titlar om t.ex. 

kulturarv och samhällsvetenskap klassificerats som miljövetenskap i produktkatalogen. EBL har vid 

ett par tillfällen strukit kostnader för Internationella Miljöinstitutet, men trots att leverantören varit 

samarbetsvillig vad gäller de här bristerna skapar dessa felaktigheter merarbete och upplevelsen att 

det inte helt går att lita på uppsättningen.  

Vid två tillfällen har e-bokstitlar som LUB redan äger i e-boksformat köpts in via PDA-projektet, men 

även de här kostnaderna har återbetalats då det kunnat påvisas att ISBN:en skickats in i samband 

med de-dupliceringen. 

Projektgruppen upptäckte vidare under driftsfas att städningen av vissa nyckelord inte alltid 

fungerat. För LTH:s del städades titlar som innehöll ordet ”dummies” bort under förarbetet, men 

titlarna blev ändå tillgängliga på EBL:s plattform och MARC-poster laddades därför upp i Lovisa. Det 

                                                           
10

 De e-böcker som hade genererat två korttidslån vid tillfället då inställningarna ändrades köptes dock in om 
de användes en tredje gång. 
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här resulterade i att profilen fick köras om och skapade merarbete för både projektledaren och det 

berörda bibliotekets representant.  

 

3.3. Ekonomi 

 

Faktureringen flöt under driftsfasens första månader smidigt. Internationella Miljöinstitutets 

bibliotek valde i december när deras deponerade medel tagit slut att byta betalningssätt och 

faktureras i efterhand11. Metoden fungerade tillfredsställande och minskade administrationen 

eftersom ingen återbetalning av ej spenderade medel från depositionen behövde begäras vid 

projektslut.  

I EBL:s administrativa verktyg LibCentral finns vidare ett räkneverk som visar hur mycket som återstår 

av varje biblioteks deposition, vilket underlättat bevakningen av kostnadsutvecklingen under driftsfas 

avsevärt. För LTH:s del slutade räkneverket dock att fungera i samband med att projektledaren på 

bibliotekets begäran bad leverantören att göra ett vanligt e-boksköp, men dra pengarna från deras 

deposition. Problemet med räkneverket löstes aldrig under driftsfas, vilket försvårade bevakningen 

av hur mycket medel som återstod av bibliotekets deposition. 

Under våren bytte leverantören ekonomisystem. I samband med bytet skickades en större mängd 

felaktiga fakturor12 till Universitetsbibliotek, vilket varit arbetskrävande för biblioteks personal och 

har krävt dialog med både leverantörens ekonomipersonal och högsta chef för att lösas. Vidare 

skedde utbetalning av återstoderna av bibliotekens depositioner först efter att driftsfasen hade 

avslutats, trots löften från leverantören om att återbetalning för varje bibliotek skulle ske när 

biblioteket lämnade projektet.   

Avslutningsvis bör nämnas att för flera bibliotek har användningen av PDA-beståndet under driftfas 

varit hög och därför har dessa biblioteks avsatta projektbudget gått åt snabbare än förväntat13. 

Konstnärliga fakultetens bibliotek har dock till skillnad från de övriga biblioteken haft en marginell 

efterfrågan på sitt PDA-bestånd. En detaljerad redovisning av de deltagande bibliotekens ekonomi 

och kostnadsutveckling återfinns i kapitel 4.1. och 4.2.  

 

 

                                                           
11

 Leverantören satte då upp en bevakning som meddelade projektledaren när kostnaderna översteg en 
summa bestämd av Internationella Miljöinstitutets bibliotek. Kostnadsutvecklingen gick även att följa inne i 
EBL:s administrativa verktyg LibCentral. 
12

 På de felaktiga fakturorna hade kostnader för vanliga e-boksköp från EBL och kostnader för korttidslån samt 
autoköp blandats samman. Kostnaderna för de vanliga köpen var korrekta medan samtliga kostnader för 
korttidslån och autoköp redan var betalda via depositionerna. 
13

 För Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och Humanistiska och Teologiska fakulteternas bibliotek gick 
2013 års avsatta budget åt på en dryg månad. Humanistiska och Teologiska fakulteternas bibliotek valde då att 
använda de medel som avsatts för 2014 redan under hösten, medan Samhällsvetenskapliga fakultetens 
bibliotek gjorde en paus och gick tillbaka in i projektet under våren (se avsnitt 4.1., 4.1.5., 4.1.7., 4.2 och 4.2.3.). 
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3.4. Tillgängliggörande 

 

3.4.1. Tillgängliggörande av PDA-beståndet 

 

Parallellt med att uppladdning av MARC-poster skulle ske för att PDA-projektet skulle kunna gå in i 

driftsfas skedde personalförändringar på LDC och förberedelsearbete med en inplanerad 

uppgradering av bibliotekskatalogen pågick.  

Dessa två faktorer innebar tekniska problem och förseningar vad gäller tillgängliggörandet av PDA-

posterna: 

 

 Initialt fungerade inte scriptet som skulle märka upp posterna.  

 

Problemen med scriptet innebar att posterna blev sökbara i Lovisa och i LUBsearch, men att 

det inte gick att identifiera att posterna tillhörde PDA-beståndet. 

 

 EBL skickade inte MARC-poster för Medicinska fakultetens bibliotek tillsammans med övriga 

biblioteks poster. 

 

De uteblivna posterna ledde till att Medicinska fakultetens biblioteks PDA-bestånd inte 

kunde tillgängliggöras när projektet gick in i driftsfas den 14:e oktober. På grund av den 

inplanerade uppgraderingen av Lovisa fanns inte resurser för att göra en ny uppladdning 

förrän den 22:a november.  

 

I samband med uppladdningen av Medicinska fakultetens MARC-poster märktes PDA-

beståndet upp med information om till vilket biblioteks ämnesprofil en titel hörde. 

 

Tillgängliggörande av nya titlar som kommit in i varje ämnesprofil var tänkt att göras en gång i 

månaden, men på grund av de initiala problemen med uppmärkning av posterna sköt 

projektgruppen på momentet. Diskussioner återupptogs i slutet av november och det konstaterades 

då att den planerade intervallen på en gång per månad var orimlig i relation till hur arbetskrävande 

både det momentet och andra delar av tillgängliggörandet var14. Uppladdning av nya titlar har därför 

endast skett en gång under driftsfas (den 11:e mars 2014). 

 

 

                                                           
14

 Före uppladdning och märkning av nya MARC-poster kunde göras ville de deltagande biblioteken kontrollera 
titellistor för att kunna städa bort oönskade titlar som kommit in på plattformen. Uppladdningen fick dock vid 
flera inplanerade tillfällen prioriteras ned, då deltagande biblioteks avsatta medel gått åt och maskering av 
bibliotekets poster var tvunget att göras (se avsnitt 3.3.2.). 
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3.4.2. Maskering av PDA-beståndet 

 

När ett deltagande biblioteks avsatta medel för PDA-projektet tagit slut har LDC på rekommendation 

av Göteborgs Universitetsbibliotek15 maskerat MARC-posterna i bibliotekskatalogen istället för att 

radera dem. Posterna har i och med maskeringen försvunnit från Lovisas publika gränssnitt, men 

fortsatt vara sökbara inne i Virtua-klienten. 

Fördelen med att maskera MARC-poster istället för att radera dem är att det tar kortare tid att 

processa en avmaskering av posterna än det gör att radera posterna och ladda upp dem på nytt. 

Efter genomförd maskering i Lovisa har det tagit upp till 48 timmar innan titlarna slutat vara sökbara i 

discoverylösningen LUBsearch. Vid två tillfällen överskreds den tidigare angivna tidsramen på grund 

av problem med överföringsscriptet som skickar information om borttagna poster i Lovisa till 

LUBsearch, vilket krävt felsökning och korrigeringar för både systemleverantören EBSCO och LDC.  

Först när ett biblioteks PDA-bestånd inte längre har varit sökbart i LUB:s system har EBL ombetts 

stänga av tillgången till de titlar som ingått på sin plattform16. Då projektavslut inträffat vid olika 

tidpunkter för de deltagande biblioteken har maskeringsmomentet varit tidskrävande. 

 

3.4.3. Tillgängliggörande av inköpta titlar 

 

I november 2013 stoppade Kungliga Biblioteket sin veckoliga importrutin som för över metadata 

mellan länkservern SFX och Libris på grund av en omläggning av körningarna. Importrutinen 

återupptogs först i juni 2014. Följden för projektet blev att tillgängliggörandet av de titlar som köptes 

in under större delen av driftsfasen blev kraftigt försenad och att projektgruppens möjligheter att 

berika SFX-posterna under driftsfas gick om intet. 

Processen med manuell berikning för de SFX-poster som kommit in i Libris har också varit mer 

komplicerad än väntat, då EBL:s MARC-poster ibland innehållit korrupt metadata. 

 

3.5. Kommunikation 

 

Den interna kommunikationen har fungerat som planerades under förarbetet.  

Information har gått ut på LUBlist när biblioteken valt att avsluta PDA-projektet samt vid tekniska 

problem17. Vidare har minnesanteckningar från projektgruppens möten regelbundet lagts ut på 

LUBintra som planerat. 

                                                           
15

 Göteborgs Universitetsbibliotek använder både samma bibliotekskatalog som Lund och har arbetat med 
EBL:s PDA-modell sedan 2008 (Byström, Johansson, Perols & Tengstam, 2012, s. 10). 
16

 För att undvika att stora mängder MARC-poster med döda länkar var kvar i systemen. 
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Vad gäller den externa kommunikationen har relativt få frågor inkommit från slutanvändare, vilket 

skulle kunna bero på att extern marknadsföring inte prioriterades. En annan tänkbar orsak till att 

användare inte kommunicerat kring PDA-metoden är att metoden ur ett slutanvändarperspektiv 

fungerat sömlöst och att slutanvändare inte varit medvetna om ägarförhållandena för den e-bok de 

använt. 

 

3.6. Tidsåtgång 

 

Under driftsfas hade projektgruppen 7 möten á en timma samt 1 möte á två timmar. 

I projektplanen specificerades ingen procentsats för hur stor del av sin arbetstid projektledaren och 

projektgruppsmedlemmarna skulle lägga på projektet under driftsfas. Projektledaren fortsatte att 

lägga ca 50 % av tiden på projektet under driftsfasens första månader, men procentsatsen minskade 

sedan till ca 25 %. Tiden användes till att bl.a. ha en fortsatt dialog med leverantören kring de 

frågeställningar projektgruppen hade, tillgängliggöra de inköpta titlarna18, månatligen plocka ut 

statistik över varje deltagande biblioteks genererade kostnader, koordinera processen med 

maskering av uppladdade poster samt att planera och leda de projektgruppsmöten som hölls under 

driftsfas. 

Projektgruppens samlade erfarenheter vad gäller en eventuell minskning av arbetsbördan med 

förvärv av enstaka e-bokstitlar överensstämmer med vad personalen på Göteborgs 

Universitetsbiblioteket menar om metoden: ”PDA är lika arbetskrävande som traditionellt förvärv” 

(Byström, Johansson, Perols & Tengstam, 2012, s. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
17

 Sammanlagt har information om tekniska problem skickats ut på LUBlist tre gånger under driftsfas. Vid två av 
dessa tillfällen har problemen rört generella accessproblem, vilket påverkat även de titlar som LUB redan ägde 
på EBL:s plattform. 
18

 Under projektets driftsfas har fler enstaka e-bokstitlar från aggregatorer köpts in än under föregående år (se 
bilaga 2), vilket innebär en ökad arbetsbelastning vad gäller aktivering i länkservrar och administration för 
Universitetsbibliotekets del och arbetsbelastningen vad gäller manuell berikning av SFX-poster för de 
deltagande biblioteken. 
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4. Resultat 
 

Totalt köptes 327 titlar in och 2019 korttidslån genomfördes i PDA-projektet. Eftersom 

projektgruppen under vårterminen tog beslut om att ändrat antalet korttidslån före köp redovisas 

resultaten vad gäller projektets ekonomi dock som två separata projektperioder. 

 

 Projektperiod 1 avser perioden från driftsstart den 14 oktober 2013 till 24 april 2014.  

Under den här projektperioden gjordes automatiska köp vid tredje användningen. 

 Projektperiod 2 avser perioden 24 april till 2 juli.  

Under den här projektperioden gjordes automatiska köp vid andra användningen. 

 

I tabellen nedan finns en sammanfattning av resultaten för de båda projektperioderna. 

 

Bibliotek 

Totalt 
antal 
korttidslån 

Totalt 
antal 
inköpta 
titlar 

Totalkostnad 
(korttidslån) 

Totalkostnad 
(inköp) 

Totalkostnad 
vid 
projektslut 
(USD) 

Totalkostnad 
vid projektslut 
(SEK)19 

RWI 168 33 2 264,52 USD  4 020,92 USD  6 285,44 USD 41 308 SEK 

Jur 240 36 3 386,35 USD  5 630,68 USD  9 017,03 USD 60 462 SEK 

MedFak 125 15 1 515,36 USD  1 367,76 USD  2 883,12 USD 16 994 SEK 

LTH 305 25 5 107,46 USD  2 311,26 USD  7 418,72 USD 48 629 SEK 

S-fak 685 115 4 593,30 USD 10 311,35 USD 14 904,65 USD 98 617 SEK 

Konst 27 3    216,73 USD     197,90 USD      414,63 USD   2 385 SEK 

HT 229 66 1 792,38 USD  8 707,92 USD 10 500,30 USD 68 958 SEK 

IIIEE 240 34 1 806,61 USD 2 667,17 USD   4 473,78 USD 29 400 SEK 

Totalt: 2019 327 20 682,71 
USD 

35 214,96 USD 55 897,67 
USD 

366 753 SEK 

 

Användningsstatistik för PDA-beståndet under driftsfas presenteras i sammanslagen form (se avsnitt 

4.3.), då den här statistiken inte påverkas av hur många korttidslån som gjorts före inköp. 

Resultaten vad gäller användning efter inköp redovisas både per deltagande bibliotek och 

sammanslaget i avsnitt 4.4, där statistiken jämförs med användningen av titlar som köpts in av 

bibliotekarier på EBL:s plattform.  

                                                           
19

 Totalkostnaden i SEK är beräknad utifrån dollarns värde den dag då respektive faktura betalades. I rapporten 
skrivs övriga kostnader endast ut i USD på grund av valutafluktuationen. 
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4.1. Kostnader 

 

Snittkostnaderna för ett korttidslån respektive en e-boks listpris varierar mellan olika discipliner. Vad 

gäller snittkostnaden för ett inköp skiljer sig resultaten beroende på om man betraktar 

korttidslånskostnaderna som en separat kostnad eller en del av kostnaderna för de e-böcker man 

köpt in vid projektslut. 

 

Bibliotek 
Snittkostnad per 
korttidslån  

Snittkostnad per köpt e-bok 
(korttidslånskostnader ej 
inräknade) 

Snittkostnad per köpt e-bok 
(korttidslånskostnader 
inräknade)20 

RWI 13,48 USD 121,85 USD 190,5 USD 

Juridicum 14,11 USD 156,40 USD 250,5 USD 

MedFak 15,69 USD  91,18 USD 192,2 USD 

LTH 16,75 USD  92,45 USD 296,7 USD 

S-fak 6,69 USD  89,66 USD 129,6 USD 

Konst 8,03 USD  65,97 USD 138,2 USD 

HT 7,83 USD 131,94 USD 159,1 USD 

IIIEE 7,53 USD  78,45 USD 131,6 USD 

Totalt:  10,24 USD 107,69 USD 170,9 USD 

 

Snittkostnaden för vanliga e-boksinköp hos EBL under samma tidsperiod som projektet pågick ligger 

på 134,59 USD. 

I avsnitt 4.1.1. och 4.1.2. redovisas kostnader för de två olika projektperioderna separat.  

 

4.1.1. Projektperiod 1 (oktober – april) 

  

Antalet inköpta titlar samt vilken procentsats av depositionen som gått till korttidslån respektive köp 

varierar mellan de deltagande biblioteken (se bilaga 3). Även användningen av respektive biblioteks 

PDA-bestånd och därmed kostnadsutvecklingen skiljer sig kraftigt mellan biblioteken (se bilaga 4).  

 

 

 

                                                           
20

 Beräkningen är gjort på båda projektperioderna, eftersom de deltagande biblioteken har hanterat 
medieringsförfrågningar på olika sätt och det under båda projektperioderna därför finns titlar som köpts in vid 
första, andra och tredje användningen. Läs mer om mederingarna i avsnitt 4.3.2. 
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Tabellen nedan visar antal inköpta titlar samt antal korttidslån per deltagande bibliotek: 

 

Bibliotek Antal inköpta titlar 
(okt-apr)21 

Antal korttidslån 
(okt-apr) 

Kostnad  (okt-apr) 

RWI 21  153   4 476,26 USD 

Jur 36 240  9 017,03 USD 

MedFak 8  111   1 786,58 USD 

LTH 23 (+2)22 305  7 418,72 USD 

S-fak 73  567 10 569,77 USD 

Konst 1  19       285,79 USD 

HT 59 (+ 7)23 229 10 500,3 USD 

IIIEE 34 240  4 473,78 USD 

Totalt: 264 1864 48 463,30 USD 

 

 

4.1.2. Projektperiod 2 (april – juli) 

 

Under projektperiod 2 deltog fyra bibliotek i projektet. Tre av biblioteken (Raoul Wallenberg 

Institutets bibliotek, Medicinska fakultetens bibliotek och Konstnärliga fakultetens bibliotek) hade 

fortfarande pengar kvar från projektperiod 1, medan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek gick 

tillbaka in i projektet med en ny deposition på 4500 USD efter en paus på cirka fem månader. 

Antal inköpta titlar och kostnadsutveckling varierar fortfarande mellan biblioteken under 

projektperiod 2 (en visualisering av kostnadsutvecklingen finns i bilaga 4). Vilken procentsats av 

depositionen som gått till korttidslån respektive köp varierar mindre mellan biblioteken under 

projektperiod 2 än under projektperiod 1 (se bilaga 6). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Se bilaga 5 för titelspecifikation. 
22

 Inköp av 2 titlar som hamnat utanför profilen gjordes för PDA-pengar. 
23

 Inköp av 7 extra titlar som väntade på att medieras gjordes i samband med projektslut. 
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Tabellen nedan visar antal inköpta titlar och antal korttidslån per deltagande bibliotek under 

projektperioden samt kostnader. 

 

Bibliotek Antal inköpta titlar 
(apr – jul) 

Antal korttidslån 
(apr – jul) 

Kostnad (apr – jul) 
 

RWI 12 15 1 809,18 USD 

MedFak 7 14 1 096,54 USD 

S-fak 42 118 4 334,88 USD 

Konst 2 8    128,84 USD 

Totalt:  63 155 7 434,37 USD 

 
 
 

4.2. Resultat per deltagande bibliotek 

 

4.2.1. Raoul Wallenberg Institutets bibliotek 

 

För RWI:s del hade 21 titlar köpts in och 153 korttidslån genomförts vid den första projektperiodens 

slut. Av de 21 inköpta titlarna fanns 11 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa24 

Kostnad för 
köp (okt – apr) 

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr) 

RWI  6 500 USD  2 512,14 USD 1 964,12 USD 4 476,26 USD 

 

 

För RWI:s del köptes vidare 12 titlar in och 15 korttidslån genomfördes under den andra 

projektperioden. Av de 21 inköpta titlarna fanns 6 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 6 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med tidigare projektperiod): 

 

                                                           
24

 Beloppet avser RWI:s deponerade summa för både projektperiod 1 och projektperiod 2. Det restbelopp som RWI hade 

kvar vid den första projektperiodens slut återbetalades inte, utan användes till att täcka kostnaderna under projektperiod 2. 
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Bibliotek Deponerad 
summa25 

Kostnad för 
köp (apr – jul) 

Kostnad för 
lån (apr – jul) 

Totalkostnad 
(apr – jul)26 

RWI 2 023,74 USD 1 508,78 USD  300,4 USD 1 809,18 USD 

 

 

4.2.2. Juridiska Fakultetens bibliotek 

 

För Juridicums del hade 36 titlar köpts in och 240 korttidslån genomförts vid projektslut. Av de 36 

inköpta titlarna fanns 22 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa 

Kostnad för 
köp (okt – apr) 

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)27 

Jur 6 100 USD  5 630,68 USD 3 386,35 USD 9 017,03 USD 

 

 

4.2.3. Medicinska Fakultetens bibliotek  

 

För Medicinska Fakultetens biblioteks del hade 8 titlar köpts in och 112 korttidslån genomförts vid 

den första projektperiodens slut. Av de 8 inköpta titlarna fanns 1 som ett tryckt exemplar vid ett av 

LUB-biblioteken. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Den deponerade summan visar hur mycket pengar som fanns kvar av depositionen när projektperiod två startade. 
26

 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 

en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. I RWI:s fall har biblioteket fått en återbetalning på 214,56 
USD. 
27

 Storleken på restbeloppet beror på att en faktura uteblev när biblioteket ville lägga till mer pengar och modellen 

oavsiktligt ”vändes”, så att Juridicum betalade för användningen vid projektslut istället för att deponera mer pengar. 
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Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa28 

Kostnad för 
köp (okt – 
apr) 

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)29 

MedFak  7 600 USD   445,82 USD 1 340,76 USD 1 786,58 USD 

 

 

För MedFak:s del köptes vidare 7 titlar in och 14 korttidslån genomfördes under den andra 

projektperioden. Av de 7 inköpta titlarna fanns 2 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 6 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med tidigare projektperiod): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa30 

Kostnad för 
köp (apr – jul) 

Kostnad för 
lån (apr – jul) 

Totalkostnad 
(apr – jul)31 

MedFak 5 813,42 USD  921,94 USD  174,60 USD 1 096,54 USD 

 

 

4.2.4. Lunds Tekniska Högskolas bibliotek 

 

För LTH:s del hade 25 titlar köpts in och 305 korttidslån genomförts vid projektslut. Av de 23 inköpta 

titlarna fanns 4 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

 

 

 

 

                                                           
28 Beloppet avser MedFak:s deponerade summa för både projektperiod 1 och projektperiod 2. 
29

 Det restbelopp som MedFak hade kvar vid den första projektperiodens slut återbetalades inte i det här skedet, utan 
användes till att täcka kostnaderna under projektperiod 2 
30

 Den deponerade summan visar hur mycket pengar som fanns kvar av depositionen när projektperiod två startade. 
31

 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 
en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. I MedFak:s fall har biblioteket fått en återbetalning på 
4716,88 USD. 
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Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa 

Kostnad för 
köp (okt – apr) 

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)32 

LTH 7 600 USD  2 311,26 USD 5 107,46 USD 7 418,72 USD 

 

 

4.2.5. Samhällsvetenskapliga Fakultetens bibliotek 

 

För S-fak:s del köptes 73 titlar in och 567 korttidslån genomfördes under den första projektperioden. 

Av de 73 inköpta titlarna fanns 22 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa 

Kostnad för 
köp (okt – apr) 

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)33 

S-fak 9 900 USD 6 822,21 USD 3 747,56 USD 10 569,77 USD 

 

För S-fak:s del köptes vidare 42 titlar in och 118 korttidslån genomförde under den andra 

projektperioden. Av de 42 inköpta titlarna fanns 10 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 6 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med tidigare projektperiod): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa 

Kostnad för 
köp (apr – jul) 

Kostnad för 
lån (apr – jul) 

Totalkostnad 
(apr – jul)34 

S-fak 4 500 USD  3 489,14 USD  845,74 USD 4 334,88 USD 

 

                                                           
32 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 

en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. I LTH:s fall har biblioteket fått en återbetalning på 181,28 
USD. 
33

 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 
en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. För S-fak:s del lade biblioteket till 669,77 USD till den i 

förväg deponerade summan. 
34

 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 
en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. I S-fak:s fall har biblioteket fått en återbetalning på 100,19 
USD. 
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4.2.6. Konstnärliga Fakultetens bibliotek 

 

För Konstnärliga fakultetens biblioteks del hade 1 titel köpts in och 19 korttidslån genomförts vid den 

första projektperiodens slut. Titeln fanns inte tidigare i tryck vid något LUB-bibliotek. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa35 

Kostnad för 
köp (okt – apr) 

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)36 

Konst 1 200 USD   99,95 USD  185,84 USD  285,79 USD 

  

 

För Konsts del köptes vidare 2 titlar in och 8 korttidslån genomfördes under den andra 

projektperioden. De inköpta titlarna fanns inte som tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 6 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med tidigare projektperiod): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa37 

Kostnad för 
köp (apr – jul) 

Kostnad för 
lån (apr – jul) 

Totalkostnad 
(apr – jul)38 

Konst  914,21 USD   97,95 USD   30,89 USD  128,84 USD 

 

 

4.2.7. Humanistiska och Teologiska Fakulteternas bibliotek 

 

För HT:s del hade sammanlagt 66 titlar köpts in och 229 korttidslån genomförts vid projektslut. Av de 

66 inköpta titlarna fanns 25 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

 

 

                                                           
35

 Beloppet avser Konsts deponerade summa för både projektperiod 1 och projektperiod 2.   
36

 Det restbelopp som Konst hade kvar vid den första projektperiodens slut återbetalades inte i det här skedet, utan 
användes till att täcka kostnaderna under projektperiod 2.  
37

 Den deponerade summan visar hur mycket pengar som fanns kvar av depositionen när projektperiod två startade. 
38

 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 
en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. I Konsts fall har biblioteket fått en återbetalning på 785,37 
USD. 
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Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa 

Kostnad för 
köp (okt – apr)  

Kostnad för 
lån (okt – apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)39 

HT 10 000 USD  8 707,92 USD 1 792,38 USD 10 500,30 USD 

 

 

4.2.8. Internationella Miljöinstitutets bibliotek 

 

För IIIEE:s del hade sammanlagt 34 titlar köpts in och 240 korttidslån genomförts vid projektslut. Av 

de 34 inköpta titlarna fanns 9 i tryckta exemplar vid något av LUB-biblioteken. 

Kostnadsfördelning mellan köp och lån specificerat i siffror (se bilaga 3 för att se och jämföra den 

procentuella kostnadsfördelningen med andra biblioteks): 

 

Bibliotek Deponerad 
summa 

Kostnad för köp 
(okt – apr) 

Kostnad för 
lån (okt – 
apr) 

Totalkostnad 
(okt – apr)40 

IIIEE  1 500 USD  2 667,17 USD 1 806,61 USD 4 473,78 USD 

 

 

4.3. Användning av PDA-beståndet 

 

I avsnitten nedan redovisas vilka som har använt PDA-beståndet fram till inköp, vilka resultat 

medieringsfunktionen gett samt detaljer kring hur användningen har sett ut41.  Som nämns i avsnitt 

1.3. finns de fyra stycken typer av användningar som kan generera en korttidslånskostnad och det är 

primärt dessa som åsyftas när begreppet användning används i kapitel 4.3. 

 

 Användaren fortsätter läsa boken online efter att den fria browsningsperioden löpt ut 

 Användaren laddar ner e-boken 
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 Eftersom kostnaderna för köp och lån inte går jämnt upp med den deponerade summan har en del fakulteter skjutit till 

en mindre summa och andra fått en mindre summa återbetalat. I HT:s fall har biblioteket lagt till 500,3 USD till den i förväg 
deponerade summan. 
40

 Storleken på restbeloppet beror på att modellen en bit in i projektet avsiktligt ”vändes”, så att IIIEE betalade för 
användningen vid projektslut istället för att deponera pengar 
41

 Alla beräkningar av resultaten i kapitel 4.3. är baserade på siffror från EBL:s egna statistikrapporter. 
Rapporterna är ej standardiserade och därför inte jämförbara med statistik från andra leverantörer. 



 
 

33 
 

 Användaren skriver ut sidor från boken 

 Användaren kopierar delar av texten 

 

Vid de tillfällen då den fri browsningen är inräknade i statistiken specificeras detta i texten. 

 

4.3.1. Vilka har använt PDA-beståndet? 

  

Som nämns i kapitel 2.2. har data angående användarkategorier (studenter, forskare/lärare och 

övriga) samlats in under projektperioden. Då tendensen är liknande för alla deltagande bibliotek 

redovisas statisken vad gäller vilka användarkategorier som genererat kostnader i projektet för 

samtliga bibliotek i diagrammet nedan.  

 

 

 

Information om användarnas fakultetstillhörighet har också samlats in bl.a. för att kunna få 

indikationer på i vilken grad användandet av ett deltagande biblioteks PDA-bestånd är 

fakultetsöverskridande (se kapitel 2.2.) och i bilaga 7 visas statistiken över det här nedbruten per 

deltagande bibliotek. 

Sammanlagt har 3546 unika användare varit inne på EBL:s plattform och läst, kopierat, skrivit ut 

och/eller laddat ner e-böcker som ingått i PDA-beståndet42.  

 

                                                           
42

 På grund av att leverantören erbjuder fri browsning har inte alla användningar genererat en kostnad för 
något av de deltagande biblioteken.  

84% 

14% 
2% 

Användarkategorier 

Studenter Forskare/Lärare Övriga
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4.3.2. I vilken utsträckning har användningen av PDA-beståndet medierats? 

 

Under projektets driftsfas har majoriteten av användningen skett utan att en inköpsbibliotekarie 

behövt granska och godkänna att en kostnad dras från bibliotekets deposition. Diagrammet nedan 

visar hur stor andelen av alla korttidslån och inköp som krävt mediering. 

 

 

Majoriteten av alla medieringsförfrågningar har vidare godkänts eller köpts in direkt (se den 

procentuella fördelningen i diagrammet nedan). 
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85% 

Medieringsfrekvens 

Medieringsförfrågningar

Automatiska korttidslån
eller köp

70% 
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Avslag
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Hur medieringsförfrågningarna har hanterats har dock varierat mellan de deltagande biblioteken – 

medan vissa bibliotek frekvent har valt att köpa in böcker vid medieringsförfrågan har andra 

konsekvent valt att godkänna korttidslån fram till tredje användningen43. 

 

4.3.3. Hur har PDA-beståndet använts? 

 

Som nämns i kapitlen 1.1. delar EBL in användning i kategorierna fri browsning, korttidslån och 

autoköp.  Den fria browsningen är kostnadsfri för biblioteket och i tabellen nedan finns en 

sammanställning över antalet fria browsningar som genomförts under projekttiden, hur många unika 

titlar som browsats samt antalet unika titlar som genererat en korttidslånskostnad. 

 

Antal tillgängliga 
titlar44 

Antal fria 
browsningar45 

Antal unika titlar 
som browsats46 

Antal unika titlar 
som korttidslånats 

Totalt antal 
inköpta titlar 

ca 65 000 6 648 4 451 1 611  327 

 

Som nämns i avsnitt 1.3. finns de fyra stycken typer av användningar som kan generera en 

korttidslånskostnad47. I EBL:s användningsstatistik går det dock inte att utläsa vilken av 

användningstyperna som utlöst själva korttidslånskostnaden, då användare ofta genomfört flera 

aktiviteter och all användning för ett användningstillfälle sammanfattas i statistikrapporterna48. Av 

rapporterna går det dock utläsa hur många korttidslån som laddats ned, hur många som har lästs 

online, hur många där utskriftsmöjligheten använts samt hur många där kopieringsmöjligheten 

använts.  

                                                           
43

 Under projektperiod 2 gjordes inga köp vid första användningen. 
44

 Eftersom antalet tillgängliga titlar varierade under projektets gång anges antalet tillgängliga titlar vid 
projektstart. 
45

 Siffrorna gäller endast PDA-beståndet, dvs. titlar som biblioteket inte äger och titlar som köpts in via PDA-projektet har 

inte räknats in efter att de väl blivit inköpta 
46

 Siffrorna gäller endast PDA-beståndet, dvs. titlar som biblioteket inte äger och titlar som köpts in via PDA-projektet har 

inte räknats in efter att de väl blivit inköpta 
47

 Användaren fortsätter läsa boken online efter att den fria browsningsperioden löpt ut, användaren laddar 
ner e-boken, användaren skriver ut sidor från e-boken och användaren kopierar delar av texten i e-boken. 
48

 I EBL:s statistikrapporter mäts användning per användningstillfälle istället för användning per korttidslån. Det 
här innebär att rapporterna t.ex. visar statistik för två separata användningar om den användare som genererat 
en korttidslånskostnad använder e-boken vid två olika tillfällen under den tidsperiod som biblioteket betalat för 
(1 eller 7 dagar under hela projektperioden). I statistiken som åsyftas anges vidare hur länge e-boken varit 
öppen i EBL:s e-boksläsare (efter att den fria browsningsperioden löpt ut), hur många sidor som skrivits ut, hur 
många sidor som kopierats samt om e-boken laddats ned (för e-böcker som har laddats ned anges även om 
användaren valt ett 1-dagskorttidslån eller ett 7-dagarskorttidslån). Majoriteten av alla korttidslån har flera 
användningstyper (t.ex. kan e-böckerna både ha lästs online och sidor skrivits ut), men tidsangivelse för 
respektive användningstyp saknas varför det inte går att utläsa vilken av aktiviteterna som utlöst själva 
korttidslånskostnaden. 
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Antalet användningar per användningstyp visualiseras i diagrammet nedan. Att antalet 

onlineläsningar är fler än antalet betalda korttidslån beror på att statistikrapporterna sammanfattar 

användningen per användningstillfälle.  

 

 
 

 

Varje korttidslånad e-bok har i genomsnitt lästs49 i 35 minuter50 per användningstillfälle, men 

variationsbredden är stor och medianvärdet per användningstillfälle ligger på knappt 6 minuter51. 

Användarna har i snitt tittat på 54 sidor per användningstillfälle, men även här höjs genomsnittet av 

e-böcker där användarna tittat på ett högt antal sidor och medianvärdet ligger på 22 sidor per 

användningstillfälle.  

Vidare har i genomsnitt ca 5,7 sidor av varje korttidslånad titel skrivits ut per användningstillfälle och 

0,3 sidor kopierats. För båda användningstyperna ligger medianvärdet på 052. Vad gäller vilka förlag 

de använda titlarna är publicerade på står de tio populäraste förlagen för 57 % av alla användningar 

som genererat en kostnad för de deltagande biblioteken och de inköpta titlarna från de tio 

populäraste förlagen för 68 % av alla inköp (se bilaga 8)53.  

 

                                                           
49

 Med läsning åsyftas här hur länge e-boken varit öppen i EBL:s e-boksläsare. En läsningssession i EBL:s e-
boksläsare bryts automatiskt om en användare varit inaktiv i 30 minuter.   
50

 Den 5 minuters kostnadsfria browsningen är inte inräknad i tidsangivelsen. 
51

 Den 5 minuters kostnadsfria browsningen är inte inräknad i tidsangivelsen. 
52

 Utskrifts- eller kopieringsmöjligheterna har använts i relativt låg utsträckning. 
53

 Sedan PDA-projektet vid LUB avslutades har drygt hälften av de populäraste förlagen höjt sina 
korttidslånkostnader, vilket skulle påverka kostnaderna vid en eventuell fortsättning av arbete med PDA (se 
bilaga 9). 
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4.4. Fortsatt användning av de e-böcker som köpts in via PDA-projektet 

 

För att kunna studera den fortsatta användningen efter inköp har COUNTER-statistik plockats ut för 

perioden oktober 2013 till september 2014 (se bilaga 10). Orsaken till att COUNTER-statistik används 

istället för EBL:s egen statistik är att COUNTER-statistiken är standardiserad och att resultaten 

därmed blir jämförbara med andra e-boksleverantörer54.  

För att statistiken över den fortsatta användningen av de titlar som köpts in via PDA-projektet ska bli 

jämförbar används två kontrollgrupper:  

 

 COUNTER-statistik perioden okt-sep för samtliga titlar LUB köpt in på EBL:s plattform (2006 

t.om. sista september 2014) 

 COUNTER-statistik perioden okt-sep för de titlar som LUB köpte in parallellt med PDA-

projektet på EBL:s plattform (okt 2013 – sep 2014) 

 

Då titlarna som köpts in via PDA-projektet har olika inköpsdatum och alla titlar inte ägts under ett 

helt år bör dock statistiken över den fortsatta användningen som presenteras i avsnitt 4.4.1. och 

4.4.2. betraktas som approximativt. 

 

4.4.1. Fortsatt användning efter inköp (okt 2013 – sep 2014) 

 

Av de totalt 327 inköpta titlarna har 325 haft användning från och med köptillfället55. De två titlar 

som inte uppvisar någon fortsatt användning efter inköp köptes in i oktober och har båda medierats, 

men aldrig använts trots att de användare som efterfrågat dem fått sin förfrågan godkänd (se bilaga 

10). Vidare har 21 inköpta titlar56 använts en gång efter inköpstillfället, medan 304 titlar använts mer 

än en gång under perioden oktober 2013 till september 2014. Resultatet visar både på en högre 

andel inköpta titlar med användning och en högre andel inköpta titlar med mer än en användning på 

ett år än de båda kontrollgrupperna (se bilaga 11). 

Snittanvändningen per titel som köptes in via PDA-projektet ligger på 11 användningar, medan 

medianvärdet ligger på 5 användningar och variationsbredden på 225 användningar. Samtliga värden 

varierar dock när beräkningen görs per deltagande bibliotek.  

I tabellen nedan finns en sammanställning över de ovan nämnda värdena utslagna per bibliotek. 

  

                                                           
54

 Läs mer om COUNTER här: http://www.projectcounter.org/about.html. 
55

 Siffran inkluderar användning i samband med autoköp eller mediering, eftersom titlarna då ägs av det 
inköpande biblioteket. 
56

 Av dessa 21 titlar har 7 köpts in under projektperiod 2. 

http://www.projectcounter.org/about.html
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Bibliotek 
Antal inköpta titlar 
(PDA) 

Snittanv. per inköpt e-bok 
(PDA) 

Medianvärde 
(PDA) 

Variationsbredd 
(PDA) 

RWI 33 11,3 7 113 

Jur 36 12,5 8 50 

MedFak 15 6,1 4 16 

LTH 25 18 8 225 

S-fak 115 12,2 5 214 

Konst 3 7,3 2 16 

HT 66 6 3 38 

IIIEE 34 12 6 56 

Totalt: 327 11 5 225 

 

För att värdena ska bli jämförbara visas i tabellen nedan samma totalvärden som i tabellen ovan samt 

uträknade värden för alla e-boksinköp på EBL:s plattform. 

 

Inköpsform 
Antal inköpta 
titlar 

Snittanv. per 
inköpt e-bok Medianvärde Variationsbredd 

Vanliga inköp 
(fr.o.m. 2006 – 
sep 2014) 1137 10,5 1 731 

Vanliga inköp (okt 
2013 – jul 2014) 174 10,1 3 124 

PDA 327 11 5 225 

 

Vidare har snittkostnad per användning räknats ut för PDA-böckerna57 och för vanliga e-böcker som 

köpts in från EBL under tidsperioden projektet pågick. Resultatet visar att med det här sättet att 

resonera blir PDA-titlarna billigare per användning, men eftersom det rör sig om inköpta e-böcker 

som inte genererar någon återkommande kostnad minskar kostnaden per användning för samtliga e-

böcker fortlöpande. 

 

 

 

 

                                                           
57

 Beräkningen har gjorts genom att totalkostnaden för PDA-projektet delats med antalet användningar som 
gjorts från att projektet startade och fram till sista september 2014. 
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I tabellen nedan specificeras kostnaden per användning per deltagande bibliotek samt totalt. 

 

Fakultet 
Kostnad per användning (t.om. 31 
september 2014) 

HT  16,88 USD 

IIIEE  6,91 USD 

Jur  13,07 USD 

Konst  8,46 USD 

LTH 9,83 USD 

MedFak  13,29 USD 

RWI  11,64 USD 

S-fak  7,12 USD 

Totalt: 9,96 USD 

 

 

Den sammanräknade snittkostnaden per användning är lägre för PDA-köpen jämfört med vanliga e-

böcker, men för några av de deltagande biblioteken ligger kostnaden högre än de vanliga inköpen.  

 

Inköpsform Kostnad per användning 
(t.om. 31 september 2014) 

PDA 9,96 USD 

Vanliga inköp (okt 2013 – 
jul 2014) 13,28 USD 

 

 

4.4.2. Fortsatt användning utifrån antal korttidslån som föregått köp 

 

Vid vilken användning ett inköp gjorts har varierat under projekttiden, dels då de deltagande 

biblioteken har haft olika förhållningssätt till hanteringen av medieringsförfrågningar och dels då 

projektgruppen beslutade sig för att göra en förändring av inställningen som implementerades den 

24 april 2014. 
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Då alla titlar ännu inte ägts under lika lång tidsperiod går det dock ännu inte att plocka ut jämförbar 

statistik vad gäller fortsatt användning av böcker som köpts direkt vid medieringsförfrågan, vid andra 

och tredje användningen58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 För att kunna analysera vilket förhållningssätt till antal korttidslån som ger bäst fortsatt användning av 

böckerna bör en uträkning göras då samtliga titlar ägts i ett helt år (dvs. efter sista juni 2015). 
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5. Analys av resultaten 
 

I kapitlet nedan diskuteras resultaten som presenteras i kapitel 4. 

 

5.1. Skillnader i resultat mellan de olika projektperioderna 

 

För de bibliotek som deltog i båda projektperioderna genomfördes i snitt färre korttidslån per månad 

under den sista projektperioden jämfört med den första projektperioden59. Vidare köptes i snitt fler 

e-böcker per månad in under projektperiod 2 än under projektperiod 1. För Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek minskade dock antalet inköpta titlar något under projektperiod 2, men det är 

troligt att det inte går att tillskriva resultatet något större värde. Det här eftersom det kan ha 

påverkats av till exempel tidpunkt på året och att Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek hade 

en mindre budget under projektperiod 2. 

 

5.1.1. Kostnadsutveckling under projektperioderna 

 

Under projektperiod 1 visade det sig vidare att när ett bibliotek avslutat sin medverkan i projektet 

ökade användningen av PDA-beståndet för de bibliotek som ansvarar för närliggande och besläktade 

ämnen (se bilaga 4). Tendensen är tydligast när det gäller kostnadsutvecklingen för Raoul 

Wallenbergs Institutets bibliotek och Juridiska Fakultetens bibliotek – kostnaderna för det 

förstnämnda biblioteket steg anmärkningsvärt mycket när Juridiska Fakultetens bibliotek lämnade 

projektet. Kurvan för respektive deltagande biblioteks kostnadsutveckling visar också att 

användningen är beroende tid på året, då alla biblioteks kostnader utom Juridiska Fakultetens 

bibliotek sjunker i december 2013. 

Kurvan över kostnadsutveckling för de bibliotek som deltog i projektet under projektperiod 2 visar 

dock inte någon markant ökning av månadskostnaderna, vilket dels kan förklaras av att projektperiod 

2 löpte under en kortare period än projektperiod 1 samt att perioden inträffade vid terminsslut, då 

användning av bibliotekets resurser generellt går ner. Ytterligare en förklaring är förmodligen att 

användningar gjorda under projektperiod 1 följde med in i projektperiod 260, vilket ledde till att vissa 

titlar köptes in snabbare under projektperiod 2. 

 

 

 

                                                           
59 För Konstnärliga Fakultetens bibliotek ökade dock antalet korttidslån per månad under projektperiod 2, men 

eftersom användningen av deras PDA-bestånd varit mycket låg under båda projektperioderna kan resultatet 
inte tillskrivas någon statistik signifikans.   
60

 För att de deltagande biblioteken inte skulle behöva betala för korttidslån av samma titlar fler gånger. 
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5.1.2. Kostnader för korttidslån respektive köp under projektperioderna 

 

Om man bortser från korttidslånskostnaderna har listpriset för de e-böcker som köpts in av Raoul 

Wallenberg Institutets bibliotek, Juridiska Fakultetens bibliotek och Humanistiska och Teologiska 

Fakulteternas bibliotek har varit högre än snittet (se avsnitt 4.1). Raoul Wallenberg Institutets 

bibliotek, Juridiska Fakultetens bibliotek, Lunds Tekniska Högskolas bibliotek och Medicinska 

Fakultetens bibliotek har vidare en snittkostnad för korttidslån som ligger högre än snittet.  

Resultaten tyder på att e-böcker inom de ämnen som Raoul Wallenberg Institutets bibliotek och 

Juridiska Fakultetens bibliotek ansvarar för både är dyrare att köpa in och korttidslåna hos EBL. Vad 

gäller resultaten för Lunds Tekniska Högskolas bibliotek och Medicinska Fakultetens bibliotek tyder 

på att de förlag som är relevanta för biblioteken tar ut en högre procentuella andel av listpriset för 

ett korttidslån, men beror också på att korttidslån som kostade över 15 USD konsekvent godkändes 

istället för att köpas in direkt. Humanistiska och Teologiska Fakulteternas bibliotek har däremot titlar 

som är dyrare än snittet, medan korttidslånen ligger lägre än genomsnittet. Här är det rimligt att anta 

att resultatet vad gäller korttidslånen delvis beror på att e-böcker med en hög korttidslånskostnad 

köptes in istället för att korttidslånet godkändes.  

Resultatet vad gäller kostnadsfördelning för korttidslån och köp skiljer sig mellan olika deltagande 

bibliotek. Statistiken visar att de bibliotek som under projektperiod 1 förhållit sig strikt till inköp vid 

tredje användningen och valt att godkänna medierade lån istället för att direkt köpa in e-boken har 

lagt en större andel av sin budget på korttidslån än på köp (se bilaga 3). Under projektperiod 1 har 

LTH:s bibliotek och Medicinska Fakultetens bibliotek konsekvent låtit inköp ske vid tredje 

användningen, vilket gett resultatet att majoriteten av deras budget gått åt till att täcka kostnader 

för korttidslån. Inställningsförändringarna från inköp vid tredje användningen till inköp vid andra 

användningen innebar en markant förändring av hur stor andel av bibliotekens budget som lades på 

korttidslån respektive köp (se bilaga 6).  

Till skillnad från projektperiod 1 lade samtliga deltagande bibliotek majoriteten av sin budget på köp 

under projektperiod 2, men det bör poängteras att användning från projektperiod 1 räknades även 

under projektperiod 2 för att de deltagande biblioteken inte skulle behöva betala för fler korttidslån 

än nödvändigt.  

 

5.2. Målgrupp 

 

Tack vare att EBL erbjuder möjligheten att designa ett formulär för datainsamling har statistik kunnat 

samlas in angående användarkategori (studenter, forskare/lärare eller övriga) samt från vilka 

fakulteter användare som genererat kostnader kommer. Det bör dock poängteras att datan är 

användargenererad och man därför får räkna med en viss felmariginal, eftersom det finns en 

möjlighet att vissa användare fyllt i fel uppgifter61. 

                                                           
61

 Till exempel tillhör studenter från ingenjörsprogrammen på Lunds Tekniska Högskola som läser språk en 
termin under den termin då studierna pågår Humanistiska och Teologiska Fakulteternas bibliotek. Det finns 
dock en risk att gruppen användare angett Lunds Tekniska Högskolas bibliotek när de fyllt i formuläret. 
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Resultatet vad gäller användarkategori visar att studenter (oavsett fakultetstillhörighet) är den 

användargrupp som dragit mest nytta av PDA-projektet (se avsnitt 4.3.1.). En förklaring till resultatet 

tordes vara att antalet studenter är fler än antalet anställda62, medan andra orsaker endast går att 

spekulera kring. Resultatet skulle dock kunna peka på att studenter generellt är mer positivt inställda 

till e-böcker.  

Resultaten visar vidare att 2 % från den grupp som kategoriserar sig som övriga använt PDA-

beståndet, vilket är en relativt hög siffra då endast användare med en giltig STIL- eller LUCAT-

identitet kunnat använda sig av PDA-beståndet. 

När beslut om att ett PDA-projekt skulle genomföras vid LUB togs kom man överens om att de 

deltagande biblioteken skulle ta ämnesansvar istället för att betala för de kostnader fakultetens 

användare genererade i projektet. Som tidigare nämnt möjliggör den data som samlats in via 

formuläret att slutsatser kan dras angående vilka användare som använts vilket biblioteks PDA-

bestånd. För de större fakulteterna kan man trots en eventuell felmariginal dra slutsatsen att 

majoriteten av deras kostnader i projektet genererats av användare från den egna fakulteten, medan 

de mindre biblioteken (Konstnärliga Fakultetens bibliotek, Raoul Wallenberg Institutets bibliotek och 

Internationella Miljöinstitutets bibliotek) fått majoriteten av sina kostnader genererade av användare 

från andra fakulteteter (se bilaga 7).  

 

5.3. Hantering av medieringsfunktionen 

 

Genom att ha en låg gräns för mediering fick de bibliotek som hellre ville köpa in e-böcker med dyra 

korttidslånskostnader direkt möjlighet att göra det. Under projekttiden har den här möjligheten 

framförallt använts av Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek samt Humanistiska och Teologiska 

Fakulteternas bibliotek, vilket också ger utslag på hur stor del av den avsatta budgeten som gått till 

korttidslån respektive köp (se bilaga 3). Det är dock ännu för tidigt att säga om hanteringen av 

medieringsfunktionen påverkar den fortsatta användningen av de inköpta titlarna och tillika 

kostnaden per användning. 

Vad gäller de 3 % avslag av medieringsförfrågningar som gjorts under PDA-projektet rör det sig om 

dyra e-böcker inom ämnen som inte det bibliotek som fått medieringsförfrågan ansvarat för63.   

 

5.4. Användarnas beteenden 

 

Sett till hur många titlar som varit tillgängliga för LUB:s användare under PDA-projektet har en 

relativt liten del de facto använts. Anmärkningsvärt är att antalet kostnadsfria browsningar är drygt 

tre gånger fler än antalet korttidslån, vilket går att tolka som att det finns ett mervärde i att låta 

                                                           
62

 Se aktuella siffror för antal studenter och anställda på universitets webbplats: http://www.lu.se/om-
universitetet/universitetet-i-korthet. 
63

 I samtliga fall har användaren kontaktas och ombetts lämnat ett inköpsförslag till det fakultetsbibliotek 
användaren tillhör, vilket i ett par fall har lett till att e-boken köpts in. 

http://www.lu.se/om-universitetet/universitetet-i-korthet
http://www.lu.se/om-universitetet/universitetet-i-korthet
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användare titta på e-böcker som biblioteket inte äger på en e-boksplattform eftersom de då kan 

avgöra om titeln är intressant för dem eller inte.  

Användningen av titlarna som de deltagande biblioteken betalat korttidslånskostnader för är god, 

även om det finns en diskrepans mellan snittanvändningen och medianvärdet för användning. 

Diskrepansen pekar på att det finns en andel av korttidslånen som lästs längre och som därmed höjer 

snittvärdet.  Hela bilden av användningen går dock inte att utläsa, eftersom lästiden inte går att mäta 

för de korttidslån som laddats ned på grund av att filen använts offline. 

 

5.5. Den fortsatta användningen 

 

Sett till den fortsatta användningen av de e-böcker som köpts in via PDA-projektet verkar det som att 

e-böcker som köpts in genom användarstyrt förvärv används mer än övriga (se kapitel 4.4.1.). 

Snittanvändningen skiljer sig inte nämnvärt – resultaten uppvisar här en marginellt högre 

snittanvändning för PDA-titlarna än snittanvändningen för vanliga e-boksinköp hos EBL64 – medan 

andelen ej använda titlar, titlar med mer än en användning på ett år och medianvärdet uppvisar 

större skillnader. Medianvärdet visar att minst 50 % av de e-böcker som köpts in via PDA-projektet 

använts mellan 0 och 5 gånger, medan vanliga inköp som gjorts hos EBL under samma tidsperiod i 

minst 50 % av fallen har använts mellan 0 och 3 gånger på ett år. Den sistnämnda gruppen uppvisar 

också en större andel inköpta titlar som aldrig använts eller använts en gång än de titlar som köpts in 

via PDA-projektet (se bilaga 11). 

Både e-böcker som köpts in via PDA-projektet och med vanligt förvärv under samma tidsperiod har 

bättre medianvärden och mindre andel titlar med ingen eller en användning på ett år än samtliga 

vanliga e-boksinköp som gjorts på EBL:s plattform.  Det här i sig bör dock inte betraktas som någon 

anmärkningsvärt, då LUB köpt in böcker från aggregatorn sedan 2006 och böcker kan betraktas ha 

ett bäst-före-datum i och med att nya upplagor publiceras, ny forskning på området gör titlar 

inaktuella etc. I alla grupperna återfinns dock e-böcker med väldigt hög användning (sannolikt 

kursböcker), vilket höjer snittanvändningen per bok för både kontrollgrupperna och de böcker som 

köpts in via PDA-projektet. 

Projektgruppen tolkar resultatet som att en större andel vanliga monografier som köpts in via PDA-

projektet används än vanliga monografier som köps in med traditionellt förvärv hos EBL. Möjligheten 

att browsa i e-böcker LUB inte äger direkt på plattformen – oavsett om man använder PDA eller ej – 

har visat sig vara viktig, då användare genom den här funktionen har möjlighet att bedöma om de är 

eller inte är intresserade av e-boken utan att titeln köps in.  

 

 

 

                                                           
64

 PDA-titlarna används i snitt knappt mer en gång per bok om man jämför med de titlar som köptes in på EBL:s 
plattform under samma tidsperiod som projektet löpte och i snitt en halv gång mer än alla inköpta e-böcker 
hos EBL. 
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6. Rekommendation för fortsatt arbete65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 Det här kapitlet kan fås ut på begäran. 
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Bilaga 1 : FAQ om PDA-projektet för LUB:s bibliotekarier 
 

1. Vad är PDA-projektet? 

2. Vilka fakultetsbibliotek deltar i projektet?  

3. På vilken plattform finns PDA-beståndet tillgängligt? 

4. Vilka användargrupper kommer åt PDA-beståndet?  

5. I vilka system är PDA-beståndet tillgängliggjort? 

6. Hur många titlar ingår i PDA-beståndet? 

7. Hur vet jag om en e-bok tillhör PDA-beståndet? 

8. Hur länge har vi tillgång till PDA-beståndet? 

9. Vem betalar för användningen av PDA-beståndet? 

10. Vad innebär PDA-projektet för mig som arbetar med fjärrlån? 

11. Vad innebär PDA-projektet för mig som köper in e-böcker? 

12. Vad innebär PDA-projektet för mig som katalogiserar? 

13. Jag har hittat en e-bok som vi redan har tillgång till bland PDA-titlarna. Varför? 

14. En användare tog kontakt med mig och sa man inte kommer åt e-böcker direkt på EBL:s 

plattform utan måste vänta på ett mejl med en länk. Ska det verkligen vara så? 

15. En användare tog kontakt med mig och sa man numera måste fylla i ett formulär med namn 

när man går in på EBL:s plattform. Varför då? 

16. En användare tog kontakt med mig och sa att hen plötsligt inte kunde ladda ner e-böcker 

från EBL trots att det hade fungerat tidigare under dagen. Vad kan det vara för fel? 

17. Varför har e-böcker som vi köpt hos EBL och e-böcker som ingår i PDA-beståndet olika lång 

lånetid? 

18. Vem ska man kontakta om man har frågor? 

 

1. Vad är PDA-projektet? 

PDA (akronym för Patron Driven Acquisition) är en automatiserad förvärvsmetod som ger 

bibliotekets användare större inflytande över vilka e-böcker som köps in. Biblioteket väljer ut och 

exponerar via sin katalog (alt. annat system) en större mängd e-bokstitlar än vad man äger och 

betalar sedan endast för de titlar som används. Upprepad användning av en e-bokstitel genererar att 

e-boken köps in. 

Vid LUB har förarbetet till ett PDA-projekt pågått under sommaren 2013. Under förarbetet har 

uppsättning av PDA-modellen och titelurval gjorts. 

För LUB:s del kommer e-bokstitlar som ingår i PDA-beståndet att behöva användas två gånger innan 

ett inköp görs. För användning innan köp betalar det LUB-bibliotek som har valt ut boken en 

korttidslånskostnad (oftast mellan 10-15 % av e-bokens listpris). Varje deltagande LUB-bibliotek 

deponerar vidare en summa pengar hos leverantören från vilken kostnader för korttidslån och köp 

dras. 

PDA-metoden kan vara helt automatiskt, men vid LUB kommer titlar med en korttidslånskostnad 

över 15 USD först behöva godkännas av en inköpsbibliotekarie (vilka titlar det rör sig om kan man se 
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på plattformen) och användaren får i dessa fall när tillgången till e-boken öppnats. Funktionen kallas 

medierat lån.  

 

2. Vilka fakultetsbibliotek deltar i projektet?  

Följande fakultetsbibliotek deltar i PDA-projektet: 

HT-biblioteken 

Juridiska fakultetens bibliotek 

Konstnärliga fakultetens bibliotek 

LTH-biblioteken 

Medicinska Fakultetens bibliotek 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 

Universitetets Särskilda Verksamheter: IIIEE 

Universitetets Särskilda Verksamheter: Raoul Wallenberg Institutet  

 

3. På vilken plattform finns PDA-beståndet tillgängligt? 

PDA-projektet vid LUB genomförs tillsammans med leverantören EBL och det är endast på EBL:s 

plattform (samt via våra lokala system) som e-böckerna vi inte äger är tillgängliga. 

 

4. Vilka användargrupper kommer åt PDA-beståndet?  

Samtliga studenter och anställda vid LU med en giltigt STIL- eller LUCAT-identitet kommer åt de e-

bokstitlar som ingår i PDA-projektet. 

OBS! Eftersom EBL:s plattform kräver CAS-inloggning kommer tredje man inte att kunna använda 

PDA-beståndet. 

 

5. I vilka system är PDA-beståndet tillgängliggjort? 

Poster för de titlar som tillhör PDA-beståndet är sökbara i Lovisa och LUBsearch.  

 

6. Hur många titlar ingår i PDA-beståndet? 

http://www.lund.eblib.com/EBLWeb/patron/
http://www.lund.eblib.com/EBLWeb/patron/
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I PDA-beståndet ingick vid projektets start ca 65 000 titlar. Siffran kommer dock att förändras under 

projekttiden eftersom titlar försvinner från EBL:s plattform och nya tillkommer. 

Nya poster kommer att laddas upp och städning av gamla PDA-poster kommer att genoföras av LDC 

en gång i månaden.   

 

7. Hur vet jag om en e-bok tillhör PDA-beståndet? 

Information om att en e-bok tillhör PDA-beståndet samt vilken fakultet är tillagd i MARC-fält 653 och 

informationen är sökbar i Lovisa och LUBsearch. Vill man se vilka titlar som tillhör PDA-beståndet för 

en viss fakultet använder man sig av något av sökorden i listan nedan: 

 PDA – Faculty of Law 

 PDA – Faculty of Medicine 

 PDA – Humanities and Theology 

 PDA – IIIEE 

 PDA – LTH 

 PDA – Malmö Art Academy 

 PDA – Raoul Wallenberg Institute 

 PDA – Social Sciences Faculty 

 

I LUBsearch måste en frassökning göras för att systemet ska ge en korrekt träfflista. 

Det går vidare inte att skilja köpta titlar från alla PDA-titlar direkt på EBL:s plattform. Det går dock att 

se vilka titlar som kräver mediering före tillgång. Dessa titlar är märkta med en orange symbol på 

plattformen, medan titlar med en korttidslånskostnad på mindre än 15 USD precis som köpta titlar är 

märkta med en grön symbol. 

 

8. Hur länge har vi tillgång till PDA-beståndet? 

Kostnaden för användningen av PDA-beståndet dras ifrån depositionen och det går inte på förhand 

att säga när de deponerade pengarna kommer att ta slut.    
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Målet är att projektet ska vara fram till september 2014. Om projektet av någon anledning måste 

avslutas i förtid kommer information om det här att gå ut på LUBlist. 

Vid projektets slut kommer vidare tillgång till de titlar från PDA-beståndet som inte köpts in att 

försvinna och posterna kommer att plockas bort från Lovisa och LUBsearch. 

 

9. Vem betalar för användningen av PDA-beståndet? 

De LUB-bibliotek som deltar i PDA-projektet har både ett separat PDA-bestånd och separata 

depositioner hos EBL. Från vilken deposition pengar dras när en e-bok används beror på vilket 

biblioteks PDA-bestånd titeln tillhör.  

De deltagande biblioteken tar alltså ämnesansvar för titlar inom sina discipliner och från vilken 

fakultet användaren kommer är i sammanhanget ovidkommande. 

 

10. Vad innebär PDA-projektet för mig som arbetar med fjärrlån? 

Eftersom PDA-posterna inte är tillgängliga i Libris kan fjärrlånefrågan på e-böcker som ingår i PDA-

projektet dyka upp.   

Vi vill därför rekommendera dig som arbetar med fjärrlån att kontrollera i Lovisa, LUBsearch eller 

direkt på EBL:s plattform om e-boken finns tillgänglig via PDA-projektet innan en fjärrlåneförfrågan 

från ett annat bibliotek görs. 

Om e-boken finns tillgänglig via PDA-projektet kan man istället för att beställa ett fjärrlån skicka 

länken direkt till e-boken till slutanvändaren. 

 

11. Vad innebär PDA-projektet för mig som köper in e-böcker? 

Oavsett om du vill köpa in en e-bok från EBL:s plattform som inte ingår eller en e-bok som ingår i 

PDA-projektet går det bra att i vanlig ordning beställa titeln via EBL:s admin LibCentral.  

Efter att en e-bok som köpts in via LibCentral kommer inga kostnader för korttidslån att kunna dras 

och meddelande om köpet går ut till UBT som plockar bort MARC-posten från PDA-beståndet från 

våra system. 

Vill du köpa en e-bok som ingår i PDA-beståndet från en annan plattform så meddela Linnéa 

(linnea.stenson@ub.lu.se) i samband med att beställningen görs, så att titeln kan plockas bort från 

PDA-beståndet. 

 

12. Vad innebär PDA-projektet för mig som katalogiserar? 

Eftersom LUB inte äger PDA-beståndet berörs du som katalogiserar först när en e-bokstitel köpts in.  

mailto:linnea.stenson@ub.lu.se
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Titlar som köps in via PDA-projektet kommer att behandlas som vanliga e-boksinköp: 

1) E-boken aktiveras i SFX  

2) SFX-posten indexeras i Libris, Lovisa och LUBsearch 

3) Linnéa meddelar det bibliotek som köpt in e-boken 

4) PDA-ansvarig på biblioteket kontaktar katalogisatör på sitt bibliotek så SFX-posten kan 

berikas 

OBS! Mer information om berikning av SFX-poster finns i KatalogiseringsLibGuiden: 

http://libguides.lub.lu.se/content.php?pid=336839&sid=2755085. För katalogiseringsfrågor på temat 

vänligen kontakta Jan Gustafsson (jan.gustafsson@ub.lu.se). 

 

13. Jag har hittat en e-bok som vi redan har tillgång till bland PDA-titlarna. Varför? 

I samband med att urvalet av titlar till PDA-projektet har gjorts har vi skickat in listor med ISBN för 

vårt befintliga e-boksbestånd. Leverantören har sedan matchat listorna mot sin e-bokskatalog för att 

kunna sortera bort titlar vi redan äger.  

Dessvärre använder olika leverantörer ibland olika ISBN i sina poster och det kan därför hända att 

titlar vi redan har köpt i elektronisk format kommit med i PDA-beståndet.  

OBS! Upptäcker du en sådan titel så hör av dig till Linnéa (linnea.stenson@ub.lu.se) som plockar bort 

posten samt tar kontakt med leverantören för att få accessen till titeln avstängd på EBL:s plattform. 

 

14. En användare tog kontakt med mig och sa man inte kommer åt e-böcker direkt på EBL:s 

plattform utan måste vänta på ett mejl med en länk. Ska det verkligen vara så? 

EBL erbjuder en funktion som kallas medierade lån. Funktionen innebär att korttidslån som kostar 

över en av biblioteket specificerad summa måste godkännas av en bibliotekarie (eftersom ett 

korttidslån genererar en kostnad för det bibliotek vars PDA-bestånd titeln tillhör). 

Projektgruppen har valt att utnyttja den här funktionen för att kunna testa hur arbetskrävande 

momentet är samt för att ha kontroll över kostnaderna för PDA-projektet. 

Det här innebär att användare som försöker komma åt e-böcker med en kostnad för korttidslån på 

över 15 USD måste vänta på att lånet godkänns. Användaren kommer åt e-boken efter att det 

bibliotek var PDA-bestånd titeln tillhör godkänt korttidslånet. När biblioteket har godkänt 

korttidslånet får användaren ett mejl med en länk till e-boken och får därefter tillgång.  

OBS! Användaren tillåts bläddra i e-boken under 5 minuter innan medieringsfunktionen kopplas på. 

 

15. En användare tog kontakt med mig och sa man numera måste fylla i ett formulär med 

namn när man går in på EBL:s plattform. Varför då? 

http://libguides.lub.lu.se/content.php?pid=336839&sid=2755085
mailto:jan.gustafsson@ub.lu.se
mailto:linnea.stenson@ub.lu.se
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Första gången en användare går in på EBL:s plattform ombeds han eller hon att fylla i ett formulär 

med ett antal uppgifter om sig själv i utvärderingssyfte. 

 

 

Det är dock endast uppgifter om fakultetstillhörighet och kategori (student, lärare/forskare eller 

övrigt) som är obligatoriskt att uppge – vill man inte uppge namn och mejladress behöver man alltså 

inte göra detta.  

I samband med att användaren trycker på ”Submit” lämnar hen sitt samtycke till att biblioteket får 

använda de uppgifter hen angett för utvärdering.  Informationen kommer endast att användas vid 

projektets slut för analys av användningsstatistiken för PDA-beståndet.  

OBS! Projektgruppen har i samband med implementeringen av formuläret kontrollerat att 

förfarandet är i enlighet med PuL (för frågor kontakta Linnéa) och datan kommer att raderas vid 

projektets slut. 

 

16. En användare tog kontakt med mig och sa att hen plötsligt inte kunde ladda ner e-böcker 

från EBL trots att det hade fungerat tidigare under dagen. Vad kan det vara för fel? 

För att ha kontroll över PDA-projektets kostnadsutveckling finns en gräns för hur många korttidslån 

en användare får generera på en dag.  

Projektgruppen har beslutat att sätta den här gränsen vid 10 lån per dag. 

 

17. Varför har e-böcker som vi köpt hos EBL och e-böcker som ingår i PDA-beståndet olika lång 

lånetid? 
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Vid uppsättningen av PDA-inställningar går det inte välja ett lika stort lånetidsspann som på titlar som 

ett bibliotek redan äger: 

För titlar vi äger på EBL:s plattform är lånetiden 1-3 dagar. 

För titlar på EBL:s plattform som ingår i PDA-beståndet är lånetiden 1 eller 7 dagar.  

 

18. Vem ska man kontakta om man har frågor? 

Har du frågor angående projektet kan du antingen kontakta Linnéa (linnea.stenson@ub.lu.se) eller 

representanten från den fakulteten du tillhör.  

Projektgruppen består av följande LUB-medarbetare: 

Catarina Carlsson (Jur) 

Ellen Fall (S-fak) 

Ingela Wahlgren (IIIEE) 

Karl-Adam Tiderman (RWI) 

Katarina Wickström (HT) 

Linnéa Stenson (UB) 

Maria Långh (LTH) 

Monica Landén (MedFak)  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linnea.stenson@ub.lu.se
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Bilaga 2 : Inköp från aggregatorer 2012 – 2014 
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Bilaga 3 : Kostnadsfördelning korttidslån/köp projektperiod 1 
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Bilaga 4 : Kostnadsutveckling för de deltagande biblioteken 
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Bilaga 5 : Listor över samtliga inköpta titlar 
 

Följande bilaga innehåller titellistor över det som köpts in via PDA-projektet.  Titlar som finns i tryck 

vid något LUB-bibliotek har markerats med ljusgrå färg i listan.  

 

1. Inköpta titlar (RWI) 
 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 1.  

Titel Förlag Publiceringsår 

Basic Legal Instruments for the Liberalisation of Trade : A 
Comparative Analysis of EC and WTO Law 

Hart Publishing 
Limited 2004-01-30 

Economic, Social and Cultural Rights in International Law Hart Publishing 
Limited 2009-07-03 

Europe of Rights: A Compendium on the European Convention of 
Human Rights* BRILL 2012-03-20 

Forced Migration, Human Rights and Security Hart Publishing 
Limited 2008-03-13 

Interface between EU Law and National Law Europa Law 
Publishing 2007-01-01 

Interlocking Constitutions : Towards an Interordinal Theory of 
National, European and UN Law 

Hart Publishing 
Limited 2012-04-25 

International Human Rights Law : Six Decades after the UDHR 
and Beyond 

Ashgate Publishing 
Ltd 2010-11-01 

Law, War & Crime : War Crimes, Trials and the Reinvention of 
International Law Wiley 2013-04-16 

Making War and Building Peace : United Nations Peace 
Operations 

Princeton University 
Press 2011-04-22 

National Remedies Before the Court of Justice : Issues of 
Harmonisation and Differentiation 

Hart Publishing 
Limited 2004-12-21 

Principles of European Antitrust Enforcement Hart Publishing 
Limited 2005-02-22 

Protecting Human Rights in the EU : Controversies and 
Challenges of the Charter of Fundamental Rights Springer 2013-08-30 

Responsibility to Protect : From Principle to Practice Amsterdam 
University Press 2012-01-01 

Responsibility to Protect and Prevent : Principles, Promises and 
Practicalities Anthem Press 2013-07-15 

Strategic Cultures in Europe : Security and Defence Policies 
Across the Continent Springer 2013-04-09 

The Court of Justice and the Construction of Europe : Analyses 
and Perspectives on Sixty Years of Case-law -La Cour de Justice et 
la Construction de l'Europe Springer 2012-11-27 

The Foreign Policy of the European Union : Assessing Europe's 
Role in the World 

Brookings Institution 
Press 2012-06-13 

The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon Hart Publishing 
Limited 2013-01-04 

The Right to Development and International Economic Law : 
Legal and Moral Dimensions 

Hart Publishing 
Limited 2012-03-01 

The Rights of Refugees under International Law Cambridge 2005-09-15 
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University Press 

The SAGE Handbook of European Union Politics SAGE Publications 2007-01-03 

 
*Inköp vid andra användningen (i samband med mediering) 

 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 2. 

Titel Förlag Publiceringsår 

50 Years of the European Treaties : Looking Back and Thinking 
Forward* Hart Publishing Limited 2009-02-06 

An Introduction to the International Law of Armed Conflicts* Hart Publishing Limited 2008-09-17 

Building Peace, Creating Conflict? : Conflictual Dimensions of 
Local and International Peacebuilding Nordic Academic Press 2012-03-01 

Elements of Accessorial Modes of Liability : Article 25 (3)(b) and 
(c) of the Rome Statute of the International Criminal Court BRILL 2012-08-27 

Freedom, Security and Justice in the European Union : Internal 
and External Dimensions of Increased Cooperation after the 
Lisbon Treaty Springer 2013-08-28 

From Nuremberg to The Hague : The Future of International 
Criminal Justice 

Cambridge University 
Press 2003-03-06 

Humanitarian Intervention : A History Cambridge University 
Press 2011-04-07 

International Human Rights Westview Press 2012-07-22 

International Humanitarian Law and the Changing Technology of 
War BRILL 2013-03-14 

Soft Law in European Community Law Hart Publishing Limited 2004-09-30 

The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : 
Institutionalising Human Rights in Southeast Asia 

Cambridge University 
Press 2011-07-07 

Understanding International Law through Moot Courts : 
Genocide, Torture, Habeas Corpus, Chemical Weapons, and the 
Responsibility to Protect Lexington Books 2014-03-06 

 

* Inköp vid tredje användningen (på grund av titeln hade använts två gånger under projektperiod 1)  

 

2. Inköpta titlar (Juridicum) 
 

Titel Förlag Publiceringsår 

American Constitutional Law, Volume I : The Structure of 
Government Westview Press 2013-07-09 

Article 82 EC : Reflections on its Recent Evolution 
Hart Publishing 
Limited 2009-10-28 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol 14 2011-
2012 

Hart Publishing 
Limited 2012-12-15 

Comparative Law : A Handbook 
Hart Publishing 
Limited 2007-10-12 

Concept of Abuse in EU Competition Law : Law and Economic 
Approaches 

Hart Publishing 
Limited 2012-02-03 
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Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany 
: Third edition, Revised and Expanded Duke University Press 2012-11-01 

Construction Adjudication* Wiley 2008-04-15 

Criminal Procedure and the Supreme Court : A Guide to the 
Major Decisions on Search and Seizure, Privacy, and Individual 
Rights* 

Rowman & Littlefield 
Publishers 2010-09-15 

Cross-Border EU Competition Law Actions 
Hart Publishing 
Limited 2013-06-08 

Diversification and Fragmentation of International Criminal Law* BRILL 2012-10-23 

Domestic Violence and International Law 
Hart Publishing 
Limited 2010-03-23 

EC Private Antitrust Enforcement : Decentralised Application of 
EC Competition Law by National Courts 

Hart Publishing 
Limited 2008-02-22 

Emissions Trading Schemes : Markets, States and Law 
Hart Publishing 
Limited 2013-06-21 

European Competition Law Annual 2010 : Merger Control in 
European and Global Perspective 

Hart Publishing 
Limited 2013-02-07 

European Ways of Law : Towards a European Sociology of Law 
Hart Publishing 
Limited 2007-10-30 

Fair Trials : The European Criminal Procedural Tradition and the 
European Court of Human Rights 

Hart Publishing 
Limited 2007-08-10 

Financing Services of General Economic Interest : Reform and 
Modernization Springer 2013-01-15 

Greening EU Competition Law and Policy 
Cambridge University 
Press 2011-10-27 

Human Rights and Healthcare 
Hart Publishing 
Limited 2007-07-27 

Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies** BRILL 2007-01-01 

International Criminal Law Practitioner Library : International 
Criminal Procedure* 

Cambridge University 
Press 2011-01-06 

International Criminal Law Practitioner Library, 1 : Forms of 
Responsibility in International Criminal Law* 

Cambridge University 
Press 2008-01-03 

International Criminal Law Practitioner Library, 2 : Elements of 
Crimes under International Law* 

Cambridge University 
Press 2009-01-22 

Introduction to International Refugee Law* BRILL 2013-04-17 

Labour Law, Fundamental Rights and Social Europe 
Hart Publishing 
Limited 2011-09-06 

Law in a Market Context : An Introduction to Market Concepts in 
Legal Reasoning 

Cambridge University 
Press 2004-04-22 

Law, Culture and Visual Studies Springer 2012-10-17 

Making of Environmental Law 
University of Chicago 
Press 2008-09-15 

Past and Future of EU Law : The Classics of EU Law Revisited on 
the 50th Anniversary of the Rome Treaty 

Hart Publishing 
Limited 2010-02-05 

Proportionality and Constitutional Culture 
Cambridge University 
Press 2013-06-13 

Prosecuting International Crimes : Selectivity and the 
International Criminal Law Regime* 

Cambridge University 
Press 2005-06-30 

Research Methods for Law* 
Edinburgh University 
Press 2007-07-01 

Social and Environmental Policies in EC Procurement Law : New 
Directives and New Directions 

Cambridge University 
Press 2009-02-19 

Social and Legal Norms : Towards a Socio-legal Understanding of 
Normativity* 

Ashgate Publishing 
Ltd 2013-11-28 
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State Aid and the European Economic Constitution 
Hart Publishing 
Limited 2012-12-14 

Theory and Method in Socio-Legal Research 
Hart Publishing 
Limited 2005-12-19 

 

*Inköp vid första användningen (i samband med mediering) 

**Inköp vid andra användningen (i samband med mediering) 

 

3. Inköpta titlar (MedFak) 
 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 1.  

Titel Förlag Publiceringsår 

Children''s Speech Sound Disorders Wiley 2009-04-13 

Coping in Crisis Hong Kong University 
Press, HKU 

1983-01-01 
 

Essential Haematology Wiley 2011-11-21 

Essential Medical Statistics John Wiley & Sons, 
Ltd. 

2003-07-07 
 

Ethics : The Heart of Health Care Wiley 2008-11-20 

Lecture Notes: Haematology Wiley 2013-01-22 

Models and Frameworks for Implementing Evidence-Based 
Practice : Linking Evidence to Action 

Wiley 2013-04-02 
 

Professional Development, Reflection and Decision-Making in 
Nursing and Healthcare 

Wiley 2013-05-13 

 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 2. 

Titel Förlag Publiceringsår 

ADHD in Adults : A Psychological Guide to Practice Wiley 2006-11-02 

Cleft Palate Speech : Assessment and Intervention Wiley 2012-01-09 

Clinical Obsessive-Compulsive Disorders in Adults and Children* Cambridge University 
Press 

2011-02-17 

Cognitive Therapy of Anxiety Disorders : A Practice Manual and 
Conceptual Guide 

Wiley 2000-11-21 

Fundamentals of Medical Imaging Cambridge University 
Press 

2009-08-06 

Infertility in the Male Cambridge University 
Press 

2009-09-24 

Research Methodology for Health Professionals Jaypee Brothers Pvt. 
Ltd. 

2013-12-15 
 

 

*Inköp vid tredje användningen (på grund av titeln hade använts två gånger under projektperiod 1)  
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4. Inköpta titlar (LTH) 
 

Titel Förlag Publiceringsår 

Bayesian Argumentation : The 
practical side of probability Springer 2012-10-31 

Brainstorming and Beyond : A 
User-Centered Design Method Elsevier Science 2013-01-22 

Construction Communication Wiley 2009-02-12 

Construction Supply Chain 
Management Wiley 2009-09-15 

Design of Everyday Things Basic Books 2002-09-19 

Edible Oil Processing Wiley 2013-05-23 

Essentials of Short-Range Wireless Cambridge University Press 2010-07-31 

Fundamentals of Photonics Wiley 2013-02-05 

Harnessing Green IT : Principles 
and Practices Wiley 2012-08-31 

Information and Information Flow 
: An Introduction De Gruyter 2004-01-01 

Introduction to Computation and 
Modeling for Differential 
Equations Wiley 2013-06-05 

Light-Emitting Diodes Cambridge University Press 2006-06-08 

Mastering Blender Wiley 2012-10-26 

Modern Construction 
Management Wiley 2013-02-19 

Modern Fortran : Style and Usage Cambridge University Press 2011-12-12 

Organic Solar Cells : Materials and 
Device Physics Springer 2012-12-22 

Photovoltaics System Design and 
Practice Wiley 2012-01-05 

Practical Guide to Rotational 
Moulding iSmithers Rapra Publishing 2012-07-02 

Practical Railway Engineering* 
World Scientific Publishing 
Company 2006-07-25 

Programming Massively Parallel 
Processors : A Hands-on Approach Elsevier Science 2012-12-31 

R Book** Wiley 2012-10-17 

Resilience Engineering : Concepts 
and Precepts Ashgate Publishing Ltd 2007-11-01 

Resilience Engineering in Practice : 
A Guidebook Ashgate Publishing Ltd 2011-01-01 

Teach Yourself VISUALLY Excel 
2013 Wiley 2013-01-16 

Warmed-Over Flavor of Meat Elsevier Science 2012-12-02 

 

*Inköp vid andra användningen (titeln hade hamnat utanför LTH:s profil, men kostnader drogs på begäran från LTH:s 

deposition) 

** Inköp vid första användningen (titeln hade hamnat utanför LTH:s profil, men kostnader drogs på begäran från LTH:s 

deposition) 
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5. Inköpta titlar (S-fak) 
 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 1.  

Titel Förlag Publiceringsår 

Advancing Ethnography in 
Corporate Environments : 
Challenges and Emerging 
Opportunities* Left Coast Press 2012-11-01 

Advocacy And Social Work 
Practice* McGraw-Hill Education 2012-04-01 

Alone Together : Why We Expect 
More from Technology and Less 
from Each Other Basic Books 2011-01-11 

Change Management : A Guide to 
Effective Implementation SAGE Publications 2008-05-13 

Code : And Other Laws of 
Cyberspace, Version 2.0 Basic Books 2008-07-31 

Complying with Colonialism : 
Gender, Race and Ethnicity in the 
Nordic Region* Ashgate Publishing Ltd 2009-02-01 

Constitution of Society : Outline of 
the Theory of Structuration Wiley 2013-06-17 

Contested Knowledge : Social 
Theory Today Wiley 2012-06-29 

CSR Strategies : Corporate Social 
Responsibility for a Competitive 
Edge in Emerging Markets Wiley 2010-10-26 

Cyberspace and National Security : 
Threats, Opportunities, and Power 
in a Virtual World Georgetown University Press 2012-09-11 

Dimensions of Social Exclusion : 
Ethnographic Explorations Cambridge Scholars Publishing 2009-11-01 

Distributive and Procedural Justice 
: Research and Social Applications* Ashgate Publishing Ltd 2007-11-01 

Doing Your Research Project McGraw-Hill Education 2010-05-01 

Dramas of Nationhood : The 
Politics of Television in Egypt University of Chicago Press 2008-05-30 

Economies and Cultures : 
Foundations of Economic 
Anthropology Westview Press 2009-04-13 

Employer Brand : Bringing the Best 
of Brand Management to People 
at Work Wiley 2005-12-13 

Explaining U.S. Imprisonment SAGE Publications 2009-07-30 

Fashion, Desire and Anxiety : 
Image and Morality in the 
Twentieth Century I.B.Tauris 2001-03-02 

Good Research Guide : For Small-
Scale Social Research Projects McGraw-Hill Education 2010-01-01 

Groupthink Versus High-Quality 
Decision Making in International 
Relations Columbia University Press 2010-04-09 

Implementing Change in Health SAGE Publications 2004-03-05 
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Systems : Market Reforms in the 
United Kingdom, Sweden and The 
Netherlands 

Indigenous Pathways into Social 
Research : Voices of a New 
Generation* Left Coast Press 2013-04-15 

Innovative Thinking in Risk, Crisis, 
and Disaster Management* Ashgate Publishing Ltd 2012-05-01 

International Education : An 
Encyclopedia of Contemporary 
Issues and Systems* M.E. Sharpe, Inc. 2012-10-30 

Introducing Qualitative Research 
In Psychology* McGraw-Hill Education 2013-05-01 

Introduction To Counselling* McGraw-Hill Education 2013-08-01 

Killing Terrorists : A Moral and 
Legal Analysis De Gruyter 2013-01-30 

Learning to Use Statistical Tests in 
Psychology* McGraw-Hill Education 2007-04-04 

Life as Politics : How Ordinary 
People Change the Middle East, 
Second Edition Stanford University Press 2013-05-01 

Longitudinal Structural Equation 
Modeling Guilford Publications 2013-02-26 

Luxury Strategy : Break the Rules 
of Marketing to Build Luxury 
Brands Kogan Page 2012-09-03 

Making Sense of Change 
Management : A Complete Guide 
to the Models Tools and 
Techniques of Organizational 
Change Kogan Page 2012-05-03 

Media and Morality : On the Rise 
of the Mediapolis Wiley 2013-04-16 

Methodology & Techniques of 
Social Research Himalaya Publishing House 2010-01-01 

Microdevelopment : Transition 
Processes in Development and 
Learning* Cambridge University Press 2002-04-18 

Middle East Authoritarianisms : 
Governance, Contestation, and 
Regime Resilience in Syria and Iran Stanford University Press 2013-01-09 

Multidisciplinary Handbook of 
Social Exclusion Research* Wiley 2008-05-23 

Navigation of Feeling : A 
Framework for the History of 
Emotions* Cambridge University Press 2001-09-10 

New Public Management : 
Improving Research and Policy 
Dialogue University of California Press 2001-02-15 

New Visualities, New Technologies 
: The New Ecstasy of 
Communication Ashgate Publishing Ltd 2013-04-28 

Offer You Can't Refuse : Workfare 
in International Perspective Policy Press 2001-01-24 

Official Guide for GMAT Review Wiley 2010-11-11 

Passion and Paranoia : Emotions Ashgate Publishing Ltd 2012-10-01 
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and the Culture of Emotion in 
Academia 

Performing Data Analysis Using 
IBM SPSS Wiley 2013-07-15 

Philosophy of Social Science Westview Press 2012-01-03 

Political Ecology : A Critical 
Introduction Wiley 2011-10-18 

Politics of National Celebrations in 
the Arab Middle East** Cambridge University Press 2011-06-30 

Populist Radical Right Parties in 
Europe* Cambridge University Press 2007-08-30 

Power in Global Governance** Cambridge University Press 2004-12-23 

Principles of Methodology : 
Research Design in Social Science SAGE Publications 2011-10-17 

Promoting Conflict or Peace 
through Identity* Ashgate Publishing Ltd 2008-10-01 

Radicalism in French Culture : A 
Sociology of French Theory in the 
1960s Ashgate Publishing Ltd 2010-11-01 

Radicals' City : Urban Environment, 
Polarisation, Cohesion Ashgate Publishing Ltd 2013-07-01 

Rediscovering the World : Map 
Transformations of Human and 
Physical Space Springer 2013-03-01 

Regions and Powers : The 
Structure of International 
Security* Cambridge University Press 2003-12-04 

Research Methods for the Social 
Sciences 

Continuum International 
Publishing 2007-10-18 

RFID : A Guide to Radio Frequency 
Identification Wiley 2007-04-13 

Secular Contract : The Politics of 
Enlightenment* 

Continuum International 
Publishing 2011-06-23 

Secularism, Gender and the State 
in the Middle East : The Egyptian 
Women's Movement* Cambridge University Press 2000-07-27 

Sleep of Reason : Erotic Experience 
and Sexual Ethics in Ancient 
Greece and Rome University of Chicago Press 2013-08-02 

Social Democracy in Sweden : The 
Threat from a Globalised World I.B.Tauris 2008-09-30 

Social Movements : An 
Introduction Wiley 2009-02-09 

Sociology of Gender : An 
Introduction to Theory and 
Research Wiley 2011-02-23 

Spaces of Contention : Spatialities 
and Social Movements* Ashgate Publishing Ltd 2013-07-28 

Store Wars : The Worldwide Battle 
for Mindspace and Shelfspace, 
Online and In-store Wiley 2012-07-12 

Systems Analysis & Design 
Fundamentals : A Business Process 
Redesign Approach SAGE Publications 2006-07-12 

Transforming Gendered Well-
Being in Europe : The Impact of Ashgate Publishing Ltd 2011-09-01 
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Social Movements* 

Understanding and Interpreting 
Educational Research* Guilford Publications 2013-04-18 

Understanding Criminology* McGraw-Hill Education 2007-06-01 

Understanding Emotion at Work SAGE Publications 2003-05-01 

Urban Outcasts : A Comparative 
Sociology of Advanced Marginality Wiley 2013-04-16 

Very Short Fairly Interesting and 
Reasonably Cheap Book About 
Studying Leadership SAGE Publications 2011-05-12 

World of Excesses : Online Games 
and Excessive Playing Ashgate Publishing Ltd 2013-07-28 

 

*Inköp vid första användningen (i samband med mediering) 

** Inköp vid andra användningen (i samband med mediering) 

 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 2. 

Titel Förlag Publiceringsår 

Alternative and Activist New 
Media 

Wiley 
 

2014-01-24 
 

Arab Media : Globalization and 
Emerging Media Industries 

Wiley 
 

2014-01-24 
 

Behavioural Analysis of Crime : 
Studies in David Canter''s 
Investigative Psychology 

Ashgate Publishing Ltd 
 

2013-10-28 
 

Beyond Left and Right : The Future 
of Radical Politics 

Wiley 
 

2013-08-23 
 

Class Questions : Feminist Answers AltaMira Press 2005-12-08 

Crip Theory : Cultural Signs of 
Queerness and Disability 

NYU Press 
 

2006-06-01 
 

Deconstructing the Feminine : 
Psychoanalysis, Gender and 
Theories of Complexity 

Karnac Books 
 

2007-12-04 
 

Diverse Spaces : Identity, Heritage 
and Community in Canadian Public 
Culture 

Cambridge Scholars Publishing 
 

2013-11-01 
 

Dying for the Job : Police Work 
Exposure and Health 

Charles C Thomas 
 

2014-01-01 
 

Economic Sociology : A Systematic 
Inquiry 

Princeton University Press 
 

2010-04-19 
 

EU Enlargement : Current 
Challenges and Strategic Choices 

P.I.E.-Peter Lang S.A 
 

2013-11-05 
 

Fat Shame : Stigma and the Fat 
Body in American Culture 

NYU Press 
 

2011-05-02 
 

Feminist Methodologies for Critical 
Researchers : Bridging Differences 

AltaMira Press 
 

2005-08-31 
 

Film and Video Censorship in 
Modern Britain 

Edinburgh University Press 
 

2011-05-17 
 

Global Perspectives on Social 
Capital and Health 

Springer 
 

2013-01-01 
 



 
 

69 
 

Globalization : The Human 
Consequences 

Wiley 
 

2013-05-28 
 

Handbook of Emergent Methods Guilford Publications 2013-10-15 

Handbook of Family Policies Across 
the Globe 

Springer 
 

2014-01-01 
 

Handbook of International 
Relations 

SAGE Publications 
 

2012-09-18 
 

Interpreting Interviews SAGE Publications 2010-10-15 

Land of the Unconquerable : The 
Lives of Contemporary Afghan 
Women 

University of California Press 
 

2011-03-23 
 

Making Sense of the Organization : 
Volume 2: The Impermanent 
Organization 

Wiley 
 

2012-01-19 
 

Munitions of the Mind : A History 
of Propaganda 

Manchester University Press 
 

2003-07-31 
 

Political Matter : Technoscience, 
Democracy, and Public Life 

University of Minnesota Press 
 

2010-09-03 
 

Problem Solving and Data Analysis 
Using Minitab : A Clear and Easy 
Guide to Six Sigma Methodology 

Wiley 
 

2013-01-18 
 

Qualitative Research from Start to 
Finish 

Guilford Publications 
 

2010-10-06 
 

Queer Phenomenology : 
Orientations, Objects, Others* 

Duke University Press 
 

2006-11-13 
 

Rethinking Social Inquiry : Diverse 
Tools, Shared Standards 

Rowman & Littlefield Publishers 
 

2010-09-16 
 

Risk Pricing Strategies for Public-
Private Partnership Projects 

Wiley 
 

2013-10-02 
 

Share This : The Social Media 
Handbook for PR Professionals* 

Wiley 
 

2012-07-09 
 

Simone de Beauvoir, Philosophy, 
and Feminism 

Columbia University Press 
 

2012-07-24 
 

Social Theory and Modern 
Sociology 

Wiley 
 

2013-06-10 
 

Sourcebook on Violence Against 
Women 

SAGE Publications 
 

2010-08-02 
 

Street Capital : Black Cannabis 
Dealers in a White Welfare State 

Policy Press 
 

2009-10-16 
 

The Animal Rights Debate : 
Abolition or Regulation? 

Columbia University Press 
 

2010-12-05 
 

The European Union : Politics and 
Policies* 

Westview Press 
 

2013-07-16 
 

The EU''s Foreign Policy : What 
Kind of Power and Diplomatic 
Action?* 

Ashgate Publishing Ltd 
 

2013-03-28 
 

The Future of Differences : Truth 
and Method in Feminist Theory 

Wiley 
 

2013-06-06 
 

The Handbook of Logistics and 
Distribution Management : 
Understanding the Supply Chain 

Kogan Page 
 

2014-01-03 
 

The social construction of Swedish 
neutrality : Challenges to Swedish 
identity and sovereignty 

Manchester University Press 
 

2006-07-30 
 

Vampires : Myths and Metaphors Editions Rodopi 2006-01-01 
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of Enduring Evil   

We-Think : Mass innovation, not 
mass production 

Profile Books 
 

2010-12-09 
 

 

*Inköp vid tredje användningen (på grund av att titlarna använts två gånger under projektperiod 1) 

 

6. Inköpta titlar (Konst) 
 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 1.  

Titel Förlag Publiceringsår 

Musical Creativity : Insights from 
Music Education Research 

Ashgate Publishing Ltd 

 
2012-01-01 

 

 

 

Titellistan nedan gäller inköp under projektperiod 2.  

Titel Förlag Publiceringsår 

Ambiguous Locks : An Iconology of 
Hair in Medieval Art and Literature 

McFarland & Company, Inc., 
Publishers 

2012-01-23 

Arts Marketing Insights : The 
Dynamics of Building and Retaining 
Performing Arts Audiences 

Wiley 2006-12-12 

 

 

7. Inköpta titlar (HT) 
 

Titel Förlag Publiceringsår 

Acquisition of French in Different 
Contexts : Focus on functional 
categories* 

John Benjamins Publishing 
Company 2004-02-26 

Akrasia in Greek Philosophy : From 
Socrates to Plotinus* BRILL 2007-01-01 

Animals and Agency : An 
Interdisciplinary Exploration* BRILL 2009-01-01 

Animals and Society : An 
Introduction to Human-Animal 
Studies Columbia University Press 2012-09-18 

Approaching Dialogue : Talk, 
interaction and contexts in 
dialogical perspectives* 

John Benjamins Publishing 
Company 1998-12-15 

Arabic and the Media : Linguistic 
Analyses and Applications**  BRILL 2010-03-02 

Architectures of Childhood : 
Children, Modern Architecture and 
Reconstruction in Postwar 
England**  Ashgate Publishing Ltd 2013-04-28 
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Art and Meaning : Rhetoric in 
Biblical Literature**    

Continuum International 
Publishing 1982-01-06 

Balzac, Grandville, and the Rise of 
Book Illustration* Ashgate Publishing Ltd 2012-06-01 

Berlioz, Verdi, Wagner, Britten : 
Great Shakespeareans* 

Continuum International 
Publishing 2012-03-22 

Book of Genesis : Composition, 
Reception, and Interpretation* BRILL 2012-03-20 

Columbia Guide to Irish American 
History Columbia University Press 2010-06-01 

Coming to Terms with a Dark Past : 
How Post-Conflict Societies Deal 
with History 

Peter Lang GmbH, Internationaler 
Verlag der Wissenschaften 2012-12-18 

Confessions of Saint Augustine* 
Continuum International 
Publishing 1944-01-01 

Conflict and Compromise in East 
Germany, 1971-1989 : A 
Precarious Stability* Palgrave Macmillan 2003-08-08 

Constructing Research Questions : 
Doing Interesting Research SAGE Publications 2013-02-01 

Corpus-Based Translation Studies : 
Research and Applications** 

Continuum International 
Publishing 2011-06-30 

Cosmopolitan Europe : A 
Strasbourg Self-Portrait* Ashgate Publishing Ltd 2012-06-01 

Crowds and Democracy : The Idea 
and Image of the Masses from 
Revolution to Fascism Columbia University Press 2013-10-08 

Culture Contact in Evenki Land : A 
Cybernetic Anthropology of the 
Baikal Region* BRILL 2013-05-23 

Declarative and Procedural 
Determinants of Second 
Languages* 

John Benjamins Publishing 
Company 2009-01-14 

Descriptive Translation Studies – 
and beyond : Revised edition** 

John Benjamins Publishing 
Company 2012-11-15 

Design and Anthropology* Ashgate Publishing Ltd 2012-12-01 

Dystopia(n) Matters : On the Page, 
on Screen, on Stage Cambridge Scholars Publishing 2013-06-01 

Essays in Migratory Aesthetics : 
Cultural Practices Between 
Migration and Art-making Editions Rodopi 2007-01-01 

Ethics and the English Novel from 
Austen to Forster Ashgate Publishing Ltd 2007-11-01 

Expertise and Explicitation in the 
Translation Process* 

John Benjamins Publishing 
Company 2005-09-22 

Figure of Solomon in Jewish, 
Christian and Islamic Tradition : 
King, Sage and Architect* BRILL 2012-11-21 

Foundations of Research Palgrave Macmillan Ltd. 2004-07-22 

Framing Intersectionality : Debates 
on a Multi-Faceted Concept in 
Gender Studies Ashgate Publishing Ltd 2011-04-01 

Guerilla Guide to Performance Art 
: How to Make a Living as an 
Artist* 

Continuum International 
Publishing 2004-01-06 

Icelanders and the Kings of BRILL 2005-08-15 
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Norway : Mediaeval Sagas and 
Legal Texts* 

Japan, Turkey and the World of 
Islam : The Writings of Selçuk 
Esenbel BRILL 2011-02-04 

Jewish Aramaic Curse Texts from 
Late-Antique Mesopotamia : ?May 
These Curses Go Out and Flee?* BRILL 2013-08-23 

Journalism and New Media Columbia University Press 2001-09-05 

Language, Power and Ideology : 
Studies in political discourse* 

John Benjamins Publishing 
Company 1989-01-01 

National Identities & Travel in 
Victorain Britain* Palgrave Macmillan 2001-01-11 

New Cultural History University of California Press 1989-03-07 

New Perspectives on the European 
Bildungsroman* 

Continuum International 
Publishing 2010-10-14 

Northern Danelaw : Its Social 
Structure, c.800-1100* 

Continuum International 
Publishing 2001-01-01 

Organizational Rhetoric : 
Situations and Strategies SAGE Publications 2009-10-22 

Palgrave Advances in World 
Histories Palgrave Macmillan 2004-10-15 

Plato and the Poets* BRILL 2011-03-21 

Practice of Everyday Life University of California Press 2011-12-01 

Reading and Writing Public 
Documents* 

John Benjamins Publishing 
Company 2001-02-23 

Researching and Applying 
Metaphor in the Real World**    

John Benjamins Publishing 
Company 2010-08-13 

Responding to Secularization : The 
Deaconess Movement in 
Nineteenth-Century Sweden* BRILL 2011-02-07 

Retreating from the Cold War : 
Germany, Russia and the 
Withdrawal of the Western Group 
of Forces* Palgrave Macmillan 1996-04-17 

Scientific and Technical 
Translation* 

John Benjamins Publishing 
Company 1993-10-07 

Second Language Interaction in 
Diverse Educational Contexts* 

John Benjamins Publishing 
Company 2013-02-15 

Secularization and Its Discontents* 
Continuum International 
Publishing 2010-10-21 

Serializing Fiction in the Victorian 
Press* Palgrave Macmillan 2000-10-23 

Syntax of Relative Clauses* 
John Benjamins Publishing 
Company 2000-07-15 

Taming the Gods : Religion and 
Democracy on Three Continents Princeton University Press 2010-02-01 

Terms in Context* 
John Benjamins Publishing 
Company 1998-05-15 

Text and Technology : In honour of 
John Sinclair** 

John Benjamins Publishing 
Company 1993-06-01 

Text Typology and Translation* 
John Benjamins Publishing 
Company 1997-11-27 

Theories of Ideology : The Powers 
of Alienation and Subjection* BRILL 2013-07-25 

Threads and Traces : True False University of California Press 2012-01-09 
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Fictive 

Towards a Social Science of 
Language : Papers in honor of 
William Labov. Volume 2 : Social 
interaction and discourse 
structures* 

John Benjamins Publishing 
Company 1997-05-23 

Translation Universals : Do they 
exist?* 

John Benjamins Publishing 
Company 2004-01-29 

Typology of Resultative 
Constructions : Translated from 
the original Russian edition 
(1983)* 

John Benjamins Publishing 
Company 1988-01-01 

Variation in Indigenous Minority 
Languages* 

John Benjamins Publishing 
Company 2009-04-15 

Water and Roman Urbanism : 
Towns, Waterscapes, Land 
Transformation and Experience in 
Roman Britain* BRILL 2013-03-14 

Virgin Mother, Maiden Queen : 
Elizabeth I and the Cult of the 
Virgin Mary* Palgrave Macmillan 1994-10-26 

World Englishes ? Problems, 
Properties and Prospects : 
Selected papers from the 13th 
IAWE conference* 

John Benjamins Publishing 
Company 2009-09-23 

 

*Inköp vid första användningen (i samband med mediering) 

**Inköp vid första användningen (medieringsförfrågningar som köptes in med fördröjning i samband med projektavslut) 

 

8. Inköpta titlar (IIIEE) 
 

Titel Förlag Publiceringsår 

Climate Change : The Point of No 
Return Haus Publishing 2011-09-01 

Compromise of Liberal 
Environmentalism Columbia University Press 2012-08-21 

Earth at Risk : Building a 
Resistance Movement to Save the 
Planet PM Press 2013-01-20 

Earth Wars : The Battle for Global 
Resources Wiley 2012-04-09 

Ecological Engineering Design : 
Restoring and Conserving 
Ecosystem Services* Wiley 2011-02-16 

Ecological Rift : Capitalism's War 
on the Earth Monthly Review Press 2011-11-01 

Emerging Consequences of 
Biotechnology : Biodiversity Loss 
and Ipr Issues 

World Scientific Publishing 
Company 2008-06-09 

Environmental Sociology : From 
Analysis to Action Rowman & Littlefield Publishers 2013-07-29 
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Escaping the Resource Curse Columbia University Press 2007-07-06 

Global Environmental Politics Westview Press 2013-07-16 

Globalization and the Environment 
: Capitalism, Ecology and Power Wiley 2013-04-17 

Handbook of Global Climate and 
Environment Policy* Wiley 2013-02-14 

How Shall I Live My Life? : On 
Liberating the Earth from 
Civilization PM Press 2008-03-01 

Minerals, Metals and Sustainability 
: Meeting Future Material Needs* CSIRO Publishing 2011-09-14 

National 4 & 5 Geography : Human 
Environments* Hodder Education 2013-08-30 

Natural Area Tourism : Ecology, 
Impacts and Management** Channel View Publications 2012-12-14 

Nature, Environment and Culture 
in East Asia : The Challenge of 
Climate Change* BRILL 2013-07-09 

Oil in the Soil : The Politics of 
Paying to Preserve the Amazon* Rowman & Littlefield Publishers 2011-08-16 

Politics of Climate Change Wiley 2013-04-23 

Regime Consequences : 
Methodological Challenges and 
Research Strategies Springer 2004-09-04 

Search for the Ultimate Energy 
Source : A History of the U.S. 
Fusion Program Springer 2013-03-29 

Securing Africa's Land for Shared 
Prosperity : A Program to Scale Up 
Reforms and Investments World Bank Publications 2013-01-01 

Security and Environmental 
Change Wiley 2013-04-16 

Skeptical Environmentalist : 
Measuring the Real State of the 
World Cambridge University Press 2001-08-30 

Smart Grids* Wiley 2013-01-24 

Social Construction of Climate 
Change : Power, Knowledge, 
Norms, Discourses* Ashgate Publishing Ltd 2007-11-01 

Statistical Methods for Trend 
Detection and Analysis in the 
Environmental Sciences Wiley 2011-03-25 

Structural links between Ecology, 
Evolution and Ethics : The Virtuous 
Epistemic Circle Springer 2012-07-19 

Theories of Development : 
Capitalism, Colonialism and 
Dependency Wiley 2013-05-29 

Urban Food Revolution : Changing 
the Way We Feed Cities New Society Publishers 2011-11-01 

Vibrant Matter : A Political Ecology 
of Things Duke University Press 2009-12-14 

Water Resource Conflicts and 
International Security : A Global 
Perspective Lexington Books 2011-12-16 

Will to Improve : Governmentality, Duke University Press 2007-04-25 
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Development, and the Practice of 
Politics 

Wind Energy Explained : Theory, 
Design and Application Wiley 2010-09-14 

 

* Inköp vid första användningen (i samband med mediering) 

** Inköp vid andra användningen (i samband med mediering) 
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Bilaga 6 : Kostnadsfördelning korttidslån/köp projektperiod 2 
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Bilaga 7 : Användarnas fakultetstillhörighet 
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Bilaga 8 : De tio populäraste förlagen 
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Bilaga 9 : Korttidslånskostnader för de tio populäraste förlagen66 
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 Bilagan kan fås ut på begäran. 
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Bilaga 10 : COUNTER-statistik (oktober 2013-september 2014) 
 

Titel 

Total summa 
(exkl. 
korttidslån) Bibliotek 

Theories of Ideology : The Powers of Alienation and Subjection 17 HT (direktinköp) 

The Syntax of Relative Clauses 13 HT (direktinköp) 

Language, Power and Ideology : Studies in political discourse 12 HT (direktinköp) 

Approaching Dialogue : Talk, interaction and contexts in 
dialogical perspectives 6 HT (direktinköp) 

Icelanders and the Kings of Norway : Mediaeval Sagas and Legal 
Texts 6 HT (direktinköp) 

National Identities & Travel in Victorain Britain 6 HT (direktinköp) 

Responding to Secularization : The Deaconess Movement in 
Nineteenth-Century Sweden 6 HT (direktinköp) 

Arabic and the Media : Linguistic Analyses and Applications 5 HT (direktinköp) 

Declarative and Procedural Determinants of Second Languages 5 HT (direktinköp) 

Serializing Fiction in the Victorian Press 5 HT (direktinköp) 

The Northern Danelaw : Its Social Structure, c.800-1100 5 HT (direktinköp) 

Variation in Indigenous Minority Languages 5 HT (direktinköp) 

Expertise and Explicitation in the Translation Process 4 HT (direktinköp) 

Scientific and Technical Translation 4 HT (direktinköp) 

Second Language Interaction in Diverse Educational Contexts 4 HT (direktinköp) 

Translation Universals : Do they exist? 4 HT (direktinköp) 

Akrasia in Greek Philosophy : From Socrates to Plotinus 3 HT (direktinköp) 

Design and Anthropology 3 HT (direktinköp) 

Jewish Aramaic Curse Texts from Late-Antique Mesopotamia : 
“May These Curses Go Out and Flee” 3 HT (direktinköp) 

Reading and Writing Public Documents 3 HT (direktinköp) 

Researching and Applying Metaphor in the Real World 3 HT (direktinköp) 

Secularization and Its Discontents 3 HT (direktinköp) 

Text Typology and Translation 3 HT (direktinköp) 

World Englishes – Problems, Properties and Prospects : Selected 
papers from the 13th IAWE conference 3 HT (direktinköp) 

Art and Meaning : Rhetoric in Biblical Literature 2 HT (direktinköp) 
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Balzac, Grandville, and the Rise of Book Illustration 2 HT (direktinköp) 

Confessions of Saint Augustine 2 HT (direktinköp) 

Conflict and Compromise in East Germany, 1971-1989 : A 
Precarious Stability 2 HT (direktinköp) 

Descriptive Translation Studies – and beyond : <strong>Revised 
edition</strong> 2 HT (direktinköp) 

Guerilla Guide to Performance Art : How to Make a Living as an 
Artist 2 HT (direktinköp) 

Retreating from the Cold War : Germany, Russia and the 
Withdrawal of the Western Group of Forces 2 HT (direktinköp) 

Terms in Context 2 HT (direktinköp) 

The Acquisition of French in Different Contexts : Focus on 
functional categories 2 HT (direktinköp) 

The Architectures of Childhood : Children, Modern Architecture 
and Reconstruction in Postwar England 2 HT (direktinköp) 

The Book of Genesis : Composition, Reception, and 
Interpretation 2 HT (direktinköp) 

Towards a Social Science of Language : Papers in honor of 
William Labov. Volume 2: Social interaction and discourse 
structures 2 HT (direktinköp) 

Typology of Resultative Constructions : Translated from the 
original Russian edition (1983) 2 HT (direktinköp) 

Water and Roman Urbanism : Towns, Waterscapes, Land 
Transformation and Experience in Roman Britain 2 HT (direktinköp) 

Berlioz, Verdi, Wagner, Britten : Great Shakespeareans: Volume 
XI 1 HT (direktinköp) 

Corpus-Based Translation Studies : Research and Applications 1 HT (direktinköp) 

Cosmopolitan Europe : A Strasbourg Self-Portrait 1 HT (direktinköp) 

Culture Contact in Evenki Land : A Cybernetic Anthropology of 
the Baikal Region 1 HT (direktinköp) 

New Perspectives on the European Bildungsroman 1 HT (direktinköp) 

Plato and the Poets 1 HT (direktinköp) 

Text and Technology : In honour of John Sinclair 1 HT (direktinköp) 

The Figure of Solomon in Jewish, Christian and Islamic Tradition 
: King, Sage and Architect 1 HT (direktinköp) 

Animals and Agency : An Interdisciplinary Exploration 4 HT (direktinköp) 

Threads and Traces : True False Fictive 38 HT (inköp vid tredje anv.) 

Framing Intersectionality : Debates on a Multi-Faceted Concept 
in Gender Studies 36 HT (inköp vid tredje anv.) 
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Palgrave Advances in World Histories 18 HT (inköp vid tredje anv.) 

Organizational Rhetoric : Situations and Strategies 15 HT (inköp vid tredje anv.) 

Animals and Society : An Introduction to Human-Animal Studies 14 HT (inköp vid tredje anv.) 

The Foundations of Research 14 HT (inköp vid tredje anv.) 

The Practice of Everyday Life 13 HT (inköp vid tredje anv.) 

Constructing Research Questions : Doing Interesting Research 11 HT (inköp vid tredje anv.) 

Dystopia(n) Matters : On the Page, on Screen, on Stage 11 HT (inköp vid tredje anv.) 

Coming to Terms with a Dark Past : How Post-Conflict Societies 
Deal with History 10 HT (inköp vid tredje anv.) 

Crowds and Democracy : The Idea and Image of the Masses 
from Revolution to Fascism 10 HT (inköp vid tredje anv.) 

Taming the Gods : Religion and Democracy on Three Continents 10 HT (inköp vid tredje anv.) 

Ethics and the English Novel from Austen to Forster 9 HT (inköp vid tredje anv.) 

Japan, Turkey and the World of Islam : The Writings of Selçuk 
Esenbel 4 HT (inköp vid tredje anv.) 

The New Cultural History 4 HT (inköp vid tredje anv.) 

Journalism and New Media 3 HT (inköp vid tredje anv.) 

Essays in Migratory Aesthetics : Cultural Practices Between 
Migration and Art-making 2 HT (inköp vid tredje anv.) 

The Columbia Guide to Irish American History 2 HT (inköp vid tredje anv.) 

Smart Grids 11 IIIEE (direktinköp) 

The Handbook of Global Climate and Environment Policy 8 IIIEE (direktinköp) 

Ecological Engineering Design : Restoring and Conserving 
Ecosystem Services 4 IIIEE (direktinköp) 

Nature, Environment and Culture in East Asia : The Challenge of 
Climate Change 4 IIIEE (direktinköp) 

The Social Construction of Climate Change : Power, Knowledge, 
Norms, Discourses 4 IIIEE (direktinköp) 

Oil in the Soil : The Politics of Paying to Preserve the Amazon 3 IIIEE (direktinköp) 

National 4 & 5 Geography: Human Environments 2 IIIEE (direktinköp) 

Natural Area Tourism : Ecology, Impacts and Management 58 IIIEE (inköp vid andra anv.) 

The Skeptical Environmentalist : Measuring the Real State of the 
World 52 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Global Environmental Politics 36 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

The Will to Improve : Governmentality, Development, and the 
Practice of Politics 35 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 
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The Ecological Rift : Capitalism's War on the Earth 32 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Security and Environmental Change 24 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Earth Wars : The Battle for Global Resources 19 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Search for the Ultimate Energy Source : A History of the U.S. 
Fusion Program 12 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Securing Africa's Land for Shared Prosperity : A Program to Scale 
Up Reforms and Investments 10 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Statistical Methods for Trend Detection and Analysis in the 
Environmental Sciences 10 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Wind Energy Explained : Theory, Design and Application 10 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Theories of Development : Capitalism, Colonialism and 
Dependency 9 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Vibrant Matter : A Political Ecology of Things 9 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

How Shall I Live My Life? : On Liberating the Earth from 
Civilization 8 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Escaping the Resource Curse 6 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

The Compromise of Liberal Environmentalism 6 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Environmental Sociology : From Analysis to Action 5 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Regime Consequences : Methodological Challenges and 
Research Strategies 5 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Emerging Consequences of Biotechnology : Biodiversity Loss and 
Ipr Issues 4 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Climate Change : The Point of No Return 3 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Globalization and the Environment : Capitalism, Ecology and 
Power 3 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Minerals, Metals and Sustainability : Meeting Future Material 
Needs 3 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

The Politics of Climate Change 3 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

The Structural links between Ecology, Evolution and Ethics : The 
Virtuous Epistemic Circle 3 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Earth at Risk : Building a Resistance Movement to Save the 
Planet 2 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

The Urban Food Revolution : Changing the Way We Feed Cities 2 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

Water Resource Conflicts and International Security : A Global 
Perspective 2 IIIEE (inköp vid tredje anv.) 

International Criminal Law Practitioner Library, 1 : Forms of 
Responsibility in International Criminal Law 9 Jur (direktinköp) 

International Criminal Law Practitioner Library: Volume 2, 
Elements of Crimes under International Law 5 Jur (direktinköp) 
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International Criminal Law Practitioner Library : International 
Criminal Procedure 3 Jur (direktinköp) 

Social and Legal Norms : Towards a Socio-legal Understanding of 
Normativity 37 Jur (inköp vid andra anv.) 

Research Methods for Law 25 Jur (inköp vid andra anv.) 

An Introduction to International Refugee Law 9 Jur (inköp vid andra anv.) 

Prosecuting International Crimes : Selectivity and the 
International Criminal Law Regime 8 Jur (inköp vid andra anv.) 

The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies 8 Jur (inköp vid andra anv.) 

The Diversification and Fragmentation of International Criminal 
Law 7 Jur (inköp vid andra anv.) 

Construction Adjudication 4 Jur (inköp vid andra anv.) 

Criminal Procedure and the Supreme Court : A Guide to the 
Major Decisions on Search and Seizure, Privacy, and Individual 
Rights 3 Jur (inköp vid andra anv.) 

Emissions Trading Schemes : Markets, States and Law 53 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Theory and Method in Socio-Legal Research 47 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Financing Services of General Economic Interest : Reform and 
Modernization 24 Jur (inköp vid tredje anv.) 

The Past and Future of EU Law : The Classics of EU Law Revisited 
on the 50th Anniversary of the Rome Treaty 24 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Social and Environmental Policies in EC Procurement Law : New 
Directives and New Directions 18 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Comparative Law : A Handbook 17 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Cross-Border EU Competition Law Actions 16 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Fair Trials : The European Criminal Procedural Tradition and the 
European Court of Human Rights 13 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Labour Law, Fundamental Rights and Social Europe 13 Jur (inköp vid tredje anv.) 

European Ways of Law : Towards a European Sociology of Law 11 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Human Rights and Healthcare 11 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Greening EU Competition Law and Policy 9 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Law, Culture and Visual Studies 8 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Proportionality and Constitutional Culture 8 Jur (inköp vid tredje anv.) 

State Aid and the European Economic Constitution 8 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol 14 2011-
2012 7 Jur (inköp vid tredje anv.) 

EC Private Antitrust Enforcement : Decentralised Application of 
EC Competition Law by National Courts 7 Jur (inköp vid tredje anv.) 
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The Concept of Abuse in EU Competition Law : Law and 
Economic Approaches 7 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Law in a Market Context : An Introduction to Market Concepts 
in Legal Reasoning 6 Jur (inköp vid tredje anv.) 

American Constitutional Law, Volume I : The Structure of 
Government 5 Jur (inköp vid tredje anv.) 

European Competition Law Annual 2010 : Merger Control in 
European and Global Perspective 5 Jur (inköp vid tredje anv.) 

The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany : Third edition, Revised and Expanded 5 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Article 82 EC : Reflections on its Recent Evolution 4 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Domestic Violence and International Law 3 Jur (inköp vid tredje anv.) 

The Making of Environmental Law 3 Jur (inköp vid tredje anv.) 

Ambiguous Locks : An Iconology of Hair in Medieval Art and 
Literature 2 Konst (inköp vid andra anv.) 

Arts Marketing Insights : The Dynamics of Building and Retaining 
Performing Arts Audiences 2 Konst (inköp vid andra anv.) 

Musical Creativity : Insights from Music Education Research 18 Konst (inköp vid tredje anv.) 

The R Book 20 LTH (direktköp) 

Fundamentals of Photonics 225 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Resilience Engineering in Practice : A Guidebook 29 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Harnessing Green IT : Principles and Practices 24 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Introduction to Computation and Modeling for Differential 
Equations 16 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Teach Yourself VISUALLY Excel 2013 16 LTH (inköp vid tredje anv.) 

The Design of Everyday Things 16 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Construction Supply Chain Management 12 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Organic Solar Cells : Materials and Device Physics 11 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Edible Oil Processing 10 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Modern Construction Management 9 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Modern Fortran : Style and Usage 9 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Resilience Engineering : Concepts and Precepts 8 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Essentials of Short-Range Wireless 7 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Practical Guide to Rotational Moulding 6 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Warmed-Over Flavor of Meat 6 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Brainstorming and Beyond : A User-Centered Design Method 5 LTH (inköp vid tredje anv.) 
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Light-Emitting Diodes 5 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Construction Communication 4 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Mastering Blender 3 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Photovoltaics System Design and Practice 3 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Programming Massively Parallel Processors : A Hands-on 
Approach 3 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Bayesian Argumentation : The practical side of probability 2 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Information and Information Flow : An Introduction 1 LTH (inköp vid tredje anv.) 

Cleft Palate Speech : Assessment and Intervention 17 
MedFak (inköp vid andra 
anv.) 

Fundamentals of Medical Imaging 7 
MedFak (inköp vid andra 
anv.) 

Cognitive Therapy of Anxiety Disorders : A Practice Manual and 
Conceptual Guide 5 

MedFak (inköp vid andra 
anv.) 

Infertility in the Male 4 
MedFak (inköp vid andra 
anv.) 

ADHD in Adults : A Psychological Guide to Practice 1 
MedFak (inköp vid andra 
anv.) 

Research Methodology for Health Professionals 1 
MedFak (inköp vid andra 
anv.) 

Essential Haematology 14 
MedFak (inköp vid tredje 
anv.) 

Essential Medical Statistics 14 
MedFak (inköp vid tredje 
anv.) 

Children's Speech Sound Disorders 9 
MedFak (inköp vid tredje 
anv.) 

Models and Frameworks for Implementing Evidence-Based 
Practice : Linking Evidence to Action 6 

MedFak (inköp vid tredje 
anv.) 
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