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Abstrakt 
 

This bachelor thesis in Library and Information science (LIS) studies the debate on e-

book lending from public libraries that has been taking place in Sweden during the last 

few years. The background of the debate is an increasing popularity of e-books in public 

libraries which has led to an increase in costs. The main concern has been business 

models for libraries as well as the right of authors and publishers to an economic 

compensation for the lending of e-books. In this thesis, different opinions have been 

analyzed by using a qualitative text analysis based on Michael K. Buckland’s six 

different aspects of barriers which must be overcome to achieve full access to 

information. The debate is identified in reports and investigations written by scientist in 

Library and Information science and Swedish associations connected to the library 

sector such as Svenska biblioteksföreningen, Svenska förläggareföreningen and 

Kungliga biblioteket. In the analysis the identified arguments of the various parts of the 

debate were related to three of Buckland’s barriers; availability, price (to the user) and 

cost (to the provider). The conclusion shows that no party in the debate were satisfied 

with the former Elib-model. Libraries were mainly dissatisfied with the lack of control 

over costs and their e-book collection. Publishers worried that the lending of e-books 

from libraries would decrease their sales of e-books on the market. Furthermore, the 

various parties in the debate have not yet come to a joint decision about which business 

model to apply to e-book lending in libraries. 
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1 INLEDNING 
 

I Sverige har det under de senaste åren pågått en debatt kring e-böcker och bibliotek. 

Debatten har sin grund i hur folkbiblioteken skall införliva e-boksutlåning i sitt uppdrag. 

Den har ofta kretsat kring kostnader och avtal som formas i så kallade 

ersättningsmodeller. Vi har i vår kandidatuppsats valt studera debatten om 

ersättningsmodeller för utlån av e-böcker på folkbibliotek. Vi har genomfört en 

kvalitativ litteraturstudie och kompletterat med statistiska uppgifter för att sammanställa 

en beskrivande studie om e-boksdebatten samt framtida förutsättningar och möjligheter 

för e-boken som media på folkbiblioteken. Folkbiblioteken har till uppdrag att verka för 

läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. En digitaliserad 

litteraturutgivning ställer nya krav på former för samarbete mellan biblioteken och 

bokbranschen (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). Kostnader och avtal har 

ständigt varit en stötesten för biblioteken när det gäller e-böckerna. Det är ingen lätt 

uppgift att möta alla olika behov och önskemål trots begränsade medieanslag.  

 

2. PROBLEMFORMULERING 
 

E-boksdebatten eller ”e-boksfrågan” som den också kallas i biblioteksvärlden har 

uppstått då det finns ett problem som behöver lösas. Eftersom det länge ansetts naturligt 

att folkbiblioteken skall göra böcker tillgängliga blir det problem då e-böcker till stor 

del liknar tryckta böcker samtidigt som deras egenskaper också skiljer sig från varandra. 

Detta kan man framförallt se när det kommer till e-bokens största styrka som, jämfört 

med traditionella böcker, är att den är enkel att reproducera och distribuera. En tryckt 

bok kan läsas av en person åt gången, en e-bok kan läsas av ett oändligt antal personer 

samtidigt (Waller 2015, s. 2). Man kan säga att debatten tog fart år 2011 då boken Jag 

är Zlatan publicerades och blev en stor succé som e-biblioteksbok (Svt Nyheter Skåne 

2011) och på till exempel Malmö Stadsbibliotek lånades e-boken ut 1000 gånger per 

månad, de tryckta exemplaren 70 gånger. Biblioteken var då tvungna att agera och 

följden blev att många bibliotek införde begränsningar för utlåningen, vissa bibliotek 

satte en totalsiffra för hela biblioteket, andra satte en begränsning för den enskilde 

låntagaren. Även vissa förlag agerade genom att införa några månaders karenstid för de 

nylanserade e-böckerna, bland annat Bonniers, Norstedts och Piratförlaget (Svedjedal 

2012, s. 37). En central del av debatten har från början kretsat kring ersättningsmodeller 

för utlån av e-böcker på bibliotek. För biblioteken har problemet till stor del varit 

kostnaderna som deras utlåning av e-böcker har medfört, kostnader som ofta är svåra för 

biblioteken att förutse då de baserats på antal utlån. För förlagen har problemet varit att 

de ökade utlånen av e-böcker på biblioteken konkurerar med deras försäljning av e-

böcker. Utmaningen med utlån av e-böcker på folkbiblioteken berör inte endast 

bibliotek utan påverkar även andra aktörer. Vi kommer därför inte endast fokusera på 

folkbiblioteks uppfattningar i vår uppsats utan även de uppfattningar som tillhör förlag- 

och författaraktörer. 
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3. SYFTE 
 

Syftet med studien är att redogöra för e-böcker som media på folkbibliotek samt att 

undersöka ersättningsmodeller för utlån av e-böcker på svenska folkbibliotek åren 2012-

2015. Vi gör sedan en textanalys av den huvudsakliga litteraturgenomgången. Övriga 

texter och siffror analyseras inte, då de här endast utgör en bakgrund för att beskriva e-

boken som media på folkbibliotek. För att besvara vårt syfte har vi formulerat två 

frågeställningar. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

1. Vilka olika idéer har framkommit i debatten om ersättningsmodeller för utlån av e-

böcker på bibliotek under åren 2012-2015? 

 

2. Vilka parter står mot varandra i e-boksdebatten?  

 

 

3.2 Avgränsning 
 

I denna uppsats fokuserar vi på svenska folkbibliotek. När ordet bibliotek används 

hänvisar vi i denna uppsats endast till folkbibliotek och vi utesluter därför skolbibliotek, 

forskningsbibliotek med flera. Uppsatsen behandlar debatten om ersättningsmodeller för 

utlån av e-böcker på bibliotek, annan problematik som e-boksdebatten belyser kommer 

vi därför inte beröra. Vi fokuserar på texter, rapporter och utredningar skriva under åren 

2012-2015 som behandlar ämnet ersättningsmodeller för bibliotekens utlån av e-böcker. 

Äldre referenser kommer att uteslutas för att kunna ge en så aktuell bild av debatten 

som möjligt. Vi utesluter även helt debattartiklar om e-böcker skrivna i media då de ofta 

saknar vetenskaplig grund. På grund av att tiden för studien är begränsad kommer vi 

inte heller avhandla andra digitala medier så som ljudböcker och talböcker. 

 

4. BAKGRUND 
 

Här nedan kommer vi att redogöra för definitionen av ordet e-bok som gäller för vår 

uppsats och vad man använder för verktyg för att kunna läsa en e-bok. Vi kommer även 

att redogöra viktiga punkter som upphovsrättslagen, biblioteksersättning, 

bibliotekslagen samt olika distributörer av e-böcker till folkbibliotek.  

 

4.1 Definition av e-bok 
 

Elektronisk bok eller e-bok som det kallas har ingen exakt definition. Förr användes 

ibland begreppet e-bok för den läsapparat eller det läsprogram som behövdes för att 

kunna läsa e-boken (Andersson 2009, s. 9). Nu för tiden syftar man snarare på 

innehållet, nämligen texten, när man använder begreppet e-bok. Pratar man om det 

större begreppet digitala böcker så räknas även ljud- och talböcker (Kulturutskottet 

2013, s. 12). I Kungliga bibliotekets e-boksutredning När kommer boomen? (2011) 

beskrivs e-boken som en elektronisk version av en tryckt bok avsedd för att läsas med 

hjälp av dator, smartphone, läsplatta eller annat mobilt läsverktyg. En e-bok möjliggör 
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enligt utredningen en funktionalitet som är jämförbar med eller som överträffar de 

möjligheter som en tryckt bok kan erbjuda (Kungliga biblioteket & Svensk 

biblioteksförening 2011, s. 5). Vi kommer att använda definitionen att en e-bok har 

samma innehåll som en tryckt bok och det som skiljer dem åt är vad man läser texten 

på; papper eller skärm. 

 

4.2 Vad man läser en e-bok på 
 

Man kan läsa en e-bok på en läsplatta, surfplatta, dator eller mobiltelefon. Skillnaden 

mellan en läsplatta och en surfplatta är att läsplattan är utvecklad för just läsning av e-

böcker medan surfplattan liknas mer vid en dator och dess alla funktioner (Bergström & 

Höglund 2013, s. 358f). Läsplattan är även mindre, lättare och har längre batteritid än en 

surfplatta. Läsupplevelsen på en läsplatta liknar till stora delar läsningen av en tryckt 

bok, sidorna liknar tryckta sidor och många av läsplattans funktioner är skapade för att 

efterlikna upplevelsen av att hålla en bok i handen. Exempel på vanliga läsplattor är 

Kindle, Nook, Sony Reader och Kobo (Kulturutskottet 2013, s. 13). Surfplattan liknar 

en läsplatta till utseendet men är inte främst framtagen för e-boksläsning utan även för 

att exempelvis läsa mejl, spela spel och titta på film. Exempel på surfplattor är Ipad, 

Galaxy och Nexus. Det går även att läsa e-böcker på vanliga datorer och smartphones 

men det begränsade formatet och skärmens ljus gör att mobiltelefonen inte har 

betraktats som något verkligt alternativ (Kulturutskottet 2013, s. 13). 

 

4.3 Upphovsrättslagen  
 

Enligt lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk så har en upphovsman, till 

exempel en författare, upphovsrätt till sitt verk (SFS1960:729). Upphovsrättslagen 

reglerar de rättigheter som upphovsmannen har, samt de inskränkningar och undantag 

som upphovsrätten kan bli föremål för (Kungliga biblioteket 2006). Ett verk som 

omfattas av upphovsrätt får vanligtvis inte användas utan upphovsmannens tillstånd. 

Den som vill använda någon annans verk måste alltså följa vissa regler för att inte 

inkräkta på upphovsmannens rätt (Kungliga biblioteket 2006). När ett exemplar med 

upphovsmannens samtycke en gång har överlåtits inom EU får det exemplaret sedan 

spridas vidare. Detta betyder att ett exemplar av en fysisk bok får ges bort, säljas eller 

lånas ut, vilket är i sin tur gör det möjligt att låna ut böcker vid bibliotek. En e-bok 

däremot betraktas inte som en fysisk bok utan som en elektronisk tjänst som 

tillhandahåller bokinnehållet. Detta innebär att det är andra regler som gäller för 

försäljning och utlåning av e-böcker än för tryckta böcker. Det inte är lagligt för den 

som köpt en tjänst, en e-bokslicens, att föra den vidare till någon annan. Man får inte 

låna ut eller ge bort ”sin” licens till e-boken (Kulturutskottet 2013, s. 24).  

 

4.4 Biblioteksersättning  
 

Biblioteksersättningen har funnits sedan 1954 och ger de svenska litterära 

upphovsmännen en statlig och offentligrättslig ersättning för biblioteksutnyttjandet. 

Biblioteksersättningen fördelas i form av individuella ersättningar och dels i form av 

bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare 

och fotografer (Sveriges författarförbund 2014). Det är Sveriges författarfond som 

beräknar och betalar ut de individuella ersättningarna. Storleken på beloppen som 
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betalas ut bestäms av antalet lån av upphovsmannens eller översättarens verk som sker i 

folk- och skolbiblioteken. Beräkning av de ersättningar som delas ut till varje 

upphovsman sker genom årliga undersökningar av bibliotekens utlåning och 

referensbestånd (Sveriges författarefond 2015). 

Biblioteksersättningen gäller dock inte för e-böcker eftersom de inte är fysiska exemplar 

och inte får spridas vidare sedan dem kommit ut på marknaden. Istället så måste 

biblioteken avtala om användandet av e-böckerna med rättighetsinnehavarna som ofta är 

förlag. Via dessa avtal får sedan upphovsmännen ersättning för utlåningen av e-böcker 

(Kulturutskottet 2013, s. 24). 

 

4.5 Bibliotekslagen  

 

Enligt bibliotekslagen skall allmänheten på folkbiblioteken avgiftsfritt kunna låna eller 

på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform (SFS 

2013:801). 

 

4.6 Distributörer av e-böcker till folkbibliotek  
 

I Sverige sker e-boksutlåningen sedan 2002 i första hand av Elib som var det företag 

som fick igång distributionen av e-böcker till biblioteken. Företaget grundades år 2002 

av Piratförlaget, Adlibris och Natur & Kultur. Företaget är distributör till både 

bibliotekens utlåning av e-böcker samt till privata köpare. Den affärsmodell som Elib 

presenterade innebar att biblioteken betalade 20 kronor per lån med obegränsad utlåning 

av varje titel (Elib u.å.). Sveriges kommuner och landsting (SKL) har arbetat fram en 

prissättningsmodell för utlån av e-böcker vid folkbiblioteken. Den innebär att de förlag 

som ingår avtal med SKL ska tillgängliggöra samtliga titlar, inklusive e-böcker, direkt 

på utgivningsdagen. Den ökade tillgängligheten av nya e-böcker kompenseras med att 

pris per utlån varierar med titelns ålder, istället för att vara detsamma. 

Överenskommelsen kan användas av folkbibliotek som så önskar utan att de behöver 

teckna några särskilda avtal. Följande förlag har mellan november 2014 - september 

2015 ingått avtal med SKL; Natur & Kultur, Modernista, Humlan Förlag, Melker 

Förlag, Bokförlaget ETC och Virvelvind förlag (Sveriges kommuner och landsting 

2015). SKL och förlagen följer tillsammans upp att modellens principer och prissättning 

följs. I november 2015 gjordes en gemensam avstämning av hur överenskommelsen har 

fungerat och vad som eventuellt behöver justeras. SKL vill att fler förlag ska ansluta sig 

till modellen. SKL:s utgångspunkter för e-böcker på folkbibliotek är att:  

 

Alla e-böcker ska finnas tillgängliga för biblioteken att låna ut direkt när de ges ut. Det 

bör inte finnas några begränsningar för hur många gånger biblioteken får låna ut en och 

samma e-bok. E-böcker kan kosta olika mycket att låna ut beroende på ålder och 

efterfrågan. Varje bibliotek bör själv bestämma hur tillgängliga olika titlar ska vara 

beroende på vilka kostnader biblioteket är villigt att ta. Det behöver till exempel vara 

möjligt för varje bibliotek att sätta en gräns för hur många som kan läsa en titel 

samtidigt. Idag saknas det regleringar för hur uppgifter om låntagare får användas. SKL 

anser att sådana regleringar behövs. Det är viktigt att biblioteken kan erbjuda 

medborgare ett brett sortiment av titlar. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag, och 

med hjälp av e-böckerna kan de öka läsningen hos grupper som man tidigare haft svårt 

att nå ut till. 
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Den e-litteratur som ingår i bibliotekens utbud bör inte kunna dras tillbaka utan att 

biblioteken får möjlighet att erbjuda litteraturen på annat sätt. Detta för att tillgången till 

litteratur ska kunna säkerställas över tid. Biblioteken behöver i sitt arbete med digitala 

bibliotek ha tillgång till en nationell teknisk plattform. Via plattformen ska de effektivt 

kunna arbeta med sin utlåning av e-böcker. Staten är bäst lämpad för att ordna en sådan 

plattform (Sveriges kommuner och landsting 2015).  

 

SKL har en överrenskommelse när det gäller e-böcker på folkbibliotek. Denna 

överrenskommelse kan användas av alla bibliotek som vill använda modellen. Det är 

frivilligt att ansluta sig och de behöver inte teckna något eget avtal. Kostnadsmodellen 

innebär att biblioteken får fri tillång till alla de titlar som ingår genom att sätta 30 

kronor som högsta tillåtna kostnad. I genomsnitt innebär detta att ett lån kostar ungefär 

20 kronor. SKL informerar medlemmarna om överenskommelsen med förlaget. 

Modellen testas till och med november 2015. Efter denna period träffas parterna för att 

stämma av hur överenskommelsen fungerat och vad som eventuellt behöver justeras 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2015). Det har tidigare även funnits ett par andra 

alternativ på distributörer av e-böcker till folkbibliotek. BTJ hade under ett par år e-

boksutlåning som dock upphörde efter en tid. Företaget FörlagEtt driver 

Mediejukeboxen, som är en tjänst som erbjuder ett par hundra ljud- och e-bokstitlar till 

bibliotek. Axiell och Publit drev mellan 2013-2015 Atingo som var en direkt konkurrent 

till Elib (Waller 2015, s. 13). 

 

4.7  E-böcker i andra länder 
 

Vad gäller e-böcker på bibliotek världen över så har de allra flesta länder valt en modell 

där biblioteken köper in stycklicenser för böckerna. En stycklicens innebär i regel att 

inköps- och utlåningsmässigt fungerar en e-bok på samma sätt som en tryckt bok. 

Biblioteket betalar i förskott för boken som sedan får lånas ut till en person åt gången. 

Den näst vanligaste modellen är accesslånet som förekommer i både Sverige och 

Danmark. Här betalar biblioteket inte för att ta in boken i sitt bestånd utan betalar 

istället för varje lån som görs. Med accesslånet blir det billigare för biblioteken att 

bygga upp ett stort bestånd men samtidigt svårare att budgetera eftersom kostnaderna 

styrs av användarna snarare än bibliotekens beslut. En vanlig del av 

stycklicensmodellen är att e-boken enbart kan lånas ut till en användare åt gången, om 

biblioteket vill låna ut samma titel till flera användare samtidigt så måste de köpa in fler 

”exemplar”. Denna lösning anses ofta vara klumpig och odigital men accepteras ofta på 

marknader där modellen redan är etablerad även om vissa detaljer kritiseras. För 

accessmodellen gäller en-till-en-lösningar sällan, utan här kan istället ”samma” e-

bokstitel lånas ut till flera användare samtidigt eftersom upphovsrättsinnehavarna 

(förlagen) blir ersatta för varje lån (Waller 2015, s. 3f). Gemensamt för olika 

ersättningsmodeller för e-böcker runt om i världen är att de kostar pengar, något som 

märks på olika sätt beroende på vilken modell som används. Allmänt så prissätts nyare 

och populärare titlar högre än äldre titlar. I de flesta länder finns någon form av offentlig 

biblioteksersättning till författare vars böcker lånas ut på bibliotek. I Sverige är det i 

dagsläget 1,52 kronor som tas ur en statlig fond och fördelas bland svenska författare. I 

regel omfattas inte e-böcker av biblioteksersättningen, däremot får författarna ersättning 

för e-boksutlån utifrån sina avtal med förlagen (Waller 2015, s. 3f). Nedan kommer vi 

att redogöra närmare för några av de viktigaste marknaderna.  
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USA 

 

I USA är det modellen OverDrive som dominerar biblioteksmarknaden och anlitas av 

cirka 90 procent av de amerikanska biblioteken. Standardmodellen går ut på att 

biblioteken köper in e-böcker per stycklicens. Biblioteken får sedan låna ut varje licens 

ett begränsat antal gånger till en låntagare åt gången. Är en e-bok utlånad kan användare 

välja att ställa sig i kö eller köpa boken direkt via köplänkar på bibliotekets webbplats. 

Under 2014 och 2015 har förlag experimenterat med alternativa prissättningsmodeller 

och diskussioner pågick under december 2015 mellan biblioteksföreningen och större 

förlag. Genom OverDrive finns cirka två miljoner titlar tillgängliga och det 

genomsnittliga biblioteket i USA har mellan 10 000 och 20 000 titlar, beroende på 

bibliotekets storlek (Waller 2015, s. 6). 

Ser man till statistiska uppgifter så fortsätter utlåningen av e-böcker att öka i USA och 

bibliotekens utgifter för e-böcker har under de senaste fyra åren ökat med i snitt 38 

procent om året. Den amerikanska biblioteksföreningen ALA släppte i maj 2015 

rapporten Digital Futures som sammanfattade många av de frågorna som biblioteken 

tycker är viktiga: 

 

Förenklad låneprocess, biblioteken vill bli mindre beroende av externa leverantörer av 

både e-böcker och teknik. 

 

Integritetsfrågor, frågor som berör vad som händer med användarnas integritet när de är 

beroende av externa leverantörer för att få tillgång till de e-böcker de lånar. 

 

Prissättning, höga priser på nya titlar gör att biblioteken måste lägga hela sin budget på 

de senaste böckerna. 

 

Ägande av både plattform och exemplar, flera bibliotek har via samarbeten med mindre 

förlag och självutgivna författare flyttat över en del av sitt e-boksbestånd till oberoende 

plattformar (ALA 2015 se Waller 2015, s. 6). 

 

Under 2015 har det i USA även dykt upp flera nya initiativ som verkar ha tagit efter den 

svenska modellen som Elib presenterade 2014. Ett exempel är företaget Hoopla som 

lanserade en modell som liknade den svenska där biblioteken får gratis tillgång till e-

böcker och sedan bara betalar för användandet. Det är än för tidigt att säga hur denna 

modell kommer att tas emot i längden men under det senaste året har företaget öka sitt 

utbud från 13 000 titlar till 350 000 titlar och har nu avtal med cirka 800 bibliotek. Värt 

att nämna är även att trots att 95 procent av amerikanska bibliotek erbjuder e-böcker så 

är hälften av deras användare ovetande om huruvida deras lokala bibliotek tillhandhåller 

e-böcker och endast cirka sex procent av låntagarna lånar e-böcker (Waller 2015, s. 6). 

 

Storbritannien 

 

Precis som i USA är det OverDrive modellen som dominerar i Storbritannien. De frågor 

man ställs inför i Storbritannien liknar därmed de amerikanska. Den brittiska 

biblioteksmarknaden har därtill ytterligare utmaningar så som stora budgetproblem på 

grund av neddragningar vilket försvårar möjligheten att utveckla e-boksmarknaden. Den 

brittiska e-boksmarknaden blev även lidande eftersom den kom igång något senare än i 

USA och följden blev att förlagen blev ännu känsligare för konkurrens från bibliotek, 
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vilket i sin tur gjort att villkoren har skiljts sig åt en hel del. Många förlag har bland 

annat helt hållit tillbaka sina nyaste titlar från utlåning på biblioteken. Siffror från 2014 

visade att endast sju procent av de 50 mest utlånade tryckta böckerna fanns tillgängliga 

som e-böcker. Ett tag diskuterades det om ett krav för låntagaren att komma till det 

fysiska biblioteket även för att låna e-böcker. I december 2015 gjorde storförlaget 

Penguin Random House UK sina samtliga e-bokstitlar tillgängliga för biblioteken, hur 

detta initiativ utmynnar och om övriga förlag ansluter återstår att se (Waller 2015, s. 7). 

 

Tyskland 

 

I Tyskland är Onleihe.net den dominerande plattformen för e-böcker till biblioteken. 

Onleihe drivs av företaget divbib som sköter förhandlingar med förlagen och gör 

böckerna tillgängliga digitalt. År 2015 var 2600 tyska bibliotek anslutna till tjänsten av 

cirka 4000 kommunbibliotek. Inköpen görs ofta via patron-driven acquisition som 

betyder att bibliotekens användare själva får önska vilka böcker som skall köpas in. 

Biblioteken köper in e-böcker via en varierad licensmodell med tre varianter. 

 

M-licens, som är en stycklicensmodell: en licens, ett lån åt gången. 

 

L-licens, för titlar som är minst två år gamla, kan ha flera utlån per licens samtidigt. 

 

XL-licens, begränsad men flerfaldig nedladdning av aktuella titlar till specialpris. 

 

I tyskland fungerar det även så att många offentliga bibliotek tar en årsavgift på cirka 

10-20 euro för att få ut ett lånekort, oavsett vilka slags böcker man vill låna. Tyskland är 

den tredje största marknaden i världen för e-boksförsäljning efter USA och 

Storbritannien och landets e-boksförsäljning fortsätter att öka (Waller 2015, s. 8). 

 

Danmark 

 

I vårt grannland Danmark delades i maj 2013 det digitala utbudet av böcker upp mellan 

två konkurrerande modeller: eReolen och EBIB. eReolen hade en accessmodell med 

karenstid på nya titlar medan EBIB använde sig av en stycklicensmodell. Men i början 

av 2015 så slogs de två modellerna åter ihop till eReolen och utlåningen dubblades över 

enbart ett kvartal och förväntas att dubblas även på helårsbasis. Det nya avtalet innebar 

att förlagen själva kunde bestämma hur de ville ta betalt för sina böcker, antingen med 

ett fastpris per lån eller med en licens som ger biblioteken rätt till högst fyra utlån vid 

fyra olika tillfällen. Genomsnittspriset för fastpris är cirka 14-18 danska kronor och 

maxpriset för en licens är 135 danska kronor. Det nya avtalet blev så framgångsrikt för 

utlåningssiffrorna att i september 2015 så började förlagen återigen hålla inne nya titlar 

för att skydda försäljningen, och debatten om e-böcker som funnits även i Danmark 

blossade upp på nytt. Debatten har kretsat kring om den kommersiella marknaden tål 

biblioteksutlåning. I december 2015 blev det klart att två av Danmarks storförlag 

Gyldendal och Politiken helt drar sig ur biblioteksutlåningen. Ytterligare en fråga som 

diskuteras är om även e-böcker skall omfattas av biblioteksersättningen (Waller 2015, s. 

10f). 
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Norge 

 

I Norge görs Biblioteksentralens utbud av e-böcker tillgängligt för biblioteken genom 

tre olika utlåningssystem: BS Weblån, Ebokbib och Ebib. Det finns även en app 

eBokBib som ger norska biblioteksanvändare bättre tillgång till e-böcker. År 2013 

startades det i Norge ett projekt för att testa utlåning av e-böcker på utvalda bibliotek 

som pågick fram till 2015. Den modell som gällde för utlåningen av böcker var en 

stycklicensmodell där varje licens hade en livslängd på minst tre år och kostade cirka 

75-85 procent av den tryckta bokens pris inklusive moms. Under 2014-2015 har 

utlåningen av e-böcker på de norska biblioteken ökat markant och med den också 

debatten om utlåning gentemot försäljning. I debatten så har förlagen bland annat krävt 

en karenstid på nya titlar (Waller 2015, s. 10).  

 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 
 

Sedan e-boken lanserades som media har det genomförts många undersökningar 

angående e-böcker på bibliotek. Fokus har legat på teknik, e-bokens växande popularitet 

och låntagares åsikter om e-boken som medie. Även diskursen kring 

ersättningsmodeller för utlån av e-böcker har pågått länge. På grund av den snabba 

tekniska utvecklingen så blir både forskningen och debatten snabbt förlegad. Vi har i 

vår uppsats därför valt att fokusera på mer aktuella texter och den pågående debatten 

kring e-böcker på bibliotek. Som tidigare forskning har vi valt att inte gå längre tillbaka 

i tiden än 2012 och fokusera på att ge en bakgrundsförståelse för e-böcker istället för 

den dåvarande debatten.  

 

5.1 Tidigare bakgrund 
 

Som bakgrund till e-boksfrågan kan nämnas Project Gutenberg (Project Guteberg 2015) 

som grundades av Michael Hart så tidigt som 1971. Detta är ett projekt med litteratur 

som görs tillgänglig fritt eftersom upphovsrätten har gått ut. Projektet är uppkallat efter 

boktryckaren Johannes Gutenberg som brukar kallas för “boktryckarkonstens fader”. 

Lars Aronsson vid Linköpings universitet grundade1992 en svensk motsvarighet som 

kallas Projekt Runeberg (Projekt Runeberg 2015). Projektet tillhandahåller enbart 

nordisk litteratur. Litteraturbanken (Litteraturbanken u.å.) är ett annat exempel som kan 

nämnas som bakgrund. Det är ett svenskt litteraturprojekt som har startats av Kungliga 

biblioteket tillsammans med Svenska akademin och Språkbanken vid Göteborgs 

universitet. Den ursprungliga initiativtagaren till Litteraturbanken var författaren Sven 

Lindqvist. Litteraturbanken ombildades 2006 till en ideell förening. Målsättningen är att 

göra hela det svenska litteraturarvet tillgängligt. 

 

Det finns en del nyare studentupppsatser som undersöker frågeställningar som liknar 

denna uppsats. Nord (2012) vars syfte i sin magisteruppsats var att undersöka e-bokens 

plats i beståndet på svenska bibliotek och hur prismodeller påverkar. Bakgrunden till 

studien var den eskalerande debatten kring prismodeller. Hennes resultat visade på 

tveksamheter med dagens prismodell, både kring för- och nackdelar. Det visade även en 

oro kring svårplanerade budgetar men det tycks som att den lilla del av bibliotekens 

utlån som e-boken står för inte har drabbat biblioteken så hårt ännu. Priset tycks vara ett 
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större problem än själva modellen, då man inte riktigt ser något alternativ. 

Centralisering och samordning efterlyses, samt en medvetenhet om bibliotekens makt 

på e-boksmarknaden, i egenskap av Elibs största kund. 

 

I en kandidatuppsats (Lindblom 2012) undersöktes debatten kring e-böcker på 

folkbibliotek som beskrivs i dagstidningar och bibliotekspressen. Resultatet visade att 

motivet för den ekonomiska tillväxten var den mest dominerande perspektiv i artiklar, 

följt av utbildning och social förändring. 

I uppsatsen Tillgänglighet av e-böcker på folkbibliotek (Standar 2015) undersöker 

författaren vilka idéer som framkommer i den svenska debatten om e-böcker i 

anslutning till litteraturutredningen (2012), med fokus på frågor som rör tillgänglighet 

av e-böcker inom folkbiblioteken. Uppsatsen tolkar hur aspekter av tillgänglighet och 

offentlighet kan kopplas till e-böcker och det demokratiska uppdrag som 

folkbiblioteken har enligt lag. I undersökningen flyttas fokus från enskilda distributörer, 

som till exempel Elib, till att istället diskutera debatten utifrån frågor som rör utlån av e-

böcker oavsett vilken distributör som är aktiv på marknaden för tillfället. Resultatet av 

analysen visar att många av idéerna är starkt relaterad till kostnader för leverantörer, och 

att idéer relaterade till användaren och systemet är mer sällsynt. Slutsatsen visar att 

bibliotek, författare och förläggare är positiva till förekomsten av e-böcker på offentliga 

bibliotek, och att det bästa sättet att ge tillgång till e-böcker är genom att genomföra ett 

nationellt system.  

 

5.2 Litteraturutredningen 
 

Från Litteraturutredningens forskningsantologi som heter Läsarnas marknad, 

marknadens läsare (2012) har vi valt ut ett antal forskare som skrivit om e-böcker på 

folkbiblioteken. Litteraturvetaren Ann Steiner (2012) verksam vid Lund universitet 

skriver i sin text om bland annat e-bokens framtid. Hon förespår att tryckt och digital 

kultur kommer att existera parallellt under mycket lång tid framöver. Hon såg en 

utveckling i samhället där e-böcker, läsplattor, smartphones, Internet och andra medier 

har förändrat var, hur och när människor läser litteratur. Steiner (2012) hävdar att det 

finns två olika sidor när det kommer till den digitala utvecklingen och läsning av 

litteratur. Den ena sida består av dem som är oroliga och tveksamma inför ny teknik och 

den andra består av dem som tycker att utvecklingen tvärtom går för långsamt. Dem 

som är tveksamma inför ny teknik är oroliga inför tanken att den tryckta boken i 

framtiden skall försvinna helt, att läskunnigheten ska bli sämre och att den litterära 

kultur vi är vana vid ska upphöra (Steiner 2012, s. 32). Steiner (2012) ser i sin text till 

den utveckling som skett de senaste tjugo åren, med både förändrad teknik och medier, 

och hur den har medfört diskussioner från dessa båda sidor. De som har varit 

tveksamma har ställts inför hur man skall behålla den existerande läskulturen bestående 

av böcker utan att uppfattas som bakåtsträvande. För vissa i den litterära offentligheten 

har det varit en utmaning att framstå som nytänkande och öppna i sinnet inför de stora 

förändringar som pågått. Ser man till dem som är mottagliga för ny teknik så har dessa 

personer, aktörer och företag blivit besvikna eftersom det inte har skett några snabba 

förändringar. Förklaringen till att det gått långsamt är att marknaden inte varit redo, att 

tekniken inte varit tillräckligt snabb, att läsarna varit besvikna på form och pris, att det 

kostar för mycket att utveckla de nya formaten medan den traditionella boken är ett 

billigt medium, att det varit besvärligt att läsa på skärm, att funktionerna som ska göra 

e-boken till mer än en vanlig bok är få och ointressanta. Enligt Steiner (2012) så har e-
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boken varit en symbol för en framtid där allt är bättre, en utopi av ett samhälle där fler 

läser och där böcker är mer lättillgängliga och billigare (Steiner 2012, s. 32). Det Steiner 

tar upp om biblioteken och e-böcker i sin diskussion är en framtidsvision där alla 

bibliotek är världsbibliotek eftersom de med hjälp av e-böcker ska kunna erbjuda all 

världens litteratur i olika format (Steiner 2012, s. 33). 

 

Steiner (2012) diskuterar även hur man som läsare påverkas rent kroppsligt vid läsning 

av böcker jämfört med läsning av e-böcker. Steiner ställer sig frågorna om datorn, 

läsplattan och mobiltelefonen ger begränsningar eller möjligheter i relation till den 

tryckta boken. Även hur dessa medier förändrar själva läsningen jämfört med den 

traditionella boken. Svaret anser Steiner vara att det materiella objektet och mediet för 

läsning faktiskt har betydelse, därför att människans civilisation och samhällsutveckling 

har löpt parallellt med teknikens utveckling (Steiner 2012, s. 41). Människan har alltid 

använt sig av och utvecklat olika slags hjälpmedel, för längesedan i historien var det 

alltifrån hjul, eld, flinta, sen kom maskinen som främst under de senaste 500 åren har 

varit ett mycket betydelsefullt hjälpmedel. Idag utgör tekniken mer än någonsin en 

betydelsefullt stor del av människans liv och för den mänskliga kommunikationen är de 

främsta hjälpmedlen bok, penna, papper men också läsplattan (Steiner 2012, s. 41).  

 

För de som förespråkar den trycka boken så visar bland annat statistik från den 

amerikanska bokjätten Amazon att de år 2011 faktiskt sålde mer e-böcker än tryckta 

böcker. Dock så är den statistiken tvetydig eftersom den gällde antalet sålda exemplar 

och inte intäkter. Amazon har nämligen sålt e-böcker billigt eller med ren förlust för att 

driva fram en marknad för e-böcker (Steiner 2012, s. 34). För Sveriges del så visar 

statistiken att e-böcker ännu bara står för någon tusendel av den nationella 

bokförsäljningen (Snickars 2012, s. 251). I Sverige finns ingen svensk aktör 

motsvarande Amazon som medvetet arbetar för att skapa en marknad för e-böcker, trots 

detta räknar de flesta inom bokbranschen att en expansion, likt den i USA, kommer att 

ske även i Sverige (Steiner 2012, s. 34). Redan under hösten 2011 lanserades e-

bokhandeln dito.se med tusentals noga utvalda e-bokstitlar och nästan samtidigt 

presenterade Adlibris en ny kategori för e-böcker med en lättnavigerad databas för att 

underlätta och förenkla inköp (Snickars 2012, s. 252).   

 

Lars Höglund (2012) svensk professor i Biblioteks- och Informationsvetenskap verksam 

vid Göteborgs universitet och Bibliotekshögskolan i Borås beskriver att det skett en 

snabb expansion av e-böcker och att mellan åren 2009-2010 fördubblades antalet nya e-

bokstitlar. Att utgivngen av e-böcker ökar snabbt beskriver Höglund har flera orsaker. 

Faktorerna bakom är att utbudet har ökat snabbt samtidigt som många nya e-boksläsare 

tillkommit i och med spridningen av de nya läsplattorna. År 2011 fanns det minst 40 

olika läs- och surfplattor på marknaden. Statistik från biblioteken visar på en ökad 

nedladdning av e-böcker men biblioteken belyser även problemet med de ökade 

kostnaderna som e-böcker medfört. Precis som Steiner (2012) så tror Höglund på en 

fortsatt framgång för e-böcker men att tryckta böcker samtidigt kommer att fortsätta att 

efterfrågas parallellt. En utveckling där flera medier verkar tillsammans parallellt under 

en lång tid menar Höglund liknar det sätt som skett tidigare vid introduktioner av nya 

medie- och informationsteknologier (Höglund 2012, s. 48).  

 

Pelle Snickars (2012) dåvarande forskningschef på Kungliga biblioteket numera 

professor i Media- och Kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, är inne på 
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samma spår som Höglund (2012) och Steiner (2012) och skriver att det visserligen finns 

många konsumenter som tycker att tiden före e-boken var bättre men att e-boken inte 

nämnvärt kommer att försämra den tryckta bokens föresättningar i det första taget men 

väl på sikt (Snickars 2012, s. 252). Snickars (2012) skriver i sin text följande ”det räcker 

med att se sig omkring på bussen eller tunnelbanan för att inse att boken och tidningen 

fått konkurrens…” (Snickars 2012, s. 250). Smartphones i olika former används idag av 

så många människor att det ganska så naturligt leder till att andra sorters media som 

böcker och tidningar inte är lika aktuella idag som de kanske var för endast tio år sedan. 

Snickars (2012) beskriver hur medieutvecklingen inte backar trots att mediehistorien 

kan vittna om mängder av felsatsningar och kortslutningar. De senaste åren har flertalet 

aktörer snarare funderat över vad som kommer att krävas för att boken, bokhandeln och 

även biblioteken skall göra för att överleva och även dem kunna blomstra i den digitala 

tidsåldern (Snickars 2012, s. 252). 

 

6. TEORI 
 

Här presenteras den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen som beskriver förmedling 

och tillgänglighet av e-böcker på folkbibliotek. E-böckerna och den digitala 

informationen har ökat tillgängligheten av utbud och tjänster på biblioteken. Michael K. 

Buckland, professor vid University of California, har en teori om 

tillgänglighetsaspekten i boken Information and information systems (1991).  

 

Bucklands teori beskriver tillgång och barriärer när det gäller tillgängligheten av 

information. Barriärerna är det som förhindrar tillgängligheten av information, material 

eller e-böcker. Bucklands teori kan beskrivas ur ett Biblioteks- och 

Informationsvetenskapligt perspektiv och den används här för att förstå folkbibliotekens 

situation och barriärerna som hinder för tillgängligheten av e-böcker. De olika 

barriärerna enligt Buckland (1991, s. 78f) och kortfattat om hur vi kopplar dem till e-

böcker; 

 

 Identifikation: Vet användarna vart e-böckerna finns tillgängliga på bibliotekets 

plattform och är det enkelt att söka i katalogen? Om användarna inte vet var och 

hur man hittar en e-bok så utgör det en barriär enligt Buckland. Om användarna 

lyckas finna den e-bok hen söker så har man övervunnit den första barriären. 

 

 Tillgänglighet: Vad som försvårar eller förhindrar tillgången av e-böcker. 

Åtkomsten till e-böcker kan vara plattformsberoende. De olika 

ersättningsmodellerna ger biblioteken en varierad grad av åtkomst och kontroll 

över e-boksutbudet. En fördel med e-böcker är att de kan lånas från hemmet, 

man behöver inte hämta exemplaret på biblioteket så som man gör med fysiska 

böcker. Tillgängligheten för e-böcker är därför bättre än för de tryckta böckerna.  

 

 Kostnad för användaren: Ersättningsmodeller och kostnader för folkbiblioteken. 

Bibliotekens utgifter för e-boksersättning men även personal och service 

påverkar deras budget. E-böckerna kan bara tillhandahållas i den utsträckning 

som bibliotekets budget medger. Utgifter och arbetsinsatser för att tillhandahålla 

e-böcker får inte gå ut över bibliotekets verksamhet och service i övrigt. 
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 Kostnad för tillhandahållande: Förlag och författare är oroade att en ökad 

biblioteksutlåning av e-böcker ska minska deras traditionella inkomster från e-

boksförsäljningen på den kommersiella marknaden. 

 

 Förståelse och kognitiv tillgång: Användarvänlighet. Användarna av e-böcker 

måste ha kunskap om hur nedladdningen går till och hur man använder en 

läsplatta eller dator. Tekniken utgör ett hinder för att läsa e-böcker för alla som 

inte har den kunskapen.  

 

 Godtagbarhet: Läsaren kanske föredrar vanlig bok framför e-bok. Den här 

barriären handlar om användarens åsikter och attityder till e-böcker. Om 

låntagarna är “teknikfientliga” vill de kanske inte ens prova att ladda ned och 

läsa en e-bok.  

 

Alla de här barriärerna måste övervinnas för att e-boken ska vara tillgänglig för alla. 

Tillgängligheten är viktig för att folkbiblioteket ska kunna uppfylla sitt demokratiska 

uppdrag. En stor fördel med e-böcker är att man kan komma åt dem dygnet runt jämfört 

med det fysiska biblioteket som har begränsade öppettider. 

 

 

7. METOD  
 

Metoden vi har valt att använda oss av är en kvalitativ textanalys där vi har valt 

analysera textunderlaget utifrån Bucklands (1991) barriärer om tillgänglighet av 

information. Vi har tolkat dessa barriärer som hinder för tillgången till e-böcker som 

informationskälla.  

 

 

7.1 Text 
 

a) Insamling och urval 

 

Vi har gjort vår datainsamling genom att söka efter rapporter, utredningar och 

vetenskapliga texter som behandlar debatten om e-böcker på bibliotek. Vi har sökt efter 

så aktuella texter som möjligt och har därför endast valt texter publicerade under åren 

2012-2015. Detta beror på avgränsningen i uppsatsen som vi har valt ska baseras på 

nyare forskning och uppgifter om e-boksfrågan. I vårt urval har vi uteslutit åsikter i 

debatten som enbart publicerats i media, inlägg i bloggar och andra texter som saknar 

vetenskaplig grund. Vi har strävat efter att använda texter skrivna av olika aktörer vars 

uppfattningar är viktiga i debatten. Texterna är skrivna av personer inom biblioteksfältet 

men även av personer med anknytning till förlag eller författare. Vi ville få med de olika 

aktörerna eftersom det är dessa parter som står mot varandra i debatten. Eftersom vår 

avgränsning är 2012-2015 och enbart folkbibliotek i Sverige har en del material inte 

varit aktuellt att använda i uppsatsen. Detta gäller bland annat en del vetenskapliga 

artiklar på engelska som vi har funnit genom databassökningar i LISA och LISTA. 

Informationen har i vissa fall varit intressant, men vår tidsmässiga och geografiska 

avgränsning gjorde att vi valde bort dem då de inte var relevanta. 
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De texter som vi analyserar behandlar e-böcker på folkbibliotek, olika 

ersättningsmodeller och vilka kostnader e-boken medför förlag och bibliotek. E-

boksfrågan belyses genom ett antal myndigheter och organisationer. Det är Kungliga 

biblioteket, Sveriges kommuner och landsting, Svensk biblioteksförening, Svenska 

förläggareföreningen, Sveriges författarförbund och Kulturutskottet. Med detta 

textunderlag gör vi en textanalys som utgår från Bucklands (1991) tillgänglighetsteori. 

 

b) Analys 

 

Vi skriver om e-böcker på folkbibliotek och vi gör en litteraturgenomgång av texten. 

Eftersom vare sig intervju eller enkät finns med i uppsatsen valde vi textanalys 

(Esaiasson 2009, s. 237ff) som metod för analysen. Analysmetoden som vi har valt 

anses vara den lämpligaste metoden för här typen av uppsatser.  

 

Analysen delar upp litteraturgenomgången i olika beståndsdelar. Analysen är viktig för 

den akademiska uppsatsen och den beskådar det insamlade materialet som i det här 

fallet utgör texter, ur ett Bibliotek- och Informationsvetenskapligt perspektiv. Analysen 

är viktig inom alla ämnesområden som en del av kandidatuppsatsen. Att vetenskapligt 

analysera handlar om att kunna använda ett redskap. Analysen är inte särskilt intressant 

när den står för sig själv. Den blir användbar först när man den används till att tolka 

analysresultaten (Rienecker & Jørgensen 2008, s. 185). 

 

c) Etik 

 

En viktig del av forskningsetiken gäller hur personer som medverkar i forskningen får 

behandlas (Hermerén 2011, s. 16). Efter noga övervägande ser vi inga problem med 

forskningsetiska ställningstaganden i den här uppsatsen. Vi har inte utfört någon 

intervju och vi har inte med någon informant eller enkät i uppsatsen. De referenser som 

nämns i uppsatsen är endast namn på författare till böcker och andra texter som redan 

finns publicerade. 

 

8. RESULTAT  
 

I detta avsnitt presenterar vi de rapporter, utredningar och vetenskapliga texter som vi 

har valt att undersöka. Texterna sammanfattas var och en för sig för att skapa en 

översikt över de åsikter som yttrats i debatten. I analysavsnittet kommer sedan texten 

analyseras i en kvalitativ textanalys. 

 

8.1 Svenska förläggareföreningen  
 

Johan Svedjedal (2012) professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet tar i 

rapporten Biblioteken och bokmarknaden – från folkskola till e-böcker, upp debatten om 

e-böcker på folkbibliotek. En debatt som enligt Svedjedal varit minst sagt intensiv de 

senaste åren. De stora frågorna har bland annat varit: Ska biblioteken låna ut e-böcker? I 

vilka former ska utgivningen ske? Hur ska biblioteken ersätta producenterna för 

utlåningen av e-böcker? Kan en marknad för e-böcker överhuvudtaget fungera om 

biblioteken har en bred gratisutlåning av e-böcker? (Svedjedal 2012, s. 6). När 

rapporten skrevs 2012 så ansåg Svedjedal att marknaden och utlåningen av e-böcker 
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fortfarande var försvinnande liten och att en av orsakerna till detta var att biblioteken 

blockerade uppkomsten av en marknad och därmed produktionen av e-böcker. 

Svedjedal beskriver i rapporten även två extrema positioner i synen på biblioteken och 

e-böcker; fritt och gratis tillgängliggörande eller ingenting alls (Svedjedal 2012, s. 7). 

 Mellan de två extrema positionerna finns också flera alternativ för begränsningar: utlån 

av bara ett exemplar av en e-bok per gång, begränsningar i utlåningstiden och flera 

modeller för ersättning åt producenterna (Svedjedal 2012, s. 7). 

Ska vi se till problematiken med ersättning så ser den ut så att producenterna befarar att 

bibliotekens e-boksutlåning skall minska deras traditionella inkomster medan 

biblioteken å andra sidan ser på möjligheterna med att e-boken snabbt kan nå ut till 

många. Biblioteken trycker på det faktum att de aldrig skulle kunna köpa in så många 

exemplar av de nylanserade böckerna som efterfrågas av deras användare. För de mest 

populära titlarna kan flera hundra användare stå i kö och här anser biblioteken att e-

böckerna skulle fungera bra som komplement och hjälpa till att hålla köerna nere. Detta 

är viktigt för att biblioteken skall kunna hålla kvar sina låntagare som inte vill vänta i 

upp till ett halvår på att läsa en efterlängtad bok efter att den kommit ut (Svedjedal 

2012, s. 7f). Problematiken uppstår eftersom alla inte är nöjda. Många 

biblioteksföreträdare anser att e-bokutlåningen är för kostsam, förlag och författare 

anser att e-boksmarknaden hotas av bibliotekens utlåning och vill därför att biblioteken 

skall betala en skälig ersättning för e-boksutlån (Svedjedal 2012, s. 8).  

I rapporten går Svedjedal (2012) vidare med att titta på Elib som var det företag som 

fick igång distributionen av e-böcker till biblioteken i Sverige. Företaget grundades år 

2002 av Piratförlaget, Adlibris och Natur & Kultur. Företaget är distributör till både 

bibliotekens utlåning av e-böcker samt till privata köpare (Elib u.å.). Den affärsmodell 

som Elib presenterade innebar att biblioteken betalade 20 kronor per lån med 

obegränsad utlåning av varje titel. Marknaden för e-boksutlåning var till en början 

blygsam men man såg tidigt tecken på att Elib blev en kanal för utlåning snarare än 

försäljning, statistiken för 2003 visade att det hade laddats ner ungefär 50 000 böcker 

för utlåning medan försäljningen låg på endast cirka 2000. Trenden höll i sig och 

motsvarande siffror år 2007 var 85 000 respektive 4200. Titelbredden i Elibs utbud var 

länge smal då en del förlag var tveksamma till att leverera e-böcker för 

biblioteksutlåning via Elib då de hellre ville sälja dem till privata köpare. Biblioteken 

började inse problemen med den ersättningsmodell som fanns eftersom en stor e-

bokssuccé skulle kunna bli en alltför stor kostnad ur deras medieanslag. Dessa farhågor 

besannandes år 2011 då boken Jag är Zlatan blev en stor succé som e-biblioteksbok 

(Svt Nyheter Skåne 2011) och på till exempel Malmö Stadsbibliotek lånades e-boken ut 

1000 gånger per månad, de tryckta exemplaren 70 gånger. Biblioteken var då tvungna 

att agera och följden blev att många bibliotek införde begränsningar för utlåningen, 

vissa bibliotek satte en totalsiffra för hela biblioteket, andra satte en begränsning för den 

enskilde låntagaren. Även vissa förlag agerade genom att införa några månaders 

karenstid för de nylanserade e-böckerna, bland annat Bonniers, Norstedts och 

Piratförlaget (Svedjedal 2012, s. 37).  

 

Svedjedal (2012) presenterar de fyra olika modeller för bibliotekens utlåning av e-

böcker som fanns med i utgångsläget: 

 

Den första kallas för accessmodell som innebär att en marknadsaktör levererar titlar till 

biblioteken, men e-böckerna ägs dock inte av biblioteken som endast köper 

utlåningsrätten. Utlåningen är obegränsad men kostnaden stiger linjärt med utlåningen 
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(Svedjedal 2012, s. 37). Modell nummer två är den licensmodell (även kallad 

förvärvsmodell) som finns i länder som USA, England och Tyskland. Modellen går ut 

på att biblioteken köper licensen till ett eller flera exemplar av en e-bokstitel som sedan 

kan lånas ut på samma sätt som en tryckt bok. Det betyder att om alla exemplar av titeln 

är utlånade så får låntagaren ställa sig i kö och vänta precis som är fallet för en tryckt 

bok. Den tredje modellen innebär att biblioteken digitaliserar förlagens backlist mot att 

biblioteken får låna ut de digitaliserade titlarna gratis, vilket enligt rådande lagstiftning 

innebär att upphovsmannen blir utan ersättning då digitala resurser inte omfattas av 

biblioteksersättningen.  Den fjärde modellen påminner om universitetsbibliotekens 

licenser som innebär att ett bibliotek prenumererar på ett förlags e-boksutvgivning och 

får obegränsad tillgång till den. Priset avgörs av potentiella låntagare hos det enskilda 

biblioteket (Svedjedal 2012, s. 38). 

 

I Sverige har Elib-modellen som är en typ av accessmodell används sedan 2002. 

Biblioteken har varit missnöjda med Elib-modellen och modellen har därför omarbetats. 

Biblioteken vill kunna erbjuda sina låntagare e-böcker fritt och gratis medan förlagen 

inte vill ha en framtid där läsarna har vant sig vid att få tillgång till e-böcker gratis via 

biblioteken och förespråkar därför en licensmodell som dock skulle vara mer 

begränsande för biblioteken (Kungliga biblioteket & Svensk biblioteksförening 2011, s. 

22).   

 

8.2 Svensk biblioteksförening  
 

Svensk Biblioteksförening bildades år 2000 genom en sammanslagning av Sveriges 

Allmänna Biblioteksförening och Svenska Bibliotekariesamfundet. Föreningen driver 

frågor för folk- och forskningsbibliotek. Svensk biblioteksförening har nyligen gett ut 

en innehållsrik rapport från 2014 som handlar om mediestrategi. Vi har studerat 

innehållet i Svensk biblioteksförenings rapport Vi arbetar i medborgarnas tjänst – en 

kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument av 

Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014) med fokus på det som är aktuellt i vår uppsats.  

 

Man kan säga att trenden för medier på folkbiblioteken är ett mer digitalt 

medielandskap och att det påverkar biblioteken på olika sätt. Universitets- och 

högskolebibliotekens inköp kan bestå av mellan 90 - 100 procent digitala medier. För 

folkbiblioteken och skolbiblioteken är det ungefär tvärtom. E-böcker levereras ofta som 

paketlösningar vilket ger nya möjligheter gällande urval och inköp. Det finns samband 

mellan den digitala utvecklingen och förändringen av urval och inköp på bibliotek. 

Ekonomiskt är de digitala medierna en viktig fråga för folkbiblioteken. En stor del av 

universitetsbibliotekens budget går nuförtiden till digitala medier, men även 

folkbibliotekets budget är hårt ansträngd på grund av e-böckerna. 

Det är mer en regel än undantag att digitala licenser hos folkbiblioteken administreras 

på regional nivå. Regionbiblioteken har varit ansvariga i detta arbete. ”Samtidigt kan 

man se en större eller mindre e-boks frustration både hos regionala och kommunala 

företrädare. I den svåra processen att komma överens om en lämplig modell har många 

parter varit inblandande, exempelvis Svenska förläggareföreningen, Sveriges 

författarförbund, Svensk biblioteksförening och Sveriges kommuner och landsting” 

(Söderlind & Elf 2014, s. 66). 
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Söderlind och Elf (2014) menar att debatten om e-böcker har ändrats från att gälla 

kostnader, till att bli ett resonemang om urvalet. Biblioteken prenumererar numera på 

färdiga paket och har därför inte möjlighet att påverka urvalet. Däremot kan man i 

efterhand välja bort enskilda titlar. När det gäller urvalet av e-böcker så påminner det 

till stor del resonemangen som gäller det gemensamma regionala mediebeståndet 

(Söderlind & Elf 2014, s. 79ff). Om ett enskilt bibliotek tycker att kvalitet skall ses ur 

användarens perspektiv och därför köper in titlar som inte köps in på andra bibliotek, så 

kommer boken ändå att finnas i det gemensamma flytande beståndet. Förutom en 

förändring mot ett digitalt medielandskap så har ett skifte från att fokusera på 

bibliotekets samlingar till användaren och dennes behov varit märkbar under en längre 

tid. Författarna konstaterar att hur man än väljer att se på framtiden, så kan man inte 

komma ifrån att förvärvet av medier på biblioteken nu är beroende av användarstyrning, 

oavsett bibliotekstyp.  

 

”Det bör finnas konsensus för beslut om att skriva, alternativt säga upp licensavtal. 

Detta gäller i fallet med folkbibliotekens avtal med leverantören Elib angående e-

böcker, men även andra databaslicenser som exempelvis Alex författardatabas, NE.se, 

Artikelsök med flera” (Söderlind & Elf 2014, s. 66). Författarna har i rapporten kommit 

fram till bland annat följande trender i bibliotekens mediearbete med bland annat e-

böcker som nära hänger ihop med folkbibliotekens olika styrdokument: 

 

 Uttalade målsättningar i medieplaner om att förvärvet ska vara 

användarstyrt/orienterat. 

 

 Flytande bestånd, både för folkbibliotek och forskningsbibliotek. 

 

 Förändringar i medieprocesser till exempel profilköp, färre personer delaktiga i 

inköpen, nya tjänster som mediestrateger och nya företeelser som bulkköp. 

 

 Regionala samarbeten, såsom till exempel gemensam katalog, som kräver nya 

mediestrategier (Söderlind & Elf 2014, s. 10). 

 

8.3 Sveriges författarförbund  
 

Gunnar Ardelius som är förbundsordförande i Sveriges författarförbund har också 

uttalat sig i e-boksfrågan i samband med en intervju i Sveriges radio. “Ska allt vara 

tillgängligt kommer det att kosta” säger han bland annat i en kommentar (Kulturnytt 

2013). SKL har som utgångspunkt att alla e-böcker ska vara tillgängliga för utlåning på 

landets bibliotek samtidigt som de är till försäljning. Detta motsätter sig Sveriges 

författareförbund som här företräder sina medlemmars intressen. “Om det nu är så att 

biblioteken vill ha mer men samtidigt betala mindre, då är det ett stort problem för oss 

författare och översättare” (Kulturnytt 2013) säger Ardelius. Ur hans synvinkel är det 

avgörande att samtalen mellan SKL, biblioteken, förlagen och distributörerna resulterar 

i en modell som är möjlig att finansiera med tillfredställande ersättning till 

upphovsmännen (Kulturnytt 2013). Ardeluis säger vidare att “vi kommer inte att få 

någon statlig biblioteksersättning för böcker som vi ger ut i digital form. Det beror på 

att en e-bok i upphovsrättslig mening räknas som en tjänst och därmed har andra 

förutsättningar än en tryckt bok” (Kulturnytt 2013). Detta betyder att författarna och 
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översättarnas ersättning för e-böckerna regleras i avtal med förlagen. De i sin tur tar 

sedan betalt av biblioteken. Ardelius säger också att ”biblioteken är våra bästa vänner på 

många sätt, men när det gäller detta är det en ren ersättningsfråga. Vi har inte råd att 

sälja ut oss för billigt” (Kulturnytt 2013). Det måste finnas en kommersiell marknad för 

e-boken som de kan försörja sig på och vidare säger han att “Vi bör ha råd att arbeta. 

Utan våra verk skulle det inte finnas några bibliotek över huvud taget” (Kulturnytt 

2013). Ardelius avslutar med att säga att “ordet är fritt men inte gratis. Det är 

författarförbundets paroll, som i allra högsta grad gäller just e-boksfrågan” (Kulturnytt 

2013). 

 

8.4 Kungliga biblioteket  

 

Kungliga biblioteket (KB) är en statlig myndighet och Sveriges nationalbibliotek. KB 

ansvarar för samordning av bibliotekssektorn. Uppdraget innebär att samordna, fördela 

bidrag och samla in statistik. Gunnel Stjernvall (2015) skriver i rapporten att 

folkbiblioteken i Sverige har lånat ut e-böcker sedan början av 2000-talet. Utlån av e-

böcker under 2013 på svenska folkbibliotek uppgick till 1,5 miljoner (av 67 miljoner lån 

totalt), detta innebär en stor ökning med 42 procent från året innan. E-boksutlåning i 

Sverige har vuxit under de senaste åren. Det blev en riktig höjning vid e-

boksutgivningen när boken Jag är Zlatan kom ut (Stjernvall 2015, s. 5). Regeringen har 

gett KB i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via 

den nationella katalogen LIBRIS. I detta uppdrag ingår att se till att upphovsrättsligt fri 

e-litteratur ska finnas tillgänglig genom LIBRIS för förmedling via de svenska 

biblioteken. Testbibliotek har varit folkbiblioteken i Göteborg, Malmö, Mjölby, 

Norrköping, Stockholm och Umeå. Det testmaterial som KB har använt har varit e-

böcker från Litteraturbanken, Stockholms universitetsbibliotek och KB. En processkarta 

skapats för att visa ett e-boksflöde från distributör, via LIBRIS samt ut till biblioteken. 

Under projekttiden med denna försöksverksamhet har KB träffat Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) kontinuerligt. SKL har under 2014 arbetat fram en 

överenskommelse med förlaget Natur & Kultur. Överenskommelsen innebär att förlaget 

erbjuder e-böcker till folkbiblioteken utan karens och en varierad prislista. KB och SKL 

har arbetat samtidigt och parallellt med e-boksfrågan under tiden för 

försöksverksamheten (Stjernvall 2015, s. 7). KB påpekar i en sammanfattning av 

projektet att KB har kompetens och möjlighet att utveckla samt fungera som ett na-

tionellt nav när det gäller e-boksutlån på biblioteken (Stjernvall 2015, s.11). 

  

Kungliga biblioteket (2013) har även utfört förstudien Sammanhållet nationellt system 

för distribution av e-böcker till bibliotek. Studien gjordes i ett led i KB:s uppdrag att ha 

en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling 

inom detsamma. Syftet med undersökningen var att ”utreda tekniska utvecklingsinsatser 

med nationell bäring som KB kan utföra för att underlätta folkbibliotekens 

tillgängliggörande av e-böcker” (Kungliga biblioteket 2013, s. 6). Den här förstudiens 

tillkomst är alltså tätt kopplad till frågan om utlåning av e-böcker vid folkbiblioteken. 

Vi har fokuserat på den del av förstudien där man tar upp e-boksdebatten som är 

kopplad till ersättningsmodeller för utlån av e-böcker. Argumenten mot den gamla Elib-

modellen är att biblioteken inte har kontroll över sitt eget utbud, att förlagen när som 

helst kan dra tillbaka en e-bok från utlåning. Det blir även svårt för biblioteken att 

budgetera för e-boksutlåningens kostnader då en avgift betalas per utlån som i förhand 

är svårt för biblioteken att uppskatta. Vilket har lett till att vissa bibliotek blivit tvungna 
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att införa begränsningar för deras utlån av e-böcker. Studien tar även upp problematiken 

med den karenstid som vissa förlag satt på sina nyutgivna titlar (Kungliga biblioteket 

2013, s.16). Studien visar även på fördelarna med modellen för biblioteken. En fördel 

med modellen är att biblioteken kostnadseffektivt kan möta användarnas förfrågan. 

Dessutom är priset per e-boksutlån lågt om man jämför med kostnaden för inköp och 

hantering av fysiska exemplar. När den gamla Elib-modellen lanserades kostade ett e-

boksutlån 20 kronor medan ett fysiskt lån beräknades till 38 kronor. Vad siffran 

inkluderar skiljer sig dock då ett fysiskt lån skall betala för kostnader för till exempel 

bibliotekslokaler och löner medan e-bokslånen endast täcker själva 

innehållsförmedlingen. På ett sätt kan man säga att e-boken är dyr att låna ut men 

samtidigt kan det, särskilt vad gäller populära e-titlar med höga cirkulationstal under 

kort tid, finnas en poäng i att försöka uppskatta vad motsvarande cirkulation under 

samma tidsintervall hade kostat om man hade tillgodosett efterfrågan endast med 

tryckta böcker (Kungliga biblioteket 2013, s. 17). Studien tar även upp förlagens syn på 

Elib-modellen. Förlagen anser att modellen gör det svårt för den kommersiella e-

boksmarknaden att ta fart, och motiverar införda karenstider med att man inte vill vänja 

läsarna vid att e-böcker finns tillgängliga gratis via folkbiblioteken. Förhållandet mellan 

e-boksutlåning och e-boksförsäljning ger argumentet stöd, särskilt då senare års stora 

försäljningsökningar har utgått från låga nivåer. KB frågar sig dock om 

biblioteksutlåningen är det enda skälet till den kommersiella e-boksmarknadens relativa 

litenhet? (Kungliga biblioteket 2013, s. 17). 

 

Med förstudien vill man även undersöka hur marknaden för e-boksdistribution kommer 

att förändras i framtiden. Enligt KB förefaller det sannolikt att dagens situation med 

Elib som enda distributör av e-böcker till bibliotek i större, närmast nationell, skala inte 

kommer att kvarstå särskilt länge till. KB nämner i studien inga namn men det finns en 

eventuell distributör som kan tänkas få en ny roll i sammanhanget. Dock är KB osäker 

på i vilken takt som förändringen kommer att ske då nämnda distributör å ena sidan har 

den tekniska plattformen för distributionen färdigutvecklad men saknar avtal med såväl 

rättighetshavare som bibliotek (Kungliga biblioteket 2013, s. 18). KB tror att när 

ytterligare en distributör med en eller flera underliggande affärsmodeller gör entré kan 

detta leda till ett landskap där bibliotekens e-boksutbud under en tid kommer att varierar 

i olika kommuner. Ett annat framtidsscenario är enligt KB att en eller flera ytterligare 

aktörer gör entré på marknaden, vilket leder till en situation där biblioteken har en 

uppsjö av erbjudanden att ta ställning till. De olika erbjudandena kan komma att variera 

i termer av erbjudet material, ersättningsmodeller samt teknisk lösning för integration i 

bibliotekets egen katalog, om sådan möjlighet överhuvudtaget erbjuds (Kungliga 

biblioteket 2013, s. 19).  

 

8.5 Kulturutskottet 
  
Kulturutskottet är ett utskott i Sveriges riksdag. Kulturutskottet bereder ärenden om 

bland annat allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning och 

ungdomsverksamhet med mera. Kulturutskottet tar i sin fördjupningsstudie En bok är 

en bok är en bok (2013) upp debatten om e-böcker. I debatten sägs det ibland att en bok 

är en bok är en bok, oavsett format. Vilket är sant så till vida att innehållet nästan alltid 

är exakt samma. E-böcker försöker även ofta efterlikna trycka böcker då de visas upp på 

skärmen som uppställda bokryggar eller omslag i en bokhylla (Kulturutskottet 2013, s. 

9). En viktig del av Kulturutskottets (2013) fördjupningsstudie är de intervjuer som de 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsutskott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkbildning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungdomsverksamhet
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inför studien genomfört med Författarförbundet, Svensk biblioteksförening, 

Förläggareföreningen, Sveriges kommuner och landsting, Kulturdepartementet, 

Kulturrådet och Kungliga biblioteket. En fråga som ställdes i intervjuerna var hur dessa 

olika institutioner såg på e-boksläsningen och för vilka grupper som e-boken kan tänkas 

vara särskilt viktig. Nedan presenteras de olika parternas svar:  

 

Författarförbundet anser att e-boken kan vara ett bra sätt att introducera läsning för nya 

grupper och därmed också som en del i det läsfrämjande arbetet och kopplar även e-

boken till allas rätt att ha tillgång till litteratur (Kulturutskottet 2013 s. 32). Svensk 

biblioteksförening tycker liksom Författareförbundet att e-böcker kan introducera 

läsning för läsovana personer genom att de med hjälp av en surfplatta kan börja läsa e-

böcker. E-boken kan också verka som ett hjälpmedel för biblioteken gentemot sina 

prioriterade grupper exempelvis barn och unga personer med någon form av 

funktionsnedsättning (Kulturutskottet 2013, s. 32 f). Förläggareföreningen tror att det 

kommer att dröja innan e-boken får ett stort genomslag. De tror att när läsplattan finns i 

var mans hand så kommer utvecklingen och genomslaget för e-böcker att ta fart på 

riktigt. Liksom Författareförbundet så anser dem att e-böcker kommer att vara särskilt 

viktiga för barn och unga samt för personer med funktionsnedsättning (Kulturutskottet 

2013, s. 33). Kulturdepartementet anser att e-böcker är en viktig fråga som berör många 

olika ärenden som är aktuella för departementet, såsom biblioteksersättningen, 

momsfrågan, bibliotekslagen och Litteraturutredningen (Kulturutskottet 2013 s. 33). 

SKL anser också att e-böcker är viktiga för det läsfrämjande arbetet, som verktyg för att 

fler personer skall hitta till läsning och att fler skall läsa oftare, på andra sätt och vid 

andra tillfällen. De tycker också att e-böcker är viktiga för bibliotekens uppdrag att 

verka för förbättrad kunskap om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och deltagande i kulturlivet (Kulturutskottet 2013, s. 33). 

Kulturrådet menar att det finns fler grupper än det vanliga svaret ”tonårskillar” som e-

boken kan vara viktigt för, exempelvis äldre. De menar att det finns stor potential med 

att kunna sprida litteratur elektroniskt. Kulturrådet menar att om man satsar på att 

tillgängliggöra e-böcker kan många olika grupper få användning av det (Kulturutskottet 

2013, s. 33). KB resonerar likt de andra svarande utifrån bibliotekens uppdrag och ser 

många möjliga användargrupper. Ur ett tillgänglighetsperspektiv har e-böcker fördelar 

för att nå till många grupper. Kanske kan e-böcker också vara en fördel i det 

läsfrämjande arbetet riktat mot unga pojkar (Kulturutskottet 2013, s. 33). 

 

När man i media de senaste åren läst om den så kallade e-boksfrågan så syftar man på 

att förlagen och folkbiblioteken misslyckats med att komma överens om hur biblioteken 

skall tillgängliggöra e-böcker och hur avtalen när det kommer till ersättning skall se ut 

(Kulturutskottet 2013, s. 41). Än så länge dominerar den så kallade Elib-modellen för 

folkbibliotekens utlåning av e-böcker men detta är inte alla nöjda med. Fler modeller 

har därför varit uppe för diskussion men parterna har hittills inte kunnat enas 

(Kulturutskottet 2013, s. 49). En fråga som därför ställdes till intervjupersonerna från de 

olika institutionerna av Kulturutskottet (2013) inför studien var en fråga om ersättning 

för folkbibliotekens utlåning av e-böcker. Parternas åsikter sammanfattas nedan: 

 

Enligt både Förläggareföreningen, KB och Biblioteksföreningen så kommer det inte 

vara självklart för biblioteken att i framtiden kunna erbjuda e-böcker. Eftersom förlagen 

i dagsläget inte måste sälja sina e-böcker till biblioteken om parterna inte kan lyckas 

enas, vilket kan bli svårt då e-böcker är en viktig fråga för både bibliotek och förlag. De 
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båda sidorna har sina argument och förlagen menar på att de inte kan producera och 

sälja en vara som de inte får betalt för och biblioteken pekar på att de inte kan utföra sitt 

uppdrag om de inte kan erbjuda e-böcker och själva styra över sitt utbud. I intervjuerna 

kommer flera förslag fram om alternativa sätt att förse allmänheten med e-böcker. Ett 

förslag som kom upp var att Kulturrådet skulle kunna ges i uppdrag att verka för en 

ökad produktion av e-böcker. Ett annat förslag var att rättighetsinnehavaren kan 

uppmuntras till att tillgängliggöra material digitalt via biblioteken. Bland intervjuerna 

kom ytterligare ett förslag fram nämligen att KB kan få ansvar för att arbeta för 

samordning och standardisering och för att göra det lätt att hitta och hämta e-böcker. 

Några av intervjupersonerna tar upp att e-boksdiskussionen ofta handlar om ekonomi, 

en diskussion som Författarförbundet vill vända till att handla om e-boken som bärare 

av litteratur och varför detta är viktigt. 

 

Förläggareföreningen håller inte med utan hävdar att när allt kommer omkring så 

handlar det faktiskt om ekonomi, att förlagen inte kan ha en produktion som går med 

förlust. Både Författarförbundet och Biblioteksföreningen efterfrågar en 

biblioteksersättning även för e-böcker, alltså att författaren får en ersättning både vid 

inköp och vid utlån. En lösning som Förläggareföreningen inte håller med om, däremot 

anser de att författarna bör kompenseras för minskade inkomster i samband med en 

eventuell övergång från utlåning av tryckta till digitala medier (Kulturutskottet 2013, s. 

50). 

  

8.6 Förläggareföreningens Branschstatistik om e-böcker 
 

Svenska förläggareföreningen ger varje år ut en rapport som publiceras i juni eller juli 

månad och samlar statistik från det föregående årets försäljning och utgivning. När det 

gäller e-böcker har Förläggareföreningen samlat statistik från både SOM, Nordicom och 

Mediebarometern samt den egna organisationen för att redogöra om situationen på 

marknaden. Statistik från Förläggareföreningen visar att beståndet av svenska e-böcker 

fylls på i en stabil takt. Under 2014 minskade visserligen utgivningen av ny 

skönlitteratur och fackböcker, men samtidigt ökade istället utgivningen av e-böcker 

inom barn- och ungdomslitteratur. Diagrammet nedan visar antal nya e-böcker. 

(Svenska förläggareföreningen 2014b). 

Den svenska marknaden för e-böcker växer inte alls lika snabbt som den i England och 

USA. Marknaden växer inte heller lika snabbt som tidigare prognoser förutsåg. Förutom 

den e-boksutgivning som kommer från medlemmar i Förläggareföreningen, finns idag 
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en betydande utgivning hos utgivare utanför den traditionella kretsen av förläggare. 

Totalt i maj 2015 fanns det runt 15 000 svenska e-böcker tillgängliga hos 

nätbokhandeln. Motsvarande siffra 2014 var 11 000 titlar. Distributionen av e-böcker 

har två huvudflöden. Dels genom utlån på folkbiblioteken och dels genom försäljning, 

främst via nätbokhandeln. Abonnemangsmodeller som i en del andra länder har varit 

drivande för tillväxten, har hittills tagit relativt liten plats på den svenska marknaden. 

Biblioteken har därför länge stått för större delen av förlagens e-boksintäkter. Det 

sammanlagda antalet e-boklån på biblioteken var år 2014 över 1.6 miljoner. Kostnaden 

för biblioteken var drygt 30 miljoner kronor (Svenska förläggareföreningen 2014b).  

 

 

Diagrammet nedan visar antal e-boklån på de svenska folkbiblioteken 

 

(Svenska Förläggareföreningens Branschstatistik 2014b).  

Svenska förläggareföreningen har samlat omfattande statistik gällande e-böcker för 

både bokhandel och folkbibliotek. Diagrammet ovan bygger på data hämtade från olika 

källor, bland annat KB, som inte är helt jämförbara. Uppgifterna för 2013 - 2014 är 

hämtade från KB:s rapporter. Enligt KB är siffran för 2014 förmodligen en 

underskattning, vilket man anser beror på bortfall i inrapporteringen (Svenska 

förläggareföreningen 2014a). 

 

 

8.7 Nordicom och SOM institutet 
 

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter vid Göteborgs universitet för Medie- och 

kommunikationsområdet. Man tar fram statistik och verksamheten bygger på kontakter 

med forskare, medieföretag, myndigheter, organisationer och bibliotek. 

  

Antal läsare en genomsnittlig dag 2010- 2014 i åldersgruppen 9-79 år, anges i procent. 

 

  2010  2011  2012  2013  2014   

Tryckt bok  33  33 31 30  32   

Ljudbok  3   3  3  3  4   

E-bok  0 0,5  1  1  1   

Bok i något format  36  36  34  34  36   
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Sifforna summerar inte beroende på avrundningar. Resultaten för 2014 visar ingen 

ökning från tidigare år i den dagliga e-boksläsningen. Det är endast en procent av de 

intervjuade som har läst e-bok en genomsnittlig dag. När det gäller de tryckta böckerna 

så visar siffrorna från mediebarometern däremot en minskning under 2012 och 2013 

(Facht 2012, 2014). Statistik arbetar man också med på SOM. Det är en förkortning som 

står för Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet har en inriktning på 

undersöknings- och seminarieverksamhet. SOM drivs av Institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation (JMK) samt den statsvetenskapliga institutionen samtliga 

vid Göteborgs universitet. Från dessa institutioner kommer den huvudsakliga 

finansieringen och flertalet forskare som arbetar i SOM- institutets verksamhet. Här 

visar en tabell från SOM- Institutets mätningar även upp statistik på den mer sporadiska 

e-boksläsningen. Man ser en tydlig ökning för 2014.  

 

 

Läsning av e-böcker i åldersgruppen 16-86 år i procent. 

 

 2012 2013 2014 

Minst en gång i veckan 2,4 2,3 10,6 

Minst en gång i månaden 3,8 4,2 8,2 

Någon gång det senaste året 8,6 10,6 18,4 

 

Mätningen visar att e-boksläsningen ökar i alla grupper. Både för skönlitteratur och 

facklitteratur redovisar SOM- institutet en ökad e-boksläsning mellan 2013 och 2014 

(Svenska förläggareföreningen 2014a). 

 
8.8 Elib  
 

Björn Waller (2015) beskriver i en rapport för Elib hur all utlåning fram till 2014 

skedde via Elib med en fastprismodell av accesslåntyp. Modellen innebar att bibliotek 

fick fri tillång till alla tillgängliga titlar och betalade ett enhetspris på 20 kronor per lån. 

Modellen upplevdes dock som oflexibel av både biblioteken och förlagen, biblioteken 

kände att de inte hade kontroll över sitt egna utbud medan förlagen var oroliga för att 

utlåningen skulle störa deras försäljning av e-böcker på den kommersiella marknaden. 

Det infördes därför en karenstid på nyutgivna böcker som blev tillgängliga på 

biblioteken efter först 1-4 månader efter att de släppts på den kommersiella marknaden 

(Waller 2015, s. 13). Efter flera års diskussion introducerades år 2014 en ny modell som 

innehöll de förbättringar som krävts från både bibliotek och förlag: 

 

 Flexibla priser, förlagen kunde nu sätta högre pris på nyare titlar och äldre titlar 

kunde istället bli något billigare. I gengäld togs karenstiden för nya e-böcker 

bort och biblioteken kunde själva välja vilka nya titlar som var värda att ta in till 

ett högre pris. 

 Biblioteken fick kontroll över sitt utbud eftersom de själva kunde välja vilka 

titlar man ville ta in och när man ville ta in dem. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinion
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 Utöver accessmodellen infördes också stycklicensprissättning parallellt, så 

förlagen kunde välja vilken/vilka modeller de ville publicera sina e-böcker i, och 

biblioteken kunde välja under vilken/vilka modeller de ville ta in e-böckerna. 

 Bättre webblösningar för biblioteken. Biblioteken fick nu bättre möjlighet att 

bygga flexibla och moderna webblösningar för e-boksutlåning, antingen via 

färdiga sidor från Elib eller genom att integrera utlåning i sin egen 

webbplattform (Waller 2015, s. 13). 

 

Avsnitten om Nordicom och SOM-institutet innehåller faktauppgifter och diagram. 

Dessa avsnitt kommer inte att analyseras. De utgör här enbart bakgrundsinformation till 

diskussionen om e-böcker. 

 

 
9. ANALYS 
 

I detta avsnitt kommer de texter som beskriv i resultatdelen att analyseras. Vi har valt att 

göra en kvalitativ textanalys (Esaiasson 2009, s. 237) av de texter vi har läst. Bucklands 

(1991) teori om information och tillgänglighet utgör grund för denna textanalys. Av 

Bucklands sex identifierade barriärer som alla utgör hinder för tillgängligheten av 

information och informationskällor, i det här fallet e-böcker, har vi valt ut tre som 

kommer att utgöra grunden för denna textanalys. De tre barriärer som Buckland tar upp 

som är relevanta och går att koppla ihop med vår undersökning är: tillgänglighet, 

kostnad för tillhandahållande och kostnad för användande. 

 

Tillgänglighet inom e-boksdebatten kan relateras till åsikter som handlar om vad som 

försvårar eller förhindrar tillgången av e-böcker. Åtkomsten till e-böcker kan vara 

plattformsberoende, ofta blir biblioteken beroende av en fristående leverantörs plattform 

för att få tillgång till e-böcker. Med accessmodellen som Elib erbjuder förlorar 

biblioteken kontrollen över sitt eget e-boksutbud då de inte själva kan bestämma vilka 

titlar som biblioteket vill tillhandahålla. En del biblioteksaktörer förespråkar därför en 

licensmodell där biblioteken själva kan välja vilka titlar som de vill köpa in. Nackdelen 

med licensmodellen blir att e-bokens förutsättningar då förändras och en e-bokstitel kan 

inte lånas ut till ett obegränsat antal personer samtidigt vilket anses vara den största 

fördelen med e-böcker. Tillgängligheten av e-böcker kan därför försvåras av de olika 

ersättningsmodellerna. Kostnad för tillhandahållande denna barriär vill vi koppla till 

förlag och författare som utgör motpart till biblioteken i fråga om kostnader för 

tillhandahållande. Förlag och författare anser att de inte kan producera och sälja en vara 

som de inte får betalt för och biblioteken anser att de inte kan fullfölja sitt uppdrag om 

de inte kan erbjuda e-böcker till sina användare och själva ha kontroll över sitt utbud. 

Kostnad för användande är den av Bucklands (1991) barriärer som starkast kan 

förknippas med e-boksdebatten. Den mest centrala frågan i debatten har varit den om 

ersättningsmodeller för utlån av e-böcker på bibliotek. Ersättningsmodeller påverkar 

bibliotekets kostnad för utlån av e-böcker, vilket har varit ett stort problem för många 

bibliotek de senaste åren. I och med e-bokens ökade popularitet har kostnaderna för e-

böcker skapat problematik för bibliotek vilket har lett till att flera bibliotek blivit 

tvungna att införa restriktioner för deras utlåning av e-böcker. Ibland har restriktioner 

införts för hela bibliotek eller för den enskilde låntagaren. Här kan en återkoppling till 
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första barriären tillgänglighet göras eftersom kostnaderna för e-böcker även kan 

begränsa dess åtkomst. 

 

Följande texter som tagits upp i resultatdelen och i detta avsnitt kommer att analyseras: 

Svenska förläggareföreningen (2012), Svensk biblioteksförening (2012), Sveriges 

författarförbund (2015), Kungliga biblioteket (2011, 2015), Kulturutskottet (2013) och 

Elib (Waller 2015).   

 
9.1 Tillgänglighet 
 

I sin rapport målar Svedjedal (2012) upp bilden av två motparter i e-boksdebatten. 

Dessa parter består dels av biblioteken som ser de förutsättningar som e-böcker har 

nämligen att snabbt kunna nå ut till många användare. Enligt författaren vill biblioteken 

därför se e-böcker fritt och tillgängligt. Som argument till sin åsikt anser biblioteken att 

de aldrig skulle kunna köpa in lika många exemplar av en nypublicerad titel som 

efterfrågas av deras låntagare. Biblioteken trycker även på det faktum att de behöver 

kunna tillgängliggöra e-böcker för att kunna fullfölja sitt uppdrag som är kopplat till 

bibliotekslagen. Den andra parten består av förlag och författare som befarar att 

bibliotekens utlån av e-böcker skall minska deras traditionella inkomster och bromsa e-

boksmarkanden då de anser att bibliotekens fria tillgängliggörande av e-böcker hindrar 

e-boksförsäljningen. Förlag och författare vill därför se att en skälig ersättning betalas 

av biblioteken för e-boksutlån. Vi kan även finna några mer neutrala åsikter i Svedjedals 

(2012) skildring som beskriver åsikter från dem som står mittemellan de två parterna i 

debatten. Dessa mellanläger vill se alternativa åtgärder som skulle begränsa 

tillgängligheten av e-böcker; utlån av bara ett exemplar av en e-bok per gång, 

begränsningar i utlåningstiden och flera modeller för ersättning åt producenterna. Vilka 

som utgör dessa mellanläger går dock inte att utröna av Svedjedals text.  

 

Söderlind och Elf (2014) anser att debatten om e-böcker har ändrats från att framförallt 

kretsa kring kostnader till att bli ett resonemang om urvalet. Författarna tar i sin text upp 

tillgänglighet i form av biblioteks utbud av e-böcker. Den problematik som de pekar ut 

är de färdiga paketlösningar av e-böcker som biblioteken prenumererar på som gör att 

biblioteken själva inte kan påverka urvalet. De beskriver ett skifte från att fokusera på 

bibliotekets samlingar till användaren och dennes behov. Sättet för biblioteken att 

tillgängliggöra och förvärva sitt utbud anser författarna redan nu är beroende av 

användarstyrning.  

 

I Kulturutskottets (2013) fördjupningsstudie kan vi ta del av åsikter i debatten från olika 

aktörer; Författarförbundet, Svensk biblioteksförening, Förläggareföreningen, SKL, 

Kulturdepartementet, Kulturrådet och KB. Vi kopplar dessa aktörers åsikter till att 

tillgängliggöra e-boken som medie. Ur fördjupningsstudien kan vi läsa att aktörer dels 

från bibliotek, dels från förlag/ författare till stor del har samma åsikter vad gäller att 

tillgängliggörandet av e-boken kan vara en del i det läsfrämjande arbetet. E-böcker ses 

som mer tillgänglig än den tryckta boken i många fall då e-boken kan verka som ett 

hjälpmedel för biblioteken att nå ut till sina prioriterade grupper. Prioriterade grupper 

beskrivs närmare som barn och unga med någon form av funktionsnedsättning. E-boken 

kan också introducera läsning för läsovana personer eller personer/ grupper som inte 

intresserar sig för läsning, här hänvisar några av aktörerna till unga pojkar. Då e-böcker 

kan läsas på läs- eller surfplattor kan biblioteken även nå ut till personer som inte kan ta 
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sig till det fysiska biblioteket för att låna en bok, funktionsnedsatta eller personer som 

geografiskt sett har svårare att ta sig till ett bibliotek. SKL är en aktör som vi särkilt kan 

se trycker på det faktum att bibliotekens tillgängliggörande av e-böcker är viktigt i det 

läsfrämjande arbetet, som ett verktyg för att fler personer skall hitta till läsning och att 

fler skall läsa oftare. SKL hänvisar även till bibliotekens uppdrag att verka för förbättrad 

kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

deltagande i kulturlivet.  

 

KB (2013) argumenterar i sin förstudie mot den gamla Elib-modellen och pekar på 

nackdelen att vissa bibliotek blivit tvungna att införa begränsningar för deras utlån av e-

böcker. Studien tar även upp problematiken för biblioteken att inte ha kontroll över sitt 

e-boksutbud då förlag plötsligt har dragit tillbaka titlar eller infört karenstid på vissa av 

sina nyutgivna e-böcker.  

 

Som Waller (2015) skriver i rapporten för Elib så införde många förlag en karenstid på 

sina nyutgivna böcker eftersom de var oroliga att biblioteksutlåningen skulle störa deras 

försäljning. Karenstiden innebar att vissa nyutgivna e-böcker blev tillgängliga på 

biblioteken först efter 1-4 månader efter att de släppts på den kommersiella marknaden. 

Tillgängligheten för e-böcker försvårades som en följd av karenstiden. Vidare beskriver 

Waller att den nya Elib-modellen som infördes 2014 tog hänsyn till problemet med 

karenstid som därför hade tagits bort. Biblioteken får istället betala något mer för de 

nyutgivna böckerna samtidigt som priset för vissa äldre titlar sänkts. Den nya modellen 

ska även ge biblioteken mer kontroll över sitt egna utbud eftersom de nu kan välja vilka 

titlar de vill ta in och när de vill ta in dem. En sista förbättring av Elib-modellen som 

kan kopplas till Bucklands (1991) barriär tillgänglighet är att biblioteken nu får 

möjlighet att bygga flexibla och moderna webblösningar för e-boksutlån, antingen via 

färdiga lösningar från Elib eller genom att integrera utlåning i sin egen webbplattform.  

 

9.2 Kostnad för tillhandahållande 
 

Svedjedal (2012) ställer frågan i sin text hur en marknad för e-böcker över huvudtaget 

kan fungera om biblioteken har en bred gratisutlåning av e-böcker? En 

problemformulering som verkar vara central för förlag och författare i e-boksdebatten. 

Producenterna av e-böcker befarar att bibliotekens e-boksutlån skall minska deras 

traditionella inkomster. Förlag och författare vill se en skälig ersättning för den e-

boksutlåning som sker på biblioteken.  

 

 

Någon som håller med i denna problemformulering är Gunnar Ardelius, 

förbundsordförande i Sveriges författarförbund, som bland annat uttalade sig i e-

boksfrågan i samband med en intervju i Sveriges radio. Ardelius pekar på problemet 

med SKL:s utgångspunkt att alla e-böcker skall vara tillgängliga för utlåning på landets 

bibliotek samtidigt som de är till försäljning. Ardelius och Sveriges författareförbund 

motsätter sig SKL:s förslag.  De menar på att det blir ett stort problem för författare och 

översättare om biblioteken vill ha mer samtidigt som de vill betala mindre. Ur hans 

synvinkel är det avgörande att samtalen mellan SKL, biblioteken, förlagen och 

distributörerna resulterar i en modell som är möjlig att finansiera med tillfredställande 

ersättning till upphovsmännen. Slutligen så menar Ardelius att det måste finnas en 

kommersiell marknad för e-boken som författare kan försörja sig på och motsätter sig 
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parollen “fritt och tillgängligt för alla”. Han menar istället att “fritt men inte gratis” 

borde vara slagorden i debatten. 

   

Waller (2015) tar i sin text upp hur Elib-modellen upplevdes som oflexibel av både 

biblioteken och förlagen. Därför introducerades år 2014 en ny Elib-modell som innehöll 

de förbättringar som krävts från både biblioteks- och förlagshåll. De förändringar som 

kan kopplas till Bucklands (1991) barriär kostnad för användaren är att modellen 

innebar mer flexibla priser. Förlagen nu kan sätta högre priser på sina nyare titlar och de 

äldre titlarna kan istället bli något billigare. Förlagen kan även, i och med en ny 

stycklicensprissättning parallellt med accessmodellen, välja vilken/vilka modeller som 

de vill publicera sina e-böcker i. 

 

KB:s (2013) studie tar upp förlagens syn på Elib-modellen vilken är att modellen gör 

det svårt för den kommersiella e-boksmarknaden att ta fart. Förlagen motiverar de 

karenstider som infördes med att dem inte ville att läsarna skulle vänja sig vid att e-

böcker fanns tillgängliga gratis via folkbiblioteken. Förhållandet mellan e-boksutlåning 

och e-boksförsäljning ger argumentet stöd, särskilt då senare års stora 

försäljningsökningar har utgått från låga nivåer. KB frågar sig dock om 

biblioteksutlåningen är det enda skälet till den kommersiella e-boksmarknadens relativa 

litenhet? 

 

9.3 Kostnad för användaren  
 

De två mest väsentliga ersättningsmodellerna för e-boksdebatten beskriver Svedjedal 

(2012) i sin rapport. Elib-modellen, som är en accessmodell, som innan den 

omvandlades innebar att biblioteken betalade 20 kronor per utlånad e-bok och 

obegränsad utlåning av varje titel. Modellen fick i sin ursprungliga form kritik för att 

biblioteken själva inte hade någon kontroll över sitt utbud och gjorde det svårt för 

biblioteken att förutse kostnaderna för e-böcker. Licensmodellen som dominerar i bland 

annat USA fungerar på så sätt att biblioteken köper licensen till ett eller flera exemplar 

av en e-bokstitel som sedan kan lånas ut på samma sätt som en tryckt bok. Denna 

modell får ofta kritik eftersom den tar bort e-bokens största fördel som är att den kan nå 

ut till många på samma gång. Svedjedal (2012) beskriver att om biblioteken inte 

tidigare hade sett problemet med Elib-modellen så fick många upp ögonen för 

problemet i och med att boken Jag är Zlatan blev en stor succé som e-biblioteksbok år 

2011 och kostnaderna för e-boksutlåningen på många bibliotek skenade iväg. En 

lösning på problem som många bibliotek införde var begränsningar för utlån, antingen 

för hela biblioteket eller den enskilde låntagaren.  

 

Kulturutskottets (2013) studie beskriver flera aktörers inslag i debatten om 

ersättningsmodeller för e-boksutlån. Även här ser man tydligt att det är främst bibliotek 

och förlag tillsammans med författare som står mot varandra i debatten. Båda sidorna 

har sina argument och förlagen menar på att de inte kan producera och sälja en vara som 

de inte får betalt för och biblioteken pekar på att de inte kan utföra sitt uppdrag om de 

inte kan erbjuda e-böcker och själva styra över sitt bestånd.  

 

Några av aktörerna i Kulturutskottets (2013) studie beskriver hur e-boksdebatten ofta 

handlar om ekonomi, en diskurs som Författarförbundet istället vill vända till att handla 

om e-boken som bärare av litteratur och varför detta är viktigt. Förläggareföreningen 
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håller inte med om detta påstående utan hävdar att när allt kommer omkring så handlar 

det faktiskt om ekonomi, att förlagen inte kan ha en produktion som går med förlust. 

Både Författarförbundet och Biblioteksföreningen kommer med ett förlag på hur man 

skulle kunna lösa problemet med ersättning. De efterfrågar en biblioteksersättning även 

för e-böcker, alltså att författaren får en ersättning både vid inköp och vid utlån. En 

lösning som Förläggareföreningen inte håller med om, däremot anser de att författarna 

bör kompenseras för minskade inkomster i samband med en eventuell övergång från 

utlåning av tryckta till digitala medier. 

 

KB (2013) ger i sin förstudie argument mot den gamla Elib-modellen, ett av 

argumenten är att det är svårt för biblioteken att budgetera för e-boksulåningen då det är 

svårt att i förhand uppskatta kostnaderna som e-böckerna kommer att utgöra. KB ger 

även sina argument för Elib-modellen vilka är att biblioteken kostnadseffektivt kan 

möta användarnas förfrågan. De anser även att priset per e-boksutlån är lågt om man 

jämför med priset för ett fysiskt utlån, dock så skall ett fysiskt lån även täcka kostnader 

för exempelvis bibliotekets lokaler och personalens löner. E-boksutlånens kostnad 

täcker endast själva innehållsförmedlingen. KB anser därför att e-boken på ett vis är dyr 

men samtidigt kan det, särskilt i fallet med populära e-bokstitlar med höga 

cirkulationstal under kort tid, finnas en poäng i att försöka uppskatta vad motsvarande 

cirkulation under samma tidsintervall hade kostat om man hade tillgodosett efterfrågan 

med endast fysiska böcker.  

 

10. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt följer en diskussion om huruvida uppsatsens syfte och frågeställningar har 

besvarats. Slutsatser och analys av utgången av undersökningen återfinns i detta avsnitt. 

Resultaten förklaras utifrån materialet och metoden som valts. Här beskrivs även vad 

resultaten betyder och vilka konsekvenser de får. Diskussionen delas in i två delar som 

motsvaras av de två frågeställningar som tas upp under problemformulering i början av 

uppsatsen. Därefter följer en kortfattad utvärdering av analysverktyg samt tankar om 

förslag på fortsatt forskning. 

 

10.1 Vilka ersättningsmodeller framförs i texten? 
 

Den huvudsakliga avsikten med vår uppsats har varit att ta reda på hur debatten kring 

ersättningsmodeller för e-boksutlån har sett ut de senaste åren. Ersättningsmodellerna 

för bibliotekens e-böcker har olika för- och nackdelar. Vi har i uppsatsen fokuserat på 

de olika modellerna för att administrera och finansiera e- boksutlåningen. Den gamla 

Elib-modellen som är en accessmodell kan man säga representerar filosofin att 

låntagarna själva ska få välja mellan allt som ges ut, den andra modellen som är en 

licensmodell liknar den förvärvspolicy som ligger bakom bibliotekens inköp av tryckt 

litteratur. Det finns praktiska omständigheter omkring e-böcker och tillgänglighet som 

talar för Elib-modellen. Däremot så talar finansiella orsaker för att det som biblioteken 

erbjuder ska vara utvalt av bibliotekarier. I debatten om ersättningsmodeller har det 

uppstått två motsidor mellan förlagen och biblioteken. Biblioteken har inte varit nöjda 

med Elib-modellen och vill se en mer flexibel utlåning av e-böcker medan förlagen 

förespråkar licensmodellen som tvärtom skulle göra utlåningen mer begränsad. Frågan 

om ersättningsmodellerna är svår att finna ett svar till och vi själva anser oss inte kunna 
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bidra med några konkreta lösningar då frågan är alltför komplicerad. Vi anser att en av 

de största fördelarna med e-böcker, förutom att de är lättillgängliga, är att de med 

accessmodellen kan lånas ut till många på samma gång. Ett förslag till lösning på 

ersättningsfrågan som vi hittat i våra efterforskningar är ett förslag framställt av 

Författareförbundet tillsammans med Biblioteksföreningen. Förslaget är att införa en 

biblioteksersättning även för e-böcker vilket skulle betyda att författaren får en 

ersättning både vid inköp och vid utlån (Kulturutskottet 2013, s. 50). Vi anser att 

förslaget verkar vara rimligt och att det är en bra idé att likställa fysiska böcker och e-

böcker. Dessa är i dagsläget, ur ett upphovsrättsligt perspektiv, två skilda saker. 

Nackdelen med förslaget tror vi kan vara att det eventuellt hade medfört att biblioteken 

blivit tvungna till att likställa fysiska böcker och e-böcker även när det kommer till 

utlåning, precis så som licensmodellen fungerar. Då hade biblioteken endast kunnat låna 

ut lika många exemplar av en e-bokstitel som de köpt in till beståndet likt de 

förutsättningar som gäller för tryckta böcker. Användarna kommer då att få stå i kö till 

de nya och populära titlarna vilket gör att en av de största fördelarna med e-böcker går 

förlorade. Dock så är det licensmodellen (i USA kallad OverDrive) som dominerar i 

USA och den amerikanska e-boksmarkanden är ju betydligt större än e-boksmarknaden 

i Sverige så man kan enligt oss inte förkasta denna modell helt. 

 

10.2 Vilka parter står mot varandra i debatten? 
  
Vi har redogjort för några av de olika parterna i e-boksdebatten i uppsatsen. Vi anser att 

båda sidorna i diskussionen har rätt i sina åsikter, förlagen som anser att de inte kan 

producera och sälja en vara som de inte får betalt för och biblioteken som anser att de 

inte kan utföra sitt uppdrag om de inte kan erbjuda e-böcker till sina användare och 

själva ha kontroll över sitt bestånd (Kulturutskottet 2013, s. 50). Med våra 

efterforskningar fick vi först fram att diskussionerna om ersättningsmodellerna 

strandade utan någon framgång i maj 2012 (Svensk biblioteksförening 2012). Dock så 

visar en ny rapport av Waller (2015) att en ny modell från Elib togs fram våren 2014 

som innehöll de förbättringar som både förlagen och biblioteken krävt (Waller 2015, s. 

13). Det som Waller (2015) anser har förbättrats i och med den nya modellen är bland 

annat att utbudet av e-böcker har ökat kraftigt, att prissättningen blivit mer flexibel och 

att biblioteken har fått större kontroll över sitt utbud. Vi har dock inte hittat några 

ytterligare uppgifter eller diskussioner kring den nya ersättningsmodellen i våra 

eftersökningar som kan bekräfta eller dementera Wallers åsikter. Vi fortsätter 

diskussionen genom att lyfta åsikter från Författarförbundet och Förläggareföreningen 

som utgör en motpart till biblioteken när det gäller bibliotekens kostnader för e-böcker. 

Det är således författarnas inställning att e-böcker på bibliotek måste finansieras med en 

tillfredsställande ersättning till upphovsmännen. Vi håller helt med om att författare och 

översättare inte kan arbeta gratis. Sveriges författarförbund och Svenska 

förläggareföreningen företräder sina medlemmars intressen och detta gör dem till en 

motpart till SKL, Svensk biblioteksförening och KB. Ett annorlunda inslag i e-

boksdebatten är kampanjen Säg hej till din nya bibliotekarie från Svensk 

biblioteksförening (2012) som nämns ovan. Här ställer Svensk biblioteksförening stora 

krav på förlagen. Vi anser att de olika parterna i debatten måste ta hänsyn till att 

författare ska få en möjlighet att tjäna pengar på den kommersiella marknaden samtidigt 

som e-böckerna borde finns att tillgå på biblioteken. Biblioteken vill ha mer samtidigt 

som de vill betala mindre för e-böckerna och detta vill inte Författareförbundet gå med 
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på säger Gunnar Ardelius i en radiointervju med Kulturnytt (2013). 

Förläggareföreningen som företräder förlagsbranschen, har också ekonomiska anspråk 

på att deras förlagsverksamhet ska vara lönsam. 

  

10.3 Diskussion kring analysmodell 
 

Modellen för analys har fungerat väl och har gett ett tillfredsställande resultat. 

Textanalysen är enkel och användbar eftersom den kan anpassas beroende vilken typ av 

text som ska analyseras. Vi använde den teoretiska grunden med Bucklands (1991) 

barriärer för att strukturera och analysera litteraturen i uppsatsen. Att anknyta till teorin i 

uppsatsen på detta sätt gjorde det enkelt att urskilja olika perspektiv i texten. Av de sex 

barriärer som Buckland presenterar om tillgänglighet valde vi ut de tre som var mest 

lämpade för vår undersökning. De tre vi valde att analysera var tillgänglighet, kostnad 

för tillhandahållande och kostnad för användande. 

 

 
10.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

Som förslag på fortsatt forskning anser vi att det finns mycket mer att undersöka när det 

gäller e-böcker. Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka e-boksdebatten när det 

gäller skolbibliotek och universitetsbibliotek. Här är det intressant att undersöka 

huruvida läroböcker och kurslitteratur kommer att finnas enbart som e-böcker i 

framtiden eller om den tryckta boken består. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning 

är att utvärdera hur den nya Elib-modellen har tagits emot på de svenska folkbiblioteken 

och av förlagen. Kommer parterna att kunna enas i e-boksfrågan? 
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SAMMANFATTNING  
 

Debatten om e-boksutlåning på folkbibliotek har varit högst aktuell under de senaste 

åren. Bakgrunden till problemet är att både folkbiblioteken och förlagen har varit 

missnöjda med den rådande ersättningsmodellen från Elib. Elib-modellen som 

lanserades år 2002 är en accessmodell som innebär att biblioteken får betala ett fastpris 

på cirka 20 kronor per e-boksutlån. Biblioteken fick i och med modellen tillgång till ett 

brett sortiment av e-böcker men samtidigt kunde de inte på förhand förutse de kostnader 

som e-böckerna skulle komma att utgöra i deras budget och inte heller kontrollera sitt 

bestånd av e-böcker. Förlagen har varit missnöjda med att e-boksutlåningen har bromsat 

en framväxt av den kommersiella marknaden för e-böcker. Debatten tog fart på riktigt år 

2011 då boken Jag är Zlatan publicerades och blev väldigt populär på biblioteken. Det 

uppstod långa köer till de tryckta exemplaren av boken vilket gjorde att många låntagare 

fick upp ögonen för e-boksutlåningen. Följden blev att kostnaden för e-boksutlåningen 

för många bibliotek blev så hög att de var tvungna att införa begränsningar i sin e-

boksutlåning. Vissa bibliotek införde en totalsiffra för hela biblioteket medan andra 

satte en begränsning för den enskilde låntagaren. 

I vår undersökning har vi granskat vetenskapliga texter, rapporter och utredningar som 

berör e-boksdebatten på svenska folkbibliotek skrivna åren 2012-2015. Texterna är 

bland annat skrivna av aktörer från Svensk biblioteksföreningen, Svenska 

förläggareföreningen, Sveriges författarförbund, Kulturutskottet och Kungliga 

biblioteket. Vi har utfört en kvalitativ textanalys av texterna utifrån tre av Michael K. 

Bucklands (1991) sex barriärer om tillgänglighet av information; tillgänglighet, kostnad 

för tillhandahållande och kostnad för användaren. Vi använde oss av denna metod för 

att undersöka dels vilka parter som stått mot varandra i debatten om 

ersättningsmodellen för e-boksutlåning samt vilka idéer och åsikter som går att urskilja i 

samma debatt. 

Resultatet av undersökningen visar att det främst har varit biblioteken och förlagen som 

stått mot varandra i e-boksdebatten och att ingen av parterna har varit nöjda med den 

rådande Elib-modellen. Biblioteken argumenterar för att få mer kontroll över sitt egna 

bestånd samtidigt som de vill kunna låna ut e-böcker till sina användare utan att behöva 

införa restriktioner av utlåningen. Förlagen anser att gratis och fri e-boksutlåning vid 

biblioteken bromsar utvecklingen av den kommersiella e-boksmarkanden samt att de 

inte kan tillgängliggöra e-böcker för biblioteken om de inte får en rimlig ersättning för 

utlåningen. Det är många olika biblioteks-, förlag- och författaraktörer som enligt vår 

undersökning varit delaktiga i debatten och även om åsikterna har varit många så har 

svaren på problemet varit få. Det enda rimliga förslag på en lösning av problemet som 

eventuellt skulle kunna göra båda parter nöjda kommer från Författareförbundet 

tillsammans med Biblioteksföreningen. Förslaget är att införa biblioteksersättning även 

för e-böcker, en ersättning som i dag endast gäller för tryckta böcker. Resultatet visar 

även att en ny Elib-modell introducerades år 2014 som hade omarbetats efter de 

förbättringar som krävts från både biblioteks- och förlagshåll. Modellen ger bland annat 

biblioteken mer kontroll över sitt bestånd och mer flexibla prissättningar för förlagen. 

Slutsatserna av vår undersökning är att det är många olika aktörer som är inblandade i 

debatten. Svensk biblioteksförening, Kungliga biblioteket, Svenska 

förläggareföreningen, Sveriges författarförbund och Kulturutskottet är några av dem 

som varit mest delaktiga i diskussionen. Debatten har främst handlat om kostnaden för 

e-boksutlåningen som berör både biblioteken och förlagen. Statistiken vi tagit del av 

visar att förlagens farhågor besannats då e-boksmarknaden inte alls växer lika snabbt i 



 

 

 

35 

Sverige som den gör i till exempel USA och England, samtidigt som utlåningen av e-

böcker på de svenska biblioteken har ökat kraftigt de senaste åren. En ny Elib-modell 

har utformats med hopp om att göra båda parter i debatten nöjda, dock så har vi i och 

med undersökningen inte hittat någon ytterligare information om hur modellen tagits 

emot av förlag och bibliotek. 

E-boksdebatten är både aktuellt och intressant att fördjupa sig i men det bör poängteras 

att all information i denna undersökning är färskvara som ständigt förändras. 
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