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Sammanfattning 

Denna utvärdering syftar till att ta reda på vad folkbibliotekarierna i Umeåregionen har för 

åsikter om e-boken, om e-bokavtalet med Elib, vad dessa två fenomen har fått för betydelse 

för biblioteksarbetet, samt hur man skulle kunna förbättra det rådande avtalet mellan 

biblioteken och Elib. I den meningen är det även en formativ utvärdering som vill ge förslag 

på förbättrande åtgärder. 

Jag har i undersökningen valt att intervjua fem bibliotekarier inom Umeåregionen om deras 

syn på e-böcker generellt, e-bokavtalet med Elib, alternativa e-boklösningar samt deras syn på 

e-boken och e-bokavtalets betydelse för det dagliga biblioteksarbetet i nutid och i framtid. 

Därefter har jag i analysen använt mig av s.k. öppen kodning, hämtat från den 

samhällsvetenskapliga analysmetoden grounded theory, där jag brutit ner intervjudata i 

mindre beståndsdelar, begrepp som jag sedan använt för att analysera intervjumaterialet.  

Utvärderingen avslutas med några förslag på förbättringar av e-bokavtalet med Elib, 

exempelvis att bibliotekarierna måste få större kontroll på urvalsprocessen, och slutligen med 

några tankar kring vidare forskning inom ämnesområdet e-böcker.  
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1. Inledning 

Om man händelsevis följt med i debatterna och diskussionerna i Biblioteksföreningen i 

Sveriges medlemstidning Biblioteksbladet så har man kunnat urskilja e-boksfrågan som en 

mycket angelägen fråga för bibliotekarierna och för biblioteken. Det är emellertid inte bara en 

hjärtefråga för biblioteken, utan också för bokförlagen och för författarna, som ska tjäna 

pengar på e-boksutgivningen, samtidigt som biblioteken ska tillhandahålla dessa böcker till 

sina låntagare. Denna utvärdering avser därför att försöka ta reda på vad folkbibliotekarier, i 

och kring Umeå, anser om det nu rådande e-boksavtalet med Elib, en e-boksleverantör som 

ägs av de fyra största bokförlagen i Sverige: Bonniers, Norstedts, Piratförlaget samt Natur & 

Kultur, och även vad de anser generellt om e-boken, samt på vilket sätt som e-boken kan 

påverka bibliotekens sätt att arbeta i framtiden. 

Idén att skriva en utvärdering om e-böcker och mer specifikt om folkbibliotekens e-boksavtal 

med leverantören Elib fick jag en kväll i november då jag tittade på UR Play. Där fanns bl a 

ett inspelat samtal (”http://www.ur.se/Produkter/166063-UR-Samtiden-Bok-och-bibliotek-

2011-Vad-ar-en-bok”) från Bokmässan i Göteborg 2011 mellan författaren, historikern och 

debattören Rasmus Fleischer och Pelle Snickars, Kungliga bibliotekets dåvarande 

forskningschef. Som titeln på programmet antyder, som lyder ”Vad är en bok?”, så handlade 

samtalet om vad som ska betraktas som en bok och inte. Bl a avhandlades synen på e-boken 

som medium. Detta intressanta samtal fick mig att åter läsa de böcker av Rasmus Fleischer 

som ingått i vår kurslitteratur under utbildningen, d.v.s. Boken och Biblioteket (Fleischer, 

2011) där han bl a fokuserar på både möjligheter och svårigheter för framtidens bibliotek att 

hänga med i den allt snabbare tekniska utvecklingen i samhället. Exempelvis skriver han i 

Boken att: ”Själva ordet "bok" får en radikalt vidgad innebörd när det nu talas om e-bok, 

ljudbok och print-on-demand tre fenomen som hänger samman med utvecklingen av digital 

teknologi, men som ingalunda pekar i entydig riktning. Digitaliseringen är inget rätlinjigt 

framåtskridande från det materiella till det immateriella. Tvärtom möjliggör den digitala 

tekniken nya sätt att materialisera pappersböcker av till synes traditionellt slag” (Fleischer, 

2011, s 12). Om avtalet med Elib skriver han vidare: ”Fördelen är att ingen någonsin behöver 

ställa sig i kö. Nackdelen är att biblioteket ger upp kontrollen över både sina utgifter och 

urval”(Fleischer, 2011, s 27). Fleischer är i sina böcker Boken och Biblioteket stundtals 

mycket kritisk till både bibliotekens och förlagens vägval när det gäller e-boksfrågan, och jag 

får anledning att återkomma till den kritiken senare i utvärderingen. 
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1.1 Syfte, frågeställningar och utvärderingskriterier 

Syfte: Att försöka ta reda på vad folkbibliotekarier i Umeåregionen anser om e-boken 

generellt, och mer specifikt vad de anser om det nuvarande e-boksavtalet mellan biblioteken 

och Elib, samt att försöka komma med några förslag på förbättringar av avtalet. 

Frågeställningar: 

Vad tycker bibliotekarierna i Umeåregionen generellt om e-boken som medium, t ex jämfört 

med pappersboken? 

Vad tycker bibliotekarierna i Umeåregionen om det nuvarande e-boksavtalet med Elib, t ex 

jämfört med andra befintliga e-boksmodeller i Sverige och internationellt? 

Hur kommer e-boksavtalet att påverka biblioteken och bibliotekariernas roll i framtiden? 

På vilket/vilka sätt kan man förbättra det nuvarande e-boksavtalet med Elib? 

Utvärderingskriterier: 

Då mitt syfte är att undersöka vad bibliotekarier anser om e-boken och Elib samt på dess 

påverkan på det nuvarande och framtida biblioteksarbetet ska utvärderingskriterierna grundas 

i bibliotekarierna uppfattning av Elib och e-boken.  För att utvärdera och kunna komma fram 

till ett värdeomdöme om Elib, har jag i denna utvärdering utgått från bibliotekariernas syn på 

detta system. 
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2. Bakgrund och litteraturgenomgång 

2.1 E-boken 

Enligt Nationalencyklopedin definieras e-boken på följande vis: ”Elektronisk bok, digital 

motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning. En e-bok är en 

bok i elektronisk form som kan läsas på en vanlig dator, handdator, mobiltelefon eller 

specialanpassad e-bokläsare. Vanligen hämtas e-böcker, i form av datafiler, hem från webben 

till den egna utrustningen” (2013). 

I Kungliga bibliotekets e-boksutredning från 2011 (Kungliga biblioteket och Svensk 

biblioteksförening, 2011) återfinns följande definition av e-boken:  

”En e-bok definieras här som en textfil, som kan innehålla bilder och grafer, som gjorts om 

till ett publiceringsformat för att underlätta läsning på datorer och/eller läsplattor och 

smartphones. Funktionaliteter som en e-bok kan erbjuda är till exempel möjlighet att, bläddra, 

göra markeringar/understrykningar, lägga in bokmärken och skriva kommentarer. Dessa 

funktioner är beroende av vilka läsarprogram och läsplattor som används. En kommersiell e-

bok är ofta försedd med någon typ av kopieringsskydd som till exempel DRM”(”E-

boksutredningen”, 2011, s 6). 

Idén till e-boken uppkom redan på 1940-talet, när den amerikanske presidenten Roosevelts 

vetenskaplige rådgivare Vannevar Bush i en vetenskaplig artikel förespråkade en portabel 

apparat som kunde lagra böcker och andra dokument. Sent 1960-tal utvecklade Alan Keys 

idén om en dator inte större än en A4-sida som en förlängning av de tryckta medierna, men 

det som främst nämns som e-bokens födelse är Gutenbergs arkiv av elektronisk text som 

grundades i USA 1971 av Michael Hart. De första texterna som skrevs via en dator och 

lagrades i detta arkiv var den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 samt Bill of 

Rights, rättighetsförklaringen, från 1789. Sedan följde i rask takt hela den amerikanska 

konstitutionen, bibeln bok för bok, samt hela William Shakespears samlade verk och pjäser. 

Förutom Gutenbergs textarkiv startades även fler arkiv av samma slag, d.v.s. för elektronisk 

text, på 70-talet, bl a Oxford Text Archive i Storbritannien. Utvecklingen fortsatte på 80-talet 

i en ny tappning då CD-ROM-skivan uppfanns, som kunde lagra en hel bok och enkelt flytta 

den från en dator till en annan. Bl a lagrades många s.k. referensverk på detta vis, t ex Oxford 

English Dictionary, den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s Book of Facts, samt olika 

bibelstudieguider (E-books in libraries, 2011, s XXII). 
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På 1980-talet började universitetspress i USA engagera sig för elektronisk publicering delvis 

beroende på en rädsla för den att den vetenskapliga tidskriftens framtid var hotad. På 90-talet 

ökade antalet elektroniskt publicerade referensverk men även andelen förströelselitteratur av 

olika slag dramatiskt. Det var också under detta decennium som s.k. aggregatorer uppkom, 

som köpte rättigheterna till en mängd elektroniska titlar och samlade dem alla på en webbsida 

eller databas där kunder kunde erhålla dessa skrifter om de köpte licenser. NetLibrary, 

Questia och Ebrary var och är fortfarande exempel på sådana aggregatorer.  

Vid millennieskiftet så började både bokförlag och bibliotek ta den elektroniska publiceringen 

på allvar, och elektroniskt faktamaterial började alltmer spridas inom utbildningsväsendet, 

inom rättsväsendet och inom sjukvården. Universitet runt om i världen grundade samlingar av 

vetenskapliga rapporter och avhandlingar i elektronisk form, och det blev alltmer vanligt att 

även vetenskapliga tidskrifter gavs ut i elektronisk form.  

På 2000-talet tog utvecklingen av e-bokläsare ny fart. Innan 1998, då Rocket e-book och 

Cybook började säljas, var elektroniskt material i stor sett något man endast kunde läsa i en 

stationär eller en bärbar dator, s.k. laptop. I mitten av 00-talet lanserades e-boksläsare som 

använde sig av e-bläck, elektroniskt bläck, både för att förlänga batteritiden och för att öka 

skärpan i skärmtexten. Parallellt med utvecklingen av e-bokläsare eller läsplattor så har olika 

format för den elektroniska texten finslipats, och idag finns en uppsjö olika format (t.ex. som 

nämndes inledningsvis DAISY och Textview, men även Word-dokument och MP3-filer för 

ljudböcker) även om de vanligaste för tillfället är Adobe PDF (Portable Document Format) 

och EPUB. (Electronic PUBlication). De flesta moderna e-boksläsare är kompatibla med fler 

än ett format. De senaste åren har det blivit allt vanligare att folk läser sina e-böcker på sina 

smartphones och surfplattor, såsom t ex Iphone och Ipad.  

Som en naturlig följd av teknikutvecklingen och den ökande försäljningen av e-böcker för 

kommersiellt bruk har även antalet gratis e-böcker ökat markant de senaste 10 åren. En annan 

tydlig tendens är att allt fler e-böcker skapas elektroniskt och är inte som tidigare 

digitaliserade versioner av tryckta böcker (E-books in libraries, 2011, s XXIV). 

Vid en internetsökning på tidigare utvärderingar om bibliotekariers åsikter om e-böcker så 

fann jag att Bibliotekshögskolan i Borås genomfört en omfattande enkätundersökning online 

bland bibliotekarier i hela Sverige för ett par år sedan (2012). I den undersökningen framkom 

tydligt att bibliotekarierna generellt anser att e-bokleverantören Elib numera har en alldeles 
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för stark ställning på e-bokmarknaden, vilket är en anledning att studera Elib och andra e-

bokleverantörer lite närmare i mitt nästa delkapitel. 

2.2 Elib och andra e-bokleverantörer 

Elib grundades 2002 av förlagen Natur och kultur, Piratförlaget samt nätbokhandeln Adlibris. 

Enligt Johan Svedjedal i förläggarföreningens rapport Biblioteken och bokmarknaden från 

2011 var det tack vare att detta företag startades som e-boksdistributionen tog verklig fart i 

Sverige (Svedjedal, 2012, s 37). Elib erbjuder både tjänsten att konvertera textfiler till EPUB-

formatet samt distribution av e-böcker till bibliotek och privatpersoner. Svedjedal skriver 

vidare att eftersom Bibliotekstjänst var långsamma i starten när det gäller e-böcker fick Elib 

snabbt en dominerande ställning på e-boksmarknaden. Redan från starten sattes priset för 

biblioteken att betala för varje utlånad e-bok till 20 kr, och detta var p.g.a. att Stockholms 

stadsbibliotek räknat ut att hanteringen av en pappersbok kostade ca 38 kr per utlån och då 

ansåg man att en rimlig kostnad för e-boksutlån borde vara ungefär hälften av motsvarande 

kostnad för pappersboken. Hösten 2003 lånade Elib ut ungefär 4500 volymer e-böcker varje 

månad, 2007 lånade man ut 85000 e-böcker under hela året. Samtidigt sålde Elib endast 2000 

böcker 2003 och 4200 böcker 2007, så tyngdpunkten i förtagets verksamhet blev ganska tidigt 

distributionen till folkbiblioteken runt om i Sverige (Svedjedal, 2012, s 37).  

Kostnaden på 18 till 20 kr har legat konstant hela tiden sedan samarbetet mellan biblioteken 

och Elib startades och detta fungerade relativt smärtfritt ända fram till boken Jag är Zlatan av 

David Lagerkrans (och Zlatan Ibrahimovic) gavs ut som e-bok 2011, då kostnaderna för 

biblioteken sköt i höjden p.g.a. den drastiska ökningen av antalet e-boklån. I Malmö lånades 

e-boken t ex 1000 ggr på en månad medan pappersboken endast lånades ut 70 ggr. Det 

innebar alltså Malmö stadsbibliotek under en månad tvingades betala 20000 kr för endast en 

bok till Elib för att de distribuerat titeln, vilket var en avsevärd andel av bibliotekets 

mediabudget.  Samtidigt var antalet titlar bland Elibs e-boksutbud begränsat. Våren 2009 

uppgick de till 1771 titlar och hösten 2011 till 3700 titlar på svenska. 2012 började en del 

förlag, bl a Piratförlaget, Norstedts och Bonniers, införa karens, d.v.s. vänta med utlåningen 

några månader efter att e-boken givits ut, i syfte att försöka sälja böckerna istället för att satsa 

på bibliotekens utlåning för att tjäna pengar till sin verksamhet (Svedjedal, 2012, s 37).  

Under 2012 startades därför en diskussion mellan bokförlagen och biblioteken för att reda ut 

betalningsmodellen med 18 till 20 kr per utlån som funnits sedan 2003. Det man kom fram till 

var att det fanns fyra huvudsakliga modeller att förhålla sig till: Först och främst den 
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dominerande Elib-modellen, som innebär att Elib fortsätter distribuera e-böcker till 

folkbiblioteken, och att förlagen samtidigt kan välja vilka titlar som de vill erbjuda 

biblioteken och inte. Biblioteken köper endast lånerättigheterna inte e-böckerna, till skillnad 

från fallet med pappersböcker, där biblioteken köper titlarna och därmed också rätten att låna 

ut böckerna fritt. Utlåningen av e-böckerna är emellertid obegränsad men kommer även i det 

nya förslaget ligga på en viss fast summa (som alltså under 10 år legat på ca 20 kr) 

(Svedjedal, 2012, s 38). 

Den, i ett internationellt perspektiv, största modellen för e-boklån är den s.k. Overdrive-

modellen, som används främst i Tyskland, England och USA. Den innebär att biblioteken 

köper licenser för varje enskild e-bok och lånar ut dem på samma sätt som man gör med 

pappersböcker, d v s en åt gången i ett begränsat antal för varje bibliotek. I USA så innebär 

denna modell att biblioteken även är ålagda att betala en viss summa till förlagen per 

innevånare i bibliotekets närhet och i England så har inte låntagarna möjlighet att låna e-

böckerna via internet, utan måste komma till biblioteken för att på plats utföra e-bokslånet.  

Backlist-modellen är ett tredje alternativ som innebär att biblioteken erbjuder sig att 

digitalisera förlagens s.k. backlist, d.v.s. en lista bestående av förlagets äldre böcker (till 

skillnad från förlagets nyutgivna böcker som ibland kallas frontlist), och som tack för det får 

låna ut dem gratis som e-böcker (Svedjedal, 2012, s 38). 

Den fjärde modellen liknar den modell som råder på universitetsbiblioteken, d.v.s. att även 

folkbiblioteken skulle kunna prenumerera på ett förlags e-boksutgivning och får full tillgång 

till denna efter att ha betalat ett pris som styrs av antalet låntagare på biblioteket. "Förläggarna 

förespråkade en licensmodell liknande Overdrive (i Sverige kallad ”biblioteksmodellen”), 

medan bibliotekarierna föredrog den fjärde modellen. Skiljelinjen gick alltså mellan 

begränsad och obegränsad utlåning. Samtalen kring ersättningsmodellerna strandade i maj 

2012” (Svedjedal, 2012, s 38). 

Inga Lundén och Mikael Petrén vid Stockholms stadsbibliotek skrev 29/10 i Dagens Nyheter 

(Lundén, I och Petrén, M, 2013) att de tecknat ett nytt avtal med en ny affärsmodell mellan 

Stockholms stadsbibliotek och förlaget Ordfront samt e-boksdistributören Publit. Avtalet, som 

de menar är unikt även i ett internationellt perspektiv innebär att folkbiblioteken i Stockholms 

stad får fri tillgång till hela Ordfronts katalog av e-böcker, på samma gång som de ges ut av 

förlaget. Priset är till skillnad från Elibs modell differentierat mellan nya och äldre böcker. 

Nyare böcker kostar mer, äldre mindre. Publit har även grundat Atingo, som är en öppen 
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plattform för utlåning av e-böcker till bibliotek, tillsammans med Axiell som levererar 

infrastrukturmaterial till olika bibliotek runt om i landet. 

Regeringens kulturproposition Lära för livet (2013) innehåller en bedömning av det rådande 

läget gällande e-boksdistributionen mellan förlag och folkbibliotek i Sverige: ”För närvarande 

är företaget Elib i princip helt dominerande vad gäller att tillhandahålla elektronisk litteratur 

till de svenska folkbiblioteken, t.ex. e-böcker och strömmade ljudböcker. Det har skett genom 

ett eget system för utlån som gjort det enkelt för bibliotek att låna ut e-böcker och e-

ljudböcker genom att länka från sina egna webbplatser till sidor som drivs av Elib” (Läsa för 

livet - Regeringens kulturproposition, 2013, s 38). Propositionen förordar även att Kungliga 

biblioteket (KB) får till uppgift att göra det möjligt för externa distributörer att göra e-böcker 

tillgängliga via den nationella bibliotekskatalogen Libris. För detta arbete bör KB få 2 

miljoner kr extra i anslaget enligt propositionen (Läsa för livet - Regeringens 

kulturproposition, 2013, s 38). 

Kulturpropositionen förordar vidare att SKL, Sveriges kommuner och landsting, går in som 

avtalspart för folkbibliotekens räkning gentemot e-böckernas rättighetshavare, d.v.s. förlagen 

och författarna (Läsa för livet - Regeringens kulturproposition, 2013, s 39). SKL ser enligt 

propositionen stora problem med det nuvarande systemet, d.v.s. det gamla Elib-systemet, 

eftersom den leder till stora kostnader samt små möjligheter för de kommunala biblioteken att 

påverka villkoren. I sin tur leder detta, menar SKL, till problem i ett demokrati- och 

tillgänglighetshänseende. 

Diskussionen om hur man på bästa sätt ska kunna tillgodose både låntagarnas, bibliotekens 

och förlagens behov när det gäller e-böcker, förs inte bara i Sverige. Därför har IFLA, 

International Federation of Library Associations and Institutions, formulerat ett antal principer 

som bör gälla bibliotek och e-boksutlåning över hela världen:  

“1. A library must have the right to license and/or purchase any commercially available 

eBook without embargo. 

2. A library must have access to eBooks under reasonable terms and conditions and at a fair 

price. 

3. eBook licensing/purchase options must respect copyright limitations and exceptions 

available to libraries and their users in national law, such as the right to: 



8 
 

a. Copy a portion of the work 

b. Reformat the work for preservation purposes if it is licensed and/or purchased for 

permanent access 

c. Provide a temporary copy of the work to another library in response to a user request 

d. Reformat a work to enable access for people with print disabilities 

e. By-pass a technological protection measure for the purpose of exercising any non-

infringing purpose. 

4. eBooks available to libraries should be platform neutral and developed with standards for 

accessibility 

5. Strategies must be in place to ensure the long term preservation of eBook titles by libraries. 

6. eBooks services must protect the privacy of library users.” 

(IFLA Principles for Library eLending | IFLA, 2013) 

Det är som sagt inte endast de svenska biblioteken om diskuterar nya lösningar för 

distribuering av e-böcker till biblioteken. Tove Leffler skriver t ex i en artikel i Bokens 

framtid ( 2013) (som lämpligt nog bara finns att låna som e-bok på Umeåregionens bibliotek) 

att ett stort förlag i USA, Penguin, helt plötsligt slutade att sälja e-böcker till biblioteken under 

2012 och under 2013 höjde förlaget Random House sina priser på e-litteratur till de 

amerikanska biblioteken med 300 %. Flera aktörer menar att dessa åtgärder tvingats fram 

eftersom Amazons Kindleplattor gör det möjligt att låna e-böcker direkt från Amazons webb, 

utan att behöva använda sig av bibliotekens webbsidor. De tak som självbiografin om Zlatan 

slog i när det gäller e-boksutlåning på de svenska biblioteken har även den amerikanska e-

boksutlåningen nått, och därför har Random House, som är det enda amerikanska förlag som 

erbjuder biblioteken i USA att låna ut och köpa alla förlagets titlar, även höjt avgifterna för 

Overdrive, den största amerikanska e-bokleverantören. Tittar man på våra nordiska 

grannländer, så har t ex tre stora danska förlag under 2013 enats i samråd med biblioteken om 

en ny betalmodell som går ut på att biblioteken betalar mindre för böckerna, ju fler de lånar 

ut. Prismodellen har dock mött hård kritik, enligt Leffler, p.g.a. små bibliotek aldrig kommer 

upp i de antal utlån som krävs för att pressa ner kostnaderna (Leffler, 2013, s 64-65). 
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3. Metod 

En definition av utvärdering som jag hämtat från Olle Karlssons bok Utvärdering – mer än 

metod lyder som följer: ”Utvärdering är en systematiskt utförd undersökning av värdet eller 

förtjänsterna hos ett givet föremål/aktivitet, som kan vara exempelvis ett åtgärdsprogram, ett 

projekt eller en produkt” (Karlsson, 1999, s 15). 

När det gäller så komplexa företeelser som modeller för e-boksutlån som berör både bibliotek, 

låntagare, men även förlagens verksamhet, så menar jag att det kan vara svårt att inrikta sig 

endast på kvantitativa kriterier för utvärderingen, utan menar istället att, precis som omnämns 

i ”Utvärdering – mer än en metod”, åsikterna skiljer sig åt beroende på vilka kulturella och 

politiska värderingar samt underliggande och intuitiva tolkningar av e-boksavtalets olika 

aspekter.  

Då denna studie syftar till att ta reda på vad folkbibliotekarier anser som e-boken/e-

boksavtalet valde jag att gör semi-strukturerade intervjuer med fyra personer från biblioteken 

i Umeåregionen. En femte intervjuperson hade också lovat att ställa upp, men p.g.a. tidsbrist 

från hennes sida så mejlade jag intervjufrågorna istället, vilka intervjupersonen sedan 

besvarade i den mån som var möjligt. Anledningen till att jag valt att göra semi-strukturerade 

intervjuer är dels att jag ville söka få till stånd en avslappnad intervju, som kunde föras mer 

som ett slags samtal, och dels ville jag ha möjligheten att ställa uppföljningsfrågor, och inte 

vara så låst vid att endast försöka få svar på vissa specifika frågor. Dessutom ville jag inte att 

intervjufrågorna skulle vara ledande, så i intervjumallen angavs de endast med ett eller ett par 

ord följt av ett frågetecken. Frågorna är dock utan tvekan präglade av de kritiska resonemang 

angående e-bokavtal och e-böcker som framkommer i Fleischers böcker Boken och 

Biblioteket (2013), som varit en stor inspirationskälla till hela utvärderingen.  Alan Bryman 

skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman & Nilsson, 2002, s 300) att ”i kvalitativa 

intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan intervjuen i en 

kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen”. Bryman beskriver även att den 

kvalitativa forskningen generellt betonar de utvalda intervjupersonernas egna perspektiv och 

åsikter. Tanken är att utvärderingen i någon mån ska vara formativ till sin karaktär, d.v.s. om 

möjligt leda till någon form av förbättring av folkbibliotekens e-boksavtal med Elib 

(Karlsson, 1999, s 33-34). Emellertid är det svårt att exakt veta vad det nya avtalet med Elib, 

som kommer att slutligen presenteras i slutet av mars 2014, kommer att medföra. Därför har 
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jag i min utvärdering utgått från det rådande avtalet, samt de alternativ som finns både i vår 

omvärld och som seglat upp som konkurrenter till Elib det senaste året. 

För att analysera datamaterialet, d.v.s. intervjuerna, så har jag använt mig av den, enligt Alan 

Bryman, vanligaste analysmetoden inom kvalitativt inriktad forskning, nämligen grounded 

theory, vilken i en definition lyder: ”teori som härletts från data som samlats in analyserats på 

ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns ett nära samband 

mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin”(Bryman & Nilsson, 2002, s 375). 

Grounded theory är ett mycket omfattande begrepp och en mycket omfattande metod, där 

man iterativt och rekursivt, d.v.s. upprepande och självrefererande, växlar mellan insamling 

av data och analysen av densamma. I denna utvärdering har jag inte använt mig av grounded 

theory enligt metodens alla spelregler utan istället valt att plocka delar ur den för att kunna 

analysera min datainsamling, d.v.s. främst mitt intervjumaterial. Jag har därför valt att 

använda mig av något som kallas öppen kodning, vilket är en ”process som går ut på att bryta 

ner, studera, jämföra och konceptualisera och kategorisera data”(Bryman & Nilsson, 2002, s 

377). Anledningen är att jag på ett enklare sätt skulle vilja organisera svaren i kategorier för 

att lättare kunna jämföra och analysera dem. Bryman skriver även om att det i nedbrytandet 

och kategoriserandet av begrepp och koder kan uppstå en s.k. teoretisk mättnad, som i ett 

avseende nåtts när forskaren funnit att det inte längre är fruktbart att bryta ner mer data för att 

samla dem i begrepp och kategorier (Bryman & Nilsson, 2002, s 376). I min utvärdering 

stannade jag på fem olika kategorier som jag sedan valde att använda i av analysen av 

intervjumaterialet. Att jag nöjde mig med fem kategorier eller begrepp kan sägas vara den 

teoretiska mättnad jag upplevde i kodningen av det insamlade datamaterialet. 

3.1 Urval  

Bryman skriver att det är vanligt med s.k. bekvämlighets- eller tillfällighetsurval (Bryman & 

Nilsson, 2002, s 313) när det gäller kvalitativa undersökningar och så blev också fallet den här 

gången. Ett par intervjupersoner blev jag tipsad om av bekanta, och de andra blev utvalda helt 

enkelt av den anledningen att de tackade ja, när jag gjorde ett mejlutskick till ett mer eller 

mindre slumpvist antal folkbibliotekarier i Umeå. Dock hoppades jag också få en viss 

fördelning vad gällde kön och storleken på arbetsplatsen, vilket jag tycker jag uppnådde i och 

med att två av fem intervjupersoner var män, tre var kvinnor samt två av fem var 

bibliotekarier som arbetade på mindre bibliotek utanför Umeå stad. 
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3.2 Intervjugenomförandet  

Med Steinar Kvales lista över krav på intervjuaren i bakhuvudet (Bryman & Nilsson, 2002, s 

306), så utformade jag en intervjuguide, där jag försökte ställa frågor som kunde besvara 

utvärderingens syfte och huvudsakliga frågeställningar. Vid själva intervjutillfällena uppsökte 

jag respondenternas respektive arbetsplatser, efter överenskommelse och eftersom det var den 

smidigaste lösningen för samtliga parter. Vid alla tillfällen hade vi tid att småprata innan 

själva intervjun, och som man utläsa från den bifogade frågemallen, så inledde jag varje 

intervju med ett antal uppvärmningsfrågor; vad deras namn var, hur länge de jobbat på 

arbetsplatsen och vad deras arbetsuppgifter bestod i (Bryman & Nilsson, 2002, s 305). För att 

spela in intervjuerna använde jag av min egen mobiltelefon och överförde sedan ljudfilerna 

från telefonen till min dator så fort jag kom hem. Fyra av fem intervjuer tog vardera mellan 43 

och 60 minuter att genomföra. En intervju utgör som sagt ett undantag eftersom jag inte 

kunde genomföra en muntlig intervju med respondenten, utan skickade istället 

intervjufrågorna per mejl som hon svarade på i mån av tid och möjlighet. 

3.3 Etik 

Enligt Rickard Ohlsson i boken Etiken och biblioteken (Ohlsson, 2007, s 19) så används det 

engelska ordet ”ethics” för att beskriva: 1. Ett generellt mönster eller ”sätt att leva”. 2. En 

uppsättning regler för uppförande eller ”moralkoder” 3. Undersökning/forskning om sätt att 

leva eller uppföranderegler. 

När det handlar om denna utvärdering så har jag valt att använda mig av etiska principer som 

gäller för svensk forskning generellt och som omnämns av Allan Bryman i 

Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman & Nilsson, 2002, s 440): 1. Informationskravet: 

Med andra ord har jag informerat respondenterna i förväg vad syftet med undersökningen är, 

och att deras bidrag att ställa upp på en intervju är högst frivilligt. 2. Samtyckeskravet: 

Deltagarna i intervjuerna har när som helst kunnat dra sig ur undersökningen, även efter 

intervjun var genomförd. 3. Konfidentialitetskravet: Jag har anonymiserat respondenterna 

genom att inte exakt nämna var de jobbar och inte heller använda deras riktiga namn. Deras 

personuppgifter har endast lagrats på min egen dator. 4. Nyttjandekravet: Jag kommer endast 

att använda mig av dessa intervjuer i utvärderingen, och dessutom har jag lovat att skicka en 

kopia av deras respektive intervjusammanfattning (d.v.s. det jag kommer använda mig av i 

uppsatsen) innan jag lämnar in den slutgiltiga utvärderingen för opponering och examination. 
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Ett etiskt dilemma i uppsatsen är att den femte intervjun inte kunde genomföras muntligt, som 

jag hoppats, utan endast via e-post. Därför måste den intervjun särbehandlas, dels eftersom 

jag inte kunde ställa följdfrågor som kunnat ge svar på oklara resonemang och dels eftersom 

respondenten inte svarat på alla frågor, så att jag kunnat jämföra alla hennes svar med de 

andra respondenternas svar och använda dem som grund för min analys och mina slutsatser. 
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4. Resultat av intervjuerna 

Anna 

Första intervjun höll jag med en bibliotekarie i Umeå som arbetar som tekniskt ansvarig för e-

böcker och e-resurser samt som webmaster på sitt bibliotek, och jag kallar henne för Anna. 

Anna tycker inledningsvis att e-boken i jämförelse med pappersboken har fördelen av en ny 

och rolig teknik, men att den inte ersätter pappersboken i något hänseende och att man borde 

utnyttja tekniken ännu bättre i framställandet av nya e-böcker. Hon anser vidare att hon 

föredrar att läsa e-böcker på surfplattan (t ex Ipad) istället för på läsplattan (t ex Kindle och 

Letto) eftersom texten blir ”så blurrig” på läsplattan. Dessutom kan man använda den till 

mycket annat än att bara läsa samt läsa på den när det är mörkt. Nackdelen med surfplattan är 

dock att den är svår att använda utomhus i solljus p.g.a. att ljuset reflekteras i skärmen. Hon 

skulle önska att alla böcker fanns tillgängliga som e-böcker, men konstaterar att det i varje fall 

”har blivit ofantligt mycket bättre de sista åren”. 

När jag sedan går in på huvudtemat, d.v.s. vad hon anser om e-boksavtalet med Elib, så tycker 

hon dels att hon inte har så många egna åsikter men att det enligt henne är ett konstigt avtal, 

som debatterats flitigt de sista 10 åren. Hon menar att det kanske fungerade för 10 år sedan, 

beroende på att antalet utlån av e-böcker var färre då, men att det inte är anpassat biblioteken 

till biblioteken i dagsläget. Hon hänvisar till att det är ett nytt avtal med Elib på gång och att 

det är svårt att bedöma hur det kommer att se ut. Fördelen gentemot t ex Overdrive-systemet 

(som används i USA och i England), där varje e-bok utgör en enskild licens som köps in 

ungefär som en enskild pappersbok och lånas ut en och en, menar hon är att man åtminstone 

inte låtsas som om e-boken är en fysisk bok, utan behandlar den som den datafil som den är, 

vilket innebär att den kan lånas av hur många som helst samtidigt. ”Fördelen med eLib-

modellen nu är att e-böckerna alltid är tillgängliga, de är aldrig utlånade.” 

När det gäller kostnaden, d.v.s. vad biblioteken måste betala till Elib för att få låna ut deras e-

böcker, är hon inte lika nöjd: ”Alla titlar kostar lika mycket, oavsett om det är en kort novell 

eller en ny bok, och det är vansinnigt. Vissa förlag har satt i system att ge ut alla noveller i en 

novellsamling som enskilda noveller och ta betalt för varje novell istället för att ta betalt för 

en hel novellsamling. Det är väldigt svårt att kontrollera kostnaderna.” Vidare berättar hon att 

Umeå valt att sätta ett tak för hur många e-böcker en enskild låntagare får låna varje månad, 

för att klara av kostnaden för e-bokshanteringen. Alternativet enligt henne var att låta 
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låntagarna låna så mycket de ville under ett kvartal, men när de lånat ett visst antal skulle en 

spärr sättas in för att sätta stopp för lånen. Det tyckte inte bibliotekarierna i Umeåregionen var 

ett rättvist system, så därför sattes taken till max fyra e-boklån per månad. ”För en del som 

verkligen upplever att e-böcker är något av ett lyft kan denna begränsning till fyra lån per 

månad vara en besvikelse. Men de allra flesta tycker att det räcker. Hur många läser t ex mer 

än fyra böcker per månad?” En ekonomisk vinst med e-böcker som hon lyfter fram för små 

bibliotek är att de kan erbjuda ett mycket större utbud, om deras låntagare inte endast är 

hänvisade till deras samlingar av fysiska böcker, utan även har tillgång till e-böcker via deras 

webbsidor.  

När det gäller Elibs urval av böcker så tycker Anna att det är ”förkastligt” att de utan 

förvarning har kunnat ta bort en populär titel från utbudet. Hon tycker vidare att det utbudet är 

något enkelriktat, att det rör sig mest om populär skönlitteratur. ”När det gäller lite smalare 

facklitteratur så görs det ju överhuvudtaget inte som e-böcker. När man söker på facksidan så 

är ju utbudet hyfsat dåligt. Förlagen har ju inte i någon större utsträckning börjat publicera sin 

backlist, utan det är ju mest nyutgivet.”. Hon har f ö inga problem med e-boksformatet EPUB 

som används vid utlån av e-böcker från Elib. 

När hon jämför Elib med Atingo, Publits e-boksleverantörssystem, som seglat upp som en 

konkurrent till Elib det sista året, så säger hon att det är svårt att uttala sig om Atingo innan 

biblioteken i Umeå har hunnit testa den modellen. Något de f ö planerar att göra i början av 

2014. Fördelen som hon ser med Atingo är att dess prismodell kommer att vara mer 

differentierad och att biblioteken kommer att ha större möjligheter att välja titlar, än vad som 

är fallet med Elib. ”Man har ju menat att med Atingos modell så kommer det att bli lättare att 

styra upp kostnader men det får vi väl se. Om de populära titlarna kommer att bli väldigt dyra 

så får vi väl se om det blir lång kö på motsvarande pappersböcker innan vi väljer att erbjuda 

dem som e-böcker också.” 

Hon har ingen åsikt när det gäller en prenumerationsmodell, som ger biblioteken tillgång till 

ett förlags hela utbud, och i gengäld betalar en viss summa per år som är beroende på hur 

många låntagarna är på ett visst bibliotek. Det är en modell som används inom många 

universitetsbibliotek i Sverige. ”Det är inget som vi har tagit ställning till och inget som jag 

funderat på, eftersom det inte funnits något förslag att ta ställning till”. 

När det gäller Elibs låsning till programmet Adobe Digital Editions, ett program alla låntagare 

måste ladda ner och registrera sig på för att kunna låna e-böcker via folkbibliotekens 
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webbsidor, menar hon att det är ” otroligt trist, idealet vore ju att leverantören haft en egen 

löning på detta.” Men hon säger även: ”Det man nu funderar på inom Elib, för att slippa 

Adobe Digital Editions, är att gå över från nedladdningsbara e-böcker till strömmande e-

böcker. På samma sätt som ljudböcker.” Nackdelen är dock att alla läsplattor inte kan kopplas 

upp mot internet, något de måste kunna göra för att strömmande media ska kunna användas. 

När det gäller integritetsaspekten av att använda sig en kommersiell och multinationell 

produkt som Adobe Digital Editions, så hänvisar hon till Elib, som menar att det avtal som 

biblioteken tecknar med varenda låntagare, räcker för att kunna förbise Adobes krav på att 

man ska vara minst 13 år för att registrera sig på deras produkter. Sedan säger hon sig inte 

förstå kritiken att Adobe använder sig av låntagarnas låne- och läsuppgifter, i 

marknadsföringssyfte. ”Kan inte förstå hur de skulle kunna suga tillbaka den informationen 

från låntagarna.” Att inte Linux-användarna kan använda sig av Adobe Digital Editions, och 

därmed inte får chansen att kunna låna e-böcker från biblioteken gillar inte ANNA, men 

menar samtidigt att det inte är något som bibliotekarierna kan påverka. ”Alternativet är ju att 

säga att vi inte kan erbjuda några e-böcker.” 

Anna vill inte i intervjun uttala sig om vad man skulle kunna förbättra i avtalet med Elib, 

eftersom ett nytt avtal är så nära förestående. ”Diskussionen ligger litegrann på is. Det finns ju 

de som jobbar med dessa frågor, t ex SKL och Svensk biblioteksförening.” Hon säger även att 

man ska teckna nationella avtal, men att frågan som sagt inte går att besvara så enkelt för 

tillfället. Det hade varit lättare för ett år sedan, eller nästa år, då det nya avtalet börjat gälla. 

Som svar på frågan hur e-boksavtalet påverkat bibliotekens och bibliotekens sätt att jobba, så 

menar hon att bibliotekarierna i Umeå inte behövt börja jobba på ett speciellt nytt sätt. ”Det är 

en så liten del av budgeten och dessutom så engagerar vi oss inte alls i utbudet av e-böcker, så 

vi i Umeåregionen behöver inte avsätta resurser för att gallra i Elibs utbud. Det är ett val vi 

gjort.  Det kräver en del teknisk support, men det har inte med avtalet att göra.” När det nya 

avtalet med Elib börjat gälla tror hon dock att det kommer krävas mer aktiva val, och att man 

utformar en ny inköpspolicy i Umeåregionen.  

Anna tror inte heller att biblioteken kommer att se så annorlunda ut i framtiden. 

Huvudbiblioteken kommer även fortsättningsvis att innehålla både fysiska böcker, tidningar 

och annan media, men däremot tror hon att en del filialbibliotek kommer att bli helt digitala. 

Hon avslutar intervjun med orden: ”Grunden att ett bibliotek är fyllt med böcker kommer inte 



16 
 

att förändras, tror jag. Yrket har ju förändrats även om man inte tänker på det när man är mitt i 

det. Och det gör vi ju hela tiden, använder oss av nya tekniker t ex.” 

Martin 

Andra intervjun höll jag med en bibliotekarie utanför Umeå som främst arbetar med 

lässtimulans bland skolbarn i mellanstadieåldern, men även med administration, 

marknadsföring och arrangemang på sitt bibliotek. 

Martin inleder intervjun med att säga att han inte läser e-böcker överhuvudtaget, men att han 

gärna läser tidningar och artiklar på nätet via sin mobiltelefon. På hans bibliotek var de tidigt 

ute med att låna ut läsplattor, som han tycker är bättre än surfplattor att läsa på, bl a eftersom 

man inte behöver ladda upp dem lika ofta. 

När vi kommer till frågan om kostnaden för Elib, så tycker Martin att den utgör ett problem. 

”Sitter med en samarbetsgrupp för Umeåregionen och vi har haft jättesvårt att förutse 

kostnadsökningarna.” Han nämner även taket på max fyra lån per låntagare och månad, precis 

som Anna gjorde, men menar samtidigt att det bara är en marginell skillnad som biblioteken 

kan påverka. ”Säg att t ex väldigt många börjat tycka att det är fantastiskt smidigt att kunna 

låna e-böcker. För vår del i Umeåregionen så skulle en dubblering innebära en skillnad på en 

halv miljon, från en har till en miljon kr, ungefär. Vi skulle inte ha någon kontroll på hur det 

skenar i det nuvarande avtalet. Det går ju inte att jämföra med t ex en fysisk bok som man 

köper och inte behöver betala för varje utlån man gör.”. Sedan anser han att det är märkligt att 

e-böckerna inte kostar mindre än vad de gör, med tanke på all lagerkostnad, frakt och 

distributionskostnad som förlagen slipper, i jämförelse med pappersboken.  

När det gäller Elibs urval av e-böcker, så tycker han att det är underligt att ett förlag helt 

plötsligt kan plocka bort sina titlar, såsom alltså skedde i höstas då förlaget Norstedts 

bestämde sig för att sluta erbjuda biblioteken sina böcker som e-böcker. ”Det är jäkligt 

märkligt om man t ex jämför med pappersböcker. Om man t ex skulle återkalla en massa 

böcker från biblioteken skulle det vara väldigt konstigt.” Vidare finner han att det tråkigt att 

biblioteken inte på ett bättre sätt kan välja bland böckerna i Elibs e-boksutbud och menar 

samtidigt att en ny modell som är mer ekonomisk för både förlagen och biblioteken vore 

önskvärd. 

EPUB-formatet på Elibs e-böcker tycker han är helt ok, men han anser samtidigt att det är 

tråkigt att man ska behöva en särskild läsplatta eller surfplatta för att kunna läsa dem. 
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Publits konkurrerande modell Atingo är inget han känner till speciellt väl, men när jag 

beskriver huvuddragen i Atingos modell så blir han skeptisk: ”Jag ser en jämrarns massa 

bekymmer med detta eftersom det tar så mycket tid och resurser för små bibliotek att träffa 

avtal med varje enskilt bokförlag. En administrativ belastning för varje kommun. Det måste 

leda till något slags kollektivavtal för alla bibliotek. Annars verkar det som en soppa om man 

inte är en stor organisation.” Han är dock inte speciellt bekymrad för Umeåregionens del, 

eftersom det är en relativt stor organisation. Dessutom tycker han ”i princip” att det är bra 

med flera aktörer som ställs mot varandra, och jämför med upphandlingar av olika slag. Bl a 

jämför han med det faktum att Umeåregionens bibliotek gemensamt beslutade sig för att byta 

bokleverantör från Bibliotekstjänst till Adlibris i höstas, p.g.a. de förmånligare villkoren. 

Nackdelen med det nya avtalet med Adlibris har dock visat sig vara synkningen mellan 

katalogerna, d.v.s. att informationen om böckerna från Adlibris inte så lätt kan anpassas till 

bibliotekens katalogsystem.  

Ordfronts samarbete med Stockholms stadsbibliotek har Martin aldrig hört talas om. Däremot 

har jan desto starkare åsikter om Overdrives modell som han finner ”helt befängd”. Enligt 

honom tar den bort alla fördelar med e-boken, d.v.s. att den enkelt kan mångfaldigas och att 

det aldrig behöver uppstå köer på en e-bok, enligt Elibs modell. ”Ska man förklara för en 

biblioteksbesökare att den här e-boken bara finns i två exemplar med någon slags 

trovärdighet, trots att det bara handlar om en betalmodell och inte en realitet?” 

På frågan om en prenumerationsmodell kunde vara ett alternativ för folkbiblioteken (och 

alltså inte bara för universitetsbiblioteken) så svarar han att det verkar påminna om 

folkbibliotekens betalmodell för sina databaser. ”Frågan är ju hur mycket det är värt att ha 

databaser som nyttjas 10 eller 100 gånger på ett år. Jag tror det blir svårt att hitta ett bra pris 

när det gäller e-böcker. Dessutom måste det ju bli dödsstöten för förlagens försäljning till 

privatpersoner.” Det Martin ser som det stora problemet med alla betalmodeller för e-böcker 

är att så pass få låntagare vill läsa sina böcker elektroniskt. Dessutom menar han att 

biblioteken nu, till skillnad mot förut, måste köpa in en bok i flera olika format, för att alla 

behov ska uppfyllas. M a o räcker det inte längre att köpa in boken/romanen som en 

pappersbok, utan man måste samtidigt köpa in den som e-bok, DAISY-bok, ljudbok osv. 

”Vore jag kulturminister skulle jag låta biblioteken betala en licens att tillhandahålla böcker 

att använda i vilka format som helst. Man betalar för rätten att låna ut innehåller i boken, 

oavsett format.” 
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Han nämner även i samma fråga Norge som ett föregångsland, där man enligt honom ”i någon 

slags samhällelig anda” kostnadsfritt kan låna äldre litteratur som e-böcker. ”Man har ett 

system där man förser ett land med äldre litteratur, ungefär som depåbiblioteken, så att äldre 

litteratur inte ska försvinna. Finns tillgängligt via något slags nationellt ansvar.” 

När det gäller Elib-modellens låsning till Adobe Digital Editions, anser han det ”är 

bedrövligt”. Bl a nämner han incidenten i höstas då hackare kom åt flera hundra tusen 

användare av Adobes användarnamn och lösenord. Han fortsätter med att hävda att det är 

”superläskigt att man släpper in en kommersiell aktör som kan använda sig av ens 

användaruppgifter i marknadsföringssyfte”, och berättar sedan hur stränga reglerna är för 

utlån av fysiska böcker: ”De ska kunna avregisteras, och information om vilka lån du gjort får 

inte lagras om du specifikt inte har begärt att så skall ske. T ex om du är jättegammal och 

jätteglömsk. Ingen ska kunna läsa om du har lånat böcker om atombombstillverkning eller 

haschodling.” Att Linux-användarna inte kan låna böcker via Adobe är också förkastligt enligt 

honom. 

På frågan vad man skulle kunna förbättra i avtalet med Elib svarar han att äldre litteratur 

borde tillgängliggöras billigare än i idag eller gratis, för att propagera för nya läsare att testa e-

boken som medium. Vidare menar han att Sveriges kommuner och landstring (SKL) måste gå 

in i förhandlingarna för ett nytt e-boksavtal. ”Man måste göra böckerna tillgängliga, inte 

gnugga geniknölarna för att begränsa tillgängligheten. Det håller inte i längden.” 

Martin menar att han fick jobba en del extra när biblioteken började erbjuda e-böcker som 

alternativ till den fysiska boken, främst med att demonstrera rent tekniskt hur man skulle 

ladda ner e-boken på en dator, och sedan överföra den till läs- eller surfplattan. Men det 

händer inte så ofta nuförtiden. Dock anser han att bibliotekarierna måste vara beredda att 

förklara för låntagarna vad som händer när t ex ett förlag, som t ex Norstedts i höstas, 

bestämmer sig för att plocka bort alla sina e-böcker från Elib, eller varför man som man 

tidigare i år tvingades göra, sätter ett tak på max antal lån per månad. ”Det är ju en konstlad 

begränsning eftersom textfilen ju inte har något tak ifråga om antal utlån.” 

Han tror avslutningsvis att biblioteken och förlagen kommer att lägga en mängd tid och energi 

på att skapa dåliga lösningar för e-bokshanteringen, och drar paralleller till skivbranschen. 

”Det kommer inte hända så mycket innan man kommit fram till vettiga modeller” Emellertid 

har han stor tilltro till att e-böckerna kommer att påverka biblioteken i framtiden. Bl a 

eftersom framtidens läsplattor och surfplattor kommer att bli bättre och bättre. Dessutom 
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anser han att det går att tjäna stora pengar på att slippa förlagens och även bibliotekens stora 

kostnader för lagerhållning, distribution och inte minst frakt med fordon körandes kors och 

tvärs över hela Sverige. Dock höjer han samtidigt ett varningens finger för vad läsning på 

surfplattor kan medföra för barnens läsförmåga: ”Distraktionen blir för stor, och det säger 

även lärare jag pratat med. Böcker kan man bara läsa. Som vuxen kanske man kan skilja på 

läsning och distraktionen, men det är svårare om man är ett barn.” 

Oskar 

Oskar jobbar som chef för IT-enheten på sitt bibliotek, och är bl a ansvarig för webb- och IT-

frågor, samt samordning med andra bibliotek.  

Privat läser Oskar aldrig e-böcker, förutom på resor eller om han snabbt ska kolla upp en 

detalj. Sedan ser han inte heller någon framtid för läsplattan, eftersom han anser att e-

boksläsarna nästan direkt, när möjligheten att läsa e-böcker uppstod, började använda 

surfplattor eller smartphones istället. Dock tycker han att det rent lästekniskt känns 

behagligare att använda en läsplatta. 

När det gäller frågan om det generella e-boksutbudet i Sverige så anser Oskar att det kunde 

vara större. ”Efterfrågan är ju stor bland de som börjar läsa e-böcker, och det motsvaras ju 

inte av utbudet och det är ju lite olyckligt. Det ser ju dock som om det kommer att hända 

mycket framöver och vi hoppas ju att utbudet blir större.” 

Elibs prissättning är ett problem, menar Oskar, eftersom det blir väldigt svårt att kontrollera 

kostaderna för e-boksutlåning på ett bibliotek. Detta beror enligt honom dels på att kostnaden 

för varje utlån är 20 kr, men också att biblioteken har försökt göra det så enkelt och snabbt 

som möjligt för låntagarna att ladda ner en e-bok. ”Men gör vi det enkelt så är det fler som 

laddar ner och det är ju en kostnad som accelererar ordentligt.”  

På frågan vad han anser om Elibs urval, så svarar Oskar att SKL ska inleda förhandlingar med 

både förlag och folkbibliotek i januari 2014, och då hoppas han att hela avtalet kommer att 

förändras: ”Utbud, prissättning, integritet, tydlighet överhuvudtaget, men sedan hur långt de 

kommer, det vet man ju ingenting om.” Hittills har det enligt Oskar varit endast förlagen som 

satt villkoren, som t o m har försämrats de sista åren, när t ex vissa förlag börjat sätta karenser 

på vissa populära böcker, för att kunna sälja dem några månader först, innan de börjar låna ut 

dem via biblioteken.  
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Publits nya e-bokssystem Atingo tycker Oskar verkar spännande, bl a eftersom han uppskattar 

att det kommer nya alternativ till Elib när det gäller e-böcker. Han nämner även att 

Umeåregionens bibliotek för närvarande för samtal med Atingo, som han hoppas kommer 

leda till större möjligheter att påverka utbudet samt lägre priser för biblioteken. ”Vi har ju inte 

sett det i verkligheten än men det verkar som om biblioteken skulle kunna påverka 

differentieringen av prissättningen en del, bl a om t ex en ny och populär bok skulle kunna 

kosta 40 kr per nedladdning, och en klassiker eller en bok som varit med ett tag ett betydligt 

lägre pris.” Han menar samtidigt att det nya avtalet med Elib också kommer att innebära mer 

differentierade priser på äldre och nyare e-böcker. Därutöver tycker han att det är bra att 

Stockholms stadsbibliotek och förlaget redan börjat samarbete via Atingo-modellen, även om 

förslaget att deras modell skulle omfatta hela Sveriges folkbibliotek kanske kom en aning 

försent. 

Oskar ser fördelen med Overdrive när det gäller att beräkna kostnaderna för e-böcker, men ser 

det samtidigt som en otidsenlig modell eftersom man inte lyfter fram fördelarna med e-boken 

som medium. ”Det blir mer som att de betraktar e-böcker som vanliga böcker. Man får köa på 

de exemplar som är inköpta, och det är ju fördelen med eLib-modellen eller liknande, att alla 

kan låna den samtidigt.” 

Som ett ytterligare alternativ, förutom de modeller och system för e-böcker som jag redan 

frågat honom om, så nämner Oskar de fria resurserna, Projekt Runeberg och andra 

webbresurser som lägger ut äldre litteratur kostnadsfritt för nedladdning på nätet. ”Det finns 

dock ingen teknikmodell som är framtagen för att biblioteken ska kunna erbjuda de fria 

resurserna på sina webbsidor.”  Han hänvisar också återigen till Atingo, som enligt uppgift 

ska kunna erbjuda äldre litteratur som e-böcker för ca 2 kr per utlån. F ö kan biblioteken 

endast hänvisa till de respektive webbresursernas hemsidor, utan att kunna bistå låntagarna 

med själva nedladdningen eller lånet av e-boken.  

”Det känns inte helt bra att behöva säga till låntagarna att ni behöver registrera er på Adobe 

för att kunna låna e-böcker”, svarar Oskar på frågan vad han anser om låsningen till Adobe 

Digital Editions. Helst hade han velat slippa Adobe helt och hållet, dels eftersom det, enligt 

honom, krånglar till nedladdningen/utlånen av e-böcker, och dels för att ett stort amerikanskt 

it-företag står bakom programvaran. Sedan ser han ett problem med integritetsfrågan: ”Kring 

utlån av vanliga böcker finns det mycket regler kring integritet i utlån men det finns inga 

motsvarande regler när det gäller utlån av e-böcker. Man kan ju tänka sig att förlagen 
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använder information om lån i deras marknadsföring t ex.” I värsta fall skulle det, menar 

Oskar, kunna användas som en form av åsiktsregistrering. 

Att Linux-användarna inte kan använda Elibs tjänster ser han som en begränsning. 

Biblioteksföreningen har därför, enligt Oskar, i sina krav på nytt avtal även nämnt att e-

böckerna ska vara plattformsneutrala. 

Den viktigaste förbättringen i avtalet med Elib anser Oskar vara att biblioteken själva ska få 

styra över sitt e-boksutbud, precis som man nu bestämmer över vilket utbud av fysiska böcker 

man vill erbjuda låntagarna. Även prisfrågan är i hans ögon en av de viktigaste punkterna i det 

nya avtalet som man kan förbättra. Han konkluderar frågan genom att önska att det 

producerades fler e-böcker, men menar samtidigt att förlagen måste börja sänka priserna: ” 

Det måste ju kosta mindre än en vanlig pappersbok, eftersom upplevelsen är annorlunda, 

pappersboken är ju mer konkret. Det blir en annan känsla, du kan inte förvänta dig att folk 

skulle betala lika mycket för en e-bok.” 

I grunden tycker inte Oskar att e-böckerna har påverkat bibliotekariernas arbete särskilt 

mycket, främst beroende på att de fortfarande utgör en så marginell andel av det totala antalet 

utlån, endast ca 2 %. Eftersom han jobbar med på den digitala sidan av biblioteket har han och 

hans medarbetare dock fått anstränga sig för att göra så tydliga instruktioner och anvisningar 

som möjligt för att låntagarna lätt ska kunna låna en e-bok. Exempelvis nämner han att 

låntagarna inte längre automatiskt hänvisas vidare till Elibs webbsida när de ska låna en e-

bok, utan stannar istället kvar på minabibliotek.se (d.v.s. Umeåregionens bibliotekswebbplats) 

genom hela processen.  

Det som bl a kan komma att förändras i framtidens bibliotek är enligt Oskar, att fler 

funktionshindrade börjar se fördelarna med e-boken. Överhuvudtaget tror han att det digitala 

läsandet kommer att öka i samhället och det kommer naturligtvis att få konsekvenser för 

bibliotekens arbete. Dock beror det till stor del på hur mycket förlagen kommer att satsa på e-

boksmarknaden i Sverige. Han vill inte spekulera allt för mycket vad som skulle kunna hända 

framöver, men han nämner att budgeten för e-böcker i Umeåregionen gått upp till 7 % 2013 

och att det är en stor ökning gentemot föregående år. Han nämner även att ungdomarna i allt 

större utsträckning börjar läsa texter och böcker digitalt: ”Dagens ungdom är ju uppvuxna 

med att läsa mycket på engelska så det kan ju hända att den engelska e-boksmarknaden blir 

mycket större i Sverige.” Men han tror ändå inte på en dramatisk förändring av 

biblioteksarbetet i framtiden. Om dessutom biblioteken träffar avtal med både Atingo och Elib 
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under 2014 så måste kanske andelen av budgeten som avsatts för Elibs e-böcker sänkas, 

eftersom Oskar inte tror att biblioteken i Umeåregionen kommer att överföra ännu mer pengar 

från mediabudgeten till e-boksavtalen: ”Om lånen är 2 % och kostnaden är 7 %, så känns det 

ju inte riktigt bra att satsa ännu mer pengar på e-böckerna.” 

Anita 

Den sista personen jag intervjuade, och vars svar jag kommer att presentera nedan, jobbar 

som enhetschef och bibliotekarie i ett mindre samhälle utanför Umeå kommun. Hon är även 

ansvarig för övrig kultur inklusive musikskolan i kommunen där hon jobbar.  

Anita föredrar, precis som de övriga intervjupersonerna, att läsa pappersböcker, men läser en 

del e-böcker på sin mobiltelefon när hon pendlar fram och tillbaka till jobbet.  

Hon tycker vidare att läsplattan är lättare att läsa e-böcker på än surfplattan, men stör sig 

samtidigt på att de är så långsamma när man ska vända sida eller byta blad. Anita säger sig 

inte ha någon vidare koll på det kommersiella e-boksutbudet i Sverige, men gissar att de 

populära titlarna blad pappersböcker även är populära som e-böcker. 

Vad anser Anita om e-boksavtalet med Elib? När det gäller kostnaden så berättar hon att 

Umeåregionens bibliotek samarbetar i e-boksfrågan, vilket gör det lite billigare, men att 

kostnaderna fortfarande kan vara ganska svåra att beräkna. ”I vanliga fall ser man ju hur 

mycket man har kvar av budgeten och vet hur mycket man har kvar att spendera resten av 

året, men när det blir sådana toppar som det blir ibland så att det skjuter i höjden, så blir det ju 

mycket dyrare.” Topparna som hon nämner handlar alltså om tillfällen då vissa populära titlar 

erbjuds till utlån, och även vid jul- och sommarsemestrarna. Enligt Anita finns det dock ingen 

statistik för exakt hur många e-böcker varje kommunbibliotek lånar ut, utan istället har man i 

Umeåregionen konstruerat en slags fördelningsnyckel, som bygger på antalet invånare i 

kommunen, som avgör hur mycket pengar det enskilda biblioteket måste bidra med till e-

boksbudgeten. Anita nämner precis som några av de övriga intervjupersonerna att 

Umeåregionen blev tvungna att sätta ett tak för antalet lån per månad, främst p.g.a. att alla 

bibliotek i regionen tvingades skjuta till extrapengar till e-böckerna under första kvartalet 

2013. För att undvika den typen av akutinsatser som bestämde man sig alltså för att sätta ett 

tak. Anita nämner även att det finns ett tak för totalt antal utlån av e-böcker per månad i 

Umeåregionen, som ligger på drygt 2000 st.  
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Anita tycker att en stor nackdel med Elibs urval är att man inte har koll på vilka böcker som 

ingår i utbudet, och att det är de stora förlagen som styr oinskränkt. ”Det är ju deras utbud 

som styr innehållet i Elib och det kan ju finnas titlar som tas bort utan att vi får någon aning 

om det. Man har som lite koll.” Hon vänder sig även starkt mot att vissa förlag satt in karens 

på deras populära titlar, eftersom den kanske största fördelen med e-böcker är att hon som 

bibliotekarie när en populär bok är helt utlånad kan erbjuda den som e-bok, eftersom den då 

alltid finns tillgänglig för den som vill låna, utan att man måste stå i kö. Den lite smalare 

litteraturen återfinns heller inte, enligt Anita, i e-boksutbudet. ”Det kunde vara lite mer bredd, 

kan man tycka.” 

På frågan vad hon anser om kvaliteten på e-böckerna, när det gäller formgivning och 

utseende, så anser hon att det är stor skillnad beroende på om du läser e-boken på en surfplatta 

eller på en läsplatta. ”En Ipad som jag har läst en del på har ju väldigt bra grafik, väldigt fina 

bilder om det t ex är en barnbok, men är det en läsplatta så är det ju bara svartvit text och 

svartvit skärm.” Men det beror också på situationen vilken av plattorna som fungerar bäst. I 

solsken t ex vill Anita helst använda läsplattan, eftersom solen inte reflekteras i skärmen på 

samma sätt som den gör på en surfplatta. ”Läsplattorna är ju gjorde för att ha bra läsbarhet, 

när man läser med text.” 

Följande fråga som handlar om Atingos modell kontra Elibs, har hon ingen uppfattning om 

eftersom hon inte satt sig in vad Atingo erbjuder för lösning. Den i USA så vanligt 

förekommande Overdrive-modellen känner hon dock till och tycker att den fungerar bra så 

länge det bara handlar om att kontrollera kostnaderna för e-böckerna. Emellertid så tycker hon 

också att en del av poängen med e-boken försvinner om man behandlar den på samma sätt 

som en fysisk bok, d.v.s. att det bara finns ett visst antal på biblioteket till utlån. ”Då är man 

ju i samma situation som när man har pappersböcker och då försvinner själva mervärdet med 

e-boken.” Hon fortsätter med att berätta om ett exempel när e-boken kan vara ett bra 

alternativ till pappersboken: Om en bokcirkel bestående av ett gäng äldre damer bestämmer 

sig för att läsa en viss bok tillsammans, så kan det ibland vara svårt att hitta tillräckligt många 

outlånade exemplar av just den boken. En sådan gång kan det enligt Anita vara bra att kunna 

hänvisa till att den även finns som e-bok. Fördelen med Overdrive är dock att man vet exakt 

hur mycket det kostar. ”Det är inga obehagliga överraskningar när det skjuter i taket.” 

Anita påpekar vidare att Biblioteksföreningen är mycket aktiva när det gäller att hitta andra 

alternativ än de redan nämnda när det gäller hur e-böckerna ska göras tillgängliga på 
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biblioteken. Men hon är skeptisk till en prenumerationsmodell eftersom den verkar gå ut på 

att man träffar avtal med varje förlag och att det kan bli dyrt med flera olika avtal. Samtidigt 

tycker hon att det kan kännas orättvist att bara träffa avtal med ett eller ett par förlag: ” Det 

blir ju lite knepigt att bara gynna ett förlag.”  

Anita uttrycker förståelse för att låntagarna i Umeåregionen måste ladda ner Adobe Digital 

Editions: ”Det beror ju på att böckerna är skyddade av Adobes DRM-skydd, och jag förstår ju 

att de måste ha kopieringsskydd på sina filer. Alla företag vill ju tjäna pengar på sina 

produkter.” Hon är dock öppen för att hitta en annan lösning. Bl a så nämner hon att det finns 

flera appar och program till mobiltelefonerna för e-bokläsning, och anser att det även borde 

finnas för datorer och läs- och surfplattor. När det gäller integriteten så tycker ME att man 

borde informera låntagarna att Adobe kan avläsa deras användaruppgifter för 

marknadsföringssyfte: ”Vi lämnar ju inte ut uppgifter om våra låntagare i vanliga fall så då 

borde man ju i så fall meddela låntagarna att det här företaget (Adobe) kan använda dina 

personuppgifter.” 

Anita uppskattar inte det faktum att Linux-användarna inte kan använda sig av Adobes 

tjänster.  ”Det är ju inte bra, bibliotekets medietjänster ska ju vara tillgängligt för alla. Det är 

ju en grundprincip.” 

Vad tycker Anita att man kan förbättra i avtalet med Elib? ”Jag vet ju inte hur det nya avtalet 

kommer att se ut, vi är ju i ett slags gränsland innan det nya avtalet i februari-mars nästa år. 

Men jag skulle vilja att vi kunde ha lite bättre koll på utbudet, vad ingår i licensen, vilka typer 

av böcker.” Hon fortsätter med att jämföra med Bibliotekstjänst som skickar kataloger varje 

höst och vår till biblioteken med information om vilka böcker som kommer att ges ut det 

närmaste halvåret. Samma framförhållning har inte Elib. När de skickar ut nyhetsbrev så 

presenteras de nyutgivna böckerna endast en månad i förväg, ungefär som fallet är med 

förlagens nyhetsbrev. Anita eftersöker även någon slags objektiv recension av e-böckerna, 

d.v.s. ungefär som den service Bibliotekstjänst erbjuder. Dessutom måste förlagen ta bort 

karensen på sina populära e-böcker. Hon tycker dock att det är bra att Elib säljer ett paket, 

eftersom det skulle ta för lång tid att välja alla titlar själva för de enskilda biblioteken. 

Hon tycker att e-böckerna ställer lite andra krav på bibliotekarierna än tidigare. Bl måste man 

hjälpa låntagarna att lära sig hur man laddar ner en e-bok, samt hur en läsplatta fungerar. 

Detta var dock något bibliotekarierna behövde göra oftare för några år sedan än nu. En sak 

som Anita lagt märke till är att folk inte är så digitalt delaktiga i samhället som många verkar 
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tro. ”Många sitter kanske och surfar på nätet men att föra över filer från datorn till sin 

läsplatta, det kan ju vara jättesvårt för många.” Om det behövs så kan bibliotekarierna erbjuda 

sig att avsätta en timme eller så för att lära låntagarna att ladda ner en e-bok samt överföra den 

till en läsplatta, d.v.s. om det inte är kö i lånedisken. 

Anita tror inte att pappersoboken kommer att försvinna i första taget. Däremot skulle hon 

önska att det satsades mer på fler dataplatser på hennes bibliotek, och hänvisar bl a till Umeå 

universitetsbiblioteks satsning på ”Learning Space”, eftersom hon anser att den digitala 

delaktigheten  behöver öka i samhället. Anitas bibliotek har därför startat ett samarbete med 

olika myndigheter i kommunen som erbjuder digitala tjänster, t ex Försäkringskassan, och 

även med banker, som tillsammans med biblioteket erbjuder intresserade att gå en kurs på 

biblioteket hur man nyttjar internet och de digitala tjänsterna som där finns. ”. Nu har vi inte 

så många datorer, så det hade ju varit bra om varenda som kom till dessa träffar fick ha en 

egen dator och prova på hur man gör under tiden. ”Det finns ju t ex många som inte klarar av 

att göra bankärenden på datorn. Vi har också haft en genomgång av sociala medier. Det är 

viktigt att biblioteken får jobba aktivt med den digitala delaktigheten.” Avslutningsvis så tror 

inte att e-boksfrågan kommer att ändra sig särskilt mycket de närmaste åren, även om nya 

avtal kommer att träffas och bättre lösningar kommer att uppfinnas. Å andra sidan menar hon 

att det är svårt att profetera om framtiden: ” ör fem år sedan var det ju osannolikt att man läste 

böcker på en läsplatta och nu är det ju självklart så utvecklingen går ju framåt, men det är 

svårt att sia om.” 

Iris 

Denna intervju skiljer sig från de övriga såtillvida att respondenten p.g.a. tidsbrist från hennes 

sida, varken hade tid att träffas för en muntlig intervju eller göra en telefonintervju. Istället 

bad hon mig att skicka frågorna per e-post, och när intervjusvaren kom så visade det sig att 

hon inte hunnit svara på samtliga intervjufrågor, utan valt att besvara några av dem. Jag 

kommer ändå att redovisa dem nedan. Iris har jobbat länge som bibliotekschef och är väldigt 

väl insatt i både frågor som gäller e-böcker generellt samt avtalet med Elib. 

På frågan vad Iris anser om e-boken generellt svarar hon följande: ”E-böcker är viktiga för 

biblioteken, det är i grunden en demokratifråga. Bibliotekens grundläggande uppdrag är att; 

vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, särskilt främja läsning och 

tillgång till litteratur samt ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 

deras språkutveckling och stimulera till läsning. Rätten att låna litteratur gäller oavsett 
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publiceringsform. Ändrade informations- och kulturvanor ställer nya krav på bibliotekens 

tjänster. Snabb teknisk utveckling av läs- och surfplattor och allt lägre priser gör det möjligt 

för allt fler att läsa e-böcker.” 

När det gäller jämförelsen mellan e-boken och pappersboken ser hon flera fördelar med e-

boken: ”Här tycker jag att det är viktigt att lyfta fram att e-böcker ger ökad tillgänglighet till 

kultur och kunskap i tid, rum och format: 

• I tid: e-böcker är tillgängliga via bibliotekens webbplats som är ”öppet” dygnet runt (vi vet 

att många lån görs utanför bibliotekens öppettider). 

• I rum: e-böcker är platsoberoende (särskilt viktigt där de geografiska avstånden till bibliotek 

är stora). 

• I format: e-böcker kan anpassas till personer med funktionsnedsättningar.” 

Vad anbelangar e-boksavtalet med Elib, angående urvalet och kostnaden och vad man kan 

förbättra, så anser hon: ”Ett absolut krav är att framtida avtal måste ge bättre villkor än idag 

och minska bibliotekens kostnader. Det måste också bidra till att öka mångfalden vad gäller 

både utbudet av titlar och antal leverantörer. De avtalslösningar som väljs får inte äventyra att 

de fåtal leverantörer som finns idag blir färre och därmed leder till ett ökat 

leverantörsberoende.” 

Avslutningsvis så tror hon följande om bibliotekens framtid: ”Förlagens så kallade ”backlist” 

kommer successivt att öka, både vad gäller antal titlar och antal lån. I takt med den snabba 

tekniska utvecklingen vad gäller läsplattor och mobila läsverktyg kommer antalet låntagare 

och lån att öka och på så sätt vara kostnadsdrivande. När e-böcker står för en allt större andel 

av bibliotekens mediebudget blir konsekvenserna av olika prismodeller än mer märkbara. En 

slutsats blir därför att biblioteken bör vara försiktiga med avtalskonstruktioner baserade på 

volymer.” 
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5. Analys 

Vad gäller analysen av mina fem intervjuer så har jag som jag nämnde i metodkapitlet valt att 

använda mig av s.k. öppen kodning, en av beståndsdelarna i den mycket omfattande 

analysmetoden grounded theory (Bryman & Nilsson, 2002). Efter att noggrant ha studerat 

datamaterialet från intervjuerna, kodat och brutit ner materialet till begripliga kategorier, så 

har jag kommit fram till fem begrepp som jag kommer utgå ifrån i min analys:  

1. E-böcker  

2. Biblioteken  

3. Förlagen  

4. Avtal 

5. Modell 

1. E-böcker: Fyra av fem respondenter svarade att de hellre läste en pappersbok, en fysisk 

bok, istället för att läsa en e-bok. Några av dem läste dock vid enstaka tillfällen e-böcker, t ex 

på resor, och en läste tämligen regelbundet e-böcker via mobiltelefonen när hon pendlade 

fram och tillbaka till jobbet. En av respondenterna, Iris, verkade föredra e-boken framför 

pappersboken, och angav tre skäl: 1. Tid: e-böcker är tillgängliga via bibliotekens webbplats 

som är ”öppet” dygnet runt (vi vet att många lån görs utanför bibliotekens öppettider). 2. 

Rum: e-böcker är platsoberoende (särskilt viktigt där de geografiska avstånden till bibliotek är 

stora). 3. Format: e-böcker kan anpassas till personer med funktionsnedsättningar. 

Frågan om de föredrog läsplattan eller surfplattan som medium för att läsa e-böcker, 

besvarade de lite olika. Två stycken ansåg att den var lättare att läsa text på än surfplattan, två 

andra såg vissa fördelar med läsplattan, bl a att de var lätta att hålla i och att man kunde 

använda dem utomhus i solljus till skillnad mot surfplattan, men de såg också nackdelar med 

läsplattan, bl a att texten blev ”så blurrig”, och att de ”var så långsamma när man ska vända 

blad.” En av dessa två sistnämnda, Anita, sade också att hon inte gillar läsplattor p.g.a. det var 

svårt att läsa på dem. En av fem svarade inte på frågan. 

På frågan om utbudet av e-böcker på den kommersiella e-boksmarknaden i Sverige svarade 

fyra av respondenterna att de inte hade så bra koll, men att de tyckte att utbudet kunde vara 

större. En gissade att utbudet kanske påminde om utbudet inom den kommersiella 

pappersboksmarknaden. Anna uttryckte sig som så: ”Självklart skulle man vilja att allt finns 
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som e-bok, men det har i alla fall blivit ofantligt mycket bättre senaste åren.” En av 

respondenterna uttryckte ingen åsikt i frågan. 

På frågan vad de ansåg om formatet och utseendet på en e-bok (t ex EPUB-formatet, 

designen, textens utseende) så hade tre av fem inga större synpunkter på detta. En jämförde 

mellan att läsa en e-bok på surfplattan och på läsplattan, och ansåg att surfplattans fördel var 

att den ”har ju väldigt bra grafik, väldigt fina bilder om det t ex är en barnbok, men är det en 

läsplatta så är det ju bara svartvit text och svartvit skärm.”. Dock lyftes även fram av samma 

person att läsbarheten när det gällde enbart text var bättre på läsplattan. Två av fem svarade 

inte alls på frågan. 

2. Förlagen: Tre av fem vände sig kraftigt mot den s.k. karens som en del stora bokförlag 

börjat sätta på populära böcker, så att de inte kan lånas ut på biblioteken förrän den funnits till 

försäljning på den kommersiella bokmarknaden i tre månader. Anita kommenterade frågan på 

följande sätt: ”Det är ju det som är den största fördelen med e-böcker, att kunna erbjuda e-

boken som alternativ om det blir långa köer på en speciell populär pappersbok.”  

3. Biblioteken: Respondenterna verkade vara överens om att e-böckerna inte påverkat 

bibliotekariernas sätt att jobba i någon större utsträckning. Några nämnde att de inledningsvis 

behövde hjälpa låntagarna att komma igång med e-bokslånen, och då främst informera dem 

hur de skulle ladda ner e-böckerna till sina datorer för att sedan överföra dem till sina 

mobiltelefoner eller läs- och surfplattor. De flesta låntagare klarar numera den processen på 

egen hand. Tidigare var det också vanligare att biblioteken lånade ut läsplattor för att 

låntagarna skulle kunna testa att läsa e-böcker, men numera verkar de flesta intresserade ha 

köpt en egen läs- eller surfplatta, enligt respondenterna. Förutom den personliga servicen 

gentemot låntagarna har även de bibliotekarier som jobbar med webben eller på den tekniska 

sidan av Umeåregionens bibliotek blivit tvungna att göra instruktionerna så tydliga som 

möjligt för de låntagare som lånar e-böcker via mina bibliotek.se. När det gäller framtiden så 

trodde tre av fem inte att biblioteken kommer att behöva ändra sitt sätt att arbeta speciellt 

mycket. Flera av dem trodde dock att det digitala inslaget kommer att bli större på biblioteken 

och att antalet e-boklån kommer att öka i framtiden. Anna uttryckte sig sålunda: ”Man 

kommer inte att ha ett digitalt huvudbibliotek, men däremot kommer kanske fler 

filialbibliotek att bli mer digitala.” Men samtidigt sade hon även såhär: ”Grunden att ett 

bibliotek är fyllt med böcker kommer inte att förändras, tror jag.” Två av respondenterna 

ansåg emellertid att e-böckerna skulle få stor betydelse för framtidens bibliotek: ”Jag tror det 
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kommer att bli en jättestor förändring i framtidens bibliotek när det t ex gäller e-böcker.  

Produkterna som man läser e-böckerna på kommer att bli bättre och smidigare i framtiden. 

Billigare och mer användarvänliga.” Iris hade en mycket tydlig vision om framtidens 

bibliotek: ”Förlagens så kallade ”backlist” kommer successivt att öka, både vad gäller antal 

titlar och antal lån. I takt med den snabba tekniska utvecklingen vad gäller läsplattor och 

mobila läsverktyg kommer antalet låntagare och lån att öka och på så sätt vara 

kostnadsdrivande. När e-böcker står för en allt större andel av bibliotekens mediebudget blir 

konsekvenserna av olika prismodeller än mer märkbara. En slutsats blir därför att biblioteken 

bör vara försiktiga med avtalskonstruktioner baserade på volymer.” 

4. Avtal: Fyra av fem respondenter anser att kostnaden för e-boklånen från Elib blivit för 

dyra. En uttrycker det på följande vis: ” Alla titlar kostar lika mycket, oavsett om det är en 

kort novell eller en ny bok, och det är vansinnigt.” Oskar säger att: ”Prissättning är en 

nackdel, det blir väldigt svårt att kontrollera kostnaden. Det kostar ju 20 kr varje gång någon 

klickar på knappen för lån av e-böcker. Vi jobbar ju för att göra det så enkelt och lätt som 

möjligt för besökarna på vår webbsida, att ladda ner en e-bok. Men gör vi det enkelt så är det 

fler som laddar ner och det är ju en kostnad som accelererar ordentligt.” En av fem är inte lika 

tydlig i sin kritik av kostnaden för Elib, men säger ändå att Umeåregionens bibliotek har varit 

tvungna att sätta ett tak för max antal utlån per person och månad under våren 2013, samt att 

kostnaden på 20 kr utlån ”blir ju kännbart för biblioteken”. 

Vad gäller Elibs urval så är samtliga fem respondenter mer eller mindre missnöjda. Fyra av 

fem tycker att urvalet är för begränsat. T ex säger en av respondenterna: ”De smalare 

böckerna finns ju inte som e-böcker, utan det är ju de stora förlagen som bestämmer. Det 

kunde vara lite mer bredd, kan man tycka.” En annan menar att ”när det gäller lite smalare 

facklitteratur så görs det ju överhuvudtaget inte som e-böcker.” Fyra av fem respondenter 

anser också att biblioteken har för lite kontroll över Elibs e-boksutbud.  En säger att ”det är 

jättedåligt att man inte kan välja e-böcker. En annan hävdar: ”Vi har ingen möjlighet att 

kontrollera utbudet. Förlagen kan helt välja vilka böcker som de erbjuder och inte. Sedan kan 

visserligen biblioteken gå in och plocka bort enstaka titlar men det är ju ett trubbigt 

instrument.”  

5. Modell: I jämförelsen mellan Elib och Atingo, svarade fyra av fem att det är bra att det 

kommer en ny e-bokmodell som kan konkurrera med den rådande Elib-modellen. En uttryckte 

att ”det är ju en fördel att det kommer upp olika aktörer med olika utbud och kanske olika 
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prismodeller.” Flera hoppades att det skulle innebär mer differentierade priser än tidigare och 

större möjligheter att påverka urvalet. Endast en var direkt skeptisk till det nya avtalet: ” Jag 

ser en jäkla massa bekymmer med detta eftersom det tar så mycket tid och resurser för små 

bibliotek att träffa avtal med varje enskilt bokförlag. En administrativ belastning för varje 

kommun. Det måste leda till något slags kollektivavtal för alla bibliotek.” 

På frågan vad de tyckte om den i USA och England så gångbara Overdrive-modellen, så var 

fyra stycken skeptiska p.g.a. att den inte utnyttjade e-bokens potential att mångfaldigas 

oändligt många gånger. ”Tråkigt med en modell som låtsas att det rör sig om fysiska böcker, 

när möjligheten finns att låna ut till obegränsat antal låntagare samtidigt”, sade en respondent. 

”Men den stora vinsten med att ha e-böcker, är att det fritt kan laddas ner av hur många som 

helst. Den vinsten försvinner ju om det blir kö på e-boken likaväl som på den vanliga boken” 

uttryckte sig en annan. Martin var mycket bestämd i sin åsikt om Overdrive: ” Helt befängd 

modell! Tar bort alla fördelar med e-böcker.” Den enda fördelen med Overdrive som många 

av dem uttryckte var att det var lättare att med den modellen kunna kontrollera bibliotekens 

kostnader för e-böckerna. Något som en av intervjupersonerna underströk genom att hävda: 

”Det som är fördelen med Overdrive är ju att det är väldigt lätt att hålla koll på kostnaderna.” 

Slutligen så framförde en av respondenterna ett tydligt krav på framtida e-boksavtal: ”Ett 

absolut krav är att framtida avtal måste ge bättre villkor än idag och minska bibliotekens 

kostnader. Det måste också bidra till att öka mångfalden vad gäller både utbudet av titlar och 

antal leverantörer. De avtalslösningar som väljs får inte äventyra att de fåtal leverantörer som 

finns idag blir färre och därmed leder till ett ökat leverantörsberoende.” 
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6. Diskussion 

I anslutning till den tematiska uppdelningen i kategorier jag skrev om i föregående kapitel 

skulle jag vilja nämna några av författaren och debattören Rasmus Fleischers anmärkningar 

rörande dessa ämnen, hämtat från hans dubbelbok Boken och Biblioteket (Fleischer, 2011). I 

dessa tar han bl a upp frågan vad som skiljer e-boken från annan digital text, t ex texten på en 

webbsida: ”En blogg, en wiki-sida, en konsultrapport, en karta eller ett fotoalbum alla kan de 

levereras i PDF-format och läsas på en läsplatta på samma vis som e-böcker” (Fleischer, 

2011, s 29). 

Anledningen till att han ställer denna fråga är att man skiljer mellan "riktiga" e-böcker och 

annan digital text bl a genom att ge dem olika momssatser: 6 % på e-böcker och 25 % när det 

gäller annan digitalt framställd text. Frågan är dock egentligen vad som skiljer en e-bok och 

en digital text som går att spara i PDF-format, då båda filerna går att läsa på en läs- eller 

surfplatta? En fråga han även ställer sig tidigare i Boken då han skriver: ”Om en digital text 

däremot ska kunna räknas som en bok utan att har en pappersbok som förlaga - vilken digital 

text är då inte att räkna som en bok?” (Fleischer, 2011, s 22) 

Om de svenska förlagen skriver Fleischer att de länge tvekade att digitalisera bokutbudet, 

men att de under 2000 ändrade sin inställning dramatiskt. Bl såg de utvecklingen inom 

skivbranschen som ett varnande exempel. Vid millennieskiftet, år 2000, så trodde nämligen de 

flesta bedömare inom skivindustrin att CD-skivans framgångssaga inte var färdigskriven. Idag 

är det framgångssagan definitivt slut. Förlagen ville inte förbisprungna på samma sätt enligt 

Fleischer. Därmed startade närmast en hysteri inom bokbranschen om vem som snabbast 

kunde lansera den senaste topplisteboken som e-bok. Emellertid är e-boksförsäljningen 

fortfarande endast en marginell andel av den totala bokförsäljningen i Sverige, vilket även 

avspeglar sig i den marginella mängden e-boklån på biblioteken.   

Fleischer som ju skrivit en hel bok om biblioteken har också en del att förtälja om framtidens 

bibliotek. Bl a anser ha att biblioteken måste börja ta ansvar för hela sitt utbud, vilket alltså 

även inkluderar de digitala resurserna, som t ex e-böcker. Som det nuvarande avtalet med Elib 

ser ut så handhar Elib nästan alla led i e-bokshanteringen, d.v.s. leveranserna, exponeringen, 

rekommendationerna och gallringen. Även om biblioteken har möjlighet att plocka bort 

oönskade titlar i Elibs sortiment, så menar Fleischer att biblioteken borde ta kontrollen över 

hela e-bokshanteringen. (Fleischer, 2011, s 36) Vidare skriver han även om biblioteket som en 

mötesplats och propagerar för att det ska finnas en mängd olika bibliotek i med olika 
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inriktningar eftersom, som han uttrycker det: ”Det avgörande borde vara vad invånarna på en 

given plats kan få ut av dess biblioteksutbud, inte huruvida varje enskilt bibliotek kan erbjuda 

allt.” (Fleischer, 2011, s 61). 

Fleischer är starkt kritiskt gentemot e-bokavtalet mellan biblioteken och Elib (Fleischer, 

2011, s 27-41). Dels vänder han sig emot, som jag nämnde förut, att biblioteken avsäger sig 

kontrollen av e-bokshanteringen överhuvudtaget, dels är han kritisk till prismodellen med ett 

fast pris på ca 20 kr oavsett ålder på boken och typ av bok. Det var också Fleischer som 

uppmärksammade mig på att låntagarna är beroende av Adobe Digital Editions för att kunna 

låna hem och läsa en e-bok, samt det faktum att Linux-användarna inte kan göra det eftersom 

de inte kan använda Adobe Digital Editions. Han fortsätter sin kritik med att ifrågasätta 

integritetsaspekten av avtalet när Adobe kräver att användarna är 13 år för att registrear sig på 

programvaran, vilket strider med folkbibliotekets idé om att alla över 6 år fritt ska få låna de 

böcker de vill låna. Vidare uttrycker han oro att Adobe kan använda den information de får 

från sina kunder och användare i marknadsföringssyfte. Han anser dock inte att man kan lägga 

hela skuldbördan på Elib för dessa missförhållanden: ”Ansvaret måste axlas av biblioteken 

själva, och de är knappast okunniga om problemen.” (Fleischer, 2011, s 40) 

När det gäller framtida e-boksmodeller tror han varken på den nuvarande Elib-modellen eller 

på den amerikanska Overdrive-modellen: ”Bortsett från det absurda i att låta låntagare stå i kö 

till en digital resurs är förlagen inte helt förtjusta i att tillåta ett obegränsat antal "utlån". 

(Fleischer, 2011, s 22) 

Istället slår han ett slag för att böcker som saknar upphovsrätt, t ex August Strindbergs Röda 

rummet, fritt ska kunna lånas ut som e-böcker på biblioteken. Ett annat förslag som han 

framför i Biblioteket är att förlagen får möjlighet att i ett öppet formulär på nätet skicka 

information till biblioteken, i vilket de berättar att den bok som biblioteken tidigare hade som 

pappersbok, nu även finns fritt tillgängligt på förlagets webbsida (Fleischer, 2011, s 36) 

Den slutsats jag kunnat dra av att analysera intervjuerna är att de allra flesta av 

respondenterna fördrar att läsa fysiska böcker, framför e-böcker. Några läser e-böcker ibland, 

främst på resor, via sina läsplattor och mobiltelefoner. Vidare är de överlag kritiska till det 

nuvarande e-bokavtalet med Elib, främst p.g.a. brist på kontroll av utbudet och en alltmer 

skenande prisbild, p.g.a. det fasta priset 20 kr/utlån, oavsett ålder på boken och oavsett hur 

många böcker som lånas ut. Detta har i sin tur lett fram till att Umeåregionens bibliotek 

tvingats sätta en gräns, ett tak på hur många e-böcker varje låntagare kan låna per månad. 
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Alternativ som Atingo ser de flesta som positivt, eftersom de flesta är överens om att det 

behövs alternativ till avtalet med Elib. Samarbetet mellan Stockholms stadsbibliotek och 

Ordfront, vilket lanserats i höst som den s.k. Stockholmsmodellen, har dock ingen av 

respondenterna någon vidare koll på. Overdrive-systemet som är utbrett i USA och England 

avvisas som alternativ av samtliga, även om de flesta ser den modellen som ett sätt att enklare 

få kontroll på sina utgifter. Den främsta orsaken till att respondenterna förhåller sig skeptiska 

till Overdrive är att den inte utnyttjar e-bokens fördelar, t ex att den kan mångfaldigas i ett 

obegränsat antal utan problem och att låntagarna därför, rent tekniskt, aldrig behöver stå i kö 

för att låna en e-bok.  

Enligt intervjuerna så var de flesta intervjupersonerna överens om att det nuvarande e-

bokavtalet inte påverkat bibliotekariearbetet i särskilt hög grad, men däremot hade de lite 

olika uppfattning om hur e-böckerna skulle påverka utvecklingen av framtidens bibliotek. 

Någon såg en mycket stor påverkansgrad och en annan uttryckte sig som så: ”Ändrade 

informations- och kulturvanor ställer nya krav på bibliotekens tjänster. Snabb teknisk 

utveckling av läs- och surfplattor och allt lägre priser gör det möjligt för allt fler att läsa e-

böcker.” 

De flesta är alltså negativa till dagens gällande avtal med Elib. Emellertid är ett nytt avtal 

under bearbetning, och därför ville en av respondenterna inte uttala sig allt för mycket om 

framtiden, innan det nya avtalet presenterats i slutet av mars eller början av april månad. Ett 

nytt avtal mellan folkbiblioteken i Umeåregionen och Atingo ska också sjösättas i början av 

2014, och det var troligen en av anledningarna till att respondenterna inte hade så mycket att 

säga om det alternativet även om de överlag var positiva till att det poppat upp en konkurrent 

till Elib, som tidigare i princip haft monopol på bibliotekens e-bokhantering. Det främsta 

problemet med dagens avtal med Elib, ansåg respondenterna, var bristen på kontroll över e-

bokutbudet samt kostnaden rejält de sista åren som ökat p.g.a. den fasta kostnaden per lån 

som funnits sedan 2003, och den snabbt ökande utlåningen av e-böcker, framför allt efter att 

Zlatan Ibrahimovics självbiografi kom ut på den svenska e-bokmarknaden. 

Maceviciute och Wilson redovisar som tidigare nämnts i sin onlineundersökning om 

bibliotekariernas åsikter om e-bokavtal (2012), att de flesta som svarat på enkätfrågorna anser 

att Elib har en alltför dominant ställning när det gäller e-bokhantering i Sverige. Precis som 

bland respondenterna i mina intervjuer så finns det generellt en utbredd irritation att 

bokförlagen utan förvarning kan plocka bort populära titlar, eller sätta karens för dem så att 
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biblioteken inte konkurrerar med deras egen försäljning av e-böcker. Precis som mina 

respondenter tycker också det flesta att utbudet är lite klent, speciellt när det gäller barnböcker 

och studentlitteratur (2012, s 8). Maceviciute och Wilson slutligen också att det uppenbart, 

beaktandes studier både i USA och i Sverige, att låntagarnas krav på e-bokhanteringens 

effektivitet på biblioteken kommer att öka, samt att e-böcker inom en tämligen snar framtid 

kommer att ersätta den tryckta boken som det dominerande mediet på bokmarknaden (2012, s 

9). Detta är dock en tes som ingen av mina intervjuer bekräftat, snarare verkar de flesta vara 

överens om pappersbokens fortsatt starka ställning på folkbiblioteken. 

 

6.1 Förslag till förbättringar av e-boksavtalet med Elib 

Eftersom det rör sig om en formativ utvärdering, som jag skrev i mitt metodkapitel, så skulle 

jag i detta näst sista delkapitel, ge några förslag på förbättringar av e-boksavtalet med Elib 

som jag kunnat utläsa av den litteraturgranskning jag genomfört och de intervjuer jag gjort. 

Jag väljer därför att delvis stödja mig på de riktlinjer som IFLA tagit fram och som tidigare 

redovisats i denna uppsats (IFLA Principles for Library eLending, 2013), samt givetvis 

respondenternas utsagor i följande punkter:  

 Stoppa förlagens karens på nya böcker. 

 Eftersträva en bättre prismodell, med mer differentierade priser samt större 

möjligheter att förutsäga kostnaden för en årsbudget. 

 Bibliotekarierna måste få större kontroll på urvalsprocessen. På denna punkt får jag 

även som tidigare nämnts medhåll av författaren och forskaren Rasmus Fleischer. 

 E-boklösningen måste vara plattformsneutral, d.v.s. inte vara beroende av att 

operativsystemet är kompatibelt med Adobe Digital Editions. 

 Slutligen så måste e-bokhanteringen säkerställa att låntagarnas integritet inte kränks. T 

ex att inte deras användar- och personuppgifter används i kommersiellt syfte. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Som någon av respondenterna föreslog så skulle det ha varit intressant att göra en 

undersökning om användarnas/låntagarnas syn på e-böcker. Kan man t ex som i fallet med 

boken om Zlatan locka fler yngre män att läsa med hjälp av e-böcker?
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Bilaga: Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: 

Namn? 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

Uppgift på arbetsplatsen? 

 

Vad anser du generellt om e-boken? 

- I jämförelse med pappersboken? 

- Föredrar du läsplattan (t ex Kindle) eller surfplattan (t ex Ipad)? 

- Utbudet (på marknaden)? 

 

Vad anser du generellt om e-boksavtalet med eLib? 

- Fördelar/Nackdelar 

- Kostnad? 

- Urval? 

- Kvalitet på e-böckerna(EPUB-formatet, språkbearbetningen, formgivningen)? 

- I jämförelse med Publits modell, Atingo, d.v.s. specifika licensavtal med varje förlag? 

- I jämförelse med Ordfronts samarbete med Stockholms stadsbibliotek (variant på 

Atingo)? 

- I jämförelse med Overdrives licensmodell med enskilda licenser för varje enskild bok? 

- Andra alternativ? (t ex universitetsbibliotekens prenumerationsmodeller när det gäller 

vetenskaplig litteratur och kurslitteratur?) 

- Låsningen till Adobe Digital Editions, ett multinationellt och kommersiellt företag 

(som nyligen blivit hackat)? Integritet? 

- Att linuxanvändarna inte kan låna böcker på biblioteken, eftersom de inte kan använda 

Adobe DE i deras operativsystem? 

- Vad skulle man kunna förbättra i avtalet med eLib? 

 

Hur påverkar e-boksavtalet bibliotekarierna och biblioteken i framtiden? 

- Måste bibliotekarierna börja arbeta på ett annat sätt än de gör nu? 

- Hur kommer framtidens bibliotek att se ut? (med avseende på e-böcker och ökad 

digitalisering) 

 

 


