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at  public  libraries  in  76  different  counties  in 
southwestern Sweden  and  if  librarians  think  it  is 
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study  Buckland's theory of  access and quantitative 
methods were used.  The official statistics from the 
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county.  A survey was used to collect  primary data 
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increase  access  to  the  format. This  study  also 
concludes that  the  Swedish  library  law  does  not 
seem to apply to e-media.    
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Den  informationsteknologiska  utvecklingen  har  bidragit  till nya  villkor  för 
folkbiblioteken  genom att  omforma  människors medievanor. Utvecklingen har 
medfört att folkbiblioteken idag har en digital verksamhet som inte är knuten till 
en  rumslig kontext.  Allmänheten  erbjuds en  rad  resurser  och  tjänster som är 
tillgängliga  utanför  bibliotekens fysiska  väggar. Digital tillgänglighet tillskrivs 
ofta stora möjligheter att  kunna minska kunskapsklyftor,  nå nya målgrupper  och 
öka  tillgängligheten,  samtidigt  som den  informationsteknologiska  utvecklingen 
kan leda  till både  ökade kunskapsklyftor  och digitala klyftor  om folkbiblioteken 
inte tar tillvara på den potentialen. (IFLA/UNESCO, 2014)  

År 2016 gjorde SVT en undersökning  om hur mycket pengar olika kommuner 
avsätter  för  kultur  som  visade  stora  variationer  inom  Sverige  (Askerfjord 
Sundeby, 2016 februari  29). Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke 
uttryckte i  Biblioteksbladet  att  biblioteken får  allt  svårare att  leva upp till  sitt 
syfte. Hon  hävdade att  det  krävs en nationell  strategi  rörande e-böcker  för att 
formatet ska uppnå en större spridning bland Sveriges befolkning. I samma artikel 
sa Mikael Petrén, enhetschef för digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek, 
att det är en fråga som handlar om demokrati och tillgänglighet. (Aase, 2015, maj) 
Det  är  många som har  uttryckt  att  en nationell  strategi  eller  samordning vore 
önskvärd för att ta tillvara på det elektroniska formatets fulla potential (Kempe, et 
al,  2014;  Stjernvall,  2015).  Svensk biblioteksförening har betonat vikten av en 
nationell  samordning  och  strategi  för  att  bland  annat  kunna  samla  ihop 
bibliotekens resurser (Kempe, et al, 2014). En nationell upphandling av databaser 
kan  bidra  till  ett  jämlikare  utbud  hos  folkbiblioteken (Francke,  et  al.,  2016). 
Likvärdig  tillgång  till  databaser och e-medier  kan  ytterligare  förankra 
folkbibliotekens verksamhetsgrund, där en grundbult är att alla ska ha en likvärdig 
tillgång till bibliotekens resurser (SFS 2013:801 §2).

Från den utgångspunkten har jag betraktat e-medier  och de  förhoppningar och 
den problematik som har uttryckts i relation till spridningen och tillgång av det 
elektroniska formatet  via folkbiblioteken  i Sverige.  Det känns som ett relevant 
ämnesval när  allt  tyder  på  att elektroniska resurser och  den  elektroniska 
tillgången  av tjänster kommer  att få allt större utrymme i framtidens samhälle. 
(IFLA, 2013; Kempe, et al, 2014) Två av de trender som IFLA identifierade var 
att  ny  teknik  kommer  både  vidga  och  begränsa  vem  som  har  tillgång  till 
information och  att informellt och nätbaserat lärande kommer att öka   (IFLA, 
2013). 

1.2 Problemformulering 

I bibliotekslagen  uttrycks  e-mediers  roll  på  offentliga  bibliotek som  att 
allmänheten  ska:  ”få  tillgång  till  litteratur  under  en  viss  tid  oavsett 
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publiceringsform“  (SFS  2013:801  §9).  När  det  gäller  databasers roll  på 
folkbiblioteken  går  den att  relatera  till  följande  stycke  ur  bibliotekslagen: 
”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas  för  kunskapsinhämtning,  lärande  och  delaktighet  i  kulturlivet”  (SFS 
2013:801  §7). Citaten visar att  det  idag är  relativt  knapphändiga formuleringar 
som definierar  e-mediers  och  databasers roll  och  användningsområde hos 
allmänna bibliotek. Det finns i dagsläget ingen tydligare lagstadgad bestämmelse 
angående e-medier och  databaser i relation till folkbiblioteken. I bibliotekslagen 
står det även att allmänna bibliotek ska samarbeta för att alla  ska få tillgång till 
landets  samlade  biblioteksresurser  (SFS  2013:801  §14),  även  om  lagen  inte 
definierar specifikt vilket område bestämmelsen berör. 

I  den kontexten växer  frågan  i  vilken utsträckning Sveriges folkbibliotek idag 
nyttjar informationsteknologins demokratiska  potential för att  överbrygga 
geografiska  och  sociala  hinder  som  försvårar  tillgänglighet  och 
kunskapsinhämtning.  Den  löst  definierade  lagen  kring e-medier och  databaser 
skapar frågetecken angående vad som styr tillgången och utbudet av e-medier och 
databaser på de  svenska folkbiblioteken.  Hur stora skillnader  det  finns  mellan 
olika kommuner när det gäller satsningar på folkbibliotek och e-medier, och om 
detta påverkar folkbibliotekens samhällsuppdrag. Frågan väcks även om nationell 
samordning  kring  e-medier skulle  kunna  leda  till  att  förbättra  utbudet och 
tillgången av e-medier och databaser på de svenska folkbiblioteken.    

1.3 Syfte & frågeställningar

Utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader i utbud och 
tillgänglighet av databaser och e-medier mellan folkbiblioteken inom sydvästra 
Sverige  och  om  det  påverkar  folkbibliotekens  demokratiska  samhällsuppdrag. 
Vidare är målet att få en djupare förståelse för företeelsen genom att undersöka 
vilka faktorer som avgör hur tillgången och utbudet av databaser och e-medier ser 
ut  på  folkbiblioteken  inom  studieområdet.  För  att  slutligen undersöka  om 
folkbibliotekens personal anser att en nationell biblioteksresurs för databaser och 
e-medier skulle kunna främja utbudet och tillgången  till dessa resurser  på deras 
folkbibliotek. Frågeställningarna är:   

• Vilka skillnader  finns det  i tillgång och  utbud av  databaser och e-medier 
mellan folkbiblioteken inom studieområdet?

• Vad finns det för faktorer som avgör tillgång och utbud av databaser och 
e-medier på folkbiblioteken inom studieområdet?

• Vad har  bibliotekspersonalen  på folkbiblioteken, inom studieområdet, för 
åsikter om potentialen med en nationell biblioteksresurs för databaser och 
e-medier för att främja ett likvärdigt utbud och tillgång av dessa e-medier? 

 
Den  första  frågeställningen  kommer  främst  att  besvaras  av  sekundärdata 
sammanställd  från  Kungliga  biblioteket.  När  det  gäller  den  andra  och  tredje 
frågeställningen kommer framför allt primärdata i form av en enkätundersökning 
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användas för att besvara frågorna. 

1.4 Avgränsning och definition

Uppsatsen  är avgränsad till folkbiblioteken på grund av deras särställning som 
förmedlare av gratis tjänster och resurser till allmänheten. Geografiskt är studien 
avgränsad till sydvästra Sverige. Den geografiska avgränsningen motiverades av 
målsättningen att tidsmässigt få möjligheten att inkludera alla huvudbiblioteken i 
respektive kommun inom studieområdet och därigenom få en djupare förståelse 
för  det  valda  studieområdet.  Valet  att  begränsa  urvalet  av  folkbibliotek  till 
huvudbiblioteken  beror på att  inköp av databaser och e-medier generellt  sker 
centraliserat på kommunnivå (Kungliga biblioteket, 2015a). Studien fokuserar på 
databaser  och  e-medier,  framför  allt i  form av e-böcker,  e-ljudböcker  och e-
tidskrifter.  Avgränsningen  motiveras  av  att  databaser  ofta  tillhandahåller  e-
medier och därför är relevanta i en uppsats om formatet. Andra former av e-
medier  som  e-talböcker,  e-musik,  e-resurser  för  lärande,  till  exempel 
onlinekurser,  är  inte  uteslutna  från  generella  diskussioner  om e-medier,  men 
kommer inte heller att diskuteras närmare i uppsatsen.       

I den här uppsatsen valde jag att definiera databaser och e-medier för att undvika 
eventuella missförstånd om vad studien innefattar. Det är på grund av att de flesta 
ord kan ha olika betydelser beroende på kontext. När det gäller e-medier kommer 
jag  att utgå  från  att e-böcker,  e-ljudböcker  och e-tidskrifter  är  elektroniska 
motsvarigheter till sina tryckta medier.  Det för att e-medier via folkbiblioteken i 
ytterst liten utsträckning är utökade med interaktiva inslag. Jag kommer även att 
utgå från att det är medier som är tillgängliga via dator, handdator, mobiltelefon 
eller  surfplatta och att de går att ladda ner som filer eller ”strömma” direkt från 
Internet.  När det gäller databaser kommer jag att utgå från att det är en samling 
information i form av data eller filer som är uppdaterad och utvald. Vanligtvis är 
det en samling information som är lätt att hantera och kontrollera.  (Rouse, 2006) 
Biblioteksdatabaser är ofta ett specialiserat sökverktyg inom ett definierat område, 
till exempel tidningsartiklar (Murdoch University, 2016). Det gäller överlag även 
för  folkbiblioteken.  Ordet  e-medier  kommer  generellt  att  referera  till  både 
databaser och e-medier i uppsatsen.   

1.5 Disposition

Uppsatsens  första  kapitel  Inledning  ger  en  introduktion  till  uppsatsämnet  och 
vilka frågeställningar som har styrt arbetet. Här definieras också avgränsningarna 
för uppsatsen. I kapitel 2 Bakgrund presenteras en redogörelse av olika aspekter 
som påverkar folkbibliotekens förmedling av databaser och e-medier med målet 
att  ge  en  samtida  bild  av  e-mediers  roll  på  folkbiblioteken  idag.  I  kapitel  3 
Litteraturgenomgång  presenteras  en  nationell  och  internationell  utblick  på 
folkbibliotek och e-medier, med fokus på e-böcker.  Litteraturen i kapitlet har en 
direkt  koppling till  diskussionen, där den återknyts till.  I  kapitlet  berörs också 
folkbiblioteken i relation till demokrati, landsbygd och stad, framtida trender och 
en internationell utblick på samarbete. Teoretisk utgångspunkt utgör kapitel 4 och 
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här  förklaras  den  teoretiska  utgångspunkten  i  uppsatsen  tillsammans  med 
motiveringar till varför den valdes, därefter följer kapitel 5 som är Metod. Här 
diskuteras metodval, hur enkätundersökningen genomfördes och vilka källor som 
har  använts.  I  kapitel  6  Resultat  och  analys  redovisas  resultatet  i  form  av 
sekundärdata  från  Kungliga  Bibliotekets  biblioteksstatistik  för  2014  och 
primärdata  från  enkätundersökningen.  Kapitel  7  utgörs  av  Slutdiskussion  som 
avrundar  uppsatsen  med  en  diskussion  om  resultatet  och  besvarar 
frågeställningarna. Här uttrycks även förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund
I  det  här  kapitlet  presenteras  olika  aspekter  som  berör  och påverkar 
folkbiblioteken och  deras förmedling av databaser och e-medier. Utgångspunkten 
är att kapitlet ska ge en bakgrund och samtida bild av dessa e-mediers roll på de 
svenska folkbiblioteken.  Tanken är att det  i  kapitlet ska presenteras en  översikt 
gällande  folkbibliotekens  verksamhet  och  e-medier  medan  kapitel  3. 
Litteraturgenomgång bygger vidare på materialet genom att i större utsträckning 
fokusera på forskningsrelaterat litteratur i relation till uppsatsämnet.   

2.1 Biblioteken och IT – en kort historisk sammanfattning 

Bibliotek som har elektroniskt samlade och tillgängliga resurser omnämndes som 
koncept redan 1945 av Vannevar Bush. Han beskrev en framtida apparat som gav 
möjligheter att  lagra böcker,  organisera samlingar,  möjliggöra kunskapsutbyten 
och  nya upptäckter  genom  en  delad  tillgång  till  resurserna.  Utvecklingen har 
därifrån tagit  bibliotekens digitala verksamhet till att  idag  vara  en motsvarighet 
till deras traditionella fysiska verksamhet. (Candela, et al, 2013) Det var redan på 
50-talet som vissa av de allmänna biblioteken i USA introducerade ett datoriserat 
system  med hålkort  för  utlåning.  Det  första  lyckade  katalogiseringssystemet 
skapades i formatet MARC i mitten av 60-talet. (Chambert & Skogmar, 1986) 

I  takt  med de  tekniska  framstegen utvecklades  även de  första  samlingarna  av 
digitala  böcker.  Det var år  1971  som  Michael Hart  startade  Projekt  Gutenberg 
(Schofield, 2011, 13 september), vilket brukar benämnas som det första kända e-
boksprojektet  (Yu  &  Breivold  2008).  Hart var  på  den  tiden student  vid 
universitetet i Illinois och använde deras utrustning för att  digitalisera böckerna 
(Schofield, 2011, 13 september).  Syftet med projektet var att billigt och enkelt 
göra material tillgängligt för allmänheten (Yu & Breivold 2008). En motsvarighet 
i Sverige är  Projekt Runeberg som var  ett av de första e-boksprojekten  i landet. 
Projektet grundades  i december 1992 av Lars Aronsson och drevs  först  som ett 
projekt  inom  studenternas  datorförening  Lysator  vid  Linköpings  universitet. 
(Aronsson, 2004) 

När utvecklingen av Internet tog fart under 90-talet började digitala samlingar av 
olika slag att snabbt växa fram. Det var samlingar som bestod av både text, bilder 
och andra medier. Vid den här tiden  förbättrades kvaliteten  i snabb  takt och det 
fanns  få  etablerade  standarder  (Zick,  2009). I och med  teknikens utveckling 
förändrades  bibliotekens förhållande till den, enligt Bruce Schatz.  Han uttrycker 
att  det under  Internets  framväxt  låg  fokus  på  de tekniska  aspekterna, medan 
intresset idag i större utsträckning är centrerat vid hur internetanvändare effektivt 
ska  kunna  söka,  hitta  och  tillgå information. (Schatz,  2003)  I  dagsläget  är 
scanning och  OCR-tekniken välutvecklad och  tidseffektiv,  vilket  gör  att 
digitaliseringen av fysiska resurser  numera  är  ekonomiskt gångbar.  De  tekniska 
framstegen gör  att  det  finns  ekonomiska medel  för  biblioteken  att  bedriva  en 
fungerande digital verksamhet. Det finns fortfarande lagliga hinder, framför allt i 
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form av upphovsrätt, som påverkar vilket utbud som biblioteken kan distribuera i 
ett elektroniskt format. (Lesk, 2012)

2.2 Folkbibliotekens styrning och uppdrag

I  Sverige  utgör  bibliotekslagen  den  övergripande  ramen  för  hur  de  allmänna 
biblioteken  ska  utöva  sin  verksamhet.  Lagen  gäller  för  bibliotek  som  till 
övervägande  del  är  finansierade  med  offentliga  medel.  (Svensk 
biblioteksförening,  2015) Den  nuvarande  bibliotekslagen  trädde  i  kraft  den  1 
januari  2014.  Den  svenska  bibliotekslagen  är  relaterad till  internationella 
sammanhang  som  IFLA:s  och  UNESCO:s  olika  biblioteksmanifest.  I 
lagstiftningen betonas att bibliotekens grundläggande uppgift är att verka för en 
demokratisk  samhällsutveckling  genom  kunskapsförmedling  och  fri 
åsiktsbildning. Målet är att  alla ska vara delaktiga i samhällslivet. För grupper 
som  av  ekonomiska  eller  andra  skäl  inte  kan  införskaffa  de  medier  som  de 
efterfrågar  fyller  biblioteken  en  extra  viktig  funktion.  Lagen  betonar  att 
biblioteksverksamheten är till för alla och att den inte begränsas av vare sig vilken 
kommun en person är folkbokförd i eller svenskt medborgarskap. Biblioteken ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt nationella minoriteter och personer med speciella 
behov.  Det  innebär  bland  annat  att  de tillhandahåller  tekniska  hjälpmedel  och 
programvaror för dessa grupper.

Ansvaret för folkbiblioteken ligger hos respektive kommun och varje kommun  i 
Sverige  ska  ha minst ett  folkbibliotek.  Den  verksamhet  som  bedrivs på 
folkbiblioteken ska vara anpassad till användarnas behov och generera ett utbud 
som är allsidigt och har kvalitet. Det betyder att folkbiblioteken ska tillhandahålla 
ett  varierat  utbud  av  litteratur  för  att  främja  litteraturintresset,  vilket  även 
innefattar olika tekniska format.  Den svenska bibliotekslagen som trädde i kraft 
den 1 januari 2014 inkluderar för första gången informationsteknikens roll på de 
svenska  biblioteken. (Svensk  biblioteksförening,  2015)  Det  framgår  i 
bibliotekslag SFS 2013:801 9§ genom följande formulering:

“På  folkbiblioteken  ska  allmänheten  avgiftsfritt  få  låna  eller  på  annat  sätt  få 
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.”  

Enligt  bibliotekslagen ska  folkbiblioteken  arbeta  för  att  sprida  kunskap  om 
informationsteknik  och  hur  den  används  till  lärande  och  kunskapsinhämtning. 
Biblioteken ska  även förmedla  hur  informationstekniken kan  användas  för 
delaktighet i kulturlivet (SFS 2013:801).

Regeringen framförde  i propositionen  att det  finns starka skäl  till  att  behandla 
offentligt finansierade bibliotek som en i grunden gemensam resurs. I praktiken 
kan  det  innebära  gemensamma  lösningar  för  kataloger  och  söksystem  till 
informationsutveckling  samt  kompetensutveckling.  (Svensk  biblioteksförening, 
2015). I  bibliotekslagen  SFS  2013:801  preciseras  det inte inom vilka områden 
biblioteken ska samverka, men syftet formuleras under 14§:
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”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.”
 
Sedan 2005 har bibliotekslagen inkluderat att kommuner och landsting bör anta 
biblioteksplaner. Från och med 2014 finns det en paragraf i bibliotekslagen som 
lagstadgar att biblioteksplaner ska finnas på både kommunal- och landstingsnivå. 
Det  är idag  ett  lagbrott  om  biblioteksplaner  inte  antas.  Syftet  med 
biblioteksplanerna är att visa bibliotekens varierande funktioner och därigenom 
stärka deras lokala roll. Det är Kungliga bibliotekets uppdrag att följa upp hur 
biblioteksplanerna  har  utformats  och använts  på  regional  och  kommunal  nivå. 
Samverkan mellan de allmänna biblioteken ska främjas, vilket är ett försök till att 
minska de standardskillnader som finns inom både den kommunala och regionala 
biblioteksverksamheten.  Standardskillnaden  mellan  folkbiblioteken  tillskrivs, 
enligt  Regeringen,  den tidigare avsaknaden av uppföljning av folkbibliotekens 
verksamhet på nationell nivå. (Kungliga biblioteket, 2015b)  

2.3 E-medier på folkbiblioteken

I  Sverige  beräknas e-böcker stå  för  totalt en  procent av  den  svenska 
bokmarknaden medan en unik aspekt är att biblioteken står för 85 procent av den 
e-bokmarknaden,  baserat  på uppgifter  från eLib  och  Svensk  bokhandel. 
(Wischenbart, 2014) Majoriteten av Sveriges folkbibliotek använder idag eLib för 
att  få  tillgång till  e-böcker  och e-ljudböcker.  När eLib  skapade  2001  blev  de 
Skandinaviens största distributör av e-böcker och  e-ljudböcker.  Elib ägs av  till 
största  del  av  det svenska  IT-bolaget  Axiell  Group medan  förlagen Bonniers, 
Natur & Kultur,  Norstedts,  Piratförlaget   äger 30 procent av företaget  (Axiell, 
mars 2015). För att tillgå e-medier via folkbiblioteken krävs det att låntagare har 
ett lånekort med en tillhörande pinkod. Folkbiblioteken inom samma kommun har 
generellt  ett delat utbud av e-medier (Kungliga biblioteket,  2015a), om det inte 
finns kommunöverskridande samarbeten. 

E-böcker  kan inte  disponeras eller ägas  på samma  sätt  som  en  tryckt bok, 
eftersom de utgörs av en licens med villkor för  hur den ska användas och läsas. 
Det gör att e-böcker inte kan ges bort som gåva eller lånas utan särskilt tillstånd. 
Den skillnaden ger konsekvenser för hur utlånen på bibliotek hanteras och vad e-
boksköpare får göra med en e-bok. Det som ofta benämns som e-boksutlåning är i 
grunden  en  kopia  av  en  fil  som  är tillgänglig  under  en  bestämd  tidsperiod. 
(Kulturdepartementet,  2013)  Generellt är processen  med att framställa e-böcker 
jämfört med tryckta böcker relativt lik, då båda kräver finansiering, förvärvning, 
marknadsförning, försäljning och leverans av böckerna.  Den enda skillnaden är 
egentligen att e-böcker inte trycks på papper. När det gäller  biblioteken avgörs 
priset för e-böcker av förläggarna, vilket gör att e-böcker till slut kan bli antingen 
billigare eller dyrare än en tryckt bok. (Besen & Kirby, 2012) 

E-böckerna har potential att nå fler läsare i nya målgrupper som biblioteken ofta 
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har svårt att nå ut till, enligt Svensk biblioteksförening, samtidigt som biblioteken 
kan  introducera  teknik  till  nya  grupper  och  öka  tillgängligheten  av  populära 
böcker. (Svensk biblioteksförening,  2012)   Det finns  dock även argument  för 
motsatsen. De personer som tenderar att var innovativa och hitta nya sätt att läsa 
oftast är vana läsare.  Läsvana personer blir generellt inspirerade att läsa mer av 
fler valmöjligheter, både när det gäller böcker och format, medan reaktionen ofta 
är den motsatta för ovana läsare  som istället känner press och stress över att de 
”borde” läsa mer.  (Schultz Nybacka, 2012) 

Elib använde  sig  av  ett  licenssystem  där  biblioteken  betalade  per  lån. 
Folkbiblioteken har  haft  en  del problem med eLib,   då  förlagen  till  exempel 
vägrade  att  låna  ut  utvalda e-böcker/e-ljudböcker och hade  karens  på  nya  e-
böcker/e-ljudböcker i  12  månader.  Elib  har  även  erbjudit 
applikationsprogrammeringsgränssnitt, API:s1 för  biblioteken,  men  tidigare  var 
det  få  som valde att  använda  det,  eftersom  en  integrerad 
discoverytjänst2 saknades.  År 2013 förändrades eLibs monopolliknade position i 
Sverige när  Antigo blev en del  av den svenska marknaden,  även om Antigo i 
dagsläget har gått i konkurs. Det gjorde att eLib 2014 erbjöd ett nytt licenssystem 
med tre alternativ:

• En betala-per-lån-modell
• Licensmodell A – fast avgift för ett specificerat antal lån
• Licensmodell B – fast avgift för obegränsat antal lån

Elib-modellen förändrades så att förlagen kunde sätta individuella priser för varje 
titel. Bibliotekspersonalen som använde tjänsten kunde därefter logga in direkt på 
eLibs plattform och beroende på den fluktuerande prissättningen bestämma vilka 
titlar de ville inkludera i sina licenser. Det gjorde att de dyraste titlarna blev mer 
än  10  gånger  dyrare  än de  billigaste.  Den  prismodellen  gjorde det  svårt  för 
biblioteken som har eLib att avgöra hur stor del av budgeten de spenderade på e-
böcker och e-ljudböcker. (Mount, 2014) 

Av folkbibliotekens totala driftkostnader spenderade de överlag en procent på e-
medier och 10 procent på fysiska medier  under 2014. Kommunerna hade ofta 
tecknat  ett  fullt  avtal  med  eLib,  vilket  innebär  att  biblioteksanvändarna  hade 
tillgång  till  mellan  10  000  –  15 000 e-titlar.  Av e-titlarna  var ungefär  hälften 
skönlitterära  böcker  och  resterande  var  fack-  och  barnlitteratur.  I  enskilda 
kommuner hände det att folkbibliotekens mediebudget inte räckte till ett fullt avtal 
och att de behövde begränsa e-boksanvändningen.  Enligt  Kungliga bibliotekets 
rapport skaffade användarna i de fallen ett lånekort i en närliggande kommun med 
syftet att läsa e-böcker. (Kungliga biblioteket, 2015a) I rapporten ”Bibliotek 2014 
– Offentligt finansierade bibliotek” publicerad av Kungliga biblioteket i maj 2015 

1 API är en specifikation över hur olika mjukvaror ska användas och kommunicerar mellan 
varandra (Orenstein, 2000, Januari).  

2 Ordet refererar till en sökruta där användaren har möjlighet att återfinna alla bibliotekets 
resurser (Caplan, 2012). 
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har  nationell  statistik  för  Sveriges  offentligt  eller  delvis  offentligt  finansierade 
bibliotek sammanställts. De presenterade i rapporten statistik om folkbibliotekens 
elektroniska samlingar. År 2014 hade folkbiblioteken 1 788 047 sökningar i sina 
elektroniska samlingar och 3 079 228 nedladdningar.

Antal sökningar i folkbibliotekets elektroniska samlingar 2014

Böcker, monografier 26 121 

Tidskrifter, periodika, seriella 
publikationer 

40 434 

Tidningar 62 079 

Bibliografiska databaser 57 151 

Fakta och nyheter 1 236 275

Kartor och bilder 89 730 

Film, TV, interaktiva kurser 0*

Musik 14 338 

Egen publikationsdatabas och 
egendigitaliserade samlingar  

58 471 

Totalt antal sökningar  1 787 992 
*Finns  ingen  förklaring  från  Kungliga  biblioteket  till  skillnaden  mellan  sökningar  och  nedladdningar  i 
kategorin. Källa: Kungliga biblioteket, 2015a. 
Fig. 1 visar antal sökningar i folkbibliotekens elektroniska samlingar 2014

Antal nedladdningar i folkbibliotekets elektroniska samlingar 2014

Böcker, monografier 1 600 910*

Tidskrifter, periodika, seriella 
publikationer 

14 035

Tidningar 9 710 

Bibliografiska databaser 24 476 

Fakta och nyheter 589 667

Kartor och bilder 986 

Film, TV, interaktiva kurser 75 715

Musik 275 018

Egen publikationsdatabas och 
egendigitaliserade samlingar

5 988  

Totalt antal 3 079 228 
*uppskattat värde på grund av svarsbortfall. Källa: Kungliga biblioteket, 2015a
Fig. 2 visar antal nedladdningar från folkbibliotekens elektroniska samlingar 2014
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Statistiken visar att e-bokslånen ökade från 1,5 miljoner till 1,6 miljoner mellan år 
2013 till 2014. På folkbiblioteken har både den fysiska utlåningen och det fysiska 
beståndet minskat, även om e-boksanvändningen fortfarande bara står för några få 
procent  av  folkbibliotekens  totala  bokutlåning.  Det trots  att  det  fanns relativt 
många titlar tillgängliga som e-böcker  (se 6.1.2 Folkbiblioteken och utbudet av 
elektronika  medier).  Frågan  om  antal  e-bokslån  hade  dock  ett  relativt  stort 
svarsbortfall,  då  en  fjärdedel  av  folkbiblioteken  inte  besvarade frågan. 
Svarsbortfallen  gällande  e-medier berodde  delvis  på  att  e-leverantörerna  inte 
kunde  ge  ut  användningsuppgifterna till  folkbiblioteken  om  vilken 
användningsfrekvens  e-böckerna  hade  haft.  Det  bidrog  till att  uppgifterna  om 
användningen  av  e-medier  på folkbiblioteken  troligen  är  grovt  underskattade, 
enligt Kungliga biblioteket. (Kungliga biblioteket, 2015a) 

När  det  gäller  andra  e-medieformat  som  e-tidskrifter tillgängliggörs  det  ofta 
genom olika  databaser.  Mängden  databaser  ett folkbibliotek  kan tillhandahålla 
styrs  i många fall  av användningen i relation till kostnaden (Älmhults Bibliotek, 
u.å).  Folkbibliotekarier  har uttryckt  en oro  över den ojämlika användningen av 
artikeldatabaser  (Fichtelius,  et  al.,  2016).  Det  är  vanligt  att folkbiblioteken 
erbjuder tillgång till några av sina databaser direkt via användaren egen dator med 
hjälp av ett lånekort.  Generellt går det inte att fjärrlåna e-medier, eftersom de är 
licenser som har tecknats med leverantörerna (Kungliga biblioteket, 2015a). 

I Sverige är det skillnad på momsen mellan e-böcker och tryckta böcker. Momsen 
för  e-böcker ligger  idag på  25  procent  med  övriga  bokformer  ligger  på  sex 
procent. I Motion 2012/13:Sk217 föreslås att momsdirektivet ska slopas, eftersom 
e-böcker och andra digitala skrifter idag är etablerade och kommer att finnas kvar 
i framtiden.  De poängterar i motionen att de  EU-direktiv som styr momsen inte 
tog hänsyn till e-böcker när motionen utformades. (Motion 2012/13:Sk217) 

2.4 Samarbeten och svenska folkbibliotek

I Sverige finns det ett antal exempel där folkbibliotek har gått samman och bildat 
kommunöverskridande  samarbeten angående  databaser  och  e-medier.  Det  har 
resulterat  i folkbibliotekskataloger  som  sträcker  sig  över  ett  flertal 
kommungränser.  Ett  av dessa är HelGe-biblioteken  som geografiskt  täcker alla 
kommuner  i Hälsingland  och  Gästrikland.  Deras  gemensamma  resurser  är 
tillgängliga  online  med  hjälp  av  ett  gemensamt  bibliotekskort.  (HelGe-
biblioteken, u.å) Götabiblioteken tillhandahåller samma service för låntagare i de 
13  kommuner  som  utgör Östergötland  samt  Tranås (Olsson,  u.å).  Det  finns 
tillgång till  elva kommuners e-resurser och böcker genom bibliotekssamarbetet 
Familjen Helsingborg i nordvästra Skåne (Familjen Helsingborg bibliotek, u.å). 
Bibliotek i Väst är ett samarbete mellan sju kommuner ovanför Göteborg  som har 
gemensam tillgång till e-böcker och e-ljudböcker, men inte databaser (Bibliotek i 
Väst, u.å). Detsamma gäller för V8biblioteken, som har en gemensam katalog för 
åtta bibliotek i Västerbottens inland. De deltagande kommunerna i V8biblioteken 
hade  utgångspunkten  att  de  ville stärka  bibliotekens  ställning  som 
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informationsresurs för kommuninvånarna och  skapa ett bibliotek som var rustat 
för framtiden. Samarbetet var ett sätt att anpassa verksamheten till de ökade krav 
på ett varierat mediebestånd  som  hade  växt fram  i området.  Det berodde på att 
antalet vuxenstuderande  ökade inom området  och  därmed ökade  kraven på att 
kunna  tillgå  kvalificerade  informationssökningar,  vilket var  nödvändigt  för  att 
studerande skulle kunna genomföra sina studier. Alla inblandade bibliotek såg den 
nya tekniken som ett verktyg för att bredda och utveckla sin service samt förbättra 
tillgängligheten för invånarna. Det var även ett sätt att anpassa verksamheten till 
de  förändrade  förutsättningarna  på  landsbygden.  När  projekten  startades  2006 
upplevde folkbiblioteken att de hade skilda förutsättningar. Syftet med samarbetet 
var att alla bibliotek skulle tillhandahålla en likvärdig service genom att förbättra 
kompetensen, kvaliteten och servicen med hjälp av samverkan mellan biblioteken 
i  Västerbottens  inland.  Dessa  syften  har,  enligt  Brinkfeldt  i  slutrapporten  om 
projekten, uppnåtts. (Brinkfeldt, 2008) 

Ett annat  exempel är  samarbetet mellan Malmö  stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek under namnet ”Det digitala biblioteket”. På deras hemsida beskrivs 
projektet  som ett  första  steg mot en nationell  och  digital  folkbibliotekskatalog 
(Digitala biblioteket, 2016). De har gjort satsningar på att utforma en applikation 
med boktips för barn mellan åldrarna sex till tolv år.  Det fanns dock fortfarande 
ersättningsproblematik hösten 2015  och även problem angående hur barn under 
13 år skulle skapa ett inloggnings-id (Andersson, 2015, September). I dagsläget är 
informationen på deras hemsida uppdaterad, men knapphändig. Vad jag kan utläsa 
går det inte att nå några resurser från  deras  hemsida i början av 2016  och inte 
heller via deras applikation.  

2.5 Nationell samordning av e-böcker på Sveriges folkbibliotek

År 2015 redovisade Kungliga biblioteket resultatet av en försöksverksamhet där 
LIBRIS vidareutvecklades till en nationell katalog för e-böcker. I det här  avsnittet 
presenteras en bild av hur långt en nationell strategi för samordning av e-böcker 
på folkbiblioteken har kommit  från statligt håll.  Det är värt att  notera att det i 
Sverige inte har framkommit förslag från staten att samordna andra e-medier än e-
böcker i relation till folkbiblioteken.  

Kungliga biblioteket  utformade på uppdrag av  regeringen  en försöksverksamhet 
för att tillgängliggöra e-böcker för det allmänna biblioteksväsendet. Syftet med 
uppdraget  var  att  undersöka  möjligheterna  att  vidareutveckla LIBRIS  till  en 
nationell katalog  med det långsiktiga målet att  Sveriges allmänna biblioteken i 
större  utsträckning  skulle kunna  tillgå  och tillhandahålla  e-böcker.  Kungliga 
bibliotekets  uppdrag  var  framför  allt  att  bygga  en  försöksverksamhet  med en 
central infrastruktur  som förmedlade e-böcker till Sveriges bibliotek.  Resultaten 
från  försöksverksamheten  visade att  LIBRIS-systemet hade möjligheter  att 
utvecklas till en nationell e-bokstjänst och lagringsplats för e-böcker. Responsen 
från folkbibliotekens personal visade att  det  fanns  en tydlig  efterfrågan på en 
permanent lösning för att tillhandahålla e-böcker.  För små bibliotek med mindre 
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resurser skulle  en nationell  e-bokstjänst vara ett alternativ till  de kommersiella 
alternativ som de är hänvisade till i brist på egna utvecklingsmedel. 

I slutrapporten påpekar Stjernvall att det är av största vikt att Kungliga biblioteket 
gör e-böcker tillgängliga via LIBRIS på ett sätt som är  tekniskt hållbart  på lång 
sikt.  Det är viktigt att plattformen gör det tekniskt möjligt  för biblioteken att nå 
resurserna genom samma flöde. Hon hävdar att ett nationellt katalogsystem för e-
böcker som är integrerat med LIBRIS  har potential att skapa möjligheter för  e-
böcker  att  nå fler  personer.  Det skulle  i  sin  tur  kunna stärka folkbibliotekens 
demokratiska  roll.  För  att  få  till  stånd  en  sådan  utveckling  ser Kungliga 
biblioteket att fler parter samverkar kring en nationell e-bokstjänst, då uppdraget 
sträcker  sig över  många biblioteks- och samhällsgrupper. Stjernvall  skriver  att 
Kungliga biblioteket har stora möjligheter att utveckla en nationell e-bokstjänst, 
samtidigt som Kungliga biblioteket vill utöka samarbetet med förlagsbranschen 
för att uppnå ett bra resultat. (Stjernvall, 2015)

Det  finns  dock kritik  mot  uppdragets  upplägg. David  Jonsson  från  Malmö 
stadsbibliotek argumenterar för att Regeringen istället borde satsa mer pengar och 
slå  samman  de  nuvarande  e-utlåningstjänsterna  i  Sverige  och  göra  resurserna 
tillgängliga  genom  ett  rikstäckande  lånekort. Stockholms  folkbibliotek 
förespråkade att Kungliga biblioteket ska få ekonomiskt stöd till att samordna en 
digital infrastruktur som ger svenska folkbibliotek tillgång till  olika distributörers 
kataloger  av  e-böcker,  så  att  de inte  behöver investera  i  överlappande 
applikationsprogrammeringsgränssnitt, API. (Mount, 2014) 

2.6 Internettillgång i Sverige

För att  folkbiblioteken  ska  kunna utveckla och tillhandahålla  databaser  och e-
medier  på  en  likvärdig  grund  krävs  det  att  Sveriges  befolkning  har  samma 
möjligheter att tillgå Internet. I Sverige hade tillgång till Internet och använde det 
i hemmet  år 2015.  Det  var främst  pensionärer  som inte   var internetanvändare, 
framför allt 20- och 30-talisterna, men  också delvis  40-talisterna.  Det  var cirka 
650 000 svenskar  som inte  hade tillgång till  Internet,  medan 200 000 svenskar 
hade tillgång till Internet,  men valde att inte använda det. Av  de i  befolkningen 
som var över 12 år hade 93 procent tillgång till Internet  och 90 procent  av dem 
hade tillgång till bredband. En av fyra personer ansåg sig inte vara datorkunnig. 
Denna uppfattning  var spridd i hela befolkningen och inte enbart hos personer 
över 65 år. Det var 65 procent av de tillfrågade som kände sig fullt eller till stor 
del delaktiga  i  informationssamhället  år 2015. (Davidsson & Findahl,  2015) Tre 
av de  viktigaste faktorerna för tillgång  och kunskap om och genom  Internet är 
arbete,  skola  och  bredbandstillgång.  Biblioteken är  en  viktig stödfunktion  för 
framför allt de grupper som inte har tillgång eller är delaktiga i dessa tre områden. 
Det  är för att  biblioteken gratis tillhandahåller datorer med Internet,  men även 
information och utbildning om dator- och Internetanvändning. (Andersson, 2003) 

Statens  offentliga  utredning  (SOU  2014:21) fastslog  en  bredbandsstrategi  för 
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Sverige  med målet att  90 procent av alla företag och hushåll ska ha tillgång till 
bredband på minst 100 Mbit/s år 2020. Målet för år 2015 var att 40 procent av alla 
företag och hushåll skulle ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s,  vilket i 
dagsläget  är uppnått.  I satsningen  kan glesbygden få  speciellt ekonomiskt  stöd 
från staten  för bredbandssatsningar.  Regeringen  hävdar att  bredbandssatsningen 
visar  att den svenska staten tar ansvar för de delar av landet som kommersiella 
krafter inte förväntas bygga ut i. Ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv är det 
viktigt att alla har en kraftfullt Internetanslutning, då alltfler samhällstjänster idag 
är digitalt baserade. (SOU 2014:21) Det är dock debatterat om det statliga stöden 
räcker för att uppnå de mål som är satta för 2020 (Andersson, 2015, november 03; 
Petersson, 2015, 9 juni; Zackrisson, 2015, November 10).

13



3. Litteraturgenomgång 
I kapitlet som följer ligger fokus på forskningsrelaterat material. All litteraturen i 
det här kapitlet  återkopplas till  senare i uppsatsen under kapitlet  7. Analys och 
diskussionen.  Först  presenteras en  internationell  utblick  på  rapporter och 
forskning relaterat till  e-medier och  allmänna  bibliotek,  fokus kommer framför 
allt  att vara på e-böcker.   Sedan  följer en närmare  betraktelse av Storbritannien 
och  USA. De  är  båda länder  som har likheter  och  skillnader  jämfört  med 
folkbiblioteksverksamheten  i Sverige.  Likheterna  består  bland  annat  i  att  de 
allmänna  biblioteksverksamheterna  i  alla  tre  länder  har  en  liknande  nationell 
biblioteksstruktur,  samtidigt  som  ländernas skilda  relationer mellan  allmänna 
bibliotek och förläggare resulterar i att e-medier hanteras olika i de tre länderna. 
Storbritannien har en större e-boksmarknad än Sverige,  men på många sätt  en 
mindre tillgänglig biblioteksverksamhet för e-böcker.  USA är  i många avseende 
det land där e-boksmarknaden först tog fart och förläggare och biblioteken har 
kommit långt med  att  etablera överenskommelser angående e-medier  som båda 
parter är nöjda med. Det ger perspektiv på hur hanteringen av e-medier kan se ut 
på  allmänna  bibliotek. Sedan  följer  en  översikt  angående  Sverige,  där  fokus 
framför allt ligger på relationen mellan folkbiblioteken och förläggarna. Slutligen 
följer tre avsnitt som handlar om demokrati, landsbygd och samarbeten i relation 
till  bibliotek  i  en  internationell  kontext.  De  demokratiska aspekterna  och 
folkbibliotekens  uppdrag på  landsbygden  i  relation till  tillgången till  e-medier 
samt forskningen om digitala klyftor lägger också grunden för kapitel 4. Teoretisk 
utgångspunkt.

3.1 E-medier på biblioteken 

Vetenskapliga  e-tidskrifter  har på  många  sätt  etablerat  sig  som en  elektronisk 
resurs  hos högskole- och universitetsbiblioteken medan det fortfarande råder en 
osäkerhet kring formatet e-böcker och deras roll på folkbiblioteken. I ”E-lending 
and a  public  lending right:  is  it  really a  time for  an update?”  (2015) av Rita 
Matulionyte uttrycker hon att det är svårt att få en klar bild av vad utlåning av e-
böcker utan restriktioner leder till för förlagen.  Biblioteken har  på samma gång 
ofta svårigheter  att få tag i alla e-titlar de vill ha, eftersom populära och nya e-
böcker i många fall inte släpps till biblioteken. Enligt Matulionyte beror det på att 
förlagen är rädda för att e-boksutlåningen ska minska försäljningen eller  att den 
illegala spridningen av materialet ska öka. (Matulionyte, 2015) 

Det  elektroniska  formatet  har  även positiva  aspekter.  Informationsforskaren 
Siriginidi  Subba  Rao  uttrycker  i  artikeln  ”Electronic  book  technologies:  an 
overview of the present situation” (2004) att e-boken i viss mån kan betraktas som 
miljövänlig  i mån av  resurser som elektricitet och trä, trots den elektricitet som 
krävs  för  att  använda  formatet.  E-böcker  behöver  inte  heller  hanteras  fysiskt 
genom att till exempel skickas mellan olika filialer eller placeras på hyllor och de 
är tillgängliga för låntagarna dygnet runt, alla dagar i veckan, utan att låntagarna 
behöver  besöka  biblioteken  under  deras öppettider.  Det går  snabbare  för  en 
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låntagare  att  få tillgång  till e-böcker än  tryckta böcker.  E-böcker  ger  även 
möjligheter för användare att anpassa ljus och textstorlek efter varierande behov. 
Formatet ger möjligheter för många användare att låna en populär e-bok samtidigt 
och  det  går  att  integrera  multimedia  med  e-böcker.  Användaren  har  även 
möjligheter att söka efter ord och definitioner i en elektronisk text.  Rao framför 
också  nackdelar  med  e-boksformatet,  vilket  framför  allt  berör  de  tekniska 
aspekterna som att hårdvarorna är dyra, men också att den tekniska kvaliteten är 
för låg  när det gäller skärmkvalitet, vilket berör både färgskalor, kontraster och 
upplösning. Hon påtalar slutligen att det behövs ett bättre utbud av e-bokstitlar att 
tillgå via biblioteken. (Rao, 2004)

3.1.1 En utblick på e-medier och bibliotek i två länder

I Storbritannien förändrades marknaden  för e-böcker när Kindle introducerades 
2007. År 2014 stod e-böcker för ungefär 30 procent av bokmarknaden och hela 47 
procent av de skönlitterära böckerna i Storbritannien.  Biblioteken stod endast för 
en marginell del av de e-boksköpen, enligt ”Report on the remote E-book Lending 
Pilots” (2015) av The Society of Chief Librarians and The Publishers Association. 
Rapporten är skriven i relation till ett pilotprojekt i Storbritannien för elektronisk 
utlåning av e-böcker. I pilotstudien tillgängliggjordes 893 titlar från fyra bibliotek 
under 12 månader. Målen var att se hur stort behov låntagarna hade av att kunna 
låna  e-böcker  utan  att  besöka  biblioteket,  se  hur  e-bokslån  påverkade 
försäljningen  av  e-böcker  samt  innebörden  av  e-boksutlåningen  för 
biblioteksverksamheten.  När pilotprojektet  var  avslutat sa 95  procent  av 
deltagarna att de hade lånat fler  e-böcker om det fanns ett större utbud av titlar. 
Det  var  ovanligt  att  låntagarna använde  köp-knappen  som  fanns  bredvid 
böckerna och 39 procent av e-bokslåntagarna sa att de var mindre benägna att 
besöka en bokaffär och 37 procent sa att de var mindre benägna att köpa en tryckt 
bok. I  rapporten  konstaterar  författarna att  e-böcker  är  viktiga  för  att 
biblioteksverksamheten ska förbli en relevant del av samhället,  samtidigt verkar 
det som att framför allt en etablerad grupp använder formatet.  Bakgrunden till 
pilotprojektet  visade  att  20  procent av  Storbritanniens  befolkning  inte  hade 
tillgång till  någon digital  teknik 2014 och att  en ännu större procentandel  inte 
förstod hur de skulle nyttja den digitala teknik de hade tillgång till.  (Society of 
Chief Librarians/Publishers Association, 2015) 

Generellt  verkar  det  finnas  en viss  osäkerhet  över genomslagskraften  hos den 
digitala verksamheten  på  de allmänna biblioteken i  Storbritannien  och  över  hur 
den  digitala  verksamheten  kommer  att se  ut  på  de  allmänna biblioteken i 
framtiden. I relation till det ämnet studerar en författare en biblioteksverksamhet 
som avviker från hur majoriteten av Storbritanniens bibliotek hanterar e-böcker. 
Artikeln heter ”'Too cool' to miss out on” (2011) och är skriven av Debby Raven 
som studerar Bloomsburys allmänna biblioteks online-tjänst.  De är ett bibliotek 
som  vägrade  att  använda  'en  e-bok  per  låntagare-modellen'.  Istället  använde 
biblioteket sig av tematiska digitala bokhyllor för att ge låntagare tillgång till e-
böcker. Författaren skriver att  ett tillgängligare system för e-böcker kan var ett 
sätt  att  ge  nytt  liv  åt  de  allmänna  biblioteken i  Storbritannien  som  har  en 

15



minskande verksamhet. (Raven, 2011)  

Nicholas Joint undersöker i sin artikel ”The electronic book: a transformational 
library technology?” (2010) om e-böcker har omformat biblioteksverksamheten i 
Storbritannien  genom  att  förbättra  villkoren  för  låntagare  och  förändra  den 
vardagliga biblioteksutövningen. Han fastslog att den förändring ännu inte hade 
inträffat,  även  om  biblioteken  borde  fylla  den  rollen  med  tanke  på  det 
informationssamhälle  de är en del av. Det krävs, enligt författaren, att ett antal 
hinder  undanröjs  för  att  e-böcker  ska  kunna  uppnå  den  positionen.  Först  och 
främst  behövs  det  en  bra  modell  för  provisionen  gällande  e-boksutlån.  Enligt 
författaren, borde e-boksindustrin med lite fantasi kunna hitta lösningar på den 
problematiken med tanke på att musikbranschen som finns online har lyckats med 
detta. För det andra behöver distributörer utforma en slutprodukt där e-böcker är 
lika attraktiva och eleganta som e-tidskrifter. Slutligen behöver biblioteken hitta 
verktyg  för  att  förbättra  e-böcker  som  informationsprodukt.  (Joint,  2010) En 
vidare betraktelse av de allmänna bibliotekens position i Storbritannien gör Ian 
Grant i artikeln ”'Generation Y-fi': Library Resources in the Mobile Age” (2012). 
Han uttrycker att  det  verkar  finnas  en gemensam ståndpunkt  att  bibliotek ska 
utvecklas och för att  uppnå  det  behöver  biblioteken utveckla sin tillgång till e-
medier. Det krävs för att de allmänna biblioteken ska kunna fylla en central roll 
för utbildning som är mer djupgående. Den rollen innefattar att biblioteken inte 
enbart  förser allmänheten med gratis  tillgängliga e-medier  utan  även förmedla 
kunskap  om  hur  människor  kan  finna  utbildningsresurser  digitalt  och  ge 
människor större ansvar för sitt eget lärande. För att allmänna bibliotek ska kunna 
fylla den rollen krävs det att de får både ekonomiskt och moraliskt stöd att kunna 
fortsätta den utbildningsverksamhet de alltid har bedrivit. (Grant, 2012)

Den nordamerikanska e-boksmarknaden brukar ofta beskrivas som den första och 
största.  Amazons etablering som den  första  bokhandeln på  Internet  1994  har 
spelat stor roll för  USA:s särställning gällande e-böcker.  Företaget  har  i många 
avseenden  påverkat  e-boksutvecklingen  i  landet  och  även  spridit  e-böcker 
internationellt, enligt Andreja Zubac och Andreja Tominac i ”A research of e-book 
market  trends:  North  America  and  the  European  community”  (2014).  På 
biblioteken började  det  elektroniska  formatet  etablera  sig  i  slutet  av  90-talet 
genom  framför  allt  databaser  med  tidningar  och  monografier.  När  e-
boksmarknaden började ta fart ledde det till ett samarbete mellan biblioteken och 
förläggarna.  Utlåningen  av  e-böcker  på  allmänna  bibliotek  sker  genom  olika 
licensvillkor  och  distribueras  av  olika  förlag  som  har  utvecklat digitala 
plattformar.  De allmänna biblioteken i  USA har genom att implementera DRM-
skydd  och  en  nationell  upphovsrättslag  ett  starkt  skydd  för  att förhindra  att 
upphovsrätten bryts genom spridning och otillbörlig användning av e-titlar. USA 
har  därigenom  en  grund  där  upphovsrätten  respekteras,  enligt  författarna.  De 
skriver att det finns en enighet i USA, både gällande lagstiftning och språk, som 
aldrig kan uppstå på samma sätt i Europa.  USA har en infrastruktur med stark 
köpkraft  genom bland  annat  en  utbredd  etablering  av  olika  sorters  läsplattor. 
(Zubac & Tominac, 2014) 
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Vetenskapliga artiklar som behandlar USA:s allmänna bibliotek och databaser är 
begränsade i antal. Många artiklar fokuserar på hur databaser kan användas av 
olika  affärsverksamheter  och  i  relation  till  universitetsbibliotek.  I  artikeln 
”Database use patterns in public libraries” (2000) av Carol Tenopir och Eleanor, J. 
Read undersöker författarna hur databaser används på allmänna bibliotek i USA 
och Kanada. De fann  att  forskningsrelaterade  databaser  mest  användes  tidigt  i 
veckan, runt  middagstid och runt  datum som  är relaterade till  den akademiska 
kalendern,  medan  affärsdatabaser  användes  mer  utspritt  över  veckan. 
Artikelförfattarna  hävdar att  små  företag  troligen  har  stor  användning  av den 
sortens  resurs  som bibliotekets  databaser  utgör.  När  det  gällde  databaser  som 
tillhandahöll nöjesmagasin av olika slag fanns det möjligheter att få tillgång till 
dem både på och utanför bibliotekens fysiska lokaler.  Författarna fann ett flertal 
faktorer som påverkade användningen av databaser.  Dessa faktorer inkluderade 
var databaserna var placerade på bibliotekets hemsida, om det fanns möjligheter 
att få tillgång till databaserna bortanför biblioteket, i hur stor utsträckning utbudet 
av  databaser  synliggjordes  och att  det  fanns tillräcklig tillgång till  databaserna 
genom ”arbetsstationer”. Databaserna användes mest om de hade funnits längre 
än ett  år,  om det  fanns instruktioner om hur de användes och om databaserna 
fanns tillgängliga över Internet eller gick att ladda ner lokalt. (Tenopir  & Read, 
2000) 
 

3.2 E-medier på folkbiblioteken i Sverige

I  Sverige är  det  fortfarande  det  tryckta  materialet  som  är  stommen  i 
folkbibliotekens  verksamhet,  även  om både  de  digitala  biblioteksbesöken  och 
utlåningen  av  e-medier  fortsätter  att  öka.  I  ”Stöder  digitaliseringen 
biblioteksanvändningen?” (2015) av Lars Höglund och Eva Wahlström, skriver 
författarna att resultatet från SOM-undersökningen som genomfördes hösten 2014 
indikerar  att  de  ökade  digitala  möjligheterna  upplevs  som  positivt  av  många 
biblioteksanvändare. (Höglund & Wahlström, 2015) Elektroniska resurser är dock 
generellt  dyra för folkbiblioteken  att  införskaffa.  Det  beskrivs  i  kapitlet 
”Folkbiblioteken i medielandskapet” i SOU 2016:30 författad av Helena Francke, 
Åsa Söderlind,  Ola  Pilerot,  Gullvor Elf  och  Louise  Limberg.  När  det  gäller 
kostnaden  för  licensavgifter  för  databaser  är  den  i  dagsläget  relativt  hög.  Det 
beror på att det inte finns någon nationell upphandling av dessa tjänster, vilket 
innebär att utbudet av digitala nyhetskällor via folkbiblioteken i form av databaser 
kan  vara  varierande  på  olika  platser  i  Sverige.  Folkbiblioteken  är  en  central 
institution som arbetar för  att  ge  hela befolkningen tillgång till  olika typer  av 
medier  och  det  inkluderar  både  intellektuell  tillgång och en  möjlighet  att  rent 
konkret få tillgång till medier. (Francke, et al., 2016)  

E-boksfrågan  i relation till bibliotek och förlag  analyseras av  Johan  Svedjedal  i 
”Biblioteken och bokmarknaden - från folkskola till e-böcker” (2012), vilket är en 
rapport  skriven för  Svenska  Förläggarföreningen. Enligt  Svedjedal  bottnar 
debatten  inte endast  i en osäkerhet kring frågor om vart och varför angående e-
bokens framtid, utan även i relationen mellan biblioteken och bokmarknaden, däri 
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inkluderat  folkbibliotekens  syn  på  det  egna  uppdraget. Svedjedal  pekar  på  tre 
faktorer som har påverkat debatten och utvecklingen kring e-böcker. Dels är det 
folkbibliotekens minskade utlåning,  vilket  delvis  beror på att bokmarknaden  har 
expanderat. Dels är det folkbibliotekens intresse för nya medier.  Dels  är det en 
inriktning hos folkbiblioteken som fokuserar mer på det populära med större press 
att uppnå mätbara mål.  Folkbibliotekens  utlåning av e-böcker  har ökat rejält  de 
senaste åren.  På högskolebiblioteken  som tidigt satsade på digitaliserat material 
dominerar  idag  de digitala resurserna.  (Svedjedal,  2012)  I  2014års  upplaga av 
”Global eBook: A report on market trends and developments”  sammanställd  av 
Rüdiger  Wischenbart, presenteras en överblick  av den  internationella 
bokmarknaden.  Rapportförfattarna  anser  att skillnaden mellan den engelsk- och 
svenskspråkiga marknaden är anmärkningsvärd  med tanke på att Sverige  har  en 
tendens att adoptera ny teknik snabbt och har stor tillgång till Internet. I rapporten 
tar  författaren upp tre  andra faktorer  än  Svedjedal  (2012) som kan ha påverkat 
utvecklingen gällande e-böcker i Sverige, vilket dels är bibliotekens dominans på 
e-boksmarknaden,  de  höga priserna  för  att  köpa e-böcker  och  frånvaron  av 
pressen  från  en  global  aktör,  likt  Amazon,  på  den  svenska  marknaden. 
(Wischenbart, 2014)

I Sverige är det enligt statistisk från SOM-undersökningen 2013, som presenteras 
i ”E-boken –  i  skuggan av den tryckta”  (2015) av  Annika Bergström och Lars 
Höglund, flest  e-boksläsare i  åldern  16-29  år  och  de  är  generellt medel-  och 
högutbildade. De är personer som har god tekniktillgång och en hushållsinkomst 
över genomsnittet.  Det är lika vanligt att kvinnor som män läser skönlitterära e-
böcker och de är oftare unga, bor oftare i staden än på landsbygden och besöker 
generellt  biblioteken mer frekvent  än de som inte läser e-böcker.  Stödet för e-
böcker  är  starkare  hos  de  som  har  prövat  på  formatet  tidigare. Författarna 
konstaterar att strukturella hinder samt attityder och vanor generellt verkar vara 
större  problem  än  tekniktillgång  för  spridningen  av  e-böcker  i  Sverige. 
(Bergström  & Höglund, 2015) 
 

3.3 Demokrati, e-medier och biblioteken

Det är i grunden en demokratifråga att allmänheten ska ha en likvärdig tillgång till 
e-medier.  Jürgen  Habermas  avhandling  ”Borgerlig  offentlighet  - Kategorierna 
”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället. ” (1998) är ett ansett verk som 
fokuserar på modern demokrati.  Han skriver att ordet offentlighet förutsätter att 
alla  människor har  möjlighet  att  delta  och  om detta  inte  är  möjligt för  vissa 
grupper  är den ingen offentlighet.  Allmän tillgänglighet  är därmed en grund för 
offentligheten.  (Habermas, 1998) Dessa tankar relateras till bibliotek av John E. 
Buschman  i  ”Dismantling  the  public  sphere.  Situating  and  Sustaining 
Librarianship in the Age of the New Public Philosophy” (2003) med syftet att visa 
bibliotekens demokratiska roll. Buschman hävdar att det måste var ett kärnvärde 
för  biblioteken att  producera  och  reproducera  de  förutsättningar som gör den 
demokratiska processen möjlig. Om biblioteken inte har ett allmänt demokratiskt 
syfte  finns  det  få  argument  som  är  övertygande  för att  bedriva  en  fortsatt 
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verksamhet, enligt Buschman.  (Buschman, 2003)  

Demokrati  i  relation  till  e-medier  utgörs  i  stor  utsträckning  av  vem som har 
tillgång  till  formatet.  Det  har  undersökts  av  Robin  van  Koert  i  artikeln  ”The 
impact of democratic deficits on electronic media in rural development” (2002). I 
artikeln  undersöker  författaren  om  informationsteknologin  har  ökat 
informationstillgången  hos  befolkningen  på  landsbygden  i  utvecklingsländer. 
Artikeln behandlar en annan kontext än vad den här uppsatsen berör, men  van 
Koerts slutsatser och förhållningssätt till e-medier visar ett perspektiv på e-medier 
jag finner relevant för uppsatsen. Det han framför är att e-mediers tillgänglighet 
styrs  av  ekonomiska  och  politiska  restriktioner.  Trots  att  formatet  har  stor 
demokratisk potential är det ett lands styre som i slutändan bestämmer hur och i 
viken  utsträckning  formatets  potential  används.  Han  uttrycker  att  det  är  den 
sociopolitiska  och  ekonomiska  kontexten  i  ett  land  som  bestämmer  hur  väl 
teknologi sprids över alla delar av landet. (Van Koert, 2002) 

En annan aspekt av demokrati och e-medier är i  vilken utsträckning biblioteken 
har påverkats av kommersiella krafter och marknadstänkande.  I artikeln ”Public 
space, public discourse, and public libraries”  (2003)  skriver  Colleen Alstad och 
Ann  Curry att biblioteken har påverkats av ett allt större fokus på användarnas 
efterfrågan, vilket har orsakat en minskat demokratiskt fokus.  Idag är det i stor 
uträckning massmedia som influerar låntagares åsikter  (Alstad  &  Curry,  2003) 
och därigenom indirekt avgör vad som köps in och syns på biblioteken. 

3.4 Folkbibliotek på landsbygden och i staden  

Informationstekniken  har,  enligt  Göran  Ahrne,  Christine  Roman  och  Mats 
Franzén,  inte  lyckas  med  den  förutsagda  decentraliseringen  av  befolkningen. 
Författarna  beskriver  i “Det sociala  landskapet.  En sociologisk beskrivning av 
Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet” (2003) hur det sociala landskapet 
ser ut i Sverige. De skriver att befolkningen har en ojämn fördelning över landet, 
vilket orsakar olikheter i människors levnadsvillkor. Urbaniseringen skapar även 
markanta skillnader i  befolkningens sociala  struktur,  vilket  bland annat  gör att 
moderniseringarna alltmer  återfinns i städer.  Författarna skriver att landsbygden 
befinner  sig  i  en  kris  som  de  tror  är  svår  att  komma  ur,  framför  allt  när 
informationsteknikens decentraliserade effekt uteblev. (Ahrne, et al., 2003) 

Folkbibliotekens förutsättningar på landsbygden behandlas av Joacim Hansson i 
”Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år” (2005). Han beskriver 
att  landsbygdens  folkbibliotek  i  större  utsträckning  fungerar  som  ett 
kunskapscentrum, vilket beror på att antalet som studerar på distans växer och att 
de behöver ett folkbibliotek som kan fylla rollen som utbildningsbibliotek. Det 
har  gjort  att  kopplingen  till  utbildningssektorn  blivit  allt  tydligare.  (Hansson, 
2005)  I boken  ”Mitt i byn!: om det moderna folkbibliotekets framväxt” (2001) 
skriver  Jan  Ristarp  och  Lars  G.  Andersson  att  den  allmänna  spridningen  av 
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Internet  och  informationsteknik  har bidragit till  ett  betydligt  större  samarbete 
mellan många folkbibliotek och högskolebibliotek (Ristarp & Andersson, 2001). 

3.5 Digitala klyftor 

Begreppet  digitala  klyftor  har  varit  etablerat  sedan  slutet  av  1990-talet  och 
relaterar  till  hur  tillgången  till Internet  påverkar  människors  tillgång  till 
information.  En  av  de  första  att  använda begreppet  var  Pippa  Norris som är 
professor  i  statsvetenskap  vid  Harvards  universitet.  Det  var  i boken ”Digital 
Divide:  Civic  Engagement,  Information  Poverty,  and  the  Internet  Worldwide” 
(2001) som Norris genomförde en analys  av orsakerna och konsekvenserna av 
ojämlik tillgång  till informationsteknologi.  Begreppet  digitala  klyftor  beskriver 
skillnaden i informationsmängd mellan personer  med eller utan Internettillgång, 
men även hur väl personer kan ta till sig information via Internet  och vilka som 
påverkas  av  ett digitalt  utanförskap.  Författaren bygger  sin  analys  på  en  stor 
mängd  statistik från  olika  aspekter  av  Internet  och  dess  användning  rörande 
Internetålderns  första  decennium. Norris  definierar i  sin  bok  att den  digitala 
klyftan finns på tre nivåer, dels den globala klyftan mellan länder, dels den sociala 
klyftan inom ett land, men också den demokratiska klyftan som berör om Internet 
kan  engagera  nya  grupper  att  delta i  politiken och  samhällslivet. 
Informationsteknologin har  bidragit  till  ekonomisk  tillväxt  i till  exempel, 
Brasilien, Indien och Malaysia, men helhetsbilden visar att den globala klyftan 
fortfarande kvarstår. Norris hävdar att det är bristen på ekonomisk utveckling som 
är  grunden  till  detta  förhållande.  Vidare  poängterar  hon  att  digital  teknologi 
stimulerar ekonomisk tillväxt  och att den globala klyftan därigenom riskerar att 
bli ännu större. 

Den  sociala  klyftan  inom  länder  visar  att vissa  grupper  inte  inkluderas  i 
informationssamhället,  vilket även berör ekonomiskt och tekniskt välutvecklade 
länder  som  exempelvis  Sverige.  Grunden  till  den  sociala  klyftan  är  hur 
spridningen  av  informationsteknologi  påverkas  av  den  socioekonomiska 
stratifiering, det vill säga de strukturer som delar upp människor i olika grupper. 
Klyftan är relaterad till både inkomst, utbildningsnivå och yrke. Det är ingenting 
som  tyder  på  att  dessa  faktorer  kommer  att  försvinna  eller  att  dess  påverkan 
kommer att minska, enligt Norris.

Den demokratiska klyftan handlar om hur vida Internet kan engagera grupper som 
inte redan är aktiva inom politiken och samhällslivet. Norris undersökte ett antal 
hemsidor anknutna till politiken och konstaterar att de flesta hade en konservativ 
framtoning. De hemsidor hon undersökte gav små möjligheter för medborgare att 
göra sin röst hörd. Hon konstaterar även att Internet inte  har lyckats engagera 
grupper  som  inte  redan  tidigare var  involverade.  Internet  är  framför  allt  ett 
verktyg för de som redan är etablerade och involverade i samhällslivet, därigenom 
kan  det  ledda  till  ett  digitalt  utanförskap. Hon  uttrycker  dock  att  Internet  har 
potential att  förändra den demokratiska klyftan, eftersom Internet är  en  relativt 
billig teknologi som skulle kunna nå ut till fler personer och därigenom förändra 
det politiska livet och samhällslivet. (Norris, 2001)
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Begreppet  digitala  klyftor  har  sedan  används  i  en  rad  olika  sammanhang. 
Bibliotekens  roll  för  att  motverka  den  digitala  klyftan  beskrivs  i  artikeln 
”Bridging the digital divide” (2008) av Seyed Vahid Aqili och Alireza Isfandyari 
Moghaddam. Författarna av artikeln beskriver att minskade digitala klyftor är en 
förutsättning för  att  minska fattigdomen,  få  bukt  med terrorism och uppnå en 
hållbar  världsmarknad. För  att  hantera  digitala  klyftor  bör  bibliotekarier  var 
flexibla och definiera sin roll i informationssamhället. Beslutsfattare bör överväga 
den  fundamentala  roll  biblioteken kan  spela  för  att  förverkliga  en  hållbar 
utveckling  av  ett  informationsbaserat  samhälle.  Biblioteken  kan genom  gratis 
tillgång till  information hjälpa till  att  överbrygga digitala  klyftor och bidra till 
jämlikare  möjligheter  för  samhällets  medborgare.  (Vahid  Aqili  & Isfandyari 
Moghaddam, 2008) 

3.6 Samarbeten och bibliotek internationellt

Ett  ord som  är  starkt  relaterat till  bibliotek är  kollaboration  eller  samarbete.  I 
artikeln ”Digital Library Collaboration: A Service-Oriented Perspective”  (2012) 
av  Steven  Buchanan, Forbes  Gibb,  Susan  Simmons  och  David  McMenemy, 
undersöker de ur  ett  serviceorienterat  perspektiv  vad  som  driver  samarbeten 
mellan bibliotek  inom  den  digitala  sfären.  De konstaterar att  begreppet 
kollaboration inte självklart är särskilt  från ord som samverkan, samarbete och 
koordination.  (Buchanan et  al.,  2012) Jag kommer i det  här  kapitlet  utgå från 
ordet  samverkan,  vilket  beror  på  att  artiklarna  är  skrivna  på  engelska 
(”Collaboration” skulle i vissa fall kunna översättas som samarbete), men framför 
allt för att de artiklarna syftar  på  med ”collaboration” överensstämmer med vad 
jag tillskriver ordet samarbete i den här uppsatsen. Min bedömning är att det blir 
enklare för läsaren att förstå vad jag syftar till om jag använder samma ord. 

I dagens alltmer teknologiskt utvecklade och globalt sammankopplade samhälle 
är samarbete som ett viktigt  inslag i biblioteksverksamheten, inte minst  för att 
kunna möta samhällets framtida behov. Samarbeten inom den digitala sfären kan 
erbjuda möjligheter för biblioteken att  förbättra tillgängligheten och generera en 
service  med  ökad kvalitet. För  att  identifiera  vilka  faktorer  som  influerar 
bibliotekssamarbeten har  forskarna  använt  modellen  PEST,  the  Political, 
Economic,  Social,  and  Technological  model.  Ur  ett  politiskt  perspektiv  är 
samarbeten ofta uttryckta på en nationell nivå. Många samarbeten sker på grund 
av  politiska beslut  eller  riktlinjer  som upprättats  på  storskalig  nivå.  Allmänna 
bibliotek delar det ekonomiska stödet med andra offentliga verksamheter,  vilket 
gör att samarbeten och delade verksamheter kan bidra till att minska kostnaderna 
för bland annat lagringsutrymme, nätverk och den digitala infrastrukturen. Ur ett 
socialt  perspektiv  kan  samarbeten bidra  med nya  möjligheter  för lärande  med 
både bättre kvalitet och förbättrad tillgänglighet. (ibid) Dagens teknik har skapat 
nya möjligheter för allmänna bibliotek att förlänga sin egen verksamhet och roll i 
samhället genom att minska både geografiska och vissa institutionella hinder. Det 
skapar  möjligheter  för  allmänna  bibliotek  att utvidga  utbudet  av  samarbeten 
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mellan  olika  institutioner,  enligt  Eleanor  Jo  Rodger,  Corinne  Jörgensen och 
George D’Elia i artikeln ”Partnerships and Collaboration among Public Libraries, 
Public Broadcast Media, and Museums: Current  Context and Future Potential” 
(2005).  De har undersökt samarbeten mellan olika allmänna  institutioner, vilket 
bland annat inkluderade bibliotek. Biblioteksverksamheten har en lång historia av 
samarbeten,  bland annat genom att erbjuda organisationer en allmän mötesplats. 
Det  finns  många  samarbeten  mellan  bland  annat  utbildningsväsendet  och 
allmänna  bibliotek.  Artikelförfattarna  hävdar  att historiskt  sett har  samarbeten, 
mellan exempelvis museum och bibliotek, ofta utvecklas på regional nivå eller i 
samma stad genom en informell kontakt och till relativt låga kostnader. Fördelen 
med dessa projekt var att  institutionerna i många fall fick en annan sorts publik. 
Det  är  i hög  utsträckning det  lokala  samhället  som  skapar de  informella 
möjligheterna för lärande genom livet, både för barn och vuxna. Det som drev 
samarbeten för  alla  institutioner  var  att  de  vill  stärka  sitt  samhällsuppdrag. 
(Rodger et al, 2005) 

Ett exempel på nationsöverskridande  samarbeten presteras i artikeln ”Managing 
an  Open Access,  Multi-Institutional,  International  Digital  Library:  The  Digital 
Library of the Caribbean Resource” (2009) av Brooke Wooldridge, Laurie Taylor 
and  Mark  Sullivan som  beskriver  de  hur  Karibien  lyckades  etablera  ett 
nationsöverskridande  samarbete mellan olika  institutioner som arkiv,  nationella 
bibliotek,  universitet  och även  privata  samlare.  Deras  gemensamma digitala 
resurser skapade Karibiens digitala bibliotek, dLOC. Det är ett kooperativt digitalt 
bibliotek som har en centraliserad och fritt tillgänglig samling. Enligt författarna 
ger  dLOC tillgång  till  samlingar  som annars  hade  existerat  isolerat. År  2009 
bestod samlingen av 6 000 titlar och 675 000 bilder med Karibiskt ursprung. För 
att  lyckas med ett hållbart samarbete  likt dLOC:s  är det av betydelse att bygga 
upp ett långsiktigt partnerskap  mellan institutionerna. Det krävs både tillräckligt 
med pengar och mänskligt kapital för att kunna ro i land ett projekt som dLOC:s. 
En av de viktigaste aspekterna är att de inblandade institutionerna utvecklar en 
robust  teknisk  och  institutionell  infrastruktur  som skapar möjligheter  för 
samarbeten, framför allt om den ska  kunna växa och sträcka sig  nationellt och 
över nationsgränser.  Det  ska finnas  dokumentsamlingar och bestämmelser  som 
etablerar stark ledning för att utveckla ett samarbete. (Wooldridge, et al, 2009)
 

3.7 Bibliotekens framtida samhällsposition

Den internationella biblioteksorganisationen IFLA sammanställde en trendrapport 
under  namnet  ”Surfa  på  vågen  eller  hamna  i  bakvattnet  -  Att  navigera  i  en 
informationsmiljö  under  utveckling” (2013)  som  beskriver sannolika 
framtidstrender i samhället.  Enligt IFLA är syftet  med rapporten inte att göra en 
prognos  över  bibliotekens  framtid  utan  att  visa  på  trender  i  den  nya  globala 
informationsmiljö som de verkar i. Det är tydligt att trenderna i rapporten har ett 
starkt  fokus  på  teknik  och  dess  kraft  att  förändra,  samtidigt  som  rapporten 
uttrycker att  biblioteken  är  nära  sammankopplade  med den  digitala  sfären.  I 
rapporten  beskrivs  fem  trender och  hur  de  sannolikt  kommer  att  utvecklas  i 

22



framtiden:

• Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till 
information.

• Nätbaserad  utbildning  kommer  att  både  demokratisera  och  undergräva 
globalt lärande.

• Gränserna för personlig integritet och dataskydd kommer att omdefinieras.

• Hyperkopplade samhällen kommer att lyssna på och stärka nya röster och 
grupper.

• Den globala informationsekonomin kommer att  förändras  av ny teknik. 
(IFLA, 2013)

Rapporten  ”Bibliotek  i  nationens  tjänst  -  Slutrapport” (2014)  är  skriven av 
Magnus Kempe, Cristian Wennerström och Heléne Olsson, på uppdrag av Svensk 
biblioteksförening. Svensk biblioteksförening har under ett antal år arbetat för att 
sammanställa en  nationell  biblioteksstrategi  för  Sverige  och  den  föränderliga 
miljö  som biblioteken verkar  i. För  att  få  en  förståelse  för  detta har  de 
sammanställt en omvärldsanalys med fokus på frågan: I vilken samhällskontext 
kommer biblioteken verka år 2025?  Frågan är aktuell då många institutioner är 
inne  i  en  strukturell  förändring  på  grund  av  teknikens  utveckling  och  de  nya 
möjligheter  som  medföljer.  Både människors  medievanor  och  de  ekonomiska 
förutsättningarna har  förändrats i grunden,  vilket även gäller  för biblioteken.  De 
definierar vilka  trender  som  kommer  att  synas  inom biblioteksverksamheten. 
Rapportförfattarna betonar att dessa trender inte är absoluta sanningar. Dessa fem 
trender är:

• Diversifierat bildnings- och kunskapsperspektiv 
• Demokratiserat lärande 
• Demokratiserat skapande 
• Den fysiska världen relativiseras
• Marknader blir monopol

Rapportförfattarna framför  att  allt  tyder  på  en  jämnare  fördelning  av 
informationstillgångarna,  samtidigt  som  många  indikationer tyder  på  att 
kunskapsklyftan  kommer  öka.  I  den  kontexten  kommer de  personer  som  har 
intresse och får stöd  att  avancera kunskapsmässigt  genom  olika  nätverk medan 
personer utan de förutsättningarna riskerar att bli avskärmade. Utan intresse eller 
stöd är det troligt att  den  tekniska spridningen  i större utsträckning  används till 
underhållning än till lärande.

Författarna till rapporten konstaterar att aktörer inom svensk biblioteksverksamhet 
idag saknar en samsyn kring hur  förutsättningarna och utvecklingen kommer att 
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se ut  i  framtiden,  samtidigt  som det  finns  en  palett  av  potentiella 
samhällsfunktioner som biblioteken kan fylla. En nationell biblioteksstrategi är av 
värde för att orientera resurser och verksamheten i den riktning som aktörer inom 
biblioteksverksamheten önskar. Det  är essentiellt  att  skapa en nationell strategi 
med styrning och målbild för att  biblioteken inte ska förvilla sig bland alla  de 
alternativ som finns.  Om Sverige skapar en nationell biblioteksresurs och även 
samarbetar  över  nationsgränserna  kan  bibliotekens  samhällsskapande roll 
ytterligare  förtydligas.  För  att  uppnå  det  krävs  ambitioner,  beslutsamhet  och 
resurser från myndigheter och aktörer inom biblioteksverksamheten, men enligt 
författarna till  rapporten är det en viktig satsning för att  var  en aktuell  del  av 
framtiden. (Kempe, et al, 2014) 
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4. Teoretisk utgångspunkt
I  det  här  kapitlet  kommer  fokus  att  ligga  på  tillgång  med  utgångspunkt  från 
Michael  K.  Bucklands  teori  om  hur  sex  olika  faktorer  påverkar 
informationstillgången  i  relation  till  olika  saker.  Syftet  med  teorin  är  att  mer 
precist kunna definiera vad som styr tillgången till e-medier på folkbiblioteken.   

4.1 Tillgång

Michael  K.  Buckland,  professor  emeritus  vid  Berkeley School  of  Information, 
University  of  California, har fördjupat sig  i  tillgänglighetsfrågan.  I boken 
”Information and Informations systems” (1991) beskriver han begreppet tillgång 
och hur det  kan ta sig uttryck hos olika  verksamheter  som bland annat  arkiv, 
bibliotek och museer. I boken presenterar Buckland en teori om tillgänglighet som 
utgår från sex barriärer som kan främja och hindra tillgång. Min utgångspunkt är 
att  teorin är accepterad och  välanvänd  inom vetenskapsfältet  med tanke på att 
Buckland är flerfaldigt publicerad och att teorin refereras till i andra akademiska 
texter.  Teorin  har  används  i  tidigare  masteruppsatser  som  har  behandlat 
tillgänglighet,  bland  annat  ”Tillgänglighet  av  e-böcker  på  folkbibliotek.  En 
aktörscentrerad idéanalys” (2015) av Julia Standar och ”Folkbibliotekets nya roll i 
det digitala bibliotekets epok: om e-böcker, Internetbaserade ljud- och talböcker 
och  förbättrad  tillgänglighet  till  folkbiblioteken  i  Stockholms  län”  (2013)  av 
Caroline  Negussie. I  uppsatsen  är  teorin relevant  då  den  ger  möjligheter  att 
definiera vad det  relativt  abstrakta  ordet  tillgång innebär  och utgörs  av på  ett 
konkretare  plan  i  den  här  kontexten.  Teorin  utökar  möjligheterna  att  relaterar 
tillgång direkt till e-medier och folkbibliotek. 

Utgångspunkten  för  Bucklands  teori  är  sex olika  faktorer  som  kan påverka 
tillgång.  Han  beskriver  tillgång som: förutsättningen  och medlet  genom vilket 
användarna kan  få kunskap om  information,  få tillgång till information eller få 
information av den sökta källan. Buckland presenterar sex faktorer som påverkar 
tillgång och framträder som barriärer, vilket kan förhindra användaren från att nå 
den  tänka  informationen. Jag  presenterar  nedan hur  dessa  sex  barriärer  kan 
relatera  till  och  påverka  tillgången av  e-medier på  folkbiblioteken.  I  den  här 
uppsatsen undersöks inte låntagarens perspektiv, vilket gör att aspekt fem och sex 
inte  kommer  att  undersökas  i  enkätundersökningen  utan  endast  genom 
litteraturen. 

1. Identifikation relaterar  till  att  användaren  finner  det  objekt  eller  den 
informationen som eftersöks. Det kan till exempel inkludera hur väl olika 
söksystem levererar relevant information angående e-medier och hur väl 
användarna  kan  nyttja  de  söksystem  som  finns  tillgängliga.  I  den  här 
uppsatsen handlar det framför allt om hur väl folkbiblioteken synliggör e-
medier så att användare kan identifiera hur och var databaser och e-medier 
finns att tillgå. 
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2. Tillgänglighet berör  om objekten finns att  tillgå  efter  att  de  är 
identifierade,  vilket gäller både  logistik  och teknologi. Om objektet  eller 
informationen  som  eftersöks  inte  går  att  lokalisera  och  tillgängliggöra 
måste ett annat sätt för att tillgängliggöra objektet identifieras. Det berör i 
den här kontexten hur stort utbud av databaser och e-medier ett bibliotek 
kan tillhandahålla. 

3. Kostnad  för  användaren relaterar  till  vilken insats  användaren  behöver 
göra  för att  kunna använda det eftersökta objektet. Det kan var insats i 
form av pengar, men det kan även vara kostnad i form av ansträngning och 
tid. För att inte skapa hinder i tillgången bör insatsen kännas acceptabel 
för användaren. Om tekniken i samband med nedladdning och användning 
av digitala filer är för krångliga kommer det var en barriär för att nyttja 
och tillgå e-medier på folkbiblioteken, detsamma gäller för databaser.

4. Kostnad  för  tillhandahållande relaterar  till vad  det  kostar  för  de  som 
tillhandahåller  olika  tjänster  i  form  av  ansträngning,  pengar,  tid  och 
utrymme.  Folkbibliotekens budget  och hur mycket  pengar  de väljer  att 
spendera på databaser och e-medier varierar,  vilket kan leda till barriärer 
genom att utbudet ser olika ut och att de har olika förutsättningar för att 
skapa  en  bra  teknisk  infrastruktur.  Det  kan  också  påverka  i  vilken 
utsträckning folkbiblioteken väljer att marknadsföra e-böcker, på grund av 
att utlånen är dyra.   

5. Förståelse/kognitiv  tillgång berör  att  det inte  bara  krävs  fysisk tillgång 
utan även en förståelse för att kunna tillgodogöra sig ett objektets innehåll. 
Om  det  inte  är  möjligt  att  uppnå  krävs  antingen  förklaring  och/eller 
utbildning.  Förklaring  innefattar  tolkning  av  objektet  till  exempel 
översättning  eller  en  förklaring  från  någon  med  kunskap  i  frågan  och 
utbildning innefattar att användaren får en större kunskap i frågan genom 
en expert eller ett uppslagsverk.  Det innefattar även om användarna har 
den  tekniska kunskapen  som är nödvändig för  att  lokalisera  och  nyttja 
databaser och e-medier och eventuellt ladda ner mjukvaror om det behövs, 
avgör om den här punkten är en barriär för användaren.  

6. Godtagbarhet är en barriär som kan uppstå om användaren inte accepterar 
objektets  eller  informationens  trovärdighet  eller  att  den  inte 
överensstämmer  med användarens  andra uppfattningar  och  värderingar. 
När  det  gäller  e-medier  kan  det  beröra användarens  attityd  och 
uppfattningar  om  formatet.  De  flesta  biblioteksanvändare  har  större 
erfarenhet av tryckta  medier, vilket kan göra att e-medier känns mindre 
användbara och legitima på grund av ovana.   

För  folkbiblioteken  finns  det  många  aspekter  som kan  påverka  tillgången  för 
biblioteksanvändarna när det  gäller  e-medier.  Det  elektroniska formatet  är  inte 
begränsat  till  en  rumslig  kontext,  vilket  gör  att  det  kan  överbrygga  fysiska 
barriärer  för  tillgång.  På  samma  gång  finns  det  andra  svårigheter  i 
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informationsprocessen när det gäller det elektroniska formatet som i många fall 
behöver  tillgång  till  el  för  att  användas  samt  Internettillgång  och  speciell 
utrustning.  De  lagar  och  bestämmelser  som  finns  kring  prissättning  och 
upphovsrätt är inte lika etablerade när det gäller det elektroniska formatet som det 
tryckta. Bucklands teori används i uppsatsen för att mer konkret kunna specificera 
vad som hindrar tillgången till e-medier hos folkbiblioteken i den här uppsatsen. 
Utgångspunkten är att genom enkätundersökningen och litteraturen undersöka hur 
folkbiblioteken förhåller sig till och hanterar de fyra första barriärerna för tillgång 
som  Buckland  beskriver  i  relation  till  databaser  och  e-medier.  De  två  sista 
barriärerna  har  en  mindre  roll  i  uppsatsen  och  relateras  enbart  till  tidigare 
litteratur. Förhoppningen är att dessa sex barriärer kan användas för att undersöka 
olika aspekter av tillgång i relation till uppsatsämnet. 
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5. Metod

5.1 Metodval

Uppsatsen  utgår  ifrån en kvantitativ ansats,  då det är förenligt med uppsatsens 
syfte  att  ge  en  storskalig  bild  av  tillgången  och  utbudet  av  e-medier  på 
folkbiblioteken, vilka  faktorer  som påverkar den och om bibliotekarier anser att 
en  nationell  biblioteksresurs för  e-medier  kan utjämna  utbudet  av formatet  på 
folkbiblioteken. För  att  inhämta underlag till  uppsatsen  användes  både primär- 
och  sekundärdata.  Sekundärdata  inhämtades  från Kungliga  biblioteket som 
ansvarar för  den  officiella statistiken  angående  Sveriges allmänna  bibliotek 
(Kungliga  biblioteket,  u.å).  För  att  inhämta primärdata  användes 
enkätundersökning som insamlingsmetod. 

Utgångspunkten i  en enkätundersökning  är att frågorna är relevanta och tydliga 
för  svarspersonerna (Holme & Solvang, 2007).  För att uppnå detta genomfördes 
först en litteraturstudie  inom ämnet.  Den lade grunden för  att  jag skulle kunna 
utforma  en enkätundersökning  som byggde på tidigare  forskning  och  inte 
subjektiva uppfattningar  om ämnet. För att  säkerställa att enkätundersökningen 
inte samlade in data som redan fanns tillgänglig låg även sekundärdata till grund 
för  utformningen  av  enkätundersökningen.  I  den  här  studien  distribuerades 
enkätundersökning via e-post. Det medför för- och nackdelar jämfört med enkäter 
som skickas via posten. Från en generell utgångspunkt blir svarsfrekvensen lägre 
för e-postenkäter än för postala enkäter. Det kan dels bero på att e-postadresserna 
till svarspersonerna är felaktiga, att enkäterna inte kommer fram på grund av att e-
postmeddelandena fastnar i brandväggar eller definieras som spam, samtidigt som 
påminnelser via e-post  ofta känns  tjatigare än via posten. (Trost, 2007) När det 
gäller den utförda enkätundersökningen visade Outlooks e-postfunktion att alla e-
postmeddelanden kom fram till den tänkta e-postadressen. Ett annat problem med 
enkäter som distribueras via e-post är att det inte går att garantera konfidentialitet. 
Det beror på att internettrafiken kan avlyssnas och att det inte finns ett lika starkt 
lagskydd när det gäller e-post som vanlig post (ibid). Jag anser inte att det är ett 
stort problem i den här enkätundersökningen med tanke på att frågorna inte är av 
känslig  natur.  Svarspersonerna  behövde inte  heller lämna  personuppgifter  och 
deras svar presenterades anonymt i uppsatsen.

Att  använda  en  kvantitativ  metod  har  som alla  metoder  även  nackdelar.  I  en 
enkätundersökning är kontrollen av situationen svag. Det går inte att avgöra om 
svarspersonerna slarvar eller vem personen som genererar svaren är.  (Lekvall & 
Wahlbin,  2001)  Den  kvantitativa metoden  ger  möjligheten  att  undersöka  ett 
problem på  ”bredden” med intentionen  att  försöka  göra  generella  antaganden, 
vilket gör att den inte ger samma möjligheter som en kvalitativ metod att studera 
problemet  på  ett  djupare  plan.  Valet  av  en  viss  metod  kan  också  ledda  till 
inskränkningar på hur en frågeformulering utformas. (Holme & Solvang, 1997) 

Ytterligare  fördelar  med  att  behandla  uppsatsens  problemformulering  från  ett 
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kvalitativt perspektiv är att det skulle ge möjligheter att handplocka folkbibliotek 
med skilda förutsättningar,  till  exempel stad och landsbygd, och jämföra deras 
uppfattning och åsikter om tillgången och utbudet av e-medier.  Det skulle ge en 
djupare förståelse för vilka skilda förutsättningarna folkbiblioteken arbetar med 
när det gäller det elektroniska formatet. Nackdelen med en kvalitativ metod skulle 
dock  vara  att  den  inte  ger  någon  objektiv  eller  storskalig  uppfattning  om 
resultaten.  Det  skulle  inte  vara  möjligt  att  göra  generella  antagande  utifrån 
resultatet. Min  uppfattning  är  att många  uppsatser  inom  biblioteks-  och 
informationsfältet  fokuserar på hur  e-medier uppfattas  och åsikter om formatet 
med  en  kvalitativ  utgångspunkt (Andreasson,  2005;  Nord,  2012;  Rosendahl, 
2007).  Det gjorde att valet  föll på att  arbeta utifrån endast  utifrån kvantitativa 
metoder, då den litteratur jag fann indikerade att  den konkreta tillgången till e-
medier, med utgångspunkt ur statistik, var mindre utforskat inom vetenskapsfältet. 
I uppsatsen ligger fokus på uppfattningarna om tillgången till e-medier och inte 
uppfattningar om formatet i sig.   

 5.2 Population och urval
Folkbiblioteken  som  köper  in  och  hanterar e-medier  är relevanta för  den  här 
uppsatsens  syfte. Valet  föll  på  att  inkludera  huvudbiblioteken i  respektive 
kommun, därför att budget och inköp av e-medier generellt bestäms centraliserat 

på  kommunnivå  och utförs  av  huvudbiblioteken 
(Kungliga biblioteket, 2015a). 

Uppsatsens  geografiska  område är  avgränsat  till 
sydvästra Sverige.  Av Sveriges 21 län inkluderades 
fyra  i  den här  undersökningen: Hallands  län, 
Jönköpings  län,  Kronobergs  län och  Västra 
Götalands län.  Uppsatsens resultat bygger enbart på 
de förutsättningar som finns  inom studieområdet.  I 
undersökningen  inkluderades  76 kommuner  av 
Sveriges totalt 290 kommuner (SCB, 2016a). Det gör 
att  urvalet  representerar  26  procent av  landets 
kommuner. Inom  länen finns  det  en  variation  i 
folkmängd från  191 369  till 1,6 miljoner  invånare. 
Länen  spänner  från  att  vara  det  andra  folktätaste 
länet till det 18e  folktätaste i Sverige. (Regionfakta, 
2016; SCB, 2016b)   
 
För att välja ut vilka kommuner som skulle vara med 
i undersökningen  användes en  pragmatisk 
urvalsprincip  i  form  av ett  strategiskt  urval. 
Fördelen med den här typen av urval var att det gav 
en kontext som var möjlig att överblicka (Esaiasson, 
et al, 2012).  I den här studien  var  urvalsramarna att 
det  skulle  finnas  en  spridning  mellan  stad  och 
landsbygd och att  kommunerna skulle  finnas inom 
samma geografiska område.  Valet föll på sydvästra 
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Sverige  för  att  det  finns en  stor  diversitet  mellan kommunerna  inom det 
geografiska området.  Det strategiska urvalet gav därigenom  en  diversitet inom 
analysenheterna  som  ett  slumpmässigt  urval  eventuellt  inte  skulle  generera. 
Avgränsningen till  sydvästra  Sverige möjliggjorde att  alla analysenheter  kunde 
inkluderas  i  undersökningen,  vilket innebär att det går att få en exaktare bild av 
det  som  undersöks. På  samma  gång minskar  pragmatiska  urvalsprinciper 
forskningsresultatets generaliserbarhet jämfört med ett slumpmässigt urval. (ibid) 
   
Andra geografiska avgränsningar som övervägdes för den här studien generade en 
likvärdig diversitet eller större homogenitet inom analysenheterna. Det fanns även 
bibliotekssamarbeten gällande delade biblioteksresurser för e-medier  som gjorde 
vissa geografiska områden ointressanta för den här undersökningen, till exempel 
HelGe  som  täcker  Hälsingland  och  Gästrikland  (HelGe-biblioteken,  u.å), 
Götabiblioteken som täcker Östergötland samt Tranås kommun (Olsson, u.å) och 
V8biblioteken som täcker  Västerbottens  inland (Brinkfeldt, 2008). Det ska dock 
nämnas att bibliotekssamarbetet Bibliotek i Väst återfinns inom avgränsningen, 
men samarbetet berör endast e-böcker och e-ljudböcker  (Bibliotek i Väst, u.å). 
Anledningen till att Bibliotek i Väst inkluderades är för att det inte gick att hitta 
ett sammanhängande geografiskt område som inkluderade en fjärdedel av landets 
kommuner utan att inkludera något bibliotekssamarbete angående e-medier.
  

5.3 Källkritik angående sekundärdata

Kungliga  bibliotekets  officiella  biblioteksstatistik  för  2014  användes som 
sekundärdata. Valet att  använda  Kungliga bibliotekets statistik föll sig naturligt, 
då de sedan 2011  har  ansvaret för  den officiella  statistiken angående Sveriges 
allmänna  bibliotek. Biblioteksstatistiken har  dock  genomgått förändringar  sedan 
2011. Det beror dels på  att statistiklagen förändrades år 2013 och ställde tydligare 
krav på kvalitetskriterier  och dels på  att biblioteksverksamhetens utveckling har 
bidragit  till  att  nya  variabler  är  relevanta  för  att  mäta  den verklighet  som 
biblioteken  verkar i.  För  att  samla  in  data  till  statistiken  använde  Kungliga 
biblioteket  webbenkäter  som  distribuerades  till  landets  offentligt,  eller  delvis 
offentligt, finansierade bibliotek. Biblioteken behövde  även vara tillgängliga för 
allmänheten  och  ha  avsatt  minst  20  timmar  i  veckan  för  bemannat 
biblioteksarbete eller ha 0.5 årsverke för att inkluderas i statistiken. Det var sedan 
bibliotekariepersonalen som besvarade webbenkäten. (Kungliga biblioteket, u.å) 

När det gäller statistiken kring e-medier nämner Kungliga biblioteket att det finns 
många saknade värden på grund av att biblioteken i många fall inte besvarade de 
frågor som berörde ämnet. Svarsbortfallet berörde framför allt folkbiblioteken, då 
högskole-  och universitetsbiblioteken i  större utsträckning  kunde tillhandahålla 
data om e-medier.  Det  var till exempel en fjärdedel av folkbiblioteken som inte 
besvarade frågan om antalet e-bokslån. Enligt Kungliga biblioteket berodde det på 
att  folkbiblioteken inte kunde tillgå uppgifterna från leverantörerna angående e-
medier (Kungliga biblioteket, 2015a). Det bidrog till att vissa kommuner saknade 
uppgifter i frågor relaterade till den sekundärdata som redovisas i resultatavsnittet. 
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När  det  har  varit  fallet  har  de  saknade  värdena  helt  sonika exkluderats  från 
tabellerna.  Svarsbortfallet redovisas i  samband med  resultatet  och som tabell  i 
bilaga D. Det är inte oproblematiskt att exkludera saknade värden ur resultatet, då 
det  de bidrar  till en snedvridning av resultatet. Inom statistiken finns det  en rad 
olika sätt att hantera saknade värden på. (Dahmström, 2011) I den här uppsatsen 
föll valet på att exkludera dem, eftersom syftet med statistiken är att visa på de 
skillnader som finns mellan olika kommuner när det gäller tillgång och utbud av 
databaser  och  e-medier. Insamlad  data  kommer  inte  användas  i  statistiska 
uträkningar där de saknade värden kan förvränga resultatet. Det är dock av vikt att 
som läsare  vara medveten  om att  de  saknade  värdena  påverkar  det  statistiska 
resultatet som bygger på data från Kungliga biblioteket och redovisas i bilaga D. 
Den statistik som återfinns i bilaga D är anpassad efter uppsatsens syfte genom att 
de  siffror som i Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik fanns separat relaterade 
till folkbiblioteken i varje enskild kommun, i uppsatsen finns som sammanställda 
tabeller. För att räkna ut hur många kronor som spenderade per invånare delades 
antalet kronor som spenderades på e-medier  med antalet kommuninvånare.  När 
det gäller procent av inköpsbudgeten som folkbiblioteken spenderade på e-medier 
delades  antalet  kronor folkbiblioteken i varje kommun spenderade på e-medier 
med antalet kronor folkbiblioteken spenderade på fysiska medier. Dessa två enkla 
beräkningar var de enda som användes i uppsatsen.

5.4 Tillvägagångssätt för enkätundersökningen

Den primära datainsamlingsmetoden för  uppsatsen  var  en  enkätundersökning. 
SurveyMonkey  användes  för att  utforma enkätundersökningen,  vilket  är  ett 
företag  som levererar  webbaserade  enkätlösningar  i  form  av  en molntjänst 
(SurveyMonkey,  2016). Företaget är välkänt och har varit etablerat sedan  1999 
(Martin,  2012, 27  augusti),  vilket minskade risken för  tekniska problem och  att 
svarspersonerna inte skulle våga öppna länken på grund av att de var osäkra över 
om företaget  var seriöst.  En nackdel med att använda SurveyMonkey är att det 
inte finns några garantier för att resultatet är långsiktigt lagrat. Gratisversionen av 
SurveyMonkey  hade   färre  analysmöjligheter  än  premiumversionen. 
Frågeformuläret är bifogat i bilaga B. 

När enkätundersökningen utformades gjorde  jag valet att  inte fråga om direkta 
siffror,  därför  att  folkbiblioteken  i  alla  fall  inte  kunde tillgå  statistik från 
leverantörerna  angående  e-medier (Kungliga  biblioteket,  2015a). Valet  att 
exkludera  exakta  siffror  bidrog  till att  frågeformuläret  blev  enklare för 
svarspersonerna att besvara  och det kan höja svarsfrekvensen  (Esaiasson,  et al, 
2012).  När enkätundersökningen  utformades  var  utgångsläget att  den skulle  ta 
cirka 10 minuter att  besvara,  då ett koncist frågeformulär  generellt  bidrar till  en 
bättre  svarsfrekvens.  För  enkätundersökningar  som  utförs  digitalt föreslås 
tidsramen 10 minuter i Metodpraktikan  (ibid). Frågeformuläret innefattade  både 
fasta och öppna svarsalternativ.  När frågorna hade fasta svarsalternativ ordnades 
de  efter  bokstavsordning  för  att  försöka  uppnå  en  objektiv  utformning  av 
enkätundersökningen. I  frågeformuläret  uteslöts  alternativet ”vet  ej”  mot 
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bakgrunden  att det  finns forskning  som  visar att  reliabilitet  och  validitet  inte 
påverkas  av  hur vida alternativet inkluderas eller inte  (Esaiasson, et al, 2012, s. 
247),  även om det eventuellt innebär att personer svarade fast de  var osäkra på 
vad  de  tyckte. Målet  att  skapa ett  koncist  frågeformulär  bidrog  till  att 
gratisversionen  av SurveyMonkey  passade  enkätundersökningens  syfte,  då 
gratisversionen endast inkluderade ett frågeformulär med maximalt 10 frågor. Om 
10  frågor hade  varit  begränsande  för  enkätundersökningen  hade  en annan 
mjukvara  använts.  Frågorna  berörde om de biblioteksanställda var nöjda med 
utbudet  av  e-medier,  vilka  faktorer  de  ansåg  hindrade  utvecklingen  av  e-
mediebeståndet samt deras åsikter om en nationell biblioteksresurs för e-medier. 
När de gäller de fasta svarsalternativen för fråga fem och fråga sju underbyggs de 
av diskussioner med bibliotekarier samt litteratur (se ex. Alstad & Curry, 2003). 

Innan  enkätundersökningen skickades ut  till  svarspersonerna distribuerades den 
till två testpersoner och ett testbibliotek.  De tre e-postmeddelandena utgjorde en 
ytterst enkel förstudie som ledde till några förändringar av enkätundersökningen. 
Det bidrog framför allt till en mer ingående beskrivning, om än kortfattad, vad e-
medier  inkluderade och  vad  en nationell  biblioteksresurs för e-medier innebar i 
enkätundersökningen.  E-postadresserna  lokaliserades  genom  respektive 
folkbiblioteks  hemsida. Enkätundersökningen  distribuerades  därefter till  alla 
huvudbibliotek i varje kommun  i  Hallands län,  Jönköpings län,  Kronobergs län 
och  Västra  Götalands  län med  hjälp  av  e-post  som  inkluderade en  länk  till 
frågeformuläret.   Frågeformuläret  skickades direkt till  de  olika folkbiblioteken, 
vilket säkerställde att  enkäterna nådde  personer som arbetar  inom 
folkbiblioteksverksamheten.  E-postmeddelandet inkluderade en kort presentation 
om vem författaren är och vad syftet med enkätundersökningen är (se bilaga A). 
Presentationen inkluderade även en beskrivning av vilka medier ordet e-medier 
inkluderar och en närmare beskrivning av vad en nationell biblioteksresurs för e-
medier relaterar till i  enkätundersökningen. 

Det var  totalt 74 bibliotek  som kontaktades via e-post och  två som kontaktades 
via ett kontaktformulär på deras hemsida. En och en halv vecka senare skickades 
en påminnelse med samma presentation ut. Totalt skickades 76 frågeformulär ut. 
Svarsfrekvensen efter det första utskicket var 39 stycken svar och efter den andra 
påminnelsen svarade  ytterligare fyra personer.  Det  var 43 av 76 svarspersoner 
som besvarade enkätundersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på  55  procent. 
Bortfallet  är  därmed  45  procent för  enkätundersökningen.  Svaren  från 
frågeformulären  analyserades efter  två veckor,  eftersom  statistiken  från 
mjukvaran  visade  att  det  inte  hade  kommit  några  nya  svar  på  fem dagar. 
Tidsgränsen berodde på tidsramen för uppsatsens och det faktum att svaren avtog. 

För  att  analysera  data  från  enkätundersökningen  var  utgångspunkten  det  mest 
förekommande svaret på frågorna. Svaren kommer att presenteras i uppsatsen i 
form  av  hur  många  procent  av  svarspersonerna  som  valde  ett  specifikt 
svarsalternativ.  Frågor med öppna svarsalternativ presenterades som en text med 
utvalda citat.  I samband med varje fråga presenteras också svarsbortfallet för den 
frågan.
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5.5 Bortfall

Bortfallet i den här enkätundersökningen är 45 procent och bestod av 33 tilltänkta 
svarspersoner  (se  bilaga  D). Storleken  på  en  studies  bortfall står  i  direkt 
proportion  till  studiens  snedvridning  (Dahmström,  2011). Antagandet  om  att 
bortfall leder till en snedvridning utgörs av tanken att de svarspersoner som inte 
besvarade enkäten  skiljer sig från  resten av populationen (Lekvall & Wahlbin, 
2001).  Det betyder att  svarsbortfallet i  den utförda  enkätundersökningen kan få 
konsekvenser för studiens reliabilitet och därigenom även validiteten.  Data som 
har  samlats  in  från  enkätundersökningen  bör  därmed  betraktas  med  viss 
försiktighet. 

Huvudbiblioteken som inte besvarade enkätundersökningen hade i genomsnitt 20 
202 kommuninvånare jämfört med 42 012 kommuninvånare i genomsnitt för den 
gruppen av huvudbibliotek som besvarade enkätundersökningen.  För att hantera 
bortfallen  utförde jag en  bortfallsundersökning.  Syftet  med  att  utföra  en 
bortfallsundersökning var  att  få  ytterligare information om de  ur populationen 
som inte besvarade enkätundersökningen skiljer sig från de som besvarade den. 
Det ger information om hur representativa svarspersonerna är och tar därigenom 
reda på om svarsbortfallet har lett till en snedvridning av resultatet. 

För att utföra bortfallsundersökningen användes telefonintervjuer som utgick från 
en strukturerad frågemall, det vill säga att samma frågor ställdes i samma ordning 
till  alla  som  medverkade  i  bortfallsundersökningen,  vilket  förenklar en 
generalisering av svaren. Valet föll på  att använda telefonintervjuer för att få  en 
hög  svarsfrekvens.  Urvalet  från  de  tilltänkta  svarspersonerna gjordes 
slumpmässigt  och inkluderade 10 bibliotek inom den gruppen. Det var en av de 
tilltänkta svarspersonerna som inte ville ställa upp på grund av tidsbrist. Totalt 
inkluderade  bortfallsundersökningen  nio  huvudbibliotek  inom  den  tilltänkta 
gruppen  av  svarspersoner.  De  huvudbibliotek  som kontaktades  och  besvarade 
frågorna var:  Ale  bibliotek,  Dals-Eds  bibliotek,  Gnosjö  bibliotek,  Kungsbacka 
bibliotek, Kungälvs bibliotek, Munkedals bibliotek, Orusts bibliotek, Trollhättans 
bibliotek  och Åmåls  bibliotek.  Den  första  frågan  som  ställdes  var:  Vilken 
anledningen  ligger  bakom att ni inte  besvarade enkätundersökningen?  Tre 
personer svarade tidsbrist, två personer svarade glömska medan fyra sa att deras 
bibliotek  inte  hanterade  e-medier.  Det  berodde  på  att  folkbiblioteken  hade 
samarbeten över kommungränserna för att distribuera och köpa in e-medier till 
sina användare.  Den andra  frågan som ställdes  var:  Anser  du att ert  bibliotek 
möter användarnas efterfrågan när det gäller e-medier?  Där svarade tre tilltänkta 
svarspersoner ja medan sex av dem svarade nej. 

På  fyra  av  folkbiblioteken  svarade  bibliotekarierna  att  deras  bibliotek  inte 
hanterade  e-medier  på  grund  av  kommunöverskridande  samarbeten.  Det  kan 
indikera att mindre bibliotek i större utsträckning ingår i samarbeten gällande e-
medier och att svarsbortfallen därför generellt skedde i kommuner med mindre 
folkmängd. När det gäller den andra frågan visar den att sex bibliotekarier, det vill 
säga  67  procent  av  det  tillfrågade,  inte  tyckte  att  utbudet  av  e-medier  mötte 
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användarnas efterfrågan. I enkätundersökningen var det 63 procent som besvarade 
samma fråga med att de inte tyckte att utbudet av e-medier mötte användarnas 
efterfrågan. Den likheten indikerar att gruppen som utgjorde svarsbortfallet hade 
en liknade uppfattning i frågan som gruppen som besvarade frågan. Det tyder på 
att gruppen som utgjorde svarsbortfallet inte bör ses som avvikande från de som 
besvarade enkäten.  
 

5.6 Analysförförande 

I  uppsatsen  används  både  sekundärdata  och  primärdata. Tanken  är  att 
sekundärdata ska ge en konkret  bild av den kommunanknutna tillgången av e-
medier på folkbiblioteken och påvisa grunden för den eventuella problematik som 
finns i relation till formatet och likvärdig tillgång inom studieområdet. Idén är att 
det  ska  grunda  primärdata,  i  form  en  enkätundersökning  som  visar 
bibliotekariernas åsikter, i en verklighetsanknuten kontext och därigenom ge en 
större vikt åt uppsatsens primärdata. Sekundärdata visar tydligt folkbibliotekens 
exakta elektroniska materialtillgång, vilket  skulle göra det överflödigt  att  fråga 
om  i  enkätundersökningen.  Enkätundersökningen  fokuserar  istället  på  hur 
bibliotekarierna uppfattar tillgången av det elektroniska materialet, vilka hinder 
som finns för tillgång och utbud av e-medier och om en nationell biblioteksresurs 
kan överbrygga de hinder  som finns.  För  att  analysera  tillgången av e-medier 
användes Bucklands  aspekter  om  tillgång.  De  aspekterna  har  fungerat  som 
måttstockar  för  att  se  vad  som  hindrade  tillgången  till  e-medier.  Det  som  i 
litteraturen  och  primärundersökningen  har  benämnts  som  problematiskt  för 
tillgången av e-medier har relaterats till Bucklands fyra första aspekter. I den här 
uppsatsen är det framför allt konkreta faktorer för tillgång som har undersökts, 
vilket gör att Bucklands femte aspekt förståelse/kognitiv tillgång och sjätte aspekt 
godtagbarhet har  spelat  en  mindre  roll  i  uppsatsen.  Valet  gjordes  att  relatera 
tidigare litteratur till  de två sista aspekterna,  på grund av bedömningen att det 
bidrog till  fler perspektiv i kapitel 7. Analys och diskussion som kunde fördjupa 
diskussionen. I uppsatsen används slutligen framför allt primärdata för att påvisa 
värdet  av en  nationellt  samordnad  biblioteksresurs  för  e-medier.  Tanken  är  att 
sekundärdata ska påvisa problemet, primärdata påvisar vilka faktorer som utgör 
problemet och värdet av en nationellt  samordnad biblioteksresurs för e-medier, 
som kan utgöra en potentiell lösning på problematiken. Litteraturen relateras till 
alla tre delar  av analysen.  

5.7 Validitet och Reliabilitet

Alla genomförda studier har potentiella felkällor. I Metodpraktikan (2012) skriver 
författarna att  validitet  är  ett  av  de  mest  centrala  problemen  gällande den 
empiriska  samhällsvetenskapen.  Problemet  består  i  grunden av  hur  väl  den 
empiriska  undersökningen  överensstämmer  med  det  som studien  påstår sig 
undersöka på en teoretisk nivå. Validitet är essentiellt för att generera en trovärdig 
slutsats.  Författarna delar upp  termen validitet  i  två begrepp:  begreppsvaliditet 
och resultatvaliditet.  Begreppsvaliditet  syftar till hur väl de teoretiska begreppen 
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överensstämmer med de operationella indikatorerna, vilket är en förutsättning för 
att uppnå en frånvaro av systematiska fel.  Resultatvaliditet  syftar till hur väl  de 
teoretiska begreppen kan mätas med hjälp av empiriska indikatorer. (Esaiasson, et 
al, 2012)  För att stärka begreppsvaliditeten utgick jag från litteratur inom ämnet 
och teorin för den här uppsatsen  när jag skapade enkätundersökningen. De tre 
testutskicken av enkätundersökningen  bidrog till  att  jag  ytterligare förtydligade 
utformningen av frågeformulären för att ytterligare försäkra att svarspersonerna 
fullt ut förstod vad de besvarade. Det stärker begreppsvaliditeten och i slutet även 
undersökningens validitet. 

När  det  gäller att  uppnå  resultatvaliditet  behöver  undersökningen  först  uppnå 
begreppsvaliditet  och  även  reliabilitet,  det  vill  säga,  begreppsvaliditet  och 
reliabilitet är tillsammans det samma som resultatvaliditet. Begreppet reliabilitet 
betyder att undersökningen har en frånvaro av slumpmässiga och osystematiska 
fel.  Det är framför allt  slump- och slarvfel under datainsamlingen  som orsakar 
brist på reliabilitet,  vilket gör att passande mätinstrument  för att hantera data i 
studien kan höja reliabilitet.  (ibid) I den utförda enkätundersökningen användes 
en gratis webbaserad mjukvara. Det underlättade datahanteringen, då det gick att 
hantera och analysera data med hjälp av mjukvaran.  Jag behövde inte   kopiera, 
sammanställa eller skriva av data manuellt,  vilket minskar risken för slump- och 
slarvfel.  När  det  gäller  sammanställningen  av  data  från  Kungliga  biblioteket 
utfördes det manuellt och för att höja reliabilitet dubbelkollades resultaten minst 
två gånger. (ibid)     
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6. Resultat 
I det här kapitlet presenteras data från den officiella biblioteksstatistiken från 2014 
(den sammanställda biblioteksstatistiken för  2015  fanns  inte  tillgänglig  när 
uppsatsen färdigställdes). Det är Kungliga biblioteket som ansvarar för statistiken 
och  har  samlat in  den.  Biblioteksstatistiken används som sekundärdata  och  har 
kompletterats med  primärdata i  form av  en  enkätundersökning.  När det  gäller 
sekundärdata fokuserar den på folkbibliotekens inköpsbudget och deras utbud av 
databaser och e-medier  medan primärdata från enkätundersökningen kommer att 
fokusera på folkbibliotekariernas åsikter om det egna elektroniska beståndet och 
åsikter om en nationell biblioteksresurs för databaser och e-medier. 

6.1 Statistiskt underlag från Kungliga biblioteket

Avsnittet  kommer att  fokusera på statistik i  relation till  folkbiblioteken och e-
medier. Alla siffror som presenteras här återfinns som sammanställda tabeller i 
Bilaga D. 

6.1.1 Folkbiblioteken och inköpsbudget för medier 

För att få en uppfattning om hur mycket pengar folkbiblioteken i olika kommuner 
spenderade  på  e-medier  2014 sammanställde  jag hur  många  kronor 
folkbiblioteken i respektive kommun lade på fysiska och elektroniska medieinköp 
per invånare. Det var 66 av 76 kommuner som tillhandahöll statistik i frågan (se 
tabell  1).  Totalt  skilde  det 51.6 kronor mellan folkbiblioteken som spenderade 
mest respektive minst på  fysiska medieinköp per  kommuninvånare. Den minsta 
summan för  fysiska  medieinköp per  invånare på  24.9,  som folkbiblioteken  i 
Vänersborg spenderade, motsvarar 33 procent av den största summan på 76.5 som 
folkbiblioteken i Uppvidinge spenderade. När det gäller elektroniska medieinköp 
skilde  det 16.7  kronor  mellan  folkbiblioteken  i  den  kommun  som  lade  mest 
respektive  minst kronor per  invånare på  formatet.  I  Karlsborg spenderade 
folkbiblioteken  19.8 kronor  per  invånare på  elektroniska  medieinköp  medan 
folkbiblioteken i Habo spenderade 0.05 kronor, vilket motsvarar 0.02 procent av 
vad  folkbiblioteken  i  Karlsborg  spenderade. I  genomsnitt  lade  folkbiblioteken 
45.9 kronor på fysiska medieinköp och 4.1 kronor på elektroniska medieinköp per 
invånare.  De 33 folkbibliotek som i genomsnitt spenderade mest på elektroniska 
medieinköp per invånare spenderade 44.4 kronor per invånare  på fysiska inköp 
och  de  33 folkbibliotek  som  i  genomsnitt  spenderade  minst  på  elektroniska 
medieinköp per invånare spenderade 47.5 på fysiska medieinköp per person. Det 
går  därigenom  inte  att se någon  direkt  relation mellan summan folkbiblioteken 
spenderade på  fysiska  medieinköp  per  kommuninvånare och  hur  mycket  de 
spenderade på elektroniska medieinköp. 

När  det  gäller  befolkning hade  de 33  folkbibliotek  som  spenderade  mest  på 
elektroniska medieinköp per invånare i genomsnitt 54 352 kommuninvånare och 
de  33  folkbibliotek  som spenderade  minst  per  invånare  i  genomsnitt  15  850 
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kommuninvånare.  Det visar att kommuner med större folkmängd, inom den här 
uppsatsens geografiska avgränsning, generellt   lade  mer pengar på inköp av e-
medier per kommuninvånare medan gruppen av de 33 kommuner som spenderade 
minst på det elektroniska formatet spenderade något mer på fysiska medieinköp. 
Det  är  dock  värt  att  notera  att  de  kommuner  som  spenderade  allra  mest, 
Karlsborg, Nässjö och Lysekil, alla hade ett relativt lågt kommuninvånarantal. Det 
var Karlsborg som hade minst invånare på 6 786 stycken och Nässjö flest på 29 
907 stycken kommuninvånare. Den generella trenden är att kommuner med större 
städer återfinns på den över halvan av tabell 1.

Det är  10  kommuner  som  utgör  svarsbortfallet,  vilka i  genomsnitt  hade ett 
kommuninvånarantal på 16 051 stycken. Folkbiblioteken i de 66 kommuner som 
lämnade uppgifter hade i genomsnitt 35 104 stycken kommuninvånare. Det visar 
att  folkbiblioteken  i  de  10  kommuner  som utgör  svarsbortfallet återfanns  i 
kommuner  med  mindre  folkmängd.  Befolkningsmässigt skiljer  sig 
svarsbortfallsgruppen från  gruppen  av  folkbibliotek  som  lämnade  uppgifter  i 
frågan, vilket kan påverka resultatet.    
   
I  tabell  2  sammanställdes  hur  många  procent  av  den  totala  inköpsbudgeten 
folkbiblioteken  i  respektive  kommun  spenderade  på  e-medier.  Det  var 
folkbiblioteken i 66 kommuner som hade uppgifter i frågan och svarsbortfallen 
utgörs av samma 10  kommuner som i tabell 1. Tabell 2  är relativt lik tabell 1, 
med skillnaden att tabell 2 ger en mer rättfram bild om hur mycket pengar som 
folkbiblioteken spenderade på fysiska respektive elektroniska medier. Tabellerna 
tyder  på  att  det  finns  en  viss  tendens  att  kommuner  med  större  folkmängd 
spenderar mindre procent av sin totala inköpsbudget på elektroniska medier än 
mindre kommuner, även om de spenderade fler kronor per kommuninvånare på 
formatet.  Ett exempel är Borås,  som återfinns på en sjätte plats  i  tabell  1 och 
spenderade 8.0 kronor på elektroniska medieinköp per kommuninvånare och plats 
20 i tabell 2, vilket innebär att elektroniska medieinköp utgjorde 12 procent av 
deras totala medieinköp. De fem kommuner  som hade flest invånare, Göteborg, 
Jönköping, Borås, Halmstad och Växjö, följde alla samma mönster som Borås, 
alternativt  att  de befann sig på samma placering i  de båda tabellerna.  Det var 
ingen  av  de  fem kommunerna  med flest  invånare  som hamnade  på  en  högre 
placering i tabell 1 jämfört med tabell 2. Den trenden återfanns dock inte hos de 
fem kommuner med lägst antal invånare. I genomsnitt spenderade folkbiblioteken 
10 procent av sin inköpsbudget på e-medier. 

Tabell 3 visar den totala summan som folkbiblioteken spenderade på databaser 
och e-medier. Det var folkbibliotek i 66 kommuner som tillhandahöll uppgifter i 
frågan. I genomsnitt spenderade folkbiblioteken 186 628 kr på e-medier. Tabellen 
demonstrerar  en  stark  relation  mellan  att  kommuner  med  stort  invånarantal 
spenderade en stor totalsumma på e-medier. Det är i sig inte särskilt konstigt med 
tanke på att  utgångspunkten troligtvis  är  skattebetalande kommuninvånare och 
vad som spenderas per kommuninvånare, men det visar hur svårt det skulle vara 
för en kommun med liten folkmängd att spendera lika mycket pengar på e-medier 
som Göteborgs kommun. Ett bra exempel är Nässjö kommun, där folkbiblioteken 
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spenderade näst mest per kommuninvånare på e-medieinköp och störst procent av 
sin inköpsbudget för medier på e-medier, men ändå återfinns Nässjö inte förrän 
plats  sju  i  tabell  3.  Samma  tendens  uppträder  för  Karlsborgs  kommun  som 
spenderade mest per kommuninvånare på e-medier och näst störst procent av sin 
totala inköpsbudget på e-medier, men återfinns först på plats 20 i tabell 3.   

6.1.2 Folkbiblioteken och utbudet av elektronika medier

Skillnaden i hur stora ekonomiska medel folkbiblioteken i  respektive kommun 
hade till sitt förfogande påverkade i vilken utsträckning de kunde investera i e-
medier. Det orsakade oundvikligen en variation i utbud av både databaser och e-
medier hos folkbiblioteken. Nedan följer en redovisning av antalet databaser, e-
bokstitlar/seriella  publikationer och  e-ljudbokstitlar  folkbiblioteken  inom 
studieområdet tillhandahöll år 2014. 

Antal databaser 
Folkbiblioteken i alla 76  kommuner tillhandahöll statistik över antalet databaser 
de  hade  2014  (se   tabell  4).  Folkbiblioteken  inom  Göteborgs  kommun 
tillhandahöll 49 databaser, vilket var flest inom studieområdet. De folkbibliotek 
som hade minst tillgång till databaser var Färgelanda och Sotenäs med en databas. 
I genomsnitt hade folkbiblioteken tillgång till 9.7 databaser. Från tabell 4 går det 
att avläsa att en databas inte är avvikande lite, då ett flertal folkbibliotek hade två, 
tre  och  fyra  stycken  databaser.  Det  är  istället  49 databaser  som är  avvikande 
många jämfört med folkbibliotek i andra kommuner, vilket genomsnittet också 
indikerar.  En  intressant  notering  är  att  de  två  kommuner  som  följde  efter 
Göteborgs med flest databaser var grannkommunerna  Lerum och Härryda. Tabell 
4  demonstrerar tydligt  att  kommuner  med  en  mindre  folkmängd  generellt 
tillhandahöll färre databaser medan kommuner i storstadsregioner eller i närheten 
av större städer generellt hade ett större utbud av databaser. Folkbiblioteken i de 
38 kommuner som tillhandahöll flest databaser hade i genomsnitt 51 565 invånare 
medan folkbiblioteken  i  de  38  kommuner  som tillhandahöll  minst  databaser  i 
genomsnitt hade 14 562 invånare. 
  
Antalet elektroniska titlar
Totalt inkluderade Kungliga bibliotekets tabell över det elektroniska titelbeståndet 
13 olika kategorier, var av två var summerande. Jag utgick endast från hur många 
elektroniska titlar folkbiblioteken hade för böcker/seriella publikationer  samt e-
ljudböcker,  vilket berodde på att de andra  nio kategorierna hade knapphändiga 
uppgifter  i  den  utsträckning att  det  inte  kändes  relevant att  sammanställa 
uppgifterna,  vilket går att studera i  Kungliga biblioteket  biblioteksstatistik under 
kategorin elektroniskt titelbestånd. 

Av folkbiblioteken i de 76  kommuner som utgör studieområdet var  det 40 som 
tillhandahöll statistik över antalet elektroniska titlar i form av böcker och seriella 
publikationer (se tabell  5).  Det  var  folkbiblioteken i Halmstad som tillhandahöll 
flest  licensierade  e-titlar  i  ovanstående  kategori med  19  760  stycken  och 
folkbiblioteken  i  Uppvidinge som  tillhandahöll minst  med  345  stycken.  I 
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genomsnitt  hade folkbiblioteken 11  589  e-titlar  i form av böcker  och  seriella 
publikationer. Utbudet via folkbiblioteken för invånarna i Uppvidinge skulle ha 
utgjort två procent av folkbiblioteken i Halmstads utbud. Det var Uppvidinge som 
statistiskt sett avvek mest, då folkbiblioteken i nästkommande kommun, Orust, 
hade  6 188 e-titlar.  Anledningen till folkbiblioteken i Uppvidinges låga antal  e-
titlar i form av e-böcker eller seriella publikationer är oklar, men det relativt stora 
svarsbortfallet  kan självklart  leda till  snedvridningar  av resultatet.  En närmare 
analys av kommunerna med svarsbortfall visade att de i genomsnitt hade 35 623 
invånare  medan genomsnittet  av invånare bland  de 40 kommuner  som lämnade 
svar var  28 509  stycken.  Det  visar  att  kommunerna  som  utgör  gruppen  av 
svarsbortfall  hade en  något  större  genomsnittsbefolkning  än kommunerna som 
lämnade uppgifter i frågan.  Dessa siffror stödjer att gruppen av kommuner  som 
utgör svarsbortfallen  marginellt avviker från den gruppen som besvarade frågan 
befolkningsmässigt. I tabell 5 går det inte att se någon direkt relation mellan fler 
kommuninvånare och ett  större utbud av e-titlar i  form av böcker och seriella 
publikationer.   
 
Det var 31 av folkbiblioteken som besvarade hur många licensierade e-ljudböcker 
de hade. Folkbiblioteken tillhandahöll  i genomsnitt 1 638 e-ljudböcker (se tabell 
6).  Det  var folkbiblioteken i  Tidaholm som hade flest e-ljudbokstitlar på 3 450 
stycken jämfört med Färgelanda, där folkbiblioteken hade minst med 111 stycken. 
Det  innebär  folkbibliotekens  utbud  av  e-ljusböcker  i  Färgelanda utgjorde tre 
procent av utbudet i Tidaholm. Siffrorna i tabell 6 visar inte någon relation mellan 
att  kommuner  med större  folkmängd skulle  tillhandahålla fler  e-ljudbokstitlar. 
Kommunerna med de 15 folkbibliotek som tillhandahöll flest e-ljudböcker hade 
en genomsnittsbefolkning på 22 989 medan de 15  folkbibliotek med minst  e-
ljudbokstitlar i genomsnitt hade 33 481 invånare i kommunen, Lerum borträknat. 
Det  ska  dock  uppmärksammas  att  svarsbortfallet  på  45 folkbibliotek  påverkar 
resultatet.  Gruppen  som  utgjorde  svarsbortfallet hade  i  genomsnitt  33  722 
kommuninvånare jämfört  med  28  794 för  den  gruppen  av  folkbibliotek  som 
lämnade uppgifter i frågan.

6.1.3 Sammanfattning

De sex tabeller som har presenterats visar att det inte var folkbiblioteken i samma 
kommun  som  låg  högst  upp  eller  längst  ner i  samtliga  tabeller.  Tabellerna 
indikerar att det inte är antalet kronor  som spenderas  per kommuninvånare eller 
hur stor del  av inköpsbudgeten som  folkbiblioteken satsar på databaser och e-
medier som direkt avgör utbudet av dem på folkbiblioteken. Till exempel visar 
tabell 1 att den kommun som spenderade absolut mest pengar per invånare på e-
medier var  Karlsborgs kommun  som hade en relativt  liten folkmängd  på  6 786 
invånare.  Det var också  folkbiblioteken i den kommunen som spenderade näst 
mest av sin totala inköpsbudget på e-medier med 37 procent. De tillhandahöll 13 
databaser,  1  587 e-ljudböcker  och  11  931  e-titlar  som är  böcker  eller  seriella 
publikationer, vilket endast är något över genomsnittet av 9.7 databaser och något 
över genomsnittet av e-titlar för böcker och seriella publikationer på 11 589 titlar 
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samt något under genomsnittet för e-ljudböcker på 1 638. Det visar att även om en 
kommun  med  liten  folkmängd  satsar  mest  pengar  på  e-medier i  relation  till 
folkmängd kommer de inte  att kunna tillhandahålla den mängd resurser som en 
kommun med  en större folkmängd kan.  Om Karlsborg  jämförs med Habo,  som 
spenderade minst på e-medier med 0.01 kronor per invånare och 0.1 procent av 
den totala inköpsbudget för media, blir det tydligt att det framför allt är databaser 
som kostar pengar för folkbiblioteken, då folkbiblioteken i Habos tillhandahöll 12 
000  e-böcker,  1  457  e-ljudböcker,  men endast  4  databaser.  Det  går  att  se  en 
relation mellan en stor totalbudget för e-medier och ett stort antal databaser, vilket 
indikerar  att  databaser  är  den  mest  kostsamma e-resursen  i  den här  studien. 
Statistiken indikerar att det krävs ett stort invånarantal för att folkbiblioteken ska 
ha nog med pengar för att kunna tillhandahålla ett brett utbud av databaser. När 
det  gäller  antalet e-titlar,  både  angående  e-böcker/seriella  publikationer 
elektroniskt och e-ljudböcker, och  den  totala  summan folkbiblioteken spenderar 
på e-medier, går det inte att se någon direkt relation  mellan  att folkbiblioteken 
som spenderade en större totalsummor på e-medier skulle ha fler e-titlar i de två 
ovanstående  kategorierna. Elib:s  dominans  som leverantör  av  e-böcker  och  e-
ljudböcker till de svenska folkbiblioteken är  troligen  bidragande till det jämnare 
utbudet av dessa format. Det för att folkbibliotekens kostnad för e-böcker och e-
ljudböcker generellt  är knuten till  antalet  lån  (se  2.3  Utlåning av e-medier  på 
folkbiblioteken)- Enligt  enkätundersökningen gör  det  att  folkbiblioteken  i  viss 
uträckning behöver sätta ett pristak, vilket begränsar antalet lån.  

6.2 Statistiskt underlag från enkätundersökningen

I det här avsnittet presenteras resultatet från enkätundersökningen som innehöll 10 
frågor. De kommer att redovisas som åtta frågor, eftersom de två första frågorna 
efterföljdes av frågan: Om du svarade nej, varför? Dessa presenteras under samma 
fråga på grund av att de motiverar svarsresultatet och kan ses som följdfrågor. 
Om  det  fanns  flera  fasta  svarsalternativ,  bortsett  från  ja  och  nej,  kunde 
svarspersonerna välja att svara mer en ett alternativ. Frågor som innehöll flera 
svarsalternativ redovisas som diagram. När svarspersonerna kunde motivera sina 
svar återfinns citat  i  texten.  Om inget  av detta återfinns under en fråga kunde 
svarspersonerna  endast  svara  ja  eller  nej.  Det  var  43  av 76  som  besvarade 
enkätundersökningen  och  om det  inte  står  annat  är  det  43  personer  som  har 
besvarat frågan. I missivbrevet (se bilaga A) framgår det för svarspersonerna att e-
medier refererar både till databaser, e-böcker, e-ljudböcker och e-tidskrifter.

Anser du att utbudet av e-medier möter bibliotekets målsättningar?

De var 42 procent av svarspersonerna som besvarade frågan med ja och det var 58 
procent som svarade nej. Personerna som svarade nej ombads att motivera sitt 
svar. Den vanligaste motiveringen var att utbudet av e-medier begränsades alltför 
hårt av prissättningen på den svenska marknaden och att folkbibliotekens budget 
inte räcker till. Nedan följer två citat från svarspersoner om saken: 

”Jag anser  att  vårt  biblioteks  utbud  av  e-medier begränsas  alltför hårt  av  den 
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prissättning  som  finns  på  de  elektroniska  medier  som  finns  på  den  svenska 
marknaden. Dels tänker jag på prissättningen på e-böcker från exempelvis eLib. 
Dels  tänker  jag  på  prissättningen  på  olika  former  av  databaser,  exempelvis 
Nationalencyklopedin.” 

”Då budget  på biblioteken styr  vilket  utbud vi  har  och vi  inte  har  tillräckliga 
medel blir beståndet lite förlegat.”

När det gällde e-böcker uttryckte en svarsperson att prissättningen är opålitlig och 
att priset för en populär bok är svår att förutspå. 

”Prissättningen  från  förlagen är  opålitlig  och föränderlig,  det  gör  det  svårt  att 
erbjuda de böcker som efterfrågas av besökarna eftersom vi måste sätta ett pristak 
och priserna på en populär e-bok kan stiga utan förvarning.”

Andra  svar  i  enkätundersökningen  relaterade  till  att  förlagen  i  alltför  stor 
utsträckning styrde utbudet av e-böcker och att det inte fanns samma möjligheter 
för  folkbiblioteken  att  välja  ut  e-böcker  på  samma premisser  som tryckta.  En 
svarsperson uttryckte att det fanns möjligheter att välja bort förlag och köpa in 
enskilda  böcker,  men  att  de  regler  som  då  medföljde  gjorde  alternativet 
ointressant för folkbiblioteket att genomföra. Det var flera röster som uttryckte att 
förlagen  inte  släppte  alla  böcker  till  biblioteken.  Enligt  två  svarspersoner  var 
utbudet av databaser för litet och även för dyrt prissatt. 

”Vi har inte ekonomi att erbjuda mer. Databaser som studenter kommer åt, kan de 
inte nå efter avslutad utbildning. Följden blir att deras utveckling avstannar, och 
det är ett  enormt slöseri med människors lärande och utveckling. Ett nationellt 
utbud av databaser vore önskvärt.” 

”Behovet av avgiftsbelagda databaser för infosök. kan utvidgas.” 

Anser du att utbudet av e-medier möter biblioteksanvändarnas efterfrågan?

De var 38 procent som besvarade frågan med ja och 62 procent som svarade nej, 
och de  som svarade nej ombads  att motivera  sitt svar.  Det mest förekommande 
svaret  var  att  prissättningen  på nya  och populära böcker  ofta  blev dyra i  den 
uträckning att folkbiblioteken i vissa fall inte kunde köpa in dem. Svarspersonerna 
uttryckte även att antalet lån behövde begränsas på grund av ekonomiska skäl. 
När det gällde nya e-böcker återfanns  de ofta i en dyrare prisgrupp än den som 
folkbiblioteket hade valt. En svarsperson skrev att det var oklart om alla låntagare 
var medvetna om utbudet av e-medier, på grund av att formatet var ”undangömt” 
från folkbibliotekens fysiska lokaler. Det var en svarsperson som yttrade följande 
i relation till ovanstående fråga:
 
“Många titlar, särskilt nya och populära sådana, är för dyra per lån för att kunna 
erbjuda som e-bokslån.”

41



Annat:

Kommunens politiska styrning

Den nationella politiska styrningen

Biblioteksverksamhetens styrning

Biblioteksanvändarnas efterfrågan

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Procent

“Den  e-medietjänst  som  används  mest  hos  oss,  e-lib,  är  på  grund  av 
kostnadssjäl(sic) begränsad till ett visst antal lån/kvartal. Detta tak når vi titt som 
tätt och behovet är med andra ord större än vad vi kan möta. Utbudet är också 
begränsat och behovet av fler titlar är påtagligt.”

“Det ligger en ekonomisk spärr som kräver att biblioteksanvändarna är medvetna 
om att de specifikt måste be om dyrare titlar för att tillgång ska öppnas. Denna 
info är svår att nå ut med och gör säkert att användare upplever att beståndet inte 
innehåller vad de önskar.”

Det  framgick  från  svarspersonerna  att e-boksutbudet  var  väldigt begränsat  på 
folkbiblioteken. En svarsperson framförde att utbudet av elektroniska barnböcker, 
fackböcker  och  skönlitterära böcker var för litet.  Två andra svarspersoner skrev 
följande:

”Utbudet är inte tillräckligt brett.” 

”För lite böcker. Karens på nya böcker är för lång. Moderna klassiker saknas.”  

En  svarsperson  uttryckte  att  det  fanns  brister  i  hur  kompatibel  elektronisk 
ljudmedia var med mobiltelefoner. 

“Böckerna finns inte i vår katalog, man kan inte lyssna på dom från mobilen och 
de senaste titlarna finns inte erbjudna.” 

Vad styr hur stor del av era ekonomiska medel som spenderas på e-medier?

Det var 43 personer som besvarade frågan, men eftersom de kunde välja mer än 
ett svar blev det totalt 63 svar. 

42

5 S

S – Antalet svar 
per fråga

3 S

11 S

20 S

24 S



Fig.  4 visar vad  svarspersonerna  anser styr  hur mycket  pengar deras  folkbibliotek 

spenderar på e-medier.

Diagrammet  visar  att  svarspersonerna  ansåg  biblioteksanvändarnas  efterfrågan 
följt av bibliotekets styrning vara de två faktorer som framför allt  påverkade hur 
mycket  pengar folkbiblioteken spenderade  på  e-medier.  Det var 11  procent  av 
svarspersonerna som svarade Annat. Två av svarspersonerna skrev att de ingick i 
bibliotekskluster  som  fattade  beslut angående e-medier,  där  en  svarsperson 
uttryckte att det var de gemensamma reglerna för Bibliotek i Väst som styrde hur 
mycket pengar de spenderade på e-medier. En svarsperson skrev under Annat:

”För  lite  medel  från  kommunen  att  tillmötesgå  dagens  behov  av  ny  teknik. 
Förlegat synsätt.”

Tycker du att ert biblioteks ekonomiska resurser är tillräckliga för  att utveckla 
både det fysiska och elektroniska beståndet?

Det var 33 procent av svarspersonerna som svarade ja och 67 procent som svarade 
nej.  Majoriteten  av  bibliotekarierna  tyckte  därmed  att  deras  folkbibliotek  inte 
hade nog med ekonomiska medel för att hantera både det fysiska och elektroniska 
beståndet av resurser. 

Tycker du att det idag finns faktorer som hindrar er verksamhet från att utveckla  
beståndet av e-medier (om nej hoppa till fråga 10)? 

Det var 39 personer som besvarade frågan, men eftersom de kunde välja mer än 
ett svar blev det totalt 119 svar.
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Fig.  5 visar  vilka  faktorer  svarspersonerna  anser  hindrar  utvecklingen  av  det 

elektroniska beståndet.

Diagrammet visar att svarspersonerna tyckte att kostnaden för e-medier var den 
faktor som i störst utsträckning hindrade en fortsatt utveckling av det elektroniska 
beståndet, vilket även  avspeglade sig i föregående frågor. Den faktor som följde 
efter  kostnaden  av  e-medier  var  folkbibliotekets  ekonomiska  medel.  En 
svarsperson ansåg det dock onödigt att spendera för stora summor pengar på e-
böcker,  då  formatet  fortfarande  står  för  endast  några  procent  av  den  totala 
utlåningen. Ett annat perspektiv kom från en svarsperson som svarade Annat:

”Ska vi marknadsföra e-böcker aktivt kommer efterfrågan att öka drastiskt. Då 
skulle vi behöva ett betydligt större medieanslag.” 

Det  visar  att  kostnaden  av  e-böcker  också  begränsar  folkbibliotekens 
marknadsföring  och  leder  till  ytterligare  barriärer  för  formatet.  Bristande 
samarbete mellan bibliotek och förläggare var den tredje största faktorn följt av 
den teknologiska infrastrukturen. Tekniken i sig ansågs av en svarsperson som en 
begränsande faktor:  

”Den dag tekniken blir så enkel att våra låntagare inte ser den som ett hinder DÅ 
kan vi börja utveckla den elektroniska sidan.”

Det  uttrycktes  i  enkätundersökningen  även  en  annan  faktor  som  hindrade 
utvecklingen av e-mediebeståndet:

“På grund av den stora egentugivningen(sic) av e-medier tar det oproportionerligt 
mycket tid att granska utgivningen för att garantera kvaliteten.”

Tror du att det finns möjligheter att överkomma dessa faktorer och i så fall hur?

Majoriteten av de 39 svarspersonerna som besvarade frågan framhöll att det är en 
komplex  och  mångfacetterad  fråga,  men  att  de  på  sikt  trodde,  alternativt 
hoppades, att de begränsande faktorerna som idag finns för e-medier skulle gå att 
överkomma. I de flesta svaren låg fokus på hur antingen kostnaden för e-medier 
skulle  kunna sänkas  eller  hur  folkbibliotekets  ekonomiska  medel  skulle  kunna 
öka, bland annat genom större kommunalt anslag. Det var nästan lika vanligt att 
bibliotekarierna  svarade  att  samarbete  var  en  lösning.  Många  svarspersoner 
betonade  att  en  nationell  eller  regional  samordning  och  enighet  skulle  kunna 
överbrygga problematiken med e-medier. En bibliotekarie skrev:

”Ekonomiska förutsättningar tenderar att aldrig räcka till. Behovet är alltid större. 
Men en nationell samordning skulle säkert kunna ta utvecklingen framåt.” 

För  att  uppnå  ett  regionalt  samarbete  nämnde en  svarsperson  att  de  styrande 
politikerna behöver en inblick i vad folkbiblioteken är idag. En annan svarsperson 
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betonade att det finns för lite förståelse mellan förlagen och biblioteken, medan en 
annan röst påpekade att det generellt finns ett lite intresse från förlagens sida att 
försöka förenkla utlåningen av e-medier. Det uttrycktes även att det idag saknas 
styrning  och  strategier  för  att  lösa  den  problematiken.  I  och  med 
enkätundersökningen skrev en svarsperson följande:

”Om bibliotekslagen även innefattar e-medier så skulle det underlätta.”

Bibliotekslagen  innefattar  delvis e-medier (se  SFS  2013:801  9§),  men citatet 
indikerar  att  svarspersonen  tyckte  att  det  behövs  uttryckas  tydligare  i 
bibliotekslagen. Det var flera svarspersoner i enkätundersökningen som skrev att 
det  krävs  nationella  överenskommelser  angående e-medier för  att  uppnå  bra 
lösningar. I enkätundersökningen uttryckte svarspersonerna att en fortsatt teknisk 
utveckling och utbildning för bibliotekarier var två andra potentiella lösningar på 
problematiken angående e-medier.

Tror  du  att  de  faktorer  som påverkar  utbudet  av  e-medier idag  skulle  kunna 
överbryggas med hjälp av en nationell biblioteksresurs för e-medier?

Frågan besvarades av 39 svarspersoner. Det var nio procent av dem svarade nej 
och 91 procent som svarade ja. Svaren visar att den övervägande majoriteten av 
bibliotekarierna var positivt inställda till en nationellt samordnad biblioteksresurs 
för e-medier och trodde att en sådan biblioteksresurs skulle kunna överbrygga de 
nuvarande faktorer som påverkar utbudet av e-medier negativt.

Vilka för- och nackdelar ser du med en nationell biblioteksresurs för e-medier för 
ert bibliotek?

Av  de  43  personer  som  besvarade  frågan  såg  alla  fördelar  med  en  nationell 
biblioteksresurs.  De ansåg bland annat  att  det  kunde bidra  till  att  minska  den 
digitala klyftan och kunskapsklyftan genom att säkerställa ett likvärdigt utbud för 
alla låntagare oavsett vilken kommun de bor i. 

“Enbart  fördelar,  folkbiblioteken kan utjämna utbildningsklyftor och underlätta 
människors utveckling och bildning utanför det etablerade utbildningsväsendet.” 

”Fördelar:  alla  lokala  bibliotek  behöver  inte  lägga  så  mycket  tid  i  urval  och 
gallring  av  e-medier.  Det  sköts  tillsammans.  Tidsbesparande.  Några  som  har 
kompetens för detta och som alla kan få nytta av.”

Flera  svarspersoner  framhöll att  samordning  kan ge  folkbiblioteken  mer 
inflyttande  och större möjligheter att  påverka  och ställa  gemensamma krav på 
förlagen.  De  uttryckte  också  att  det  kunde  bli  lättare för  folkbiblioteken  att 
kommunicera till exempel ökade medianslag från politikerna och att samordning 
av folkbibliotekens  e-medier skulle  kunna bidrar  till  att  sänka  utgifterna  för 
formatet.  Det  skulle  kunna förenkla för  folkbiblioteken att  sprida nya tekniska 
hjälpmedel, vilket ökar deras potential att nå ut med egenutvecklade tjänster.  En 
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svarsperson framförde att det kunde stimulera till positiv konkurrens:

”Färre leverantörsspecifika lösningar. Öppnar upp för större konkurrens mellan 
bibliotekens systemleverantörer eventuellt.” 

”Större  påverkansmöjligheter  gentemot  utgivare  vore  bra.  Samordning  från 
biblioteket sätter press.” 

Nackdelar  som  svarspersonerna  framförde  var  att  den  lokala kontexten  och 
förankringen  eventuellt  skulle  drunkna  i  en  nationell  samordning  och  att  det 
kunde  bli  svårare  för  folkbiblioteken  att  styra  över  det  egna  utbudet.  Två 
svarspersoner framförde följande potentiella nackdelar:

”Nackdel: om kostnaden för att delta i den nationella tjänsten blir för hög, vad 
finns då för alternativ?”

”Det är viktigt att fundera på hur kommuners egetbestämmande(sic) kan komma 
att påverkas.”
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7. Analys och diskussion
Det  verkar fortfarande  råda  en viss osäkerhet  över hur det elektroniska formatet 
ska hanteras på folkbiblioteken,  även om det har uttryckts att det kan bidra till 
biblioteksverksamheten (Raven, 2011).  I Sverige ökar e-boksutlånen (Höglund & 
Wahlström, 2015),  men e-medier  är generellt högt  prissatta  för  folkbiblioteken 
och det finns ofta restriktioner i titelutbudet (Matulionyte, 2015), vilket delvis kan 
bero  på  den  osäkerheten.  Litteraturen  har  belyst  det  som  problematiskt  för 
biblioteksverksamheten  (Rao,  2004). Det  finns  röster  som  har  uttryckt att 
strukturella och kulturella  hinder verkar större än de tekniska för  just  e-boken  i 
det svenska samhället (Bergström  & Höglund, 2015). I Sverige är  tillgång till 
Internet god och landet brukar generellt adoptera ny teknik snabbt (Wischenbart, 
2014), vilket stödjer det påståendet. Hur väl det elektroniska formatet etablerar 
och sprider sig i ett land är starkt  relaterat till den sociopolitiska kontexten (Van 
Koert, 2002).

7.1 Kunskapsklyftor och sociala klyftor 

I uppsatsen är den första frågeställningen: Vilka skillnader finns det i tillgång och 
utbud av  databaser och e-medier  mellan folkbiblioteken inom studieområdet? 
Beroende på var någonstans du bor i sydvästra Sverige finns det skillnader i hur 
stort  utbudet  av  databaser  och  e-medier  det  finns  att  tillgå  på  folkbiblioteken. 
Mest  iögonfallande är utbudet av databaser, där folkbiblioteken i Göteborg hade 
45 stycken medan  Färgelanda  och  Sotenäs hade  en databas.  När det  gäller  e-
böcker och seriella publikationer hade folkbiblioteken i Halmstad flest titlar på 19 
760  stycken  och  folkbiblioteken  i  Uppvidinge  minst  med 345  stycken. 
Folkbiblioteken  i  Tidaholm  hade flest  e-ljudböcker med 3  450  titlar och 
folkbiblioteken  i  Färgelanda  minst  med  111  titlar.  Kommuner  med  ett  större 
invånarantal återfinns långt ner i tabellerna över antalet e-medier, men överlag är 
det  kommuner med ett  lågt invånarantal  som är allra längst ner  i tabellerna.  Det 
blir tydligt att det är ett stort antal resurser som skiljer mellan folkbiblioteken i de 
kommuner som hade flest  e-medier jämfört med de som hade minst.  Sannolikt 
resulterar  det  i  ett mindre  attraktivt  och  aktuellt  utbud  av  e-medier hos 
folkbiblioteken i de kommuner som är långt ner i tabellerna över antalet e-medier. 
Ur en demokratisk synpunkt är det anmärkningsvärt att det är så stora skillnader 
mellan utbudet av e-medier på folkbiblioteken i olika kommuner, framför allt när 
det  tydligt  står  i  bibliotekslagen  att  alla  ska  ha  en  likvärdig  tillgång  till 
bibliotekens samlade resurser. Med ovanstående siffror i bakhuvudet blir det svårt 
att se exakt hur bibliotekslagen relaterar till  det elektroniska formatet med tanke 
på att  de inte går att  fjärrlåna (Kungliga biblioteket,  2015a).  Enligt  Robin van 
Koert är  det  framför  allt  ett  lands  styrning  som  i  slutändan  avgör  i  vilken 
utsträckning det elektroniska formatet demokratiska potential nyttjas (Van Koert, 
2002).  Beslutsfattare bör överväga den roll allmänna biblioteken kan spela för att 
få till stånd en hållbar utveckling av ett informationsbaserat samhälle (Vahid Aqili 
& Isfandyari  Moghaddam,  2008). De  hinder  som  finns  i  relation  till  det 
elektroniska  formatet  har  direkt  eller  indirekt  uppkommit  på  grund  av  de 
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förutsättningar som finns i Sverige.  Det blir tydligt om blicken vänds mot USA, 
där lagstiftningen har skapat helt andra förutsättningar för e-boksmarknaden än i 
Sverige  (Zubac  & Tominac,  2014). I  ett  demokratiskt samhälle borde det  vara 
staten  som motverkar ojämlik tillgång när den uppstår.  Det framför allt när det 
gäller offentliga verksamheter som är finansierade av skattepengar och vars grund 
vilar på allas lika tillgång till dem (Habermas, 1998).

Med  tanke  på  att  folkbiblioteken  och  högskolebiblioteken  har  blivit alltmer 
sammankopplade genom Internets framväxt  (Ristarp & Andersson 2001) och att 
distansutbildningar  är  en  allt  vanligare  del  av  utbildningsväsendet behöver 
databaser  och  e-medier  via  folkbiblioteken  fylla en  allt  större och  viktigare 
samhällsfunktion. Distansstudenter på komvux och folkhögskolor har överlag inte 
samma  tillgång  till  e-resurser  som  högskole-  och  universitetsstuderande. Den 
gruppen  av  studerande  kan bosätta  sig  över hela  landet,  men  tillgången  till 
utbildningsrelaterat material kommer generellt vara större på folkbiblioteken i en 
kommun med större folkmängd,  eftersom de kan lägga större totalsummor på e-
medier och överlag tillhandahåller fler databaser. Det betyder att det finns bättre 
förutsättningar  att  genomföra  en distansutbildning  i  Göteborg  jämfört  med 
Sotenäs.  Hansson  (2005)  har  uttryckt  att  en  uppgift  som  har  fått  allt  större 
utrymme  på  landsbygdsbiblioteken  är  att  tjäna  som  ett  kunskapscentrum  för 
framför  allt  den  växande  skaran  distansstudenter,  vilket  gör  att skillnaden  av 
antalet databaser  mellan  kommuner är  problematisk.  Kommuner  med  mindre 
folkmängd  hade  överlag  tillgång  till  färre  databaser,  vilket kan  riskera  att 
underminera deras potentiella position som kunskapscentrum. Litteraturen stödjer 
att det krävs både  ekonomiskt och moraliskt  stöd för att allmänna bibliotek ska 
kunna vara  en  utbildningsresurs  (Grant,  2012). I  enkätundersökningen var  det 
bibliotekarier som  var  bekymrade över  att  det  ojämlika  utbudet  av  databaser 
kunde leda  till  utbildningsklyftor.  En  av  svarspersonerna uttryckte  att  det 
minskade utbudet av databaser efter avslutade studier bidrog till att studenternas 
utveckling avstannade. Det visar att det finns en oro inom biblioteksprofessionen 
att variationen i  utbudet av databaser kan bidra  till att  skapa en  kunskapsklyfta 
mellan olika  geografiska platser,  vilket  i  förlängningen  kan utvidga de sociala 
klyftorna  i  samhället.  Enligt  Norris  (2001) påverkas  spridningen  av 
informationsteknologi  av  den  socioekonomiska  stratifiering,  vilket  är  de 
strukturer som  delar  in  människor  i  olika  grupper  beroende  på  bland  annat 
inkomst och yrke. För människor utanför större städer har det svårare att ta del av 
formellt och  informellt lärande och specifik information från olika databaser. Det 
gör  att  en  grupp  människor  placeras  längre  bort  från  formella  och  informella 
bildningsmöjligheter. För  folkbiblioteken  att tillhandahålla  ett  större  utbud  av 
databaser kan ses som en väsentlig del för att bidra till att stimulera informellt 
lärande. Enligt IFLA Trendrapport (2014) förväntar de sig att nätbaserat lärande i 
framtiden kommer att  bli  ännu mer utbrett  och att  vikten av  ett  livslångt  och 
informellt  lärande kommer få allt större betydelse. Om det är någon institution i 
Sverige som borde ligga i framkant när det gäller  att  stimulera nätbaserat  och 
informellt lärande är det folkbiblioteken, med tanke på deras historiska förankring 
i bildningsidealet samt deras nutida verksamhetsgrund som bygger på att alla ska 
ha  lika  tillgång  till  information  och  kunskap.  Det  elektroniska  formatet är  en 
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möjlighet  för  folkbiblioteken att  ytterligare  demokratisera  och  tillgängliggöra 
resurser  för  lärande.  Många  av de  kommunöverskridande  bibliotekssamarbeten 
som  återfinns i  Sverige gällande  e-medier  motiverades  just av viljan  att 
tillhandahålla  ett  bredare utbildningsrelaterat  material till  användarna  och 
säkerställa en jämlik tillgång, till exempel i V8-samarbetet. Utgångspunkten med 
bibliotekssamarbeten är generellt att stärka en institutions samhällsuppdrag.  Det 
är i många avseende det lokala samhället som skapar möjligheter  för informellt 
lärande genom livet (Rodger et al, 2005). Folkbibliotekens varierande utbud av e-
medier skapar därmed olika förutsättningar för lokalsamhällena i Sverige, kanske 
framför  allt  olika  förutsättningar  för  människor  att  möta  en  mer  digitaliserad 
framtid.  Folkbibliotekens varierande utbudet av e-medier är  även problematiskt 
därför att det står i konflikt med deras demokratiska verksamhetsgrund. Det kan 
vara en grogrund för att  ifrågasätta institutionens  aktualitet och  syfte  samt om 
folkbiblioteken  är  rustade  för  att  vara en  demokratiskt  plattform  i  framtidens 
troligen  alltmer  digitaliserade  samhälle.  Folkbiblioteken  utan ett allmänt 
demokratiskt syfte har få argument som är övertygande för att bedriva en fortsatt 
verksamhet (Buschman, 2003).  

7.2 Barriärer för att tillgå e-medier

För att få en förståelse för vad som i dagsläget hindrar ökad tillgång till e-medier 
följer den andra frågeställningen:  Vad finns det för  faktorer som  avgör tillgång 
och utbud av  databaser  och e-medier på folkbiblioteken inom studieområdet? 
Frågeställningen har relaterats till Bucklands sex aspekter om vad som kan hindra 
tillgång. I den här uppsatsen har låntagarnas perspektiv inte undersökts, vilket gör 
att aspekt fem och sex endast har undersökts genom litteraturen. När det gäller 
den första aspekten identifikation uttryckte en svarsperson att låntagare specifikt 
behövde fråga efter e-böcker som fanns i dyrare prisgrupper för att få tillgång till 
dem.  I  enkätundersökningen framfördes  det  även att  biblioteken inte  kunde 
synliggöra e-böcker i större utsträckning på grund av att fler e-bokslån skulle bli 
alltför dyrt. Det fanns en svarsperson som yttrade att det elektroniska formatet är 
”undangömt”  från  folkbibliotekets  fysiska  lokaler.  När  det  gäller  databaser 
påverkade  användning  av  dem bland  annat  av  deras  placering  på  bibliotekets 
hemsida och vilken utsträckning de synliggjordes (Tenopir  & Read,  2000).  Det 
bidrar till  att  försvåra för låntagare att komma i kontakt  med formatet,  då det 
krävs  information  från  folkbiblioteket  eller  förkunskap  för  att  veta  om  e-
mediebeståndet. Tillgänglighet är  enligt  svarspersonerna ett  stort problem både 
när det gäller databaser och övriga e-medier. Det är på grund av att det finns ett 
begränsat  utbud  av  e-medier.  I  enkätundersökningen  var  det 62  procent  av 
svarspersonerna som inte tyckte att utbudet av e-medier nådde upp till låntagarnas 
efterfrågan. Många  svarspersoner  uttryckte  att  de  inte  var  nöjda  med  varken 
utbudet av  databaser eller e-medier  och att låntagare ofta frågade efter e-böcker 
och e-ljudböcker de inte kunde tillhandahålla.  Ett större utbud av e-böcker kan 
även  stimulera  låntagare  till  att  göra  fler  lån  (Society  of  Chief 
Librarians/Publishers  Association,  2015). Det  framförde i  enkätundersökningen 
att de tekniska aspekterna fortfarande  påverkade  tillgången,  var  av en konkret 
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företeelse var  att  e-ljudböckerna i  vissa  fall  inte  var  kompatibla  med 
mobiltelefoner. De tekniska aspekterna påverkar även kostnaden för användaren. 
För om e-medier känns krångliga och tidskrävande att tillgå är chansen mindre att 
låntagare kommer att nyttja formatet. En svarsperson framförde att det först är när 
tekniken blir enklare som fler kommer att använda det elektroniska formatet. Det 
är också kostsamt för låntagare att söka efter potentiella e-medier om utbudet är 
skralt  och de inte finner vad de söker.  Den absolut största barriären som hindrar 
folkbiblioteken från att tillhandahålla ett större utbud av databaser och obegränsad 
tillgång till e-böcker  och e-ljudböcker var  enligt både enkätundersökningen och 
litteraturen  var  Bucklands  fjärde  aspekt kostnad för  tillhandahållande. Många 
svarspersoner framförde ett missnöje över de begränsningar de tvingades göra på 
grund av kostnaden som både gällde databaser  och e-medier.  De fluktuerande 
priset  på  e-böcker  skapar svårigheter  för  folkbiblioteken  att  förutspå  vad 
kostnaderna slutligen kommer att hamna på för formatet, vilket verkar leda till en 
försiktighet när det gäller inköp av e-böcker. En inköpt e-bok kan till skillnad från 
en  tryckt  bok  tas  bort  från  sortimentet  på  grund  av  kostnaden  per  lån  är  för 
kostsam. Vidare uttryckte en svarsperson att kostnaden för e-böcker gjorde att de 
inte kunde marknadsföra dem. Marknadsföringen av e-medier påverkar vilka som 
använder  dem.  Det  finns  en risk att  endast  de som redan är  introducerade till 
formatet,  genom exempelvis utbildning, är de som använder  det. Om  e-böcker 
inte  synliggörs   hos  folkbiblioteken  finns  det  en  risk  att  det  förstärker 
utvecklingen  att  det  endast  är  en  homogen  grupp  som  läser dem.  Det  leder 
diskussionen vidare till förståelse/kognitiv tillgång. Aspekten har inte undersökts i 
enkätundersökningen,  men med tanke på att det mest är unga och välutbildade 
personer som använder e-böcker (Bergström & Höglund,  2015) är det troligt att 
vissa grupper inte använder det elektroniska formatet på grund av ovana och  på 
grund av att de inte har tillräcklig teknisk kunskap. Den sista och sjätte aspekten 
som Buckland tar upp som en eventuell barriär är godtagbarhet. Godtagbarheten 
har  inte  undersökts  genom  enkätundersökningen,  men  litteraturen  visar  att 
personer som provat på e-böcker tycker att det är mer användbara och är överlag 
mer positivt inställda till formatet än de som inte prövat på det (ibid). Det tyder på 
att vana leder till större godtagbarhet  och att  marknadsföring och synliggörande 
av  formatet skulle  kunna  bidra  till  att  fler  personer  ser  e-mediers potentiella 
fördelar och  att det  eventuellt luckrar upp vilka samhällsgrupper som använder 
dem. Bucklands sex aspekter för tillgång påverkas av ett skralt utbud av e-medier 
genom att identifikation och tillgång blir svårare att uppnå för låntagaren. Det gör 
att aspekterna blir till större barriär för att tillgå e-medier i vissa kommuner, vilket 
troligen  minskar  efterfrågan.  I  dagens  biblioteksverksamhet  där det  alltmer  är 
biblioteksanvändarnas efterfrågan och mätbara mål som styr utbudet  (Alstad  & 
Curry, 2003; Svedjedal, 2012) finns det en risk att barriären för tillgång blir större 
i kommuner som redan har ett litet utbud av e-medier och att de folkbiblioteken 
inte ser någon poäng med att investera i formatet, eftersom de inte upplever någon 
efterfrågan.  Det betyder att folkbiblioteken i de kommuner som återfanns långt 
ner i  tabellerna för sekundärdata inte bara har ett litet utbud utan också större 
barriär för tillgång till formatet. Denna åsikt återfanns i enkätundersökningen där 
en  bibliotekarie  uttryckte  att  det  inte  kändes  relevant att  spendera  för  mycket 
pengar på e-medier, då formatet endast utgjorde några procent av utlåningen. IP-
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adressen visade att svaret kom från ett folkbibliotek i en kommun som återfanns 
under genomsnittet i alla tabeller som sammanställde sekundärdata från Kungliga 
biblioteket (se bilaga D).  Det finns en social struktur i samhället där moderniteter 
har en tendens att återfinnas i städer,  medan informationsteknikens förutspådda 
decentraliserade kraft inte har synts till på landsbygden (Ahrne, et al., 2003). I den 
samhällsanda  och kontext  som folkbiblioteken verkar i är det viktigt att de inte 
glömmer bort sin demokratiska roll. 

Den största barriären för databaser och e-medier är kostnad för tillhandahållande. 
Det  påverkar  tillgängligheten  genom att kostnaden för  e-medier  inskränker  på 
utbudet av formatet. Kostnaden för e-böcker gör också att det inte kan synliggörs i 
den utsträckning vissa svarspersoner i enkätundersökningen önskade, på grund av 
att  det  blir  för  dyrt.  Det  påverkar  identifikation, eftersom  det  försvårar  för 
låntagare att hitta och bli medvetna om formatet. Om folkbiblioteken på grund av 
kostnad inte aktivt, genom synliggörande, kan försöka utvidga vem som tar del av 
de elektroniska formaten påverkar det förståelse/kognitiv tillgång och därigenom 
även godtagbarhet.  När det gäller kostnaden för användaren  påverkas det bland 
annat genom att folkbiblioteken får mindre ekonomiska medel för att förbättra de 
tekniska  lösningarna.  Enligt  enkätundersökningen  utgörs  problematiken  kring 
kostnaden  för  det  elektroniska  formatet  både  av  att  e-medier  är  dyra  och  att 
folkbiblioteken inte har nog med ekonomiska medel för att göra de investeringar 
som önskas, vilket självklart delvis går hand i hand. Svarspersonerna uttryckte att 
bristen på diskussioner och samarbeten mellan folkbiblioteken och förlagen var 
den tredje största faktorn som förhindrade utvecklingen av tillgång och utbud av 
e-medier, efter kostnaden för e-medier och folkbibliotekens brist på ekonomiska 
medel.  Bristen  på  diskussion  och  gemensamma  överenskommelser  leder  till 
lösningar,  till  exempel  fluktuerande  prissättning  på  e-böcker,  som  många 
bibliotekarier inte är nöjda med. Det kommer att bli svårt för folkbiblioteken att 
överkomma kostnaden för e-medier om de inte finns kanaler för dem där de kan 
föra en diskussion med förlagen. För att få till stånd bra samarbeten behövs det 
generellt  bestämmelser  som  möjliggör  detta  (Wooldridge,  et  al,  2009).  I 
enkätundersökningen  uttryckte  bibliotekarier  att  nationella  överenskommelser 
kunde  vara  ett  sätt  att  överkomma  de  faktorer  som  idag  hindrar  en  fortsatt 
utveckling av e-medier.  Det borde inte var omöjligt att uppnå med tanke på att 
andra branscher som till exempel musikbranschen online har lyckats med detta 
(Joint, 2010).
   

7.3 Nationell samordning för e-medier

En potentiell lösning för att hantera kostnaden  för databaser och e-medier är  en 
nationell  samordning  gällande  dessa  resurser,  vilket  potentiellt skulle  kunna 
överkomma många av de barriärer  som  idag hindrar en fortsatt  utveckling av 
tillgången och utbudet av e-medier. Det relaterar till den tredje frågeställningen: 
Vad har bibliotekspersonalen på folkbiblioteken, inom studieområdet, för åsikter  
om potentialen med en nationell biblioteksresurs för databaser och e-medier för 
att  främja  ett  likvärdigt  utbud  och  tillgång  av  dessa  e-medier? 
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Enkätundersökningen  visade att  majoriteten  av  svarspersonerna,  91  procent, 
trodde att  en  nationell  biblioteksresurs för databaser och e-medier skulle kunna 
överbrygga  de  barriärer  som  idag  hindrar  en fortsatt  utveckling  av  det 
elektroniska beståndet hos folkbiblioteken. När det gäller samordning av e-medier 
var  det  få  negativa  kommentarer om  en  sådan  utveckling  i  litteraturen.  Det 
negativa  aspekter  som  påpekades  i  enkätundersökningen  var  att  en nationell 
biblioteksresurs  för  e-medier skulle kunna påverka  ”egetbestämandet(sic)” 
negativt och vara för dyr, men nästan alla såg även positivt på utvecklingen av en 
sådan resurs. Några av svarspersonerna framförde att det kunde lägga grunden för 
lärande utanför utbildningsväsendet och ge folkbiblioteken större möjligheter att 
påverka  förlagen. Kostnaden för licensavgifter för databaser är den i dagsläget 
relativt hög (Francke, et al., 2016). En nationell biblioteksresurs skulle därigenom 
eventuellt kunna påverka en av de största barriärerna för en fortsatt utveckling av 
e-mediebeståndet; kostnaden för e-medier. Vidare kan en gemensam infrastruktur 
för  databaser  och e-medier  sänka  kostnaden för  e-medier och  frigöra  tid  för 
folkbibliotekarierna, vilket enligt enkätundersökningen var ytterligare två faktorer 
som begränsade utbudet av e-medier  idag.  På samma gång som det  försäkrar att 
folkbiblioteken motverkar  eventuella  kunskapsklyftor.  Det är ytterst relevant när 
kunskapsklyftorna spås bli allt större i framtiden  (Kempe, et al., 2014). Likvärdig 
tillgång till  e-medier på nationell  nivå kan ytterligare etablera folkbibliotekens 
tillgänglighetsprincip  och  gratisprincip,  vilken  är  en  del  av  deras 
verksamhetsgrund.

I Sverige finns det ett antal exempel där folkbibliotek har gått samman och bildat 
kommunöverskridande samarbeten angående databaser och e-medier, vilket tyder 
på  att  den  lokala  utvecklingen  ligger  i  framkant  jämfört med  den  nationella 
samordningen. De kommunöverskridande bibliotekssamarbetena demonstrerar att 
det är fullt möjligt att skapa samordning för den sortens resurs med gott resultat. 
De är intressant  att  notera att de folkbibliotek som uttryckte att  de var del  av 
Bibliotek i Väst i enkätundersökningen ansåg att deras bibliotek hade tillräckligt 
med  ekonomiska  medel  för  att  utveckla  både  de  elektroniska  och  fysiska 
beståndet.  I bibliotekslagen står det att biblioteken ska samverka för att ge alla 
tillgång till bibliotekens samlade resurser  (SFS  2013:801  §14),  men där blir det 
återigen svårt att se hur det relaterar till e-medier. Trendrapporter indikerar att den 
digitala världen kommer att få en allt större roll i vårt framtida samhälle. Kempe 
et  al  (2014) skrev för  Svensk  biblioteksförening att  de trodde  att  bibliotekens 
fysiska  värld  kommer  att relativiseras,  att bildnings-  och  kunskapsperspektiv 
kommer att diversifieras, att lärande och skapande kommer att demokratiseras och 
även att marknader blir monopol. I den eventuella framtidskontexten blir det för 
mig svårt  att  se  hur  Sverige skulle kunna lösa tillgången till  databaser  och e-
medier  via  folkbiblioteken på  ett  demokratiskt  sätt  utan  någon  form  av 
centraliserad  samordning  av  resurserna,  helst  när  det  inte  uppnås  i  dagsläget, 
vilket  tyder  på  att  det  krävs  någon  form  av  förändring.  Med  tanke  på  det 
globaliserade  informationstekniska  samhälle  vi  idag  lever  i  är  det 
anmärkningsvärt att samordningen av folkbibliotekens e-medier inte har kommit 
längre. Helst när samordning av e-medier ofta tillskrivs stor potential att lösa de 
problematiska  aspekter  som  idag  finns  i  relation  till  formatet  i  Sverige.  De 
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exempel  som  finns  internationellt  och  nationellt  på  bibliotekssamarbeten 
angående e-medier har alla framfört positiva åsikter om resultatet. Samarbeten har 
potential  att  minska kostnaderna för  lagringsutrymme, nätverk och  den  digitala 
infrastrukturen.  Det är konstaterat  av  Buchanan et al  (2012) att  samarbete kan 
förbättra  både kvalitet  och  tillgänglighet  hos biblioteken.  För  biblioteken  har 
dagens  teknik  skapat  nya  möjligheter  att  minska  både  geografiska  och  vissa 
institutionella hinder.   Det är något som har uppmärksammats på både nationell 
och kommunal nivå i Sverige, men i verkligheten endast genomförts på grund av 
kommuners egna initiativ. Slutligen går det återigen att konstatera att allt tyder på 
att  en  nationell  biblioteksresurs som  samordnar e-medier  kan  främja 
folkbibliotekens  demokratiska verksamhetsgrund  och  förtydliga  att  de  är  en 
relevant  institution  för  samhället i  framtiden.  Det  kan  också  vara  ett  sätt  att 
hantera dagen ojämlika resursfördelning på folkbiblioteken angående e-medier. 

7.4 Slutsats

Diskussionen visar att den ojämlika fördelningen av databaser och e-medier som 
finns i studieområdets kommuner kan leda till kunskapsklyftor och sociala klyftor. 
Den  största  barriären  för  en  fortsatt  utveckling  av  beståndet  av  e-medier  på 
landets  folkbibliotek  är  kostnaden   för  tillhandahållandet,  som  framför  allt 
påverkas av kostnad för e-medier följt av folkbibliotekets ekonomiska medel. Det 
var  91  procent  av  de  tillfrågade  bibliotekarierna  i  enkätundersökningen  som 
trodde att en nationell biblioteksresurs för databaser och e-medier skulle kunna 
överbrygga de barriärer som idag hindra en fortsatt  utveckling av tillgång och 
utbud av formatet hos de svenska folkbiblioteken.  En nationell biblioteksresurs 
för e-medier skulle även kunna minska kostnaden för den tekniska infrastrukturen 
(Buchanan et al., 2012) och sätta press på förlagen. Det finns därigenom potential 
för  en nationell  biblioteksresurs  för  e-medier  att  minska  kostnad för  formatet, 
vilket är den största barriären för att folkbiblioteken ska kunna öka tillgången och 
fortsätta utveckling av beståndet av databaser och e-medier. Det kan säkerställa att 
hela Sverige får ett likvärdigt utbud av databaser och e-medier. Med tanke på att 
mycket tyder på att framtidens samhälle kommer att bli alltmer digitaliserat är det 
av vikt att Sverige är förberedd på en sådan utveckling och lägger grunden för att 
alla ska få ta del av den. 

Slutligen konstaterar jag att den svenska bibliotekslagen låter väldigt bra, men att 
den gör lite för att faktiskt bidra till ett likvärdigt utbud av databaser och e-medier. 
Det är svårt för folkbibliotek på kommunnivå  att kunna tackla utgifterna för e-
medier. I många fall styrs utbudet av antalet skattebetalande medborgare och inte 
av  hur  många  kronor  som spenderas  per  kommuninvånare.  Det  är  därigenom 
omöjligt  för  en  kommun  med  färre  kommuninvånare  att  tillhandahålla ett 
likvärdigt  utbud  av  e-medier  som  till  exempel  Göteborgs  kommun  utan  att 
spendera väldigt mycket mer pengar per kommuninvånare. Jag får en känsla av att 
bibliotekslagen i de flesta fall inte berör e-medier med att implementera konkreta 
åtgärder, utan snarare att meningar relaterade till formatet pliktskyldigt benämns i 
lagen:  ”Folkbiblioteken  ska  verka  för  att  öka  kunskapen  om  hur 
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informationsteknik  kan  användas  för  kunskaps-  inhämtning,  lärande  och 
delaktighet  i  kulturlivet”  (SFS  2013:801,  7  §)   och  ”På  folkbiblioteken  ska 
allmänheten  [...]  få  tillgång  till  litteratur  under  en  viss  tid  oavsett 
publiceringsform”  (ibid,  9  §), i  förbifarten.  Den  nuvarande  strukturen  gynnar 
kommuner med ett  större antal invånare, eftersom dessa kommuner får en större 
totalsumma  att  röra  sig  med.  För  att  få  till  stånd  ett  likvärdigare utbud  av 
databaser och e-medier krävs det en tydligare lagstiftning angående e-medier och 
folkbibliotek,  till  exempel  att  e-medier roll  förtydligas  med  konkreta  mål  i 
bibliotekslagen  och  troligen  någon form av  nationell  samordning angående  e-
medier. 

7.5 Reflektion och vidare forskning

Studien har en geografisk avgränsning och det hade varit intressant att genomföra 
en liknande studie i norra Sverige. Den här uppsatsen behandlar inte låntagarnas 
åsikter om tillgänglighet och utbud av databaser och e-medier. Det kan utvecklas 
hur och i vilken utsträckning användare nyttjar olika e-medier. Vidare hade det 
varit intressant att försöka utforska om marknadsföring och synliggörande av e-
medier skiljer sig mellan stad och land. Om det kan vara en faktor som påverkar 
hur mycket formatet nyttjas. 

När  jag  skrev  uppsatsen  fick  jag  uppfattningen  av  att  det  fanns  relativt  lite 
litteratur som behandlade databaser  och folkbibliotek, medan det fanns ett stort 
utbud av litteratur kring e-böcker och folkbiblioteken. Det hade varit intressant att 
se  framtida  studier  om  användningen  av databaser  på  folkbiblioteken.  Om 
kostnaden för databasers  motsvarar i vilken uträckning de används. Låntagarnas 
åsikter om databaser känns som ett relativt outforskat ämne. 

Det hade varit intressant att undersöka folkbibliotekens behov av högskole- och 
universitetsrelaterat  material.  Hur  dessa  resurser  skulle  kunna  bidra  till 
folkbibliotekens verksamhet.  Ett exempel är om det finns företag,  grupper och 
myndigheter som skulle kunna gynnas av en sådan utveckling och om det idag 
finns  grupper  som  har  behov  av  universitetsrelaterat  material,  men  inte  har 
tillgång till de resurserna.   

                      

54



Sammanfattning
Uppsatsens mål är att undersöka  om det finns skillnader i utbud och tillgänglighet 
av databaser och e-medier mellan folkbiblioteken inom sydvästra Sverige och om 
det påverkar folkbibliotekens demokratiska samhällsuppdrag. Vidare är målet med 
uppsatsen  att  undersöka  vilka  faktorer  som  avgör  tillgången och  utbudet  av 
databaser  och  e-medier  på  dessa  folkbibliotek.  Slutligen  undersöks  även  om 
bibliotekspersonalen  anser att en nationell  biblioteksresurs för  databaser och  e-
medier skulle kunna främja tillgången och utbudet av databaser och e-medier på 
deras folkbibliotek. Frågeställningarna är:   

• Vilka skillnader  finns det  i tillgång och  utbud av  databaser och e-medier 
mellan folkbiblioteken inom studieområdet?

• Vad finns det för faktorer som avgör tillgång och utbud av databaser och 
e-medier på folkbiblioteken inom studieområdet?

• Vad har  bibliotekspersonalen  på folkbiblioteken, inom studieområdet, för 
åsikter om potentialen med en nationell biblioteksresurs för databaser och 
e-medier för att främja ett likvärdigt utbud och tillgång av dessa e-medier?

Bakgrunds kapitlet fyllde funktionen att ge en bild av den nuvarande situationen i 
Sverige  angående  folkbibliotek  och  e-medier,  medan  litteraturgenomgången 
fokuserade på forskning relaterat till uppsatsämnet i Sverige, men även England 
och USA. 

Bucklands modell över informationsbarriär från 1991 användes för att definiera 
faktorer som kan hindra tillgänglighet. I uppsatsen fyllde den syftet att visa vilka 
faktorer som  påverka  tillgången av e-medier på folkbiblioteken. Den användes 
som en måttstock för att definiera vad tillgång innebär i den här uppsatsen. 

För  att  besvara frågeställningarna användes  kvantitativa  metoder  i  form  av 
sekundärdata som utgjordes av  biblioteksstatistik från Kungliga biblioteket  och 
primärdata  i  form  av  en  enkätundersökning  som  skickades  till  varje 
huvudbibliotek  inom  studieområdet.  Den  första  frågeställningen  besvarades 
framför allt av sekundärdata medan den andra och tredje frågeställningen framför 
allt besvarades av primärdata. Sekundärdata från Kungliga biblioteket valdes ut 
och sammanställdes utifrån frågeställningarna. 

Resultatet från sekundärdata visade skillnader i tillgång till e-medier mellan olika 
kommuner. Det varierade hur mycket pengar olika kommuner spenderade på e-
medier,  vilket  även  resulterade  i  ett  varierande utbud  av  e-medier.  I  den  här 
uppsatsen undersöktes antalet databaser,  e-böcker  och seriella publikationer  och 
e-ljudböcker. Göteborg hade 45 stycken databaser medan Färgelanda och Sotenäs 
hade  en databas.  När  det  gäller  e-böcker  och  seriella  publikationer hade 
folkbiblioteken i  Halmstad flest  titlar  på  19 760  stycken  och folkbiblioteken i 
Uppvidinge  minst  med 345  stycken.  Folkbiblioteken  i  Tidaholm  hade flest  e-
ljudböcker med 3 450 titlar och folkbiblioteken i Färgelanda hade minst med 111 
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titlar. När det gäller primärdata visade enkätundersökningen att över 50 procent av 
svarspersonerna  inte  tyckte  att  folkbibliotekets  e-resurser  möte  bibliotekets 
målsättningar, användarens efterfrågan eller att de hade tillräckligt med pengar för 
att både utveckla det elektroniska och fysiska formatet. Svarspersonerna ansåg att 
det framför allt var biblioteksanvändarnas efterfrågan som styrde hur mycket de 
spenderade på e-medier medan kostnaden för e-medier var det största hindret för 
att  utveckla beståndet  av e-medier.  Det framkom från enkätundersökningen att 
svarspersonen generellt trodde att de gick att överkomma de hinder som fanns för 
en fortsatt utveckling av e-mediebeståndet och att majoriteten av svarspersonerna 
trodde  att  en  nationell  biblioteksresurs för  e-medier  skulle kunna  överbrygga 
dessa hinder.

Slutsatsen  är  att  variationen  i  e-medier  mellan  kommuner  kan  orsaka 
kunskapsklyftor  och sociala klyftor.  Den faktor som är  det största hindret för en 
fortsatt utveckling av beståndet av e-medier på landets folkbibliotek är kostnaden 
för  tillhandahållandet.  Det  var  91  procent  av  de  tillfrågade  bibliotekarierna  i 
enkätundersökningen som trodde att  en nationell  biblioteksresurs för  databaser 
och e-medier  skulle kunna överbrygga de faktorer  som idag hindra en fortsatt 
utveckling av tillgång och utbud av formatet hos de svenska folkbiblioteken.

Förslag på vidare forskning är att undersöka låntagarnas åsikter om tillgänglighet 
och utbud av databaser och e-medier,  vilket  inte gjordes i den här studien. En 
tydligare  fokusering i  vilken  utsträckning e-medier  används  av  låntagare  hade 
varit ytterligare än aspekt som kan utvecklas vidare. 
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Bilaga A. Missivbrev till enkätundersökningen 

Hej, mitt namn är Sandra Hällhed och jag skriver min masteruppsats vid Borås högskola 
om tillgängligheten av e-medier på svenska folkbibliotek. För att undersöka frågan har 
jag utformat en enkät för att ta reda på vilka faktorer som styr tillgängligheten av e-
medier. Enkäten berör även vad utvecklingen av en nationell biblioteksresurs för e-
medier skulle kunna bidra med i den frågan. 

Ordet e-medier innefattar i den här undersökningen både databaser och e-medier, men 
fokus på e-böcker, e-ljudböcker och e-tidskrifter. Den nationell biblioteksresurs skulle 
innefatta både databaser och e-medier och ge all folkbibliotek i Sverige en samlad 
plattform för elektroniska resurser. Hypotetiskt är tanken att upphandlingen för en sådan 
tjänst skulle ske på centraliserad nivå. 

Enkäten innefattar 10 frågor och tar mellan 5 till 10 minuter att besvara. Den finns på 
följande länk: https://sv.surveymonkey.com/r/RM3NCX2

Tack för att du tog dig tid!

Vänliga hälsningar,
Sandra Hällhed 



Bilaga B. Enkätundersökningens frågor

1. Anser du att utbudet av e-medier möter bibliotekets målsättningar?
2.Om nej, varför?
3. Anser du att utbudet av e-medier möter biblioteksanvändarnas efterfrågan?
4. Om nej, varför?
5. Vad styr hur stor del av era ekonomiska medel som spenderas på e-medier?

• Biblioteksanvändares efterfrågan
• Biblioteksverksamhetens styrning
• Den nationella politiska styrningen
• Kommunens politiska styrning
• Annat

6. Tycker du att ert biblioteks ekonomiska resurser är tillräckliga för utveckla både det 
fysiska och elektroniska beståndet?
7. Tycker du att det idag finns faktorer som hindrar er verksamhet från att utveckla 
beståndet av e-medier (om nej, hoppa till fråga 10)?

• Bibliotekets ekonomiska medel
• Brist på samarbete mellan olika bibliotek
• Brist på samarbete mellan bibliotek och förläggare
• Den teknologiska infrastrukturen
• Kompetens inom biblioteket
• Kostnaden av e-medier
• Lagliga hinder
• Tid
• Annat

8. Tror du att det finns möjligheter att överkomma dessa faktorer och i så fall hur?
9.  Tror  du  att  de  faktorer  som  påverkar  utbudet  av  e-medier  i  dag  skulle  kunna 
överbryggas med hjälp av en nationell biblioteksresurs för e-medier?
10. Vilka för- och nackdelar ser du med en nationell biblioteksresurs för e-medier för ert 
bibliotek?



Bilaga C. Svarsbortfall

Tabell  1  visar  vilka  huvudfolkbibliotek  som  besvarade  samt  inte  besvarade 
enkätundersökningen.

 Besvarade enkätundersökningen Besvarade inte enkätundersökningen

Alingsås Ale 

Alvesta Aneby

Borås Bengtsfors

Eksjö Bollebygd

Falkenberg Dals-Ed

Gislaved Essunga

Grästorp Falköping

Göteborg Färgelanda

Götene Gnosjö

Habo Gullspång

Herrljunga Halmstad

Hjo Hylte

Härryda Kungsbacka

Jönköping Kungälv

Karlsborg Laholm

Lerum Lessebo

Lidköping Markaryd

Ljungby Mullsjö

Lilla Edet Munkedal

Lysekil Orust

Mark Partille

Mariestad Sotenäs

Mellerud Svenljunga

Mölndal Sävsjö

Nässjö Tingsryd

Skara Trollhättan

Skövde Töreboda

Stenungsund Uddevalla

Strömstad Uppvidinge

Tanum Vara

Tidaholm Vänersborg

Tibro Åmål

Tjörn Öckerö

Tranemo

Tranås 

Ulricehamn



Vaggeryd 

Varberg

Vetlanda

Vårgårda

Värnamo 

Växjö

Älmhult



Bilaga  D.  Sammanställda  tabeller  från  Kungliga  bibliotekets  biblioteksstatistik 

2014.

Tabell 1 visar hur många kronor respektive kommun spenderade på elektroniska fysiska 
medieinköp per invånare år 2014. Elektroniska medieinköp  inkluderar både databaser 
och e-medier. 

Kommuner Antal invånare Antal kr på 
medieinköp per 

invånare

Antal kr på 
elektroniska 

medieinköp per 
invånare

Karlsborg 6 786 51.8 19.8

Nässjö 29 907 41.5 16.7

Lysekil 14 299 35.6 11.2

Uddevalla 53 517 37.1 10.3

Lidköping 38 761  38.7 10.1

Borås 107 022  68.1 8

Eksjö 16 598 38.1 7.8

Växjö 86 970 37.5 6.9

Göteborg 541 145 36.9 6.4

Öckerö 12 682 64.4 6.3

Tranemo 11 640 45.1 6.2

Alingsås 39 188 39.9 5.7

Mölndal 62 927 44 5.6

Kungsbacka 78 219 44.3 5.5

Skara 18 747 66 5.5

Härryda 36 291 38.8 5.3

Lerum 39 771 44 4.9

Skövde 53 134 28.1 4.9

Stenungsund 25 275 53.5 4.9

Vänersborg 37 890 24.9 4.8

Ale 28 423 41.8 4.4

Tranås 18 416 39.7 4.3

Halmstad 95 532  47.1 4.2

Jönköping 132 140 44.5 4.1

Trollhättan 56 929  31.6 4.1

Partille 36 528 44.4 3.9

Strömstad 12 694 25.9 3.9

Orust 15 054 66.4 3.7

Ulricehamn 23 244 40.8 3.7

Tjörn 15 135 75.7 3.5

Sotenäs 8 931 44.7 3.4



Mariestad 23 921 35 3.3

Älmhult 15 908 49.3 3.2

Kungälv 42 334 39 3

Varberg 61 030 42.4 2.9

Bollebygd 8 652 61.6 2.8

Gnosjö 9 514 29.1 2.8

Herrljunga 9 376 51.5 2.8

Tingsryd 12 198 64.2 2.6

Gullspång 5 240 43.2 2.5

Munkedal 10 243 30.7 2.4

Tidaholm 12 617 48.7 2.4

Töreboda 9 072 46.3 2.4

Åmål 12 326 44.7 2.4

Mark 33 887 30.2 2.3

Svenljunga 10 365 52.7 2.3

Vetlanda 26 647 38 2.1

Dals-Ed 4 764 62.3 2

Vara 15 597 42.6 2

Grästorp 5 644 67.2 1.9

Markaryd 9 549 47.6 1.9

Mullsjö 7 109 43.9 1.9

Tibro 10 864 31.7 1.9

Vaggeryd 13 372 40.8 1.8

Falköping 32 185 30.4 1.7

Götene 13 080 33.8 1.7

Lessebo 8 256 64.5 1.6

Aneby 6 246 42.3 1.5

Falkenbergs 42 433 51.7 1.5

Ljungby 27 522 56.9 1.4

Uppvidinge 9 222 76.5 1.2

Mellerud 8 936 54.2 1

Lilla Edet 13 031 51.5 0.9

Vårgårda 11 089 55.3 0.9

Bengtsfors 9 556 63 0.6

Habo 11 110 30.3 0.05

Alvesta 19 503 - -

Essunga 5 590 - -

Färgelanda 6 502 - -

Gislaved 28 737 - -



Hjo 8 983 - -

Hylte 10 278 - -

Laholm 23 781 - -

Sävsjö 11 100 - -

Tanum 12 346 - -

Värnamo 33 334 - -

Tabell  2 visar procent  av inköpsbudgeten som folkbiblioteken i  respektive kommun 
spenderade på inköpa av e-medier år 2014. 

Kommun Antal invånare Procent av 
inköpsbudgeten som 

spenderas på e-medier

Nässjö 29 907 45

Karlsborg 6 786 37

Lysekil 14 299 32

Uddevalla 53 517 28

Lidköping 38 761 26

Eksjö 16 598 20

Vänersborg 37 890 19

Skövde 53 134 18

Växjö 86 970 18

Göteborg 541 145 17

Götene 13 080 17

Strömstad 12 694 15

Alingsås 39 188 14

Herrljunga 9 376 14

Härryda 36 291 14

Tranemo 11 640 14

Kungsbacka 78 219 13

Mölndal 62 927 13

Trollhättan 56 929 13

Borås 107 022 12

Ale 28 423 11

Lerum 39 771 11

Tranås 18 416 11

Öckerö 12 682 11

Mariestad 23 921 10

Gnosjö 9 514 9

Halmstad 95 532 9



Jönköping 132 140 9

Partille 36 528 9

Skara 18 747 9

Stenungsund 25 275 9

Ulricehamn 23 244 9

Kungälv 42 334 8

Mark 33 887 8

Sotenäs 8 931 8

Gullspång 5 240 7

Falköping 32 185 6

Orust 15 054 6

Tibro 10 864 6

Varberg 61 030 6

Vetlanda 26 647 6

Älmhult 15 908 7

Bollebygd 8 652 5

Mullsjö 7 109 5

Tidaholm 12 617 5

Tjörn 15 135 5

Töreboda 9 072 5

Vara 15 597 5

Åmål 12 326 5

Aneby 6 426 4

Markaryd 9 549 4

Svenljunga 10 365 4

Tingsryd 12 198 4

Vaggeryd 13 372 4

Dals-Ed 4 764 3

Falkenberg 42 433 3

Grästorp 5 644 3

Lessebo 8 256 3

Lilla Edet 13 031 2

Mellerud 8 936 2

Uppvidinge 9 222 2

Vårgårda 11 089 2

Bengtsfors 9 556 1

Munkedal 10 243 1

Ljungby 27 522 0.2

Habo 11 110 0.1



Alvesta 19 503 -

Essunga 5 590 -

Färgelanda 6 502 -

Gislaved 28 737 -

Hjo 8 983 -

Hylte 10 278 -

Laholm 23 781 -

Sävsjö 11 100 -

Tanum 12 346 -

Värnamo 33 334 -

Tabell  3  visar  totalsumman folkbiblioteken  i  respektive  kommun  spenderade  på  e-
medier och databaser 2014.

Kommun Invånare Totalsumma 
folkbiblioteken spenderade 
på e-medier

Göteborg 541 145 3 458 000 

Borås   107 022 856 000 

Kungsbacka 78 219 750 000 

Växjö 86 970 598 610 

Uddevalla 53 517 551 382 

Jönköping 132 140 539 700

Nässjö 29 907 499 000 

Halmstad 95 532 402 697 

Lidköping 38 761 390 057 

Mölndal 62 927 354 753 

Skövde 53 134 262 647 

Trollhättan 56 929 232 736 

Alingsås 39 188 222 000 

Lerum 39 771 196 209 

Härryda 36 291 193 460 

Vänersborg 37 890 183 412 

Varberg 61 030 175 640 

Lysekil 14 299 160 718 

Partille 36 528 145 300 

Karlsborg 6 786 134 422 

Eksjö 16 598 129 615 

Ale 28 423 126 370 

Kungälv 42 334 125 100 



Stenungsund 25 275 125 100 

Skara 18 747 102 200 

Ulricehamn 23 244 85 860 

Mariestad 23 921 80 000 

Öckerö 12 682 80 000 

Tranås 18 416 79 173 

Mark    33 887 77 860 

Tranemo 11 640 72 000 

Falkenberg 42 433 64 727 

Falköping 32 185 56 000 

Vetlanda 26 647 56 000 

Strömstad 12 694 50 000 

Älmhult 15 908 51 000 

Tjörn 15 135 52 820 

Orust 15 054 55 000 

Ljungby 27 522 39 000 

Vara 15 597 31 400 

Tidaholm 12 617 30 700 

Tingsryd 12 198 30 000 

Sotenäs 8 931 29 980 

Åmål 12 326 29 389 

Gnosjö     9 514 26 860 

Herrljunga 9 376 25 824 

Munkedal 10 243 25 000 

Svenljunga 10 365 24 260 

Bollebygd 8 652 24 200 

Vaggeryd 13 372 23 500 

Götene 13 080 21 860 

Tibro 10 864 21 600 

Töreboda 9 072 21 425 

Markaryd 9 549 16 850 

Mullsjö 7 109 14 082 

Lessebo 8 256 13 000 

Gullspång 5 240 12 765 

Lilla Edet 13 031 12 280 

Uppvidinge 9 222 11 217 

Grästorp 5 644 11 000 

Vårgårda 11 089 10 300 

Dals-Ed 4 764 10 000 



Aneby 6 426 9 881

Mellerud 8 936 8 980 

Bengtsfors 9 556 6 000

Habo 11 110 500

Alvesta 19 503 -

Essunga 5 590 -

Färgelanda 6 502 -

Gislaved 28 737 -

Hjo 8 983 -

Hylte 10 278 -

Laholm 23 781 -

Sävsjö   11 100 -

Tanum 12 346 -

Värnamo 33 334 -

Tabell 4 visar hur många databaser folkbiblioteken i respektive kommun tillhandahöll 
2014.

Kommuner Invånare Antalet databaser

Göteborg 541 145 49

Lerum  39 771 27

Härryda 36 291 26

Växjö 86 970 20

Kungälv 42 334 18

Borås 107 022 17

Partille 36 528 17

Trollhättan 56 929 17

Uddevalla 53 517 17

Lidköping 38 761 16

Skövde 53 134 15

Tranås 18 416 15

Skara 18 747 14

Tjörn 15 135 14

Ale 28 423 13

Karlsborg 6 786 13

Stenungsund 25 275 13

Tibro 10 864 13

Alingsås 39 188 12

Falköping 32 185 12

Halmstad 95 532 12



Ljungby 27 522 12

Tanum  12 346 12

Varberg 61 030 12

Värnamo 33 334 12

Öckerö 12 682 12

Nässjö 29 907 11

Uppvidinge 9 222 11

Vara 15 597 11

Alvesta 19 503 10

Jönköping 132 140 10

Lessebo 8 256 10

Lysekil 14 299 10

Mark 33 887 10

Eksjö 16 598 9

Gnosjö 9 514 9

Kungsbacka 78 219 9

Ulricehamn 23 244 9

Älmhult 15 908 9

Bengtsfors 9 556 8

Gislaved 28 737 8

Grästorp 5 644 8

Mariestad 23 921 8

Markaryd 9 549 8

Vetlanda 26 647 8

Hjo 8 983 7

Strömstad 12 694 7

Töreboda 9 072 7

Vårgårda 11 089 7

Vänersborg 37 890 7

Herrljunga 9 376 6

Mölndal 62 927 6

Tranemo 11 640 6

Tidaholm 12 617 6

Aneby 64 26 5

Bollebygd 86 52 5

Laholm 23 781 5

Orust   15 054 5

Svenljunga 10 365 5

Sävsjö  11 100 5



Vaggeryd 13 372 5

Essunga 5 590 4

Falkenberg 42 433 4

Habo 11 110 4

Hylte   10 278 4

Tingsryd 12 198 4

Åmål   12 326 4

Dals-Ed 4 764 3

Lilla Edet 13 031 3

Munkedal 10 243 3

Mullsjö 7 109 3

Gullspång 5 240 2

Götene  13 080 2

Mellerud 8 936 2

Färgelanda 6 502 1

Sotenäs 8 931 1

Tabell 5 visar antal licensierade elektroniska titlar av böcker och seriella publikationer 
som folkbiblioteken i respektive kommun tillhandahöll 2014.

Kommuner Invånare Antal licensierade 
elektroniska titlar av böcker 

och seriella publikationer

Halmstad 95 532 19 760

Tidaholm 12 617 16 157

Markaryd 9 549 13 743

Växjö 86 970 13 596

Töreboda 9 072 13 587

Mellerud 8 936 13 516

Värnamo 33 334 13 405

Tibro 10 864 13 369

Nässjö 29 907 13 282

Munkedal 10 243 13 249

Gislaved 28 737 12 273

Vårgårda 11 089 12 165

Skövde 53 134 12 111

Habo 11 110 12 000

Karlsborg 6 786 11 931

Kungälv 42 334 11 915

Stenungsund 25 275 11 915

Tjörn     15 135 11 915



Ljungby 27 522 11 912

Alingsås 39 188 11 911

Gnosjö 9 514 11 774

Tingsryd 12 198 11 737

Mölndal 62 927 11 469

Älmhult 15 908 11 436

Lessebo 8 256 11 403

Tranås 18 416 11 343

Lysekil 14 299 11 181

Götene 13 080 11 034

Lerum 39 771 10 865

Tanum 12 346 10 835

Borås 107 022 10 816

Falköping 32 185 10 583

Partille 36 528 10 028

Skara 18 747 10 028

Vetlanda 26 647 10 000

Alvesta 19 503 9 940

Jönköping 132 140 9 425

Härryda 36 291 9 413

Orust 15 054 6 188

Uppvidinge 9 222 345

Ale 28 423 -

Aneby 6 426 -

Bengtsfors 9 556 -

Bollebygd 8 652 -

Dals-Ed 4 764 -

Eksjö 16 598 -

Essunga 5 590 -

Falkenberg 42 433 -

Färgelanda 6 502 -

Grästorp 5 644 -

Gullspång 5 240 -

Göteborg 541 145 -

Herrljunga 9 376 -

Hjo 8 983 -

Hylte 10 278 -

Kungsbacka 78 219 -

Laholm 23 781 -



Lidköping 38 761 -

Lilla Edet 13 031 -

Mark 33 887 -

Mariestad 23 921 -

Mullsjö 7 109 -

Sotenäs 8 931 -

Strömstad 12 694 -

Svenljunga 10 365 -

Sävsjö  11 100 -

Tranemo 11 640 -

Trollhättan 56 929 -

Uddevalla 53 517 -

Ulricehamn 23 244 -

Vaggeryd 13 372 -

Vara 15 597 -

Varberg 61 030 -

Vänersborg 37 890 -

Åmål      12 326 -

Öckerö 12 682 -

Tabell 6 visar antal licensierade elektroniska titlar av ljudböcker som folkbiblioteken i 
respektive kommun tillhandahöll 2014. 

Kommun Antal kommuninvånare Antal licensierade 
elektroniska titlar av 

ljudböcker 

Tidaholm 12 617 3 450

Götene 13 080  3 016 

Halmstad 95 532 2 416

Vetlanda 26 647 2 400

Partille 36 528 1 809

Skara 18 747 1 809 

Vårgårda 11 089 1 765

Gislaved 28 737 1 758

Markaryd 9 549 1 711

Älmhult 15 908 1 709

Värnamo 33 334 1 704

Tibro            10 864 1 665 

Ljungby 27 522 1 645

Lysekil 14 299 1 622



Mölndal 62 927 1 608

Lerum   39 771 1 602

Karlsborg 6 786 1 587

Alingsås 39 188 1 586 

Kungälv 42 334 1 586

Stenungsund 25 275 1 586

Tjörn   15 135 1 586

Tranås  18 416 1 578

Falköping 32 185 1 527

Lessebo 8 256 1 527

Tanum 12 346 1 482

Härryda 36 291 1 464

Jönköping 132 140 1 464

Habo    11 110 1 457

Borås   107 022 394

Uppvidinge 9 222 161

Färgelanda 6 502 111

Ale 28 423 -

Alvesta 19 503 -

Aneby  6 246 -

Bengtsfors 9 556 -

Bollebygd 8 652 -

Dals-Ed 4 764 -

Eksjö 16 598 -

Essunga 5 590 -

Falkenberg 42 433 -

Gnosjö 9 514 -

Grästorp 5 644 -

Gullspång 5 240 -

Göteborg 541 145 -

Herrljunga 9 376 -

Hjo 8 983 -

Hylte    10 278 -

Kungsbacka 78 219 -

Laholm 23 781 -

Lidköping 38 761 -

Lilla Edet 13 031 -

Mark    33 887 -

Mariestad 23 921 -



Mellerud 8 936 -

Mullsjö 7 109 -

Munkedal 10 243 -

Nässjö 29 907 -

Orust 15 054 -

Skövde 53 134 -

Sotenäs 8 931 -

Strömstad 12 694 -

Svenljunga 10 365 -

Sävsjö   11 100 -

Tingsryd 12 198 -

Tranemo 11 640 -

Trollhättan 56 929 -

Töreboda 9 072 -

Uddevalla 53 517 -

Ulricehamn 23 244 -

Vaggeryd 13 372 -

Vara     15 597 -

Varberg 61 030 -

Vänersborg 37 890 -

Växjö    86 970 -

Åmål 12 326 -

Öckerö 12 682 - 




