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Abstract:  The role of the library is changing to meet the 
demands of a technology-driven society. Yet the 
impact of new media, such as e-books, has not 
always been viewed favourably. The aim of this 
thesis has been to map the debate that took place 
between 2010 and 2015 concerning the status of e-
books within the public library system. The study 
focused on several key areas: attitudes expressed 
within Swedish library press; the issues raised within 
discussions; aspirations and concerns of participants; 
and how opinions changed over time. The 99 issues 
of Biblioteksbladet, Biblioteket i Samhälle, and 
Framsidan published during the years of study 
constituted the source material. Computerised 
content analysis targeted keywords: e-, elektronisk, 
and digital. Results were logged chronologically, 
and coded to record any opinion expressed in 
relation to e-books: either positive, negative, or 
neutral. Raw data analysis was enhanced by the 
critical theories of LIS-professor Kristen Drotner. 
Her concept of media panic describes the emotional 
reactions professionals experience in response to 
new forms of media and technology. This was used 
to assess whether criticisms of the new medium 
were part of an emotional response. The results of 
our analysis suggest a cycle of debate that only 
partially fit Drotner's concept of media panic: initial 
discussions focused on technical considerations, the 
debate intensified and moved to economic concerns 
and the changing role of the library as the rate of e-
book loans proliferated. The final years of study 
were characterised by calls for national co-operation 
regarding the implementation of e-books. 

Nyckelord: E-böcker, mediapanik, innehållsanalys, mixed 
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1. Inledning 

 
Bibliotekarier befinner sig i en föränderlig miljö, där yrkesrollen ur ett 
historiskt perspektiv varit knuten till fysiska platser. Nu behöver bibliotekarier 
och bibliotek utvecklas och anpassas för att kunna möta tekniska, politiska och 
ekonomiska förändringar (Rubin, 2010, s. 77). Bibliotek har genom historien 
anpassats för att möta samhällets föränderliga behov och i samband med att ny 
informationsteknik framträder kommer bibliotekarier även i framtiden behöva 
utveckla färdigheter för att kunna möta sådana innovationer (Rubin, 2010, ss. 
262-263). 
 
En av de nya informationstekniker som är en del av bibliotekens vardag är e-
boken. Nya informationstekniker påverkar hela samhället, och särskilt hur 
information skapas, lagras, organiseras och sprids. Oavsett hur dessa mottas, 
antingen med entusiasm eller avvaktande försiktighet, kommer de att ha 
inverkan på institutioner såsom bibliotek (Rubin, 2010, s. 70). Samtidigt menar 
Drotner (1999) att bibliotekarier lider av vad hon beskriver som mediepanik, en 
ovilja att introducera och använda nya tekniker och medier. 
 
Man kan argumentera för att i denna tidsålder som beskrivs som 
informationssamhället kommer vissa nyckelpersoner vara centrala för att kunna 
navigera i informationsmängder (Webster, 2014, s. 14). Dagens bibliotekarier 
ska inte enbart ha kunskap om hur de ska bemästra informationsteknik, utan 
samtidigt anta rollen att lära ut sådana färdigheter som krävs för att hantera ny 
informationsförmedlande teknik (Sun, Chen, Tseng & Tsai, 2011, s. 322). 
Folkbibliotekens roll står under ständig utvärdering och oavsett hur 
bibliotekarier själva ställer sig till respektive ny medieform som introduceras 
på biblioteken måste de på något sätt förhålla sig till dem. Folkbibliotek 
tillhandahåller många olika tjänster och behöver ständigt utveckla sina 
verksamheter för att hålla sig relevanta.  
 
Digitala biblioteksbesök har genom åren blivit allt vanligare och kultur 
konsumeras i stor utsträckning på en digital arena. En stor del av vår dagliga 
kulturkonsumtion sker via digitala kanaler, både när det gäller vilka plattformar 
vi använder, och vilket material vi konsumerar genom dem. För att tillgodose 
många olika målgrupper måste biblioteken därför hålla sig ajour med annan 
media än den tryckta boken. Det är främst genom biblioteken som e-boken når 
ut till sina läsare (Bergström & Höglund, 2014, s. 241).  
 
2011 utlånades 650 980 stycken e-böcker. 2012 rapporterades 1 073 169 
stycken utlån av e-böcker. Det innebär en ökning med hela 65 procent jämfört 
med 2011. Sedan 2009 har e-bokutlåningen ökat med 298 procent (Kungliga 
biblioteket, Bibliotek 2012, s. 27). Priset för biblioteken på ett e-boksutlån 
varierar beroende bland annat på hur ny en titel är, men har länge legat runt 
ungefär 20 kronor (Digitala biblioteket, 2017). I rapporten Bibliotek 2012 
resoneras det även kring huruvida antalet e-boksutlån hade kunnat bli ännu 
högre om inte flera kommuner tvingats begränsa utlånen på grund av 
ekonomiska skäl (Kungliga biblioteket, Bibliotek 2012, s. 27).  
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I samband med att Zlatan Ibrahimovics självbiografi Jag är Zlatan kom år 
2011 skedde en förändring i debatten kring e-böcker på folkbibliotek. Från att 
ha varit försiktigt nyfiken blev tongången uppiskad och de ökade kostnaderna 
som e-boksutlånen skapade hamnade i fokus för debatten. Jag är Zlatan nådde 
nya användargrupper som biblioteken annars haft svårt att nå, och primärt unga 
killars nyväckta läslust fick e-boksutlånen att öka kraftigt (Karlberg, 2017).  
 
Trots, eller kanske tack vare, sin betydelse har e-bokens närvaro på svenska 
folkbibliotek genom åren varit mycket omdiskuterad, inte minst inom 
bibliotekssfärens egna tidskrifter. Genom att analysera de attityder som 
framkommer i svensk bibliotekspress kan vi få en bättre bild av hur 
bibliotekarier och den verksamhet de arbetar i ställer sig till de medier som 
bildar grund för vårt nutida och framtida informationssamhälle.  
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2. Problemformulering 

 
Utlånen av e-böcker på svenska folkbibliotek har haft en långsam ökning, men 
efter publikationen av Jag är Zlatan ökade den alltmer: 2010 lånades 464 491 
e-böcker ut (Kungliga biblioteket, 2011, s. 22), och 2015 var nedladdningarna 
uppe i 1 505 646 stycken (Kungliga biblioteket, 2016, s. 38). De ökade 
kostnaderna uppmärksammades i folkbiblioteksvärlden. 
 
Flera aktörer, däribland bokförlag, bibliotek och författare, är engagerade i 
utvecklingen med e-böcker och ingen vet hur stor del av bokmarknaden som 
kommer att upptas av e-boken. I samband med tidigare avtal med Elib, som är 
den främsta distributören, har biblioteken betalat per utlån och detta har skapat 
problem för folkbiblioteken med budgeten. I och med att kostnaden sker per 
utlån kan detta medföra problem för biblioteken att kontrollera utgifterna detta 
medför. Numera finns det från Elibs sida en fri prissättning gentemot bibliotek, 
“ [...] vilket innebär att en nyutgiven e-bok numera kan kosta biblioteken flera 
hundra procent mer än för en tid sedan” (Digitala biblioteket, 2017). Skulle en 
särskild titel vara särskilt populär kan utlånen och därmed kostnaderna skjuta i 
höjden, och detta kan upptäckas först i efterhand (Kungliga Biblioteket & 
Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 10). I vissa fall har biblioteken då fått 
begränsa utlånen och även avsluta e-boksdistributionen till sina användare 
(Bergström & Höglund, 2014, s. 241). 
 
Forskningsprojektet E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, 
teknologi och effekter i det digitala samhället har efter fyra års tid avslutats. 
Rapporten kommer att publiceras inom en snar framtid, eventuellt redan innan 
juni månad år 2017 är över. Syftet har varit att undersöka e-bokens faktiska och 
möjliga effekter för författande, publicering, distribution och användning i 
Sverige. Jämfört med många andra länder så är priset på en e-bok i Sverige 
mycket högre. Den kan till och med kosta mer än en pappersbok. Det 
framkommer även att trots att försäljningen av e-böcker är låg, så ökar 
efterfrågan av dem på folkbiblioteken. Eftersom biblioteken betalar per utlån 
blir därmed kostnaderna svåra att kontrollera. Exempelvis så lånade 
Stockholms stadsbibliotek på två veckor ut boken Jag är Zlatan 1 000 gånger, 
varav nästan alla utlånen var e-boksformat. Detta i sin tur startade en stor 
konflikt mellan förlagen och biblioteken, där förlagen kände rädsla för att inte 
få sålt e-böcker så länge de erbjöds att låna fritt på biblioteken. Efter Zlatan-
boken begränsade därför förlagen tillgången på e-bokstitlar för 
biblioteksanvändning (Karlberg, 2017).  
 
Vår förförståelse, utifrån tidigare studier och yrkeserfarenhet i 
biblioteksverksamheter, säger oss att e-böcker är en av de nya tekniker som har 
varit och är mest polariserande omdiskuterad som en stor tillgång respektive ett 
stort hot. Det kommer ständigt nya medieformer. Inte alla skapar dock en 
offentlig debatt som e-boken gjort under flera decennier på svenska 
folkbibliotek. I och med att e-boksutlånen haft en sådan kraftig ökning under 
den undersökta tidsperioden (Kungliga biblioteket, 2011, s. 22), och fortsätter 
att öka (Kungliga biblioteket, 2016, s. 38) kommer den vara ett medium som 
bibliotekarier tvingas att förhålla sig till mer och mer. 
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2.1 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa attityder till e-böcker, i svensk 
bibliotekspress mellan åren 2010-2015 - vad som framställs som problem 
och/eller en tillgång med det nya mediet. Genom detta önskar vi bidra till en 
ökad förståelse för biblioteksvärldens förändrade utmaningar och de inom 
fältet yrkesverksammas upplevda svårigheter och möjligheter med sitt yrke. 
Med användning av danska professorn Kirsten Drotners teoretiska begrepp 
mediepanik har en innehållsanalys utförts av debattinlägg utplockade från tre 
utvalda bibliotekstidskrifter (Biblioteksbladet, Bibliotek i Samhället, 
Framsidan) under åren 2010-2015. 
 

2.2  Frågeställningar 
 

x Vilka attityder uttrycks i svensk bibliotekspress gentemot e-böcker 
2010-2015? På vilket sätt har dessa attityder förändrats över den 
undersökta tidsperioden?  

 
x I vilka sammanhang rör sig diskussionen om e-böcker i 

biblioteksverksamhet, och hur förändrar sig detta över den undersökta 
tidsperioden? 

 
x Kan de element som ingår i Drotners begrepp “mediepanik” urskiljas 

genom de attityder som framkommer i e-boksdebatten, och i så fall hur? 
 

2.3 Avgränsningar 
 
Diskussionen om e-böcker förs främst inom folkbiblioteksvärlden. Den här 
uppsatsen behandlar bara folkbibliotek, och inte andra bibliotekstyper som 
forskningsbibliotek. Om andra bibliotekstyper tas upp i uppsatsen så är de 
uttryckligen omnämnda som något annat än folkbibliotek.  
 
Det som undersöks i uppsatsen är attityder uttryckta i text, dock utan ett 
lingvistiskt perspektiv, och kommer alltså inte att behandla grammatik och 
annan språkanvändning som ordval (till exempel huruvida texterna använder 
begreppen “e-böcker” eller “elektronisk litteratur”). Det empiriska materialet 
utgörs av de nummer av Biblioteksbladet, Bibliotek i Samhälle och Framsidan 
som finns tillgängliga online, utgivna mellan 2010 och 2015. Årsspannet 
valdes med utgivningen av Jag är Zlatan i åtanke. Materialet består av 
sammanlagt 99 nummer.  
 
Uppsatsen behandlar e-böcker. I denna uppsats utgår vi ifrån följande 
definition av vad en e-bok är och inte är: 
 

En vanligt förekommande definition av e-boksbegreppet, 
dock med viss variation, beskriver e-boken som en 
elektronisk version av en tryckt bok avsedd att läsas med 
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hjälp av en dator, smartphone, läsplatta eller annat mobilt 
läsverktyg. Inlästa ljudböcker samt så kallade talböcker vilka 
är avsedda för personer med läshinder innefattas inte. 
(Kungliga biblioteket, 2011). 

 
Digitalisering av redan utgiven litteratur ingår inte i studiens fokus. Detta är 
förvisso en form av elektronisk litteratur, men tillhör en annan diskurs bredvid 
samtalet om e-böcker.  
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3. Röster om e-boken 

E-boken har varit ett omdiskuterat medieformat i årtionden. Den har 
debatterats ända sedan dess inträde på marknaden 1971, då den för första 
gången utkom i USA. Det skulle dock dröja till 2008 innan e-boken fick sitt 
genombrott. Detta skedde i samband med att nätbutiken Amazon lanserade 
läsplattan Kindle, som visade sig bli en försäljningssuccé. I USA och England 
utgör e-boksförsäljningen 25-30 procent av bokmarknaden, medan den i 
Sverige ligger på motsvarande två procent. Det publiceras allt fler e-böcker och 
utlåningen av dessa medier på svenska bibliotek ökar (Karlberg, 2017). I 
följande avsnitt kommer vi att redogöra för och diskutera olika röster som 
gjorts sig hörda inom e-boksdebatten. Avsnittet är för läsbarhetens skull 
presenterat utifrån fyra teman.  
 

3.1 E-boken som medium  
 
Rasmus Fleischer är forskare på Ekonomisk-historiska institutionen på 
Stockholms universitet, men har bakgrund i mediehistoria, och har även 
publicerat flera verk inom området (Stockholms universitet, 2017). Vad en bok 
är och inte är, har förändrats genom bland annat e-bokens födelse menar han 
(Fleischer, 2011b, s. 12). E-boken kommer med vissa villkor, och ett av dem är 
att e-boksläsningen är beroende av utbudet som föreskrivs via kommersiell 
försäljning och biblioteken. Ett annat villkor är att det behövs tillgång till 
plattformar som gör läsning av e-böcker möjlig. Det kan exempelvis vara läs- 
och surfplattor, mobiler, datorer och så vidare. Fleischer ser problem med att 
för att kunna läsa en e-bok krävs en mjukvara som exempelvis Adobe Digital 
Editions, som förutom att den inte finns tillgänglig för alla operativsystem och 
ekonomiskt främjar de företag vars system den faktiskt stöds av har 
åldersgränser och registrerar användarnas personuppgifter och läsvanor. 
Informationen om användaruppgifter skulle potentiellt kunna säljas vidare till 
tredje part (Fleischer, 2011a, ss. 28-32).  
 
Förutom potentiella säkerhetsbrister, riskerar nya tekniker att skapa digitala 
klyftor. Det faktum att e-boken kräver kostsamma tekniska lösningar innebär 
att de i nuläget inte är tillgängliga på samma villkor för alla. 2016 släpptes 
rapporten E-resurser på kommunala bibliotek - lokala, regionala och 
nationella perspektiv, med avsikt att undersöka vilka e-resurser (främst bland 
annat e-böcker och databaser) svenska bibliotek har, och hur man ser på 
samordning av e-resurserna på lokal, regional och nationell nivå. På alla nivåer 
och olika typer av bibliotek upplever biblioteksanställda och författarna att det 
saknas en samordning, och att tillgång, kunskap om och användning av e-
resurser därför blir ojämlik och ofta upp till enskilda biblioteksanställdas 
kunskap och initiativ. Detta kan i längden bli en demokratifråga, när vissa 
medborgare saknar tillgång till material som andra har. Speciellt oroande för 
folkbiblioteken är den ökande övergången till digitala material på 
forskningsbibliotek; ingen fysisk bok finns längre att fjärrlåna och det digitala 
materialet är bara tillgängligt för studenter på respektive lärosäte. Gärdén och 
Utter (2016) ser tre möjliga vägar framåt: att låta till exempel KB få en mycket 
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mer samordnande roll, att till stor del montera ner det utbud av e-resurser som 
folkbibliotek erbjuder, eller att fortsätta på samma sätt som idag. 
 
Det största problem Fleischer ser med e-boksutlåning är att utlån av digital data 
är en teknisk omöjlighet, om man inte talar om det själva fysiska 
lagringsmediet, som cd-skivor. För att den digitala boken ska kunna lånas i 
egentlig bemärkelse måste informationen efter en tid göras otillgänglig, vilket 
sker idag på två sätt: antingen köper biblioteket en licens för varje enskild titel 
som sedan lånas ut till en användare i taget. Systemet är billigt, men nackdelen 
är att bara en låntagare kan ha tillgång till materialet åt gången. Det andra sättet 
materialet kan digitalt återlämnas är om biblioteken abonnerar på en hel 
katalog, i Sverige idag via företaget Elib. Ingen behöver längre stå i kö, men 
priset biblioteket får betala är minskad självkontroll över utgifter och urval 
(Fleischer, 2011a, ss. 25-27).  
 
 

3.2 E-boken och svenska folkbibliotek 
 
2011, samma år som Jag är Zlatan släpps och får stor inverkan, släpps även e-
boksutredningen När kommer boomen?, en utredning från Svensk 
biblioteksförening och KB. Rapporten fokuserar på behovet av tekniska 
lösningar. I rapporten diskuteras även forskningsbibliotekens vana att hantera 
e-böcker och deras avtal och teknik. I utredningen framkommer det att 
strukturen kring e-böcker behöver innehålla nya affärsmodeller som ger 
tillgänglighet till en rimlig kostnad för både producenter och användare. Något 
som särskilt eftersöks är nya mer flexibla affärsmodeller. En annan viktig 
poäng som belyses är folkbibliotekens roll, och att denna behöver förändras för 
att anpassas till det digitala samhället. På vilket sätt detta ska ske, och med 
vilka resurser är dock oklart och något som behöver utredas vidare (Kungliga 
biblioteket & Svensk biblioteksförening, 2011).  
 
Elibs monopolliknande roll är något som ständigt återkommer som fokus i 
forskning och debatt. Josefin Lindblom skrev kandidatuppsatsen Debatten 
kring e-böcker på folkbibliotek - En idéanalys av debattartiklar skrivna om 
Elib:s avtal med folkbiblioteken där hon med hjälp av idéanalys analyserat 
utvalda artiklar ur bibliotekspressen, och diskussionen som förs där om Elib. 
Hon upptäckte att de flesta artiklar hade fokus på avtalen folkbiblioteken har 
med Elib. Kostnader och bristande utbud lyftes fram som negativa aspekter. 
Lindblom har själv inte med ett användarperspektiv i sin uppsats, men noterar 
ändå att detta oftast saknas i debattartiklarna hon undersökt: i bibliotekspressen 
är det biblioteksvärlden som skriver, och då från sitt eget perspektiv 
(Lindblom, 2012).  
 
I sin bok Biblioteket från 2011 listar Fleischer upp ett antal problem som han 
anser att e-boken skapar för svensk biblioteksverksamhet. Fleischer menar att 
nya medier oftast fastnar i frågor som rör upphovsrätt, och att samtalet då 
börjar handla om vad som är rätt och fel (Fleischer, 2011b, s. 122-123). 
Fleischer menar att urval är ett sätt för folkbibliotekarier att ta kontroll över sitt 
bestånd och skapa överskådlighet, och oavsett utformning och motivering är 
detta aldrig opolitiskt eller problemfritt. När urvalet till stor del läggs i 



8 
 

händerna på en extern part som görs när fyra anställda på Adlibris utifrån 
marknadsmässiga grunder styr hälften av alla skönlitterära inköp till 
Stockholms stadsbibliotek försöker biblioteken avsvära sig ansvaret för sitt 
bestånd (Fleischer, 2011a). Som slutsats understryker Fleischer att biblioteken 
själva måste ta kontrollen över sitt urval och sitt användande av digitala 
tjänster, inte tillskriva Elib alla negativa aspekter och andra kommersiella 
aktörer, utan inse att de själva kan styra den digitala utvecklingen istället för att 
bara hänga med eller bli lämnade på efterkälken (Fleischer, 2011a, ss. 40-41). 
Här vill vi dock ifrågasätta den enskilda bibliotekariens möjligheter att ta full 
kontroll över inte bara utbudet av e-böcker utan även kring de tekniska 
lösningar som de använder sig av i dagsläget.  
 

3.3 E-boken och bibliotekarieyrket 
 
Ann Steiner är forskare på Lunds universitet och undervisar i förlags- och 
bokmarknadskunskap, samt i litteraturvetenskap. Ett av hennes främsta 
forskningsområden är den digitala tekniken och dess betydelse för litteraturen 
(Lunds universitet, 2017). Teknologins utveckling har hela tiden löpt parallellt 
med samhällsutvecklingen, och det har historiskt sett alltid varit nödvändigt för 
människor att kunna använda, utveckla och hantera olika typer av tekniska 
hjälpmedel (Steiner, 2012, ss. 34-35). Härvid spelar bibliotekarier idag en 
viktig roll, då de i egenskap av informationspecialister arbetar med 
kunskapsspridning samt hjälper användare att finna information (Rubin, 2010, 
s. 111). Dagens bibliotekarier ska inte enbart ha kunskap om hur de ska 
bemästra informationsteknik, utan samtidigt axla rollen att lära ut sådana 
färdigheter som krävs för att hantera ny informationsförmedlande teknik. I 
samband med att ny teknik implementeras och ständigt utvecklas och 
modifieras förändras ständigt bibliotekariers roll (Sun, Chen, Tseng & Tsai, 
2011, ss. 322-330). Wilson använder negativt värderande uttryck som ”disrupt” 
och ”wrestling with the problems”, och förutspår en stor och överraskande, i 
huvudsak negativ förändring i e-bokens spår, samtidigt som han drar paralleller 
till hur de lösa typerna och tryckpressen gjorde munkklostrens skrivare 
arbetslösa för ett halvt millennium sedan (Wilson, 2014, ss. 3-4). Precis som 
Fleischer (2011a) får e-boken genom Wilson representera en omvälvande 
förändring av samhället och biblioteksverksamheten.  
 
Den minskade kontroll över utbudet som Fleischer (2011a) varnar för skapar 
som tidigare nämnts ibland ekonomiska problem för folkbibliotekens 
sammanlagda verksamhet (Bergström & Höglund, 2014, s. 241; Kungliga 
biblioteket, Bibliotek 2012, s. 27) Tom D. Wilson beskriver i The E-book 
Phenomenon: A Disruptive Technology tiden före e-boken, från Gutenberg och 
framåt. För biblioteken ses e-boken ofta som en kostnad, samtidigt är det 
viktigt att minnas att för förläggare och användare kan perspektivet se 
annorlunda ut, påpekar Wilson. Både för förläggare och läsare är e-boken en 
billigare och smidigare teknik, något som verkar vara gemensamt för en mängd 
nya tekniker som får genomslag (Wilson, 2014, s. 8). Som bibliotekarie är det 
lätt att se förändringar av biblioteket som ett hot mot den egna yrkesrollen, men 
vi anser det nödvändigt att inte låta den biblioteksmodell som 
biblioteksanställda känner till och lever i stå i vägen för eventuella fördelar för 
samhället i stort.  
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Det är dock inte en lätt uppgift, och något som skapar skilda åsikter och 
förhållningssätt inom biblioteksvärlden. Maria Björklund och Lisa Roos (2004) 
undersökte vilka tankar och idéer som fanns bakom folkbibliotekariers syn på 
medier, särskilt nya, i sin magisteruppsats Folkbibliotekarier och nya medier: 
en diskursanalys av folkbibliotekariers inställning till nya medier. De ville 
studera vilka värderingar som fanns i diskussionen kring boken ställd mot 
andra medier i Biblioteksbladet, bakomliggande faktorer som legat till grund 
för hur diskursen sett ut, samt hur den har förändrats över tid. I analysresultaten 
kom de fram till att det fanns en osäkerhet kring hantering av nya medier på 
folkbibliotek. Den ekonomiska aspekten vägde tungt i diskussionen kring nya 
medier, så även folkbibliotekariernas vilja att anpassa sig till det nya, samtidigt 
som de skulle förhålla sig kritiskt och ha förmåga att göra bedömningar 
avseende ny media.  
 
Steiner (2012) förklarar att den tekniska utvecklingen har förändrat 
bokmarknaden, och att det går att utröna två parallella diskurser: teknorädsla 
och besvikelse över långsam utveckling. Teknorädsla definierar hon som en 
rädsla eller oro över att den tryckta boken kommer att försvinna, eller att 
läskunnigheten kommer att försämras, eller att den litterära kulturen försvinner. 
Björklund och Roos kunde också se en slags moralisk strävan efter att skydda 
olika användargrupper, främst barn, från eventuell skada som kan orsakas i 
samband med att ny media implementeras. Det framkom att bibliotekarier 
ansåg att utvecklingen går för fort fram, vilket medförde att de hade svårt att 
hänga med. Konkurrensförhållandet mellan den tryckta boken och nya medier 
fanns också med, och många av diskussionerna kretsade kring hur 
folkbiblioteken ska förhålla sig till ny media (Björklund & Roos, 2004).  
 
Oavsett hur bibliotekarier ställer sig till teknik som e-böcker tvingas de som 
informationsförmedlare att ta ställning och lära sig att implementera dem i sitt 
yrkesutövande. Detta kommer att leda till diskussion och olikheter, där vissa 
snabbt tar till sig allt nytt medan andra visar försiktighet och konservatism.  
 

3.4 E-boken som möjlighet eller hot 
 
Annika Bergström är forskare på institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation på Göteborgs universitet, och hon har särskilt intresse för 
medievanor. Lars Höglund är även han aktiv på ovannämnda institution, och 
även han har skrivit flera publikationer om e-boken (Göteborgs universitet, 
2017). Bergström och Höglund hävdar att vad man läser och vilka medier som 
används förändras både genom samhällsförändringar och genom ny teknik. De 
menar även att konkurrensen om läsare och användare av nya medier har ökat i 
takt med den digitala utvecklingen med nya nätbaserade medier. Bergström 
och Höglund förklarar att det går att se en minskad användning av traditionella 
medier, sett till andel brukare och i användningstid och ständigt fortsätter att 
göra det i takt med att nya internetbaserade och digitala former implementeras. 
Vidare menar de att boken ändock har klarar sig bra i jämförelse med övriga 
traditionella medier, men att det går att se orostecken, särskilt gällande yngres 
ändrade medieanvändning, och att detta kan leda till minskat utrymme för 
läsning (Bergström & Höglund, 2014). Här är det dock värt att ifrågasätta 
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varför ett nytt medium automatiskt ses som ett hot mot läsning i stort, och inte 
accepteras som bara något annorlunda. En korrelation mellan nya medieformer 
och minskad läsning innebär inte per automatik en kausalitet. Även om 
användningen av folkbibliotek eller traditionella medier minskar innebär inte 
det per automatik att läsningen inte funnit nya vägar, eller inte kommer att göra 
det. Samt, som Bergström och Höglund själva påpekar så är även e-böcker ett 
av många medieformat som tävlar om konsumenters användning (Bergström & 
Höglund, 2013, s. 358).  
 
Ann Steiner ifrågasätter de slutsatser som Bergström och Höglund (2014) drar 
om konkurrensförhållandet mellan tryckta och digitala medier. Steiner skriver i 
antologin Läsarnas marknad, marknadens läsare att vi lever i en så kallad ”the 
late age of print”, och att det skulle syfta till att den tryckta boken är på väg att 
försvinna. Dock menar hon att några sådana egentliga tecken inte går att finna 
(Steiner, 2012, s. 27). Vidare menar Steiner att trots att utvecklingen på 
bokmarknaden ständigt förändras och utvecklas så påverkar den i mindre 
utsträckning hur människor läser, vem som läser och varför man läser. 
Däremot så förändras på vilka sätt böcker införskaffas, hur man pratar om 
böcker, vilka slags böcker man läser och på vilka ställen man läser. Det finns 
även en tendens att se e-böcker som en motsats till tryckta böcker, menar 
Steiner. 
 
Att ställa digitala medier mot tryckta är inget nytt för vår undersökta 
tidsperiod. Hanna Hallnäs skrev sin magisteruppsats Elektroniskt publicerad 
litteratur - Beskrivningen av dess för och nackdelar i svensk bibliotekspress 
2000 - 2004 om diskursen kring e-böcker i svensk bibliotekspress. Med hjälp 
av diskursanalys ville hon undersöka vilka för- och nackdelar som e-böcker 
tillskrevs, och även se vilka problem de ansågs skapa eller lösa. Hon fann att de 
fördelar som mest uttrycktes var hur e-böcker är tillgängliga, ökade 
sökmöjligheter och en ökad möjlighet för minoriteter att ta större plats i 
samhället. De nackdelar som uttrycktes var tekniska hinder, lagliga snårigheter, 
det faktum att den inte har en fysisk form och det möjliga hot den kan vara mot 
tryckta böcker. De egenskaper som ger e-böcker en fördel gentemot tryckt 
media, deras platsbesparande, billiga tillverkningskostnad, tekniska möjligheter 
och så vidare kunde också ses som en nackdel då de inte har samma känsla 
som en fysisk bok. Hallnäs betonar också e-bokens möjligheter istället för en 
redan existerande fördel: till exempel tekniska problem som måste lösas innan 
e-boken kan nå sin fulla potential (Hallnäs, 2005).  
 
Fleischer (2011b) förklarar att den här typen av dramaturgi i hög grad även har 
färgat av sig på diskussionerna som berör bokens framtid. Boken blir jämförd 
med den tekniska och ekonomiska historien som LP-skivan genomgått, och de 
som går i täten för pappersböcker får förlika sig med att bli jämförda med 
vinylfetishister. Steiner pekar på precis detta: att förändrade teknologier och 
medier tenderar att skapa diskussioner kring hur man kan hålla fast vid den 
bokkulturen utan att framstå som bakåtsträvande då utvecklingen ständigt 
pågår parallellt. Detta har skapat svårigheter för vissa inom den litterära 
offentligheten eftersom de förväntas hänga med i utvecklingen och vara 
nytänkande, samtidigt som de förändringar som har skett även skapat 
ifrågasättanden av de värderingar och system de vuxit upp med (Steiner, 2012, 
s. 27). Igen ser vi den balansgång som så många röster i vårt material menar att 
biblioteksverksamma utför mellan tekniska möjligheter och tekniska hot. 
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Bergström och Höglund menade 2014 att diskussionen främst kretsade kring 
olika modeller för tillgängliggörande och prissättning, och där biblioteken 
ständigt ställs mot förlagen. Det kommer antagligen alltid att finnas 
motståndare som menar att e-boken aldrig kan ersätta känslan av att bläddra i 
och läsa en tryckt bok, och som tillskriver pappersboken kulturellt värde, men 
att det då handlar om strukturella och kulturella hinder snarare än tekniska i e-
boksdebatten (Bergström & Höglund, 2014, ss. 250-251) Fleischer skriver även 
han att det finns mycket som talar emot pappersboken, men att den inte kan ses 
som enbart ett medium, utan snarare som en del av ett framväxande system 
som inte går att skilja från det som kallas för bildning. Däremot så menar han 
att bildningsbegreppet inte får missuppfattas som en moralisk värdering, och 
att pappersboken då skulle stå för det sanna, det sköna eller det goda (Fleisher, 
2011b, ss. 20-21). Där Steiner verkar ställa sig neutral inför jämförelsen med 
medieformer, går Fleischer i starkare försvar. Genom att se den tryckta boken 
som en oskiljaktig del i ett större bildningssystem blir e-boken inte bara en ny 
medieform bland andra, utan en representant för en grundläggande förändring 
av kulturen och samhället i stort.  
 
Vidare hävdar Fleischer att ingen som befattar sig med böcker, särskilt inte 
biblioteken, kan ställa sig neutrala till de maktförhållanden som råder kring 
vem som ska kontrollera läsandets infrastruktur (Fleischer, 2011b, s. 122-123). 
Det verkar, utifrån den problematik Hallnäs (2005) funnit redan under åren 
2000-2004, under en lång tid funnits en medvetenhet inom biblioteksvärlden 
om bibliotekens potentiella makt och ansvar i det framväxande 
informationssamhället. Sett ur Fleischers perspektiv, där medieformer bär 
samhällets värderingar och potential, är det inte förvånande att bibliotekarier 
och andra biblioteksverksamma lägger stor vikt vid förändrade tekniker och 
medieformer.  
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4.  Teori 

 
För att understödja vår analys kommer vi att använda oss av det teoretiska 
begreppet mediapanik. Detta beskrivs av den danske professorn Kirsten 
Drotner som forskar inom fältet för media och kultur. I sin grundbok i 
medieanalys och medieteori Medier och kultur (2000) beskriver Drotner hur 
nya medier ofta skapar offentlig debatt och hur de ivrigaste deltagarna som 
figurerar i mediedebatter är professionella förmedlare som lärare, bibliotekarier 
och forskare. Drotner förklarar i sin artikel Dangerous media? Panic Discourse 
and Dilemmas of Modernity (1999) att det finns värde i att studera de allmänna 
debatter som handlar om sociala och kulturella normer, och som ofta blossar 
upp när en ny medieform tar plats på den sociala arenan. Debattörernas syfte är 
att skapa reflektion, ifrågasätta och kanske till och med ompröva just sådana 
normer.  
 
Drotner förklarar att det inte är särskilt konstigt att nya medier skapar offentlig 
debatt, då dessa skapat ekonomisk, social och kulturell konkurrens sedan 1800-
talet och betydligt längre tillbaka än så. Vad som däremot, enligt Drotner, 
förefaller anmärkningsvärt är hur intensiteten i dessa debatter stigit så till den 
grad att det talas om mediepanik. Ett sådant förhållningssätt framträder i den 
pessimistiska diskursen inom mediepanik, som traditionellt har varit den mest 
framträdande hos mediehistoriker. Inom diskursen tillskrivs medierna en 
betydande social makt, samt att deras utveckling uppfattas som en sorts förfall, 
där möjligheterna för samhällets medborgare ständigt förminskas (Drotner, 
2000).  
 
Som tidigare nämnt är det professionella förmedlare som framträder tydligt i 
debatten, och då de innehar särskilda positioner inom befintliga sociala och 
kulturella maktordningar kan de nya medierna framstå som ett hot mot deras 
positioner. Drotner hävdar även att de argument som ligger till grund för dessa 
typer av debatter snarare baseras på känslor än förnuft, och att debattörerna 
ända sedan 1800-talet och fram till idag har använt metaforer för såväl makt, 
hälsa, sexualitet och sjukdom (Drotner, 2000, s. 61).  
 
En gemensam nämnare för mediepaniker är det slutgiltiga syftet, som generellt 
går ut på att skydda barn och unga. I mediepaniker hävdar de inblandade att de 
yngre skyddas, inte bara mot medierna i sig, utan även mot att gå miste om 
kulturella möjligheter. Det vill säga att bildning är en förutsättning för sådana 
kulturella möjligheter, och om detta uteblir så blir den yngre generationen inte 
så kallade riktiga människor, alltså vuxna. Drotner menar att det inom 
mediepanikerna pågår en indirekt kulturkamp generationer sinsemellan, och att 
den bygger på en föreställning om vem som har rätt att avgöra vad som är en 
god kulturell kompetens (Drotner, 2000, s. 62).  
 
Det andra förhållningssättet som framträder inom den mediehistoriska 
diskursen är den optimistiska, och inom den ses teknologin snarare som en 
möjlighet till samhällelig tillväxt. De olika förhållningssätten figurerar inte som 
motpoler till varandra, utan är sammanlänkade i sin syn på tid och utveckling. 
De omfattas av en gemensam syn på utveckling som en organism, och det som 
eftersträvas är en sorts balans mellan olika element, såsom makt gentemot 



13 
 

maktlöshet, individ gentemot samhället, bokkultur gentemot bildkultur och så 
vidare (Drotner, 2000, s. 63).  
 
Drotner menar att folk ofta har levt i flera mediekulturer samtidigt, det vill säga 
att de både har läst tidningar, tittat på film och skrivit brev, och att vissa 
fortsätter med det. Vidare förklarar hon att en sådan medieblandning kan ha 
blivit allt tydligare på senare tid eftersom det hela tiden tillkommer nya medier, 
något som dock inte behöver betyda att medieutvecklingen går från enkla till 
komplicerade system eller viceversa. Mediekulturen idag behöver alltså inte på 
något vis ha blivit oöverskådlig på grund av tillgången till den nya mängden 
medier (Drotner, 2000, s. 64).  
 
Drotner (1999) beskriver att datorn som nytt medium väckte starka känslor, 
både positiva och negativa. Positiva känslor i form av ofantliga 
lagringsmöjligheter, återvinning och behandling av data, informationssökning 
och så vidare, samt negativa känslor i relation till våldsamma datorspel, bilder 
på Internet som innehåller sexuella eller våldsamma drag och chatgrupper. 
Drotner beskriver just datordiskursen som en komplex konstellation av för-och 
motargument, som utgör två grundläggande diskursiva synsätt, och som har 
framkommit varje gång ett nytt medium har uppkommit.  
 
Dessa olika synsätt benämns, som tidigare nämnt, det optimistiska och 
pessimistiska inom diskursen, och de uppkommer, enligt Drotner, utifrån 
föreställningar som antingen är rationella eller emotionella. Företrädarna för 
det optimistiska förhållningssättet förknippas med rationella argument, och de 
som representerar det negativa synsättet styrs snarare av känsloargument i sin 
kritik mot det nya mediet (Drotner, 1999, s. 596). 
 
Drotner beskriver hur diskussionen om medier i hög grad är moraliskt 
polariserad, och mediet ofta framställs negativt. Diskussionen förs av vuxna 
med fokus på barn och unga, och de framträdande förespråkarna är 
professionella vars yrken omfattas av nya medier, såsom lärare, bibliotekarier, 
kulturkritiker, akademiker och så vidare. Drotner förklarar att diskussionen 
genomgår en mediepanikscykel, som består av tre faser: en början som ofta 
utlöses av ett enskilt fall, som sedan eskalerar när antingen allmänheten eller 
professionella börjar ta del av, för att till slut få någon sorts upplösning i form 
av att det som uppfattats som ett problem når en lösning (Drotner, 1999, s. 
596).  
 
Eftersom vi ämnar undersöka vad man talar om när man talar om e-böcker, och 
hur detta kan ha förändrats över tid, blir det långa tidsspann Drotner erbjuder i 
sin teori en viktig faktor för att utgå från hennes begreppsapparat. Vi är 
intresserade av att se om det går att utröna spår av mediepanik i e-
boksdebatten, och om även detta medium genomgått vad Drotner benämner 
som mediepanikcykeln. Genom att använda den teoretiska ram som Drotner 
tillhandahåller erhåller vi verktyg som kan hjälpa oss att se just hur debatten 
eventuellt har genomgått förändring över tid, och hur den utvecklingen i sådana 
fall sett ut. Gällande de olika förhållningssätten som Drotner beskriver, alltså 
det positiva samt det negativa, vill vi se om några sådana tendenser framträder i 
vårt empiriska material. Att se teknologin som ett hot respektive en möjlighet 
är även intressant för oss att förhålla oss till i vår studie, då vi utgår från vad 
respektive hur e-boken debatterats.  
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4.1 Liknande teorier och kritik mot Drotners 
mediepanik 

 
Ett annat teoretiskt ramverk som liknar mediepanik till viss del är det som 
Stanley Cohen benämner moralpanik. I sin bok Folk devils and moral panic 
(2002) resonerar han kring hur vissa händelser i den samhälleliga och/eller 
sociala kontexten kan vara den underliggande orsaken till hur nya tekniker kan 
ses som katastrofer. Vidare förklarar Cohen att i ett tillstånd av moralpanik kan 
ord som tidigare setts som neutrala få nya innebörder, och bli bärare av 
negativa värderingar. Däremot så behöver det inte bara vara nya fenomen som 
drabbas av moralpanik, utan gamla föremål, tekniker, kulturuttryck och så 
vidare kan ”återupptäckas” och därigenom bli föremål för moralpanik. Cohen 
förklarar att de ledande inom moralpredikan kallas för ”right-thinking-people”, 
och kan bestå av exempelvis redaktörer, biskopar, politiker och andra liknande 
auktoriteter i samhället. Dessa så kallade auktoriteter utreder, ställer diagnoser 
och kommer med förslag på de ansedda problemen. För att kunna lösa de så 
kallade problemen utreds och utvecklas olika möjligheter. Det slutgiltiga syftet 
är att tillståndet som uppstått ska försvinna, och ibland har detta lösts genom 
förändringar i exempelvis det rättsliga systemet eller socialpolitiken. Vidare 
hävdar Cohen att moralpaniker ofta har uppstått i samband med olika 
ungdomskulturer, där den gemensamma nämnaren har varit våld. Olika 
exempel på sådana kulturer är mods, rockers, skinheads, motorcykelgäng 
etcetera. Drotner påtalar att Cohens analyser gällande moralpanik har viss 
relevans även inom mediepanikdiskursen. Dels genom att han belyser hur unga 
människor blir symboler för större sociala motsättningar, och även att han 
analyserar sådana motsättningar som en sorts maktkamp. Vidare hävdar 
Drotner att det är återställandet av sociala jämlikheter som är en av 
moralpanikernas effekter (Drotner, 1999, s. 597).  
 
Drotner hävdar att diskussionen om nya medier i hög grad är moraliskt 
polariserad, och att mediet ofta framställs som negativt. Vidare förklarar hon 
att det finns ett annat förhållningssätt, det så kallade optimistiska. Detta anser 
vi dock förefaller en aning svart eller vitt. Drotner hävdar att företrädare för de 
två olika förhållningssätten antingen utgår från argument som är rationella eller 
emotionella. Genom sådana antaganden kan viktiga faktorer förbises som kan 
ha väsentlig betydelse då företrädare inom mediepanikdebatter argumenterar. 
Bara för att en deltagare framstår som emotionell i en debatt behöver detta inte 
uteslutande betyda att det helt saknas rationella argument i grunden. Att 
yrkesprofessionella inom områden där nya medier kan komma att påverka 
deras sätt att arbeta tvingas förhålla sig till det nya mediet är knappast 
förvånande i sig. Men att hävda att en viss rädsla för eventuella konsekvenser 
som detta kan medföra enbart skulle baseras på känsloargument förefaller, 
enligt oss, en aning onyanserat.  
 
Drotner (1999) menar vidare att bibliotekarier är rädda för att ta till sig ny 
teknik. I sin artikel Librarians’ response to technological change: keep calm 
and carry on målar James K. Teliha upp en bild av bibliotekarier som genom 
hela historien varit fyllda av närmast skräck för nya teknologier och hur de ska 
göra yrket föråldrat och meningslöst. Teliha avfärdar samtidigt denna rädsla, 
som han menar är ogrundad och glömmer bort att bibliotekarier alltid har mött 
och bemästrat ett stort antal teknologier genom århundradena. Precis lika 
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främmande och nydanande som skrivmaskiner, radioapparater, mikrofilm och 
gaslampor en gång var för 1800-talets bibliotekarier var e-böcker och internet 
för bibliotekarier när dessa medier var nya (Teliah, 2013, ss. 1-7). Samtidigt 
som Thelia alltså bekräftar Drotners bild av bibliotekarier som några som 
upplever sig särskilt hotade av ny teknik, förkastar han den potentiella 
konsekvensen av detta som en ovilja att använda samma teknik.  
 
Rasmus Fleischer, som övergripande har en negativ inställning till e-boken och 
bibliotekens förmåga att hantera den nya tekniken, hävdar snarare att 
biblioteksvärlden länge har haft en stark önskan att ängsligt följa de senaste 
trenderna inom teknikutvecklingen, av rädsla för att ”hamna i historiens 
bakvatten”. En dikotomi där biblioteken antingen tar till sig den nya tekniken 
eller hopplöst och överflödigt fastnar i den gamla världen är bilden som 
ständigt målas upp när det inom biblioteksvärlden talas om digitala bibliotek 
(Fleischer, 2011a, s. 24).  
 
Även Joacim Hansson, forskare på institutionen för kulturvetenskaper på 
Linnéuniversitetet, där han även undervisar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap (Linnéuniversitetet, 2017) verkar dela synen på 
bibliotekarier som särskilt teknikvänliga professionella. I sin samling essäer 
Folkets bibliotek? - texter i urval 1994-2012 från 2012 lägger även Hansson 
fram en starkt kritiskt röst mot vad han upplever som en alltför stor vilja från 
folkbibliotekens sida att följa alla tekniska trender. Han pekar även på en 
uråldrig bibliotekarieidentitet, och menar att denna måste bevaras, eftersom 
inget tyder på att förutsättningarna för den i grunden har förändrats. Samtidigt 
som han påpekar vikten av att förhålla sig aktiv och föränderlig till den 
samhälleliga tid biblioteket befinner sig i, varnar Hansson för att fokusera 
alltför mycket på att vara helt till lags och en direkt avbild av medborgarna 
med chattar och bloggar (Hansson, 2012, s. 85).  
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5. Metod 

 
Till den här uppsatsen är den valda metoden en innehållsanalys. 
Innehållsanalys med inslag av både kvantitativa och kvalitativa element har 
använts, eftersom dessa kompletterar varandra. Krippendorff hävdar att all 
form av textläsning är kvalitativ oavsett om den ska kodas eller ej. Han 
ifrågasätter även värdet av att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys (Krippendorff, 2004, s. 16).  
 
Bergström och Boréus menar att det är fullt möjligt att modifiera metoden 
utifrån sina syften, trots att det råder en samstämmig syn på vad denna innebär. 
Innehållsanalys kan även användas för att ta reda på hur något värderas eller 
framställs, alltså huruvida det värderas positivt eller negativt. Det går även att 
se förändringar i inställning till något, eller för att ta reda på allmänna 
värderingar i samhället (Bergström & Boréus, 2012, ss. 51-53). En intention 
med den här uppsatsen är att ta reda på inom vilka olika sammanhang e-boken 
sätts in i, och om dessa är värderande, om så, förändras detta över tid?  
 
Vidare förklarar Borgström och Boréus att en annan begränsning med 
innehållsanalys är att skillnader över tid eller mellan material som inte omfattas 
av kodschemat förbises. Eftersom kodschemat styr uppmärksamheten kan 
svårigheter uppstå med att vara öppen för materialet (Bergström & Boréus, 
2012, s. 80). Bryman menar att generellt har kvantitativa metoder svårt att 
svara på varför något är som det är. Samtidigt finns risken med kvalitativa 
metoder att forskarens egna tolkningar tar överhanden och blir alltför 
spekulativa. En kvalitativ innehållsanalys är dock bättre på att ge djupare svar 
(Bryman, 2012, s. 297), och eftersom vi har valt att använda en blandad metod 
hoppas vi att detta ska hjälpa oss att undvika alltför långt dragna spekulationer. 
Samtidigt ger den teori och tidigare forskning som vi valt att luta oss emot en 
större kontext för oss att sätta in våra resultat i, och analysera materialet 
utifrån.  
De steg som Wildemuth beskriver angående kvalitativ innehållsanalys har 
följts, med syftning på kodningsschema, pilotstudie, dubbelkodning, kategorier 
och så vidare (Wildemuth, 2009, ss. 308-318). 
 
För att säkerställa intersubjektiviteten, det vill säga att alla kodare har gjort 
likadan bedömning av materialet, har vi kodat samma utvalda del av ett mindre 
material, och på så vis kontrollerat enhällighet (Bergström & Boréus, 2012, s. 
56). Det är också avgörande att samma person varit konsekvent med kodningen 
över tid, det vill säga att kodningen har en hög intrasubjektivitet (Bryman, 
2012, s. 296).  
 
Den process som Drotner (2000) kallar för mediepanikcykeln, som förklaras 
närmare under teoriavsnittet, vill vi se om vi kan se spår av i vår undersökning. 
Är det så att debatten kring nya medier intensifieras efter en specifik händelse, 
växer och blir alltmer hätsk, för att sedan plana ut och få en lösning, så skulle 
även detta kunna framträda i debatten om e-böcker. Drotner menar även att de 
framträdande inom mediepaniker är just yrkesprofessionella, vars yrken kan 
komma att förändras. Därför kändes det intressant att undersöka material som 
består av röster inom biblioteksvärlden.  
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5.1 Urval av tidskrifter 
 
Grunden för undersökningen är ett urval av tidskrifter inom biblioteksområdet. 
De rör främst folkbibliotekens verksamheter och diskurser, men delvis även 
andra typer av bibliotek, och riktar sig till yrkesverksamma inom biblioteks- 
och informationsvetenskapliga professioner. De tidskrifter som valts är 
Biblioteksbladet (BBL), Framsidan, och Bibliotek i Samhälle. BBL grundades 
1916 och har distribuerats till svenska folkbibliotek sedan dess. Den är 
medlemstidning för Svensk Biblioteksförening, och ska även fungera som en 
arena för biblioteksdebatt. BBL ska inte bara spegla föreningens verksamhet, 
utan också välkomna andra åsiktsyttringar (Biblioteksbladet, 2017). Bibliotek i 
Samhälle är en socialistisk biblioteksförening som verkar för 
biblioteksanställda och andra inom fältet som har intresse för 
biblioteksrelaterade frågor (Bibliotek i Samhälle, 2017). Framsidan ges ut av 
förvaltningen Kultur i Väst som verkar inom Västra Götalandsregionen. Syftet 
med tidningen är att främja biblioteksutveckling genom att bidra med 
inspiration, kunskap, problematisera och skapa debatt rörande olika 
biblioteksfrågor (Framsidan, 2017). Gemensamt för de tre titlarna är att de alla 
ger utrymme åt längre, mer debatterande texter.  
 
De tidskrifter som analyserats i uppsatsen är de mest namnkunniga titlarna, 
men det vore säkert fullt möjligt att få en bild av diskussionen genom att se på 
andra, färre eller fler titlar än de som valts ut just här. Det vore även möjligt att 
analysera digitalt material som till exempel bloggar, men vi har valt att 
avgränsa oss till utvalda tidskrifter. Eftersom innehållet kan skilja sig åt mellan 
tryckta och elektroniskt publicerade nummer, hörde vi av oss till respektive 
tidskrift för att försäkra oss om att de digitala versioner som fanns att ladda ner 
motsvarade de tryckta.  
 
Eftersom vi ämnade försöka se en eventuell förändring över tid, valde vi att 
studera artiklar publicerade mellan åren 2010-2015. Av den intensifiering av 
debatten runt e-böcker som orsakades av Jag är Zlatan så föreföll det valda 
tidsspannet särskilt relevant och intressant.  
 

5.2 Tillvägagångssätt 
Bergström och Boréus förklarar att det kan vara lämpligt att börja undersöka 
mindre mängd material för att bilda sig en uppfattning om vad som kan vara 
relevanta texter för det givna syftet. Utifrån syftet kan man sedan avgränsa 
vilka tidningar man vill använda för studien, vilka delar av en tidning man ska 
analysera och även från vilken tidsperiod tidningarna ska vara ifrån. Innan man 
utvecklar sitt analysinstrument kan det vara bra att bekanta sig med materialet, 
genom att exempelvis gå igenom texterna eller åtminstone delar av dem. 
Därefter är det lämpligt att börja skissa på ett analysinstrument som sedan kan 
prövas på materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 54).  
 
För att följa denna modell som Bergström och Boréus presenterar kodade vi 
båda uppsatsförfattare tre nummer från Biblioteksbladet, nummer 10 från 2005, 
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2010 och 2015 genomsöktes efter sökorden “e-” respektive “elektronisk”. 
Sökningen gjordes på ordstammar för att få med olika böjningsformer, 
exempelvis ger “e-” både “e-böcker”och “e-bok”, precis som “elektronisk” 
återfinner både “elektronisk media” och “elektroniska böcker”.  
Ordet med sin omgivande, värderande kontext klipptes ut i korta snuttar och 
listades i textdokument, på ett sätt så att varje nummers innehåll ännu var 
identifierbart. 
 
I samband med detta kommer tolkningsproblem och oklarheter att uppstå, 
menar Bergström och Boréus, och då blir det ofta nödvändigt att modifiera 
kodschemat och utveckla kodningsintruktionerna (Bergström & Boréus, 2012, 
s. 55). Den här processen kan man behöva hålla på med i omgångar. Den första 
delen av kodningen visade på att det i materialet går att använda begreppet 
“digitala böcker” eller “digital litteratur” för att beskriva e-böcker, något som 
skapade ett problem som behövde lösas. Genom att addera “digital” till 
sökordslistan modifierades kodschemat så att även synonyma träffar skulle 
återfinnas.  
 
Sedan kodades två nummer var av respektive titel, det första numret av åren 
2010 och 2015. Materialet kodades utefter kategorier som framträdde vid en 
första genomläsning: 
 
*ekonomi – här ville vi fånga allt som rör kostnader eller inkomster 
*biblioteksrollen – bibliotekens eller bibliotekariers roller och uppdrag, i 
makro- eller mikroperspektiv, hur dessa ses som satta under förändring 
*samordning – samarbeten mellan bibliotek eller länder, och till exempel 
önskan om en centralisering genom KB 
*för vem – användargrupper som använder e-böcker eller inte 
*mediekonkurrens – jämförelser som dras mellan olika medietyper, till 
exempel e-böcker och codex 
*teknik – läsplattor och annan hårdvara, och andra tekniska problem och 
förutsättningar 
*läsfrämjande – hur e-böcker ska gynna läsning hos speciella grupper 
*utbud – hur e-böcker ses bredda eller försämra bibliotekens utbud 
*avtal – avtal, licenser och upphovsrättsliga frågor 
*biblioteken kontra förlagen – konflikter och kontrastering mellan bibliotek 
och den privata bokmarknaden 
 
Dessa kategorier var teman vi tyckte oss se vid genomgång av det empiriska 
materialet. Kategorierna användes efter denna bearbetning sedan för att koda 
materialet i sin helhet. Det slutgiltiga antalet nummer som kodades blev 99. 
 
Kategorierna som arbetades fram användes för att koda hela materialet. 
Koderna sammanställdes sedan årsvis i tabeller indelade i positiva, negativa 
eller neutrala uttalanden. 
 

x Som positivt kodades uttalanden som såg e-böcker som till exempel en 
kostnadsbesparande lösning för bibliotek, något bra för demokratin, ett 
ökat utbud, en lovande teknik och så vidare. 

 
x Som negativt kodades uttalanden där e-böcker till exempel sågs som ett 

hot mot biblioteken, en lovande teknik men i nuläget för 
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kostnadskrävande, en teknik i behov av tekniska lösningar som till 
exempel bättre läsprogram. Även uttalande där författaren uttryckte ett 
behov av nationell samordning av inköp och hantering av e-böcker och 
så vidare.  

 
x Som neutralt kodades uttalanden som till exempel var rent listande eller 

beskrivande i sin karaktär, exempelvis återgiven statistik utan 
medföljande värdering. 

 
Antalet uttalanden i respektive värderingskategori sammanräknades för 
respektive år. Vi är medvetna om att detta inte kan ses som en sann kvantitativ 
metodisk uträkning. Vid varje kodning skedde en kvalitativ bedömning som i 
hög grad kan påverka ett mindre material i missvisande riktning. Det var dock 
inte exakta antal positiva, negativa respektive neutrala uttalanden vi ämnade få 
fram i denna uppsats, utan kunna peka på större trender över tid. Genom att 
sammanställa antalet uttalanden efter typ och värdering hoppas vi kunna visa 
dessa trendskiften i samtalsfokus och attityder. Vi hoppas även att vårt material 
är tillräckligt stort för att inte vara känsligt för ett mindre antal felkodningar.  
 

5.3 Etiska ställningstaganden 
 
För att kunna främja samhället samtidigt som individen och/eller vissa grupper 
inte kränks eller skadas finns vissa riktlinjer för ett etiskt forskningsarbete. Den 
här undersökningen bygger på textanalys, så någon direktkontakt med 
informanter eller respondenter har inte skett inom uppsatsens ramar. Metoden 
som använts är en icke-reaktiv metod, som inte har någon återkoppling eller 
negativ verkan på de artiklar och texter vi studerat (Bryman, 2012, s. 296). 
Därför är många av de etiska hänsyn som alltid måste beaktas vid 
vetenskapliga arbeten inte applicerbara här. De texter vi använder oss av är 
officiellt publicerade texter.  
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6. Resultat och analys 

 
I följande avsnitt kommer en presentation av våra resultat i tabellform med 
medföljande förklaring och sammanfattning. Detta efterföljs av ett mer 
analytiskt avsnitt där vi går djupare in på det som framkommit av resultaten.  
 

6.1 Resultat 
I sammanställningen av det empiriska materialet framkom hur e-boksdebatten 
som helhet har ökat och minskat i styrka över den undersökta tidsperioden.  
 

 
Diagram 1: Omnämnanden av e-bok 2010-2015 
 
2011-2012 sker en kraftig ökning av mängden uttalanden om e-böcker i svensk 
bibliotekspress. Ökningen stiger följande år för att 2015 åter minska och vara 
på en lägre nivå än undersökningens början. Drotner beskriver som nämnts 
under teori-avsnittet hur diskussioner om nya medier genomgår tre faser: ett 
utlösande enskilt fall, en eskalering och en avtagande upplösning (Drotner, 
1999, s. 596). Denna kurva beskriver just en sådan eskalering, med start 
samtidigt som Zlatan Ibrahimovics självbiografi publiceras och vinner 
popularitet. Det ter sig som en rimlig slutsats att anta att Jag är Zlatan är för 
svensk e-boksdebatt detta utlösande enskilda fall, något som även Karlberg 
hävdar (2017). Denna slutsats utgår även andra, tidigare uppsatsförfattare ifrån, 
som till exempel Lindblom (2012).  
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Uppsatsen har velat utröna huruvida man talat positivt, negativt eller neutralt 
om e-böcker åren 2010-2015. Över tid framträder vissa attitydförändringar. En 
sammanfattning presenteras här i diagram 2: 
 

 

 
Diagram 2: Attitydförändringar 2010-2015 
 
.  

6.2 Årsvis redogörelse 
 
Nedan kommer presentation av resultaten göras årsvis. För varje år visas först 
ett diagram som visar de olika teman vi sett framträda i materialet. Staplarna i 
diagrammen är uppdelade på värdena: positivt, negativt och neutralt. 
Diagrammet följs sedan av en sammanfattning som förklarar närmare vad 
siffrorna visar. Vi har valt att presentera citat från texterna som vårt material 
består av, och dessa relaterar alltså till sammanfattningen vi gör under varje år.  
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6.2.1 2010 – jämförelse med andra medier 

 
Diagram 3: 2010 
 
Som framkommer i diagrammet ovan framträder det tydligt under 2010 att e-
boken jämförs med andra medier i debatten, och att detta både setts som 
positivt och neutralt. Detta syns i stapeln “Mediekonkurrens”. Citaten nedan är 
exempel på attityder som vi har kopplat ihop med just det temat.  
 

”Jag tror inte att de som väljer läsplattan väljer bort den tryckta 
boken. E-boken kommer att vara ett komplement” säger Kjell 
Bohlund, föroendevald i Svenska författarförbundet, när han blir 
intervjuad av Helen Andersson i Framsidan (Andersson, 2010, s. 
12.) 

 
På vissa håll har e-boken redan slagit ut den tryckta boken där 
uppslagsverk på nätet är ett utmärkt exempel (Andersson, 2010, 
s. 12.) 

 
Tror du att läsplattan kommer att få sitt stora genombrott i år? 
– Ja det tror jag – redan på förra årets bokmässa i Göteborg dök 
den upp – i september blir det värre. Men jag tror att boken har 
en parallell framtid åtminstone för dem som vuxit upp med 
riktiga böcker. Vivica Lärn i samtal med Björn Skoog och 
Mårten Öhman i nummer 3 av Biblioteksbladet (Skoog & 
Öhman, 2010, s. 7.) 

 
Det vi benämner som mediekonkurrens, där e-boken ställs mot andra medier är 
något även Hallnäs (2005) såg i sitt material från åren 2000-2004. Även 
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Björklund och Roos (2004) såg konkurrensförhållanden mellan den tryckta 
boken och ny media i deras undersökning.  
 
Ekonomi däremot ses endast ur ett negativt perspektiv, medan teknik lyfts fram 
som både bra och dåligt. Att ekonomi lyfts fram som något negativt är föga 
förvånande eftersom det skapat problem för bibliotekens budget (Bergström & 
Höglund, 2014, s. 241). Problem som i värsta fall först upptäcks i efterhand då 
skadan redan är skedd. Vi förklarar detta i problemformuleringen med att utlån 
av en e-bok kan öka markant i samband med att en specifik titel erhållit 
popularitet (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 10).  
 

Det enda som hindrar mig från att låna ett par böcker till 
(bara för att det är så lätt och kul) är att jag vet vad det kostar 
Stockholms stadsbibliotek varje gång jag laddar hem en 
bok… Tyvärr har utvecklingen inte kommit i kapp när det 
gäller den biten. (Zorn, H, 2010a, s. 34.)  
 
En av knäckfrågorna var – i alla fall nästan ända fram till att 
sagda nummer gick i tryck – att det inte gick att låna e-böcker 
till iPad, iPhone, iPod Touch eller Android telefon eftersom 
det inte fanns någon mjukvara till dessa enheter som kan 
hantera kopieringsskyddade e-böcker. (Zorn, H, 2010b, s. 
34.)  

 
Ovannämnda citat är exempel på hur tekniken kan ses som ett hinder, snarare 
än en möjlighet. Det faktum att e-boken kommer med vissa tekniska hinder är 
något som Fleischer (2011a) problematiserar. Han tar bland annat upp att det 
krävs en mjukvara som exempelvis Adobe Digital Editions för att kunna läsa 
en e-bok, och att en sådan mjukvara inte alltid finns tillgänglig för alla 
operativsystem. Även Steiner (2012) pekar på hur tekniska hinder ofta står i 
vägen för e-boken, och Hallnäs (2005) fann redan 2000-2004 hur denna 
medvetenhet fanns bland biblioteksverksamma.  
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6.2.2 2011 – bibliotekens roll i förändring och ekonomiska frågor 

 

 
Diagram 4: 2011 
 
Det pratas betydligt mycket mer om biblioteksrollen 2011 jämfört med 2010. 
Det är främst ur ett neutralt perspektiv, men det talas även om bibliotekens roll 
i förändring som något negativt.  
 

“– Om biblioteken inte har tillgång till elektroniska medier 
när sättet att läsa tar sig nya uttryck och läsplattan blir var 
mans egendom så blir vi obsoleta och det är min största fasa. 
Detta är verkligen en ödesfråga, ett hot mot den fria 
tillgången till information och kunskap och mot själva 
bibliotekens existens. Kanske inte idag men på 10–15 års 
sikt” berättar Inga Lundén för Jan-Erik Pettersson i nummer 2 
av Biblioteksbladet. (Pettersson, 2011, s. 8.)  

 
Bibliotekens roll i förändring framträder tydligare i materialet än under 
föregående år, och som ovannämnda citat indikerar kan det handla om rädslan 
för att bibliotek ska upphöra att vara relevanta: om biblioteken inte kan erbjuda 
sina användare elektroniska medier så kommer de i längden att försvinna. 
Behovet av en förändrad biblioteksroll i ett digitaliserat samhälle är även den 
centrala slutsatsen i rapporten “När kommer boomen?” (2011) från samma år. 
Att bibliotekariens roll förändras i samband med att ny teknik implementeras är 
något som Sun, Chen, Tseng och Tsai (2011) relaterar till att bibliotekarier inte 
enbart ska kunna bemästra sådan teknik, utan också ansvara för att lära ut den. 
Det är därför kanske inte särskilt förvånande att biblioteksrollen diskuteras 
flitigare under 2011 än 2010, efter att boken Jag är Zlatan utkommit, och e-
boken ökat kraftigt i betydelse på folkbiblioteken. 
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Även diskussionen om e-boken i samband med ekonomi har ökat kraftigt sedan 
2010. Den lyfts även då fram ur ett negativt perspektiv. Detta är alltså samma 
år som boken Jag är Zlatan utkom och lånen sköt i höjden, och det förefaller 
inte förvånande att diskussionen om ekonomi intensifieras just det året. Det vi 
benämner som “samordning” i relation till e-boken har också ökat jämfört med 
2010: en större efterfrågan på nationell samordning framkommer när e-
boksutlånen blir allt fler.  
 

Diskussionen om hur e- böckerna, med eller utan Zlatan, nu 
gräver stora hål i bibliotekens budget visar hur hög utlåning 
av vissa mediakategorier kan hamna i konflikt med 
bibliotekets målsättning. (Atlestam, 2011, s. 5.) 

 
Det börjar även skrivas mer om biblioteken i relation till förlagen och att e-
boken skapar slitningar mellan dem genom vad som biblioteken anser vara 
bristfälliga och dyra avtal. Detta är även något Lindblom (2012) konstaterar i 
sin uppsats. I artiklarna som hon undersökt fanns tydligt fokus på just avtalen 
som folkbiblioteken har med Elib, och kostnaderna lyfts fram som något 
negativt. Fleischer (2011b) menar att det inte är ovanligt att nya medier ofta 
fastnar i frågor som rör upphovsrättsliga frågor, och att särskilt biblioteken inte 
kan ställa sig neutrala till de maktförhållanden som råder gällande vilka som 
styr över läsandets infrastruktur.  
 
Teknik lyfts fram som något positivt. Samtidigt som ekonomi ses som ett 
problem, talar man även positivt om den.  
 

Med ett sådant räknesätt skulle en satsning på e-böcker vara 
ren vinst för biblioteken och begränsningar av e-boksutlånen 
blir svårförståeliga. Det blir billigare att korta sina köer med 
e-boksutlån än att köpa fler tryckta böcker. (Källgren, 2011, 
s. 2.) 
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6.2.3 2012 - biblioteken kontra förlagen 

 
Diagram 5: 2012 
  
Under 2012 har mängden omnämnanden av e-böcker ökat jämfört med åren 
innan. Bibliotekens roll i förändring är ständigt omdiskuterad, främst ur ett 
positivt perspektiv, men även neutralt. Bibliotekens lyckade eller misslyckande 
när det gäller att använda sig av den nya tekniken ses som en demokratifråga: 
 

“All media går mot att bli elektronisk. Även om vi idag har 
svårt att för dagen hitta en lösning som passar alla parter är 
jag optimistisk på sikt. Frågan är så viktig utifrån ett 
folkbildnings- och demokratiperspektiv att den måste lösas 
[...].” Berättar Michel Steen-Hansen för Johan Erichs i 
nummer 3 av Framsidan. (Erichs, 2012, s. 9.) 

 
Gärdén och Utter (2016) påvisar även att det kan bli en demokratifråga när 
vissa saknar tillgång till material som andra har.  
 
Man börjar prata betydligt mycket mer om utbud, och till skillnad från tidigare 
år så ses utbudet av e-böcker som något positivt: 
 

Exempel på nya medieformer som skapar intresse för 
litteraturläsning hos grupper som vanligtvis inte läser, är 
ljudböcker och läsplattor. Man kan ana att många av de killar 
och män som har läst boken om Zlatan har läst den som e-
bok. (Corneliuson, 2012, s. 18.) 

 
E-boken kan i ovannämnda citat anses ha särskilt värdefulla och unika 
läsfrämjande egenskaper. 
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Ekonomi diskuteras ur ett negativt perspektiv, och även vädjan om nationell 
samordning är framträdande. Biblioteken och förlagen ställs mot varandra som 
konkurrenter i e-boksmarknaden, och detta främst neutralt men även negativt. 
Igen får Elib stå i centrum, och ses i citatet nedan som något som hotar 
bibliotekens makt över sitt eget utbud. 
 

De flesta svenska bibliotek använder Elib som plattform för 
utlån av e-böcker, dvs. att biblioteken länkar vidare till Elib 
och allt hamnar utanför bibliotekets egna kontroll eller 
påverkan. Besökaren hamnar på Elibs första sida som är 
topplistor från de största förlagen. Är det den litteraturen 
biblioteken vill låna ut eller har inte biblioteket ett bredare 
uppdrag än en bokhandel? Hur kan vi arbeta läsfrämjande i 
en sådan miljö? (Hofmann, 2012, s. 20.) 

 
Vi vill här ställa oss tveksamma till det enskilda bibliotekets möjlighet att hitta 
alternativa utlåningsmodeller, samtidigt som Fleischers (2011b) uppfordran att 
inte skylla alla tillkortakommanden på Elib känns relevant att ha i åtanke. En 
nationell samordning skulle enligt också oss kunna erbjuda en större 
förhandlingsmöjlighet och därmed större kontroll för svenska folkbibliotek. 
 

6.2.4 2013 – tekniska möjligheter och ekonomiska problem 

 

 
Diagram 6: 2013 
 
E-boken jämförs med andra medier på ett neutralt sätt. Tekniken som berör e-
böcker ses under 2013 övervägande som något positivt. Hallnäs (2005) fann i 
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början av 2000-talet att tekniska fördelar med e-boken var att de är tillgängliga, 
ger ökade sökmöjligheter, att de är platsbesparande och så vidare. Teliah 
(2013) lyfter fram att det är viktigt att inte glömma bort att bibliotekarier alltid 
har mött och bemästrat ett stort antal nya teknologier genom århundraden, och 
att bilden av bibliotekarien som teknikrädd kan ses som förlegad. Detta bör ses 
i kontrast mot Drotners (1999, 2000) cirka 13 år äldre just sådan bild.  
 

– Biblioteken är moderna och hänger med i utvecklingen. På 
forskningsbiblioteken 
dominerar de digitala resurserna och på folkbiblioteken är e-
böckerna på frammarsch. Man använder ny teknik för att 
sprida kunskap och information. (ME, 2013, s. 74.) 

 
Citatet ovan är ett exempel på hur tekniken som e-boken kommer med kan 
användas för att sprida kunskap och information. Detta kan ses som ett tecken 
på hur bibliotekarier bemästrar den nya tekniken och inkorporerar den i det 
vardagliga arbetet på biblioteken.  
 
Under 2013 framträder återigen den ekonomiska aspekten ur ett negativt 
perspektiv. I citatet nedan anses e-böckerna hota hela mediebudgeten:  
 

”Frågan om utlåning av e-böcker på biblioteken har 
diskuterats i flera år nu. Hur ska ersättningsmodellerna se ut 
för att biblioteken ska kunna planera sin ekonomi, för att inte 
utlåningen av e-böcker ska urholka hela mediebudgeten 
osv?” Berättar Henrik Bylund för Carolina Fellbom Franke i 
nummer 8 av BBL (Fellbom Franke, 2013, s. 29.) 

 
Denna starkt ökade oro över negativa ekonomiska effekter är i efterhand 
förståelig. Utlåningen av e-böcker hade ökat med flera hundra procent på ett 
par år, och hade inte utlåningssifforna planat ut hade relativt snabbt en stor del 
av folkbibliotekens utbud bestått av digitala medier, precis som fallet redan var 
på forskningsbibliotek.  
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6.2.5 2014 – tekniska möjligheter 

 
Diagram 7: 2014 
 
Behovet av nationell samordning och ekonomiska aspekter är framträdande ur 
ett negativt perspektiv, men även avtal och biblioteken mot förlagen är synliga 
i den negativa diskussionen. Biblioteksrollen och mediekonkurrens är tydligt 
framträdande ur ett neutralt synsätt. Teknik är mest omtalat under 2014, och 
ses både som negativt och positivt. Nedan följer ett exempel på hur tekniken 
framställs som något positivt: 
 

Med dem når biblioteken fler och nya läsare, kunskapen blir 
allmän och demokratisk. Helt enkelt blir vi mer tillgängliga 
för alla. Vi kan erbjuda läsare som behöver det möjligheten 
att förändra textstorleken eller lyssna på böckerna i mobilen 
istället. E-böckerna är dessutom en hållbar lösning då vi kan 
spara på våra skogar. (Bibliotek i Samhälle, 2014, s. 25.) 

 
Citatet ovan belyser fördelar med den teknik som e-boken erbjuder. Det här 
med att se tekniska möjligheter i form av exempelvis tillgänglighet och 
sökmöjligheter var något som även Hallnäs (2005) konstaterade i sin uppsats.  
 
Även ekonomi diskuteras som något bra och dåligt, medan avtal främst lyfts 
fram antingen neutralt eller negativt. Här återkommer bilden av hur nya 
medieformer är viktiga redskap i det demokratiska arbete som bibliotek 
förutsätts utföra: 
 

På grund av en haltande e-boksmarknad, kostnadstunga avtal 
och DRM-kontrollerande mjukvarumonopol börjar vi tappa 
tron på e-boken som ett viktigt verktyg i vårt demokratiska 
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uppdrag. Förra regeringen gjorde inget för att lösa det, nu 
hoppas vi på dig. (Snickars, 2014, s. 25.) 

 
Biblioteksrollen är även här ständigt omskriven, och e-boken jämförs med 
andra medier och lyfts fram både neutralt och positivt. Följande citat visar på 
vad vi anser vara en positiv syn på e-boken och dess möjligheter.  
 

Romanen blir jämt och ständigt ifrågasatt som ett modernt 
medium för berättelser. Det talas om konkurrens från tv, 
musik, spel och inte minst internet. Det talas om människors 
minskade förmåga till läsning, utlånen av tryckta böcker som 
går ner på folkbibliotek, boklådorna som stänger ner, 
litteraturkritiken som krymper i våra stora dagstidningar, e-
böckerna som tyvärr blir ett hot mot den tryckta boken istället 
för att vi ser det som vi gör med ljudboken – en utveckling 
för att nå fler läsare. (Hofmann, 2014, s. 15.) 

 

6.2.6 2015 – behov av samordning och problem med avtal 

 
Diagram 8: 2015 
 
Under 2015 börjar läsfrämjande i högre grad diskuteras som något positivt 
ihopkopplat med e-boken. E-boken får i citatet nedan representera en större 
möjlighet att speciellt nå barn och unga på ett smidigt sätt:  
 

Arbetet har lett fram till en app som bygger på läslust och där 
det ska finnas böcker både för den som inte kommit igång 
med sin läsning, och för den som vill komma vidare. Innan 
nyår ska appen innehålla tusen böcker, just nu finns 400. 
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Ambitionen är att 50-60 procent av innehållet ska finnas som 
e-böcker och gå att ladda ner och läsa direkt. – Vi vet att barn 
vill att boken ska finnas där direkt när de hittar det de vill läsa 
- berättar Nanna Ekman, webbredaktör på Malmö 
stadsbibliotek och samordnare för den nationella 
barnredaktionen för Helén Andersson i nummer 3 av 
Framsidan. (Andersson, 2015, s. 6.) 

 
Även teknik som en möjlighet snarare än ett hinder blir mer synlig i debatten. 
Vädjan om nationell samordning ur ett negativt perspektiv dominerar inläggen 
tillsammans med ekonomi och avtal. Biblioteksrollen är fortfarande central i 
debatten, om än ur ett neutralt perspektiv. 
 

För folkbiblioteken i Sverige har den nuvarande modellen för 
distribution av e-böcker varit en stor källa till debatt. Som 
bekant är svenska folkbibliotek kommunernas ansvar. Denna 
lokala organisationsform har gjort det svårt för 
folkbiblioteken att formulera en gemensam strategi angående 
e-böckerna eftersom det inte finns någon övergripande 
organisationsstruktur. För några år sedan fick KB uppdraget 
att utforma en nationell biblioteksstrategi, men exakt hur KB 
kommer att agera angående folkbiblioteken och e-böckerna är 
vid den tidpunkt jag skriver detta inte klart. (Willstedt, 2015, 
s. 13-14.)  

 
I citatet ovan ser vi spår av det vi valt att benämna “samordning”. Det vill säga 
en efterfrågan av nationell samordning för infrastukturen gällande e-boken i 
Sverige. Det är fortfarande oklart hur en sådan strategi kommer att se ut. 
Gärdén och Utter (2016) kom fram till tre möjliga vägar framåt gällande e-
boken, och en av dessa var att till exempel låta KB få en mycket mer 
samordnande roll.  
 

6.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan vi se ett mönster där debatten går från att tala om 
behovet av tekniska lösningar för att tillgängliggöra e-böcker, till en starkt 
negativ syn på de ekonomiska kostnader e-boken medför, för att återigen röra 
sig mot en diskussion om teknikens möjligheter. Röster höjs 2011 för ett behov 
av nationell samordning av e-boksutlåningen, ett behov som man fortsätter tala 
om i resten av materialet. Samtidigt som det i hög grad talas om ekonomiska 
problem och samordning omtalas biblioteksrollen och hur e-boken kan 
förväntas förändra bibliotekens roll och ställning i samhället. Flera av 
samtalsämnena uppträder oftast i samband med varandra. När det talas om vem 
som tar del av e-böckerna och deras utbud kopplas det ofta till bibliotekens 
uppdrag att vara till för alla, och som ett verktyg för demokrati. När det talas 
om ekonomiska faktorer nämns ofta också folkbibliotekens roll att räcka till för 
alla, och hur e-böckerna och det som ses som orättvisa eller otillräckliga avtal 
skapar tunga kostnader för bibliotekens redan ansträngda budgetar. När det 
talas om e-boken som fenomen jämförs den gärna med boken som codex, och 
det framhävs hur annorlunda, eller tvärtom hur likvärdig, e-boken är det som 
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författaren Viveca Lärn benämner ”riktiga böcker” (Skoog & Öhman, 2010, s. 
7). E-boken är något som ses som själlöst och annorlunda gentemot andra 
medier. Samtidigt tycks debatten alltid vara lösningsfokuserad, oavsett kontext. 
Tekniska problem är hinder som måste lösas, bristande samordning är något 
som ska förbättras. E-boken kan vara ett hot, men omges också av mycket 
tillsynes självklar hoppfullhet. 
 

6.4 Analys 
 
Under undersökningens gång framträdde flera tydliga mönster. Vissa 
samtalsämnen, så som samordning, ekonomi och biblioteksrollen växte under 
tidens gång, andra dog ut. Sammanfattningsvis kan vi se ett mönster där 
debatten går från att tala om behovet av tekniska lösningar för att 
tillgängliggöra e-böcker, till en starkt negativ syn på de ekonomiska kostnader 
e-boken medför, för att återigen röra sig mot en diskussion om teknikens 
möjligheter. Diskussionen om tekniska lösningar som var vanlig under 2010-
2011 var inte längre dominerande fem-sex år senare, samtidigt som man allt 
mer kommit att skriva om kostnader och avtalsproblem. Röster höjs 2011 för 
ett behov av nationell samordning av e-boksutlåningen, ett behov som man 
fortsätter tala om i resten av materialet. 
 

Också i Malmö tog e-boksanvändningen tydligt fart. 
Ökningen är närmare 100 % sedan 
2010, inte minst medieuppmärksamheten i december 2011 
kring Zlatans bok som e-bok höjde efterfrågan ytterligare. 
(Zorn, 2012, s. 33.) 

 
Åren direkt efter Jag är Zlatan handlade debatten i hög grad om 
biblioteksrollen och bibliotekens utbud. Samtidigt som man börjar tala om 
ekonomiska problem och samordning talar man om hur e-boken kan förväntas 
förändra bibliotekens roll och ställning i samhället.  
 
Det som i kodningen benämnts som ”mediekonkurrens” är ett försök att fånga 
jämförelser mellan e-böcker och andra typer av medier representerade på 
bibliotek eller annanstans i samhället. Det blev mycket tydligt under 
genomgången av materialet att jämförelsen mellan e-böcker och vad man gärna 
kallar “vanliga”, eller “pappersböcker” är ständigt närvarande.  
 

”Och när det kommer till läsandets mer hantverksmässiga 
aspekt, föredrar Urban det mer taktila formatet. – Det är 
mycket prat om e-böcker. Jag tycker kanske inte formatet 
spelar någon roll. Men jag föredrar fortfarande en 
pappersbok, säger han och skrattar.” Berättar Urban 
Bäckström för Fredrik Svedemyr i nummer 3 av Framsidan. 
(Svedemyr, 2015, s. 30.) 

 
Oavsett om jämförelsen sker till e-bokens för-eller nackdel görs ständigt 
jämförelse där medier ställs mot varandra. Detta är något många debattörer, 
intervjupersoner och textförfattare ständigt återkommer till. Att vi befinner oss 
i en digital tidsålder som att kommer att påverka informationssamhällets 
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utveckling är inte förvånande i sig. Det intressanta är dock inte att jämförelsen 
görs, utan att den är svart/vit till sin natur - de tillfrågande förväntas ta 
ställningen till det ena eller det andra mediet och välja respektive förkasta en av 
dem. 
 

”Det finns många likheter med dagens utveckling. Det kom 
mycket ny teknik, genomslag för fotografiet och rörliga 
bilder, filmen ansågs vara lågkulturell konst i likhet med 
dagens situation där digitala uttryck inte anses lika mycket 
värda som tryckta böcker. Men boken som form kommer att 
minska i betydelse.” Berättar Pelle Snickars för Marielouise 
Samuelsson i nummer 1 av Biblioteksbladet. (Samuelsson, 
2010, s. 5.) 

 
Det tycks finnas en outtalad överenskommelse att det nya mediet utgör någon 
slags motpol gentemot det som man uppfattar som det gamla mediet. Istället 
för att fokusera på mediets innehåll, texten, talar man istället om det bärande 
mediet. En e-bok ses som något annorlunda än en pappersbok, även om 
innehållet är detsamma, och det är denna upplevda skillnad som lyfts fram med 
allt starkare känsloargument ju högre debattens vågor slår. Det är det här som 
Drotner pratar om med att nya medier kan ses som ett hot mot de professionella 
förmedlarna och som framträder tydligt i sådana här typer av debatter, och att 
det i hög grad påverkar att argumenten som debattörerna använder sig av 
snarare baseras på känslor än förnuft (Drotner, 2000 s. 61).  
 

Den vanligaste frågan som jag under min tid som 
bibliotekschef fick från forna journalistkolleger var: när 
försvinner pappersboken? Frågan brukade också dyka upp på 
Rotarymöten dit jag varit inbjuden. Någon förnumstig man 
(alltid man) reste sig upp och undrade detsamma, gärna med 
hänvisning till hur mycket av högskolebibliotekens 
mediebudgetar (ja, själva ordet kunde de kanske inte) går till 
e-medier nuförtiden. ”Ryktet om den tryckta bokens snara 
död tror jag är något överdrivet” har jag brukat svara. Och 
sagt något uppskattande om Gutenberg. Och kanske 
kineserna. För faktum är att boktryckarkonsten har stått sig 
hyfsat väl genom århundradena, för att uttrycka det försiktigt. 
Samma sak kan sägas om flera andra uppfinningar. Men 
frågan när hjulet försvinner har jag ännu inte fått. Inte heller 
när tåget eller cykeln går hädan. (Lindfelt, 2010, s. 33.) 

 
Tekniska nymodigheter har alltid mottagits med både entusiasm och skepsis 
inom biblioteksvärlden (Wilson 2014; Thelia 2013). Som vi nämner i 
inledningen sker i stor utsträckning vår kulturkonsumtion via digitala kanaler, 
och det är främst genom biblioteken som e-boken når ut till sina läsare 
(Bergström & Höglund, 2014, s. 241). Bibliotekarier måste hantera nya 
tekniska innovationer, oavsett om de vill eller ej. Debatten som rör tekniska 
aspekter kopplade till e-böcker var till en början övervägande negativ men 
lösningsfokuserad, men efter 2013 diskuterades tekniken både ur ett positivt 
och negativt perspektiv. Teknik som ett pedagogiskt verktyg framträdde i 
debatten och e-boken som en läsfrämjande resurs lyftes fram som något 
positivt. Liknande argument om e-bokens möjligheter att överbrygga digitala 
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klyftor fann även Lindblom (2012) i sin undersökning. Vi fann hur man i 
början av vår undersökta tidsperiod fokuserade till stor del på teknik och dess 
hinder och möjligheter. Man kan se debattens fokus som en fortsättning på den 
debatt som Hanna Hallnäs beskriver 2005, där hon redan då fann hur diskursen 
i bibliotekspressen till stor del handlade om teknik (Hallnäs, 2005).  
 
En åsiktsskillnad mellan biblioteksvärlden och förlagsvärlden framkom i 
materialet. Biblioteksvärlden förhåller sig mer splittrad i frågan, medan 
förlagsvärlden argumenterar för vinsterna med sina produkter. Den rädsla som 
förlagen ibland uttrycker för att bibliotekens utlån ska konkurrera ut deras 
försäljning avfärdas av aktörer utanför förlagsvärlden.  
 

Och det är någonstans i dessa gränstrakter som bibliotekens 
intresse/uppdrag kolliderar med förlagens affärsmodeller 
som helst vill nå konsument utan mellanled och framför allt 
inte medverka till att folk får för sig att digitala böcker är 
gratis. Å andra sidan: framväxten av lånebiblioteket baserat 
på pappersböcker har ju knappast fått människor att sluta 
köpa böcker eller ens betrakta dem som gratis… (Zorn, 
2010, s. 8.) 

 
Den blev tydlig och nådde sin kulmen runt 2011-2012 för att sedan åter mattas 
av i negativitet och styrka. Lindblom utgick ifrån denna motsättning och fann 
stöd för den. I Lindbloms undersökning konstaterades att bibliotekens 
ekonomiska avtal med Elib var den centrala frågan i debatten. Samt att avtalet i 
mångt och mycket kontrollerat bibliotekens utbud av e-böcker. Således har 
debatten om e-böcker till hög grad präglats av bibliotekens ekonomiska 
utsatthet och oförmåga att själva kunna styra över det egna beståndet 
(Lindblom, 2012). Samma samband fann vi i vår undersökning.  
 

Eftersom biblioteken inte på förhand kan veta hur stort e-
bokutlånet kommer att bli, är en konsekvens av Elib-avtalet 
att biblioteken tappar kontrollen över den egna ekonomin. 
Jag vet inte när biblioteken började fatta innebörden av Elib-
avtalen, men i år, 2010, har såväl bibliotek som Svensk 
Biblioteksförening stått fram i media och vittnat om att det 
blev nog inte så bra, det här med e-bokutlån enligt Elib-avtal. 
Stockholms stadsbibliotek har räknat ut att om man lånade ut 
alla sina böcker enligt Elib-modellen, så skulle man behöva 
tredubbla budgeten. (Wold-Karlsen, 2010, s. 19.) 

 
Nu följer Länsbiblioteket i Örebro i Östgötabibliotekens spår 
och säger upp avtalet för eböcker och ljudböcker med 
leverantören Elib. Nuvarande modell svarar inte mot 
folkbibliotekens önskemål om en prismodell där de kan ha 
kontroll över kostnaderna för nedladdningar samt en 
differentierad prissättning på de e-böcker som erbjuds. (ÅE, 
2014, s. 34.) 

 
Vid kodningen var det tydligt att de som oftast uttalade sig positivt om e-
bokens ekonomiska fördelar och andra positiva egenskaper var representanter 
från Elib. Det kan vara lätt att avfärda detta, eftersom de som tjänar 
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ekonomiskt på ett fenomen naturligtvis är mer positivt inställda än de som 
förlorar ekonomiskt på samma fenomen. Drotner (2000) målar upp en dikotomi 
mellan en grupp som argumenterar utifrån känslor och en grupp som 
argumenterar utifrån rationella argument. Vid en första anblick går en sådan 
skiljelinje i grova drag mellan förlagsvärlden och biblioteksvärlden i vårt 
empiriska material.  
 

Elib-avtalet verkar vara ett koncentrat av det värsta inom 
upphovs- och kopieringsrätten. I Elib-avtalet avsäger sig 
biblioteken sin exemplar- och utlåningsrätt i utbyte mot en 
icke-konsumerbar upphovsrätt som förvaltas av distributören, 
Elib. (Wold-Karlsen, 2011, s. 17.) 

 
Elib talar nästan enbart om tillverkningskostnader och andra ekonomiska 
faktorer, bibliotekarier talar i högre grad om pappersböckers känsla mot 
fingrarna. Att förlagsvärlden argumenterade för sin produkt med vad som 
skulle kunna ses vara mer rationella argument än vad biblioteksvärlden 
argumenterade emot den säger dock inte nödvändigtvis något om vem som 
hade “rätt” i frågan. Det är viktigt att minnas att de ökade utlånen av e-böcker 
skedde plötsligt och kraftigt, och att det vore närmast märkligt om detta inte 
hade orsakat några som helst oroade reaktioner från folkbibliotekssfären. Som 
bibliotekarie är det lätt att uppskatta den fysiska bokens närvaro i rummet, men 
vad kostar den egentligen? Det är lätt att tänka sig att eftersom exemplaret 
finns där i hyllan så kan den lånas hur många gånger som helst, och därför är 
mycket mer ekonomisk. Dock; om en fysisk bok i ett folkbiblioteks bestånd 
inte utlånas mer än en eller ett par gånger för att sedan gallras skulle detta 
innebära att den genomsnittliga utlåningskostnaden då blir upp till 7-8 gånger 
högre än för samma titel som e-bok.  
 

Förutom att biblioteken kan spara in några exemplar av 
böcker det är lång kö på vittnas om att kurslitteratur är en 
kategori där den digitala boken är extra praktisk. Många vill 
läsa kursböcker samtidigt och under en begränsad period. 
Resten av året är det möjligt att pappersboken bara står och 
samlar damm och eftersom kursen bara höll på i någon 
månad hann bara en eller två låntagare få tag i den. (Nord, 
2012, s. 12-13.) 

 
När det gäller e-boken som ett verktyg för läsfrämjande går meningarna isär. 
Man kan i samma mening nämna hur e-boken tilltalar särskilt unga pojkar och 
män, för att strax därefter komma till slutsatsen att det är ett potentiellt problem 
om en massa människor nu börjar läsa e-böcker, på grund av kostnaden. 
Samma grupper som är underrepresenterade på biblioteken är nu intresserade 
av bibliotekens utbud, men detta framställs mer som en ren kostnad och ett 
problem, än som en möjlighet. Det som Drotner (2000) benämner kulturkamp, 
en maktkamp om de rätta kulturella kompetenserna, skulle här kunna ses 
framträda. Bibliotekarier och andra aktörer inom (folk)biblioteksvärlden 
framhåller att den ekonomiska kostnaden är ett problem vars negativa 
konsekvenser övertrumfar de potentiella vinster mediet får för de grupper som 
gynnas av den nya tekniken. Drotner hävdar att det går att se på teknologin 
snarare som en möjlighet till samhällelig tillväxt istället för något negativt som 
kan skada.  
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Drotner (2000) menar att varje gång en ny medieform tar plats i samhället 
uppstår en debatt, där olika aktörer vill omforma eller bevara de normer som 
det nya mediet hotar. Samtidigt som man i vårt material diskuterar ekonomiska 
svårigheter och behovet av samordning talar man i hög grad om 
biblioteksrollen. Vilken plats har folkbiblioteken i samhället, vilken plats och 
roll bör de ha, och hur utmanar e-boken detta? Även Björklund och Roos 
(2004) fann i sin undersökning att det verkar finnas en vilja för 
folkbibliotekarier att förhålla sig till nya medier, men att det råder oklarhet 
kring hur. Och även de fann spår av känsloargument som avviker från fakta så 
som Drotner framhäver i samband med mediepanik. Vi vill dock hävda att bara 
för att det framkommer känsloargument så behöver dessa inte ses som 
irrationella. Som nämnts har flera bibliotek de facto behövt göra nedskärningar 
i sina utbud och budgetar på grund av just e-boksutlånen (Bergström & 
Höglund, 2014). Debatten har inte varit ensidigt negativ, utan ofta fokuserat på 
just teknikens möjligheter, och velat finna lösningar på tekniska och 
organisatoriska problem som upplevs stå i vägen inte bara för bibliotekens 
verksamheter och existens utan e-bokens egna användning. Intressant att notera 
är att under Björklund och Roos undersökta tidsperiod var det videodebatten 
som diskuterades, men att mönstren upprepas i andra mediepanikdebatter. 
Författarna diskuterar kring att det inte bara går att införa nya medier på 
folkbiblioteken utan att personalen måste först lära sig att hantera dem, och att 
detta resulterar i diskussioner kring vilken roll folkbiblioteken ska ha 
(Björklund & Roos, 2004, ss. 65-66). Även om vi inte kan peka på att man i 
stor utsträckning ser e-boken som ett ständigt hot mot biblioteken mer än vad 
man ser den som en mer neutral förändrare, anser vi att det är intressant att 
man, genom att prata om det så mycket som man gör, gör kopplingen mellan e-
böcker och ett förändrat bibliotek.  
 
Något som också framkom tydligt vid kodningen var att debatten som förts har 
förts, precis som i Lindbloms (2012) undersökning, av folkbibliotek om 
folkbibliotek. Andra typer av bibliotek nämns mycket sällan, och vid de få 
tillfällen forskningsbibliotek ändå nämns konstaterar man att deras digitala 
bestånd har varit väl utvecklat sen millennieskiftet. I rapporten “När kommer 
boomen?” diskuterar man forskningsbibliotekens vana att hantera e-böcker och 
deras avtal och teknik (Svensk biblioteksförening & Kungliga biblioteket, 
2011, s. 9). Intressant då blir att notera hur i liten grad man i bibliotekspressen 
jämför sin egen bibliotekstyp med en annan, trots att man där teoretiskt sett 
skulle finna en mängd erfarenheter att jämföra sig med. Samma textförfattare 
kan i starka ordalag spekulera i hur e-boken kommer att innebära en kris för 
folkbiblioteken, i förbifarten nämna hur forskningsbibliotek har ett stort 
bestånd av samma medietyp, men sedan inte alls återkomma till detta i sin egen 
argumentation. Även detta skulle kunna ses som ett utslag av kulturkamp. 
Speciellt de professionella textförfattare som skriver för de olika tidsskrifterna 
har en stark möjlighet att intervjua, tillfråga och undersöka representanter för 
forskningsbibliotek och de erfarenheter av e-böcker som redan gjorts och görs 
på denna andra bibliotekstyp. Den farhåga som Gärdén och Utter (2016) 
uttrycker kring minskade möjligheter att fjärrlåna litteratur när 
forskningsbiblioteken främst arbetar med digital litteratur kan dock spåras i 
vårt material. 
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När Elib plockar bort en e-bok kan biblioteket troligen, som 
oftast och än så länge, hänvisa till en tryckt utgåva. Men om 
fler och fler böcker endast finns i en digital version som 
biblioteken helt saknar kontroll över, vad gör biblioteket då? 
(Wold-Karlsen, 2010, s. 20.)   

 
Samtidigt vet vi genom egen arbetslivserfarenhet på högskole-
/universitetsbibliotek och samtal med universitetsbibliotekarier vid Göteborgs 
Universitet att e-böcker och deras hantering är en ibland problemfylld kedja 
som innehåller mer utmaningar än vad som framkommer i svensk 
bibliotekspress. 
 
Mediepanikens slutgiltiga syfte är enligt Drotner att skydda barn och unga, och 
uppfostra dem till rätt sorts samhällsmedborgare (Drotner, 2000, s. 62). Detta 
menar Björklund & Roos (2012) sig ha funnit i sin diskursanalys. Vi i har i vårt 
material inte kunnat se några sådana ambitioner. Under de senare åren i det 
undersökta materialet så talar man mer än tidigare om e-böcker som en 
möjlighet att erbjuda ett utökat utbud, men vi har svårt att se någon tydlig 
koppling mellan detta och en vilja att sprida rätt sorts litteratur till rätt grupper 
på rätt sätt, eller liknande. Det som man däremot genomgående vill skydda från 
den teknik som upplevs som ett hot är biblioteket själv. Ett sätt att tolka 
Drotners uttalanden om mediepanikens skyddande av barn och unga är att se 
det som att de inblandade menar att en ny form av medium kan anses hota en 
hel generations uppväxt och i förlängningen samhället i stort. Vi anser oss se 
hur man vid debattens mest intensiva tidpunkt runt åren 2012-2013 ibland låter 
e-boken representera ett hot mot biblioteken och i förlängningen det 
demokratiska samhället.  
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7. Diskussion 

 

Uppsatsen utgick ifrån tre frågeställningar:  
 

x Vilka attityder uttrycker man i svensk bibliotekspress gentemot e-böcker 
2010-2015? På vilket sätt har dessa attityder förändrats över den 
undersökta tidsperioden?  

 
x I vilka sammanhang rör sig diskussionen om e-böcker i 

biblioteksverksamhet, och hur förändrar sig detta över den undersökta 
tidsperioden? 

 
x Kan de element som ingår i Drotners begrepp “mediepanik” urskiljas 

genom de attityder som framkommer i e-boksdebatten, och i så fall hur? 
 
Härefter följer ett försök att besvara dessa frågeställningar utifrån resultat och 
analys. 
 
Vilka attityder uttrycker man i svensk bibliotekspress gentemot e-böcker 
2010-2015? På vilket sätt har dessa attityder förändrats över den undersökta 
tidsperioden?  
 
Inställningen till e-böcker har skiftat över den undersökta tidsperioden. Från att 
ha varit till största del negativ, blev attityderna mycket polariserade under de år 
då debatten var som mest intensiv. Vi ser en markant ökning av omnämnde av 
e-böcker efter 2012. Detta ser vi som ett tecken på den mediepanikcykel som 
Drotner (2000) talar om, och att debatten intensifierades efter att boken Jag är 
Zlatan kom är även något som Lindblom (2012) fann i sin undersökning. Efter 
ett par år minskade polariseringen och attityden blev återigen mer ensidigt 
negativ. I detta sammanhang är det viktigt att minnas att kodningens natur 
bidrar till att ge en övervikt åt negativa värderingar. Ett behov av tekniska 
lösningar ses som en negativ inställning, och även behovet av nationell 
samordning ger en negativ kodning. En polarisering av debatten är det som 
även Hanna Hallnäs (2005) fann i sin uppsats. Varken då eller nu förhåller man 
sig ofta neutral till e-böckerna, förutom i rena listande beskrivningar. Bortser 
man ifrån de neutrala kodningarna och enbart ser till de som kodats med en 
uttryckt positiv eller negativ laddning syns ännu mer den övergripande 
negativa inställningen till e-böcker i vårt material.  
 
I vilka sammanhang rör sig diskussionen om e-böcker i 
biblioteksverksamhet, och hur förändrar sig detta över den undersökta 
tidsperioden? 
 
I materialet såg vi flera olika kontexter framträda i samband med diskussionen 
kring e-böcker. Ekonomi omnämns övervägande negativt under hela 
tidsperioden, och denna diskussion växer starkare 2014-2015 och blir mer 
polariserad. Vem som lånar e-böcker, och ett underliggande antagande att 
biblioteket ska vara till för alla är också en aspekt som syns. Den som läser e-
böcker är antingen unga (ofta killar) i läsfrämjande syften, eller resursstarka 
och vana läsare. Det senare ses som ett problem, det första som en möjlighet. 



39 
 

Licenser, avtal och upphovsrättsliga frågor genomsyrar materialet. Bibliotekets 
roll i förändring debatteras aktivt och gärna i samband med ny teknik. 
Biblioteken ställs mot förlagen och den övriga privata marknaden. Detta menar 
Bergström och Höglund främst framkommer i diskussioner där fokus ligger på 
modeller för tillgängliggörande och prissättning (Bergström & Höglund, 2014, 
s. 251). Vi tycker även att vi har sett liknande tendenser i vårt empiriska 
material.  
 
Ofta sätts e-boken i kontrast till ”den riktiga boken”, där den digitala boken ses 
som en ersättare, ett hot, en förnyare. Denna jämförelse mellan e-boken och 
den tryckta boken talar även Bergström & Höglund (2013) om, då de har sett 
tendenser där man ser e-boken som motsats till den tryckta boken, dock menar 
de att det är viktigt att tänka på att även e-böcker är ett av många medieformat 
som tävlar om konsumenters användning. Detta oftast väsensskilt från vanliga 
böcker. Det diskuteras ofta om tekniska förutsättningar, men dessa verkar inte 
ses som olösliga problem, utan saker som framöver kommer att få en lösning, 
även när det diskuteras som mest om dem runt åren 2010-2011. När det 
däremot talas om e-boken som en ny teknik i sig lyfts snarare dess negativa 
påverkan fram. Vi tolkar detta som att när det talas om e-boken som en 
självklarhet och utifrån det användarperspektiv Wilson (2014) beskriver som 
en tillgång, framträder de positiva aspekterna den nya tekniken erbjuder, men 
när den kan anses hota biblioteken med förändring så blir synen mer negativ.  
 
De problem som hela tiden framträder är de ekonomiska. När det talas om 
digitala medier på forskningsbibliotek är diskussionen i stort sett totalt 
oproblematisk och det är främst fördelar med e-böckers närvaro och kostnader 
som framträder. E-boken verkar ses som självklar i kontexten på ett helt annat 
sätt än när det gäller folkbibliotek, och bibliotekets förändrade roll, kvävande 
kostnader och så vidare verkar inte alls framhävas utanför folkbibliotekens 
värld. Märk väl att detta inte innebär att universitetsbiblioteken själva upplever 
e-resurserna som helt oproblematiska, bara att dessa åsikter inte uttrycks i den 
här valda bibliotekspressen i särskilt hög grad.  
 
Utvecklingen av teknik och att finna tekniska lösningar för att tillgängliggöra 
e-böcker framträdde tydligt i det empiriska materialet. Efter 2011 höjdes röster 
om vädjan efter nationell samordning, och det skrevs alltmer om ekonomiska 
kostnader, avtal och frågor rörande upphovsrätt och bibliotekens roll i 
förändring. Övergripande tycker vi oss se att debatten har skiftat gällande vilka 
sammanhang e-boken debatterats. Från att ha pratat mycket om teknik, till 
biblioteksrollen och att e-boken ses som en definitiv förändring för 
folkbibliotek, dock oklart på vilket sätt, till en vädjan om att någon måste axla 
ansvaret för en nationell samordning för att folkbibliotek ska kunna fortsätta 
tillhandahålla e-böcker på ett för dem hanterbart sätt. Både när det kommer till 
ekonomiska och tekniska förutsättningar.  
 
Kan de element som ingår i Drotners begrepp “mediepanik” urskiljas genom 
de attityder som framkommer i e-boksdebatten, och i så fall hur? 
 
Drotner (2000) förklarar att diskussionen inom mediepanik genomgår tre faser 
och detta kan vi se tydliga spår av i vår analys. Hon talar om en början som 
utlöses av ett enskilt fall, och i debatten kring e-böcker inträffade detta under 
våren 2011 i samband med boken Jag är Zlatan. Efter den specifika händelsen 



40 
 

ska diskussionen sedan eskalera efter att allmänheten eller professionella 
blandar sig i, och det går att se tydliga spår av i e-boksdiskussionen, som 
debatterats alltmer i bibliotekspress efter 2011. Som tidigare nämnts är det 
professionella förmedlare som framträder tydligt i debatten (Drotner, 2000; 
Webster, 2014), och då de innehar särskilda positioner inom befintliga sociala 
och kulturella maktordningar kan de nya medierna framstå som ett hot mot 
deras positioner. Implenteringen av nya medier har skapat svårigheter för vissa 
inom den litterära offentligheten, menar Steiner, eftersom de hela tiden 
förväntas hänga med i utvecklingen och vara nytänkande, samtidigt som de 
förändringar som skett i samband med den nya tekniken även skapat 
ifrågasättanden av de värderingar och system de vuxit upp med (Steiner, 2012, 
s. 27). Även detta kan vi se spår av i diskussionen kring e-böckerna. Både 
Hansson (2012) och Fleischer (2011) varnar för att som bibliotekarie alltför lätt 
hänga på nya trender. Vi kan konstatera att bibliotekarieyrket är en ständig 
balansgång, där man förväntas noggrant avväga vikten av nya respektive gamla 
tekniker och värderingar.  
 
Biblioteksrollen och att den kommer att förändras i samband med e-böckerna 
är ständigt aktuell i uttalandena. Särskilt tydlig blir kopplingen till det 
pessimistiska förhållningssättet som Drotner (2000) förklarar med rädslan för 
att den professionella rollen ses som hotad och utmanad av den nya tekniken. 
Farhågor kring e-bokens utveckling framträder tydligt när de tekniska och 
ekonomiska aspekterna lyfts fram som potentiella hot mot bibliotekens 
framtida existens. Tekniska problem omnämns i samband med bland andra 
upphovsrättsliga frågor och svårigheter för användare att över huvud taget 
klara av att använda den nya tekniken som krävs för att kunna nyttja e-böcker. 
Vi hävdar dock att bara för att diskussionen om bibliotekens roll i förändring 
ständigt är närvarande, behöver detta inte relateras till en rädsla för att den nya 
tekniken kommer att hota den professionella yrkesrollen. Istället menar vi att 
det faktum att biblioteksrollen ständigt diskuteras snarare kan innebära att det 
finns en medvetenhet kring de potentiella hot/möjligheter e-boken medför, och 
att detta inte behöver innebära en negativ inställning till mediet som sådant. 
Om vi accepterar Fleischers (2011a) bild av den tryckta boken som en symbol 
för och bärare av ett större tankegods och bildningskultur, följer att e-boken 
står för en annan kultur och nya värderingar. Kanske är snarare det som 
Drotner, Wilson, Steiner med flera ser som en teknikrädsla en oro inför en 
större samhällsförändring där bibliotekens plats och roll upplevs som ifrågasatt. 
Det är inte själva mediet som väcker dessa farhågor utan de förändringar som 
kan misstänkas följa i dess spår.  
 
Hela debatten genomsyras av den ekonomiska problematik som biblioteken 
försatts i efter att e-boksutlånen ökade. En fullkomlig oförmåga att kunna 
erbjuda användarna e-böcker på samma sätt som fysiska böcker, och att själva 
styra över sitt bestånd på grund av avtal har skapat stor frustration. Flera i 
debatten har oroats över att e-böckerna har sprängt bibliotekens budgetar och 
att det inte har funnits möjlighet att ens kunna tillhandahålla mediet. I 
efterhand är det lätt att bedöma farhågorna som överdrivna och ofta 
alarmistiska, men samtidigt är det uppenbart att det där och då fanns en grund 
för att vara orolig för den framtida ekonomiska situationen.  
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7.1 Reflektion över analysmetoden 
 
När empirin tolkas kommer dock våra erfarenheter och förförståelse påverka 
resultatet. Det kan hända att författarna till de texter som analyseras inte helt 
känner igen sig i de slutsatser vi drar. Detta är dock alltid en risk vid tolkande 
analyser. Vi är båda anställda på folkbibliotek, och har haft erfarenhet av 
biblioteksarbete både på folk- och forskningsbibliotek redan innan uppsatsens 
påbörjan. Detta kan ses som att vi inte är neutrala gentemot biblioteksfrågor, 
och att detta ökar risken för att våra resultat präglas av partiskhet. Samtidigt 
kan man också hävda att vår insyn i biblioteksvärlden ger oss större 
möjligheter att avgränsa och utveckla rimliga frågeställningar. Oavsett så är vår 
avsikt från början till slut att ge en så neutral bild av debatten som möjligt.  
 
Vi är medvetna om att vårt val av metod haft både för- och nackdelar. Eftersom 
vi valt att undersöka ett så pass omfattande empiriskt material har vi inte 
kunnat studera texterna och dess betydelse mer ingående, utan istället försökt 
få en större helhetsbild över debatten kring e-böcker. Eftersom materialet var 
så pass omfattande hade vi ingen möjlighet att ta hänsyn till vem som skrivit 
vad. Vi är väl medvetna om att avsändarens identitet, yrkesroll och vidare 
avsikter påverkar hur de talar om e-böcker. Olika parter lyfter fram sådant som 
gynnar dem själva, och i och med att vi bortser från att se vem som författat 
vad så kan vi inte heller se till eventuell partiskhet som uttrycks.  
 
De kvantitativa aspekterna av vår metod har gett oss en bred översikt över tid. 
Samtidigt innebär detta att vissa kvalitativa aspekter som kunde varit relevanta 
inte framkommer helt tydligt. Vid kodningen har större och djupare samband 
framkommit än vad vi kan empiriskt visa med hjälp av vår valda metod. 
Däremot så anser vi att metoden haft sina fördelar på så vis att vi har kunnat se 
vad det talas om när det skrivits om e-böcker och hur den debatten förändrats 
över tid. Vi har med vår valda metod kunnat få fram ett mönster som sträcker 
sig över en förhållandevis lång tidsperiod.  
 
Då vi valt att koda ett upplevt behov av nationell samordning som något 
negativt, en brist, ger detta en negativ slagsida i vår sammanställning och 
analys.   
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8. Slutsatser 

Drotner (2000) förklarar att inom mediepaniker ses nya mediers utveckling 
som ett slags förfall där mediet tillskrivs en betydande social makt och där 
möjligheterna för samhällets invånare ständigt förminskas. Det är tydligt att 
skribenterna som uttalat sig i debatten om e-böcker diskuterar kring att 
bibliotekens roll kommit att förändras. I den tredje och sista fasen ska 
diskussionen få någon form av upplösning, där det som uppfattats som ett 
problem når en lösning. Vi har inte kunnat se någon sådan upplösning. Vi såg 
däremot de första faserna av det Drotner benämner som mediepanikcykeln: det 
enskilda fallet, boken Jag är Zlatan, och debattens intensifiering som en 
konsekvens av detta. Detta ser vi som ett tecken på just mediepanik, men 
eftersom den sista fasen inte uppnåtts är det svårt för oss att dra några slutsatser 
om huruvida e-boksdebatten faktiskt kan anses genomgått mediepanikcykeln. 
Som nämnts i analys-avsnittet har vi inte kunnat se några ambitioner på det 
som Drotner framhåller som mediepanikens slutliga syfte; att skydda barn och 
unga. Eftersom det är ett av de slutgiltiga syftena med hela mediepanikteorin 
anser vi oss inte kunna benämna e-boksdebatten som ett utslag av mediepanik. 
Angående det pessimistiska och optimistiska förhållningssättet som Drotner 
presenterar så anser vi det för svart eller vitt för att rättvist beskriva 
argumenten som framträder i en debatt som rör professionella vars yrkesroll 
konkret påverkas i hög grad av ny teknik.  
 
Det tycks oss att det som bibliotekarie är mycket svårt om inte omöjligt att 
balansera mellan den nya och den gamla tekniken. Oavsett om röster höjs för 
att konservera eller modernisera biblioteken tycks stor makt läggas i 
(folk)bibliotekens händer som en potentiellt samhällsförändrande kraft. De val 
som enskilda bibliotekarier gör i vardagen ges en tyngd i ett större 
sammanhang, som något som kan upprätthålla eller skada samhället. 
 
Priset på ett e-boksutlån har länge legat stabilt runt 20 kronor (Digitala 
biblioteket, 2017), samtidigt som det varierar beroende på utgivningsår, 
popularitet också vidare. Detta kan dock komma att förändras inom en snar 
framtid. Under hösten 2016 togs det beslut i EU gällande momsen på e-böcker. 
Tidigare har momsen legat på 25 procent för e-böcker men ska framöver 
sänkas till sex procent, alltså samma momssats som det är för tryckta böcker. 
Beslut fattades även att biblioteken ska ha rätt att både köpa in och låna ut e-
böcker på samma premisser som för pappersböcker (Karlberg, 2017). Redan 
2011 i utredningen “När kommer boomen?” fanns en önskan om en nationell 
samordning och det konstateras att strukturen kring e-böcker måste innehålla 
affärsmodeller som tillfredsställer samtliga inblandade. Vidare framkommer 
det att sådana nya flexibla modeller behöver tas fram, och 2015 har detta 
fortfarande inte uppnåtts. Redan 2011 talades det också om att folkbiblioteken 
måste omstruktureras för att hitta en ny roll i det digitala samhället. Men på 
vilket sätt, och med vilka medel framgick inte (Kungliga Biblioteket & Svensk 
Biblioteksförening, 2011).  
 
Med detta i åtanke finner vi det föga förvånande att debatten kring e-boken 
fortfarande är levande, och förmodligen kommer att fortsätta att vara det så 
länge inga konkreta lösningar tagits fram. Inom e-boksdebatten kan vi ännu 
inte se någon konkret lösning på problematiken som framkommer i 
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diskussionen, och en sådan kanske kommer att dröja. Däremot kan 
ovannämnda regleringar komma att förändra förutsättningen för e-boken och 
även bibliotekens möjligheter att hantera detta medieformat, som skapat sådan 
intensiv debatt genom åren. Hur samhället och den framtida biblioteksvärlden 
kommer att förändras är svårt för alla att sia om.  
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9. Vidare forskning  

 
De uppsatser vi refererar till skrevs alla åren precis innan eller efter ökningen 
av e-böcker ägde rum. Vi anser det därför av stor vikt att följa upp dem med 
nya studier för att utröna huruvida e-boksboomen fått en stor inverkan på 
biblioteksvärldens attityder till e-böcker eller ej, och i så fall på vilket sätt. 
Samma studie skulle kunna göras med en annan metod, till exempel en 
diskursanalys. I den här uppsatsen har det funnits lågt fokus på avsändare, vem 
som har skrivit vad är något som andra uppsatser skulle kunna fokusera på. 
Även användarperspektivet vore nyttigt att lyfta fram. Det vore sannolikt av 
stort värde att undersöka samma material med fokus på en annan form av ny 
teknik eller nytt medium, som till exempel tv-spel eller sociala medier. Det 
skulle även vara intressant med en liknande undersökning framöver för att se 
om debatten förändrats i samband med att ny teknik blivit var individs 
egendom. Digitalisering av redan utgiven litteratur är ett omtalat skeende som 
kan förtjäna mer uppmärksamhet. En intervjustudie inom detta område vore ett 
lämpligt sätt att få djupare kunskap om attityder till e-böcker inom 
forskningsbibliotekens värld.  
 
Rapporten E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och 
effekter i det digitala samhället vars utgivning är planerad till sommaren 2017 
kan förhoppningsvis ge nya insikter och riktlinjer för vidare forskning om e-
bokens ställning och användning på svenska folkbibliotek, och hur 
biblioteksprofessionen hanterar denna nya teknik.  
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Bilaga Sammanställning 

 
Årsvis sammanställning av samtalskontexter och attityder  
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87 ord totalt 
 
Positivt 
19 ord (Mediekonkurrens, teknik)  
 
Negativt 
47 ord (Ekonomi, teknik)  
 
Neutralt 
21 ord (Mediekonkurrens) 
 
Positivt: Utbud, 1. Mediekonkurrens, 8. Ekonomi, 1. Teknik, 8. Biblioteken 
kontra förlagen, 1. 
 
Negativt: Utbud, 4. Mediekonkurrens, 10. Ekonomi, 12. Teknik, 12. 
Biblioteken kontra förlagen, 3, Avtal, 2. Samordning, 2. Biblioteksrollen, 2. 
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2011 
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15 ord (Teknik, ekonomi, mediekonkurrens) 
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51 ord (Ekonomi, samordning, biblioteken kontra förlagen, biblioteksrollen) 
 
Neutralt 
23 ord (Biblioteksrollen) 
 
Positivt: Teknik = 4, Ekonomi = 4, Biblioteken kontra förlagen = 1, 
Samordning = 0, Mediekonkurrens = 4, Biblioteksrollen = 0, Utbud = 2, Avtal 
= 0 (15 ord) 
 
Negativt: Teknik = 2, Ekonomi = 15, Biblioteken kontra förlagen = 7, 
Samordning = 12, Mediekonkurrens = 3, Biblioteksrollen = 7, Utbud = 2, Avtal 
= 3 (51 ord) 
 
Neutralt: Teknik = 2, Ekonomi = 1, Biblioteken kontra förlagen = 1, 
Samordning = 0, Mediekonkurrens = 3, Biblioteksrollen = 8, Utbud = 4, Avtal 
= 3, För vem = 1 (23 ord) 
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108 ord totalt 
 
Positivt  
32 ord (Utbud, biblioteksrollen) 
 
Negativt 
34 ord (Ekonomi, samordning, biblioteken kontra förlagen) 
 
Neutralt 
42 ord (Biblioteken kontra förlagen, mediekonkurrens, biblioteksrollen) 
 
Positivt: Teknik = 3, Ekonomi = 2, Biblioteken kontra förlagen = 4, 
Samordning = 0, Mediekonkurrens = 4, Biblioteksrollen = 6, Utbud = 8, Avtal 
= 0, För vem = 1, Läsfrämjande = 4 (32 ord) 
 
Negativt: Teknik = 4, Ekonomi = 11, Biblioteken kontra förlagen = 6, 
Samordning = 7, Mediekonkurrens = 2, Biblioteksrollen = 1, Utbud = 2, Avtal 
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128 ord totalt 
 
Positivt  
43 ord (Teknik, ekonomi, mediekonkurrens) 
 
Negativt 
35 ord (Teknik, ekonomi, avtal) 
 
Neutralt 
50 ord (Biblioteksrollen, mediekonkurrens) 
 
Positivt: Teknik = 12, Ekonomi = 7, Biblioteken kontra förlagen = 2, 
Samordning = 0, Mediekonkurrens = 6, Biblioteksrollen = 1, Utbud = 5, Avtal 
= 3, För vem = 2, Läsfrämjande = 5, (43 ord) 
 
Negativt: Teknik = 9, Ekonomi = 7, Biblioteken kontra förlagen = 2, 
Samordning = 3, Mediekonkurrens = 2, Biblioteksrollen = 0, Utbud = 3, Avtal 
= 7, För vem = 2, Läsfrämjande = 0, (35 ord)  
 
Neutralt: Teknik = 5, Ekonomi = 5, Biblioteken kontra förlagen = 2, 
Samordning = 4, Mediekonkurrens = 9, Biblioteksrollen = 10, Utbud = 3, Avtal 
= 6, För vem = 5, Läsfrämjande = 1, (50 ord) 
 
2015 
 
63 ord totalt 
 
Positivt 
13 ord (Läsfrämjande, teknik) 
 
Negativt  
32 ord (Samordning, ekonomi, avtal) 
 
Neutralt 
18 ord (Biblioteksrollen) 
 
Positivt: Teknik = 3, Ekonomi = 1, Biblioteken kontra förlagen = 0, 
Samordning = 0, Mediekonkurrens = 1, Biblioteksrollen = 1, Utbud = 2, Avtal 
= 0, För vem = 0, Läsfrämjande = 5, (13 ord) 
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Samordning = 9, Mediekonkurrens = 3, Biblioteksrollen = 0, Utbud = 2, Avtal 
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87 ord totalt 
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Positivt 22 % 
19 ord (Mediekonkurrens, teknik)  
 
Negativt 54 % 
47 ord (Ekonomi, teknik) 
 
Neutralt 24 % 
21 ord (Mediekonkurrens) 
 
2011 
 
89 ord totalt 
 
Positivt 17 % 
15 ord (Teknik, ekonomi, mediekonkurrens)  
 
Negativt 57 % 
51 ord (Ekonomi, samordning, biblioteken kontra förlagen, biblioteksrollen)  
 
Neutralt 26 % 
23 ord (Biblioteksrollen)  
 
2012 
 
108 ord totalt 
 
Positivt 30 % 
32 ord (Utbud, biblioteksrollen) 
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34 ord (Ekonomi, samordning, biblioteken kontra förlagen) 
 
Neutralt 39 % 
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2013 
 
116 ord totalt 
 
Positivt 27 % 
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Neutralt 22 % 
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2014 
 
128 ord totalt 
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Positivt 34 % 
43 ord (Teknik, ekonomi, mediekonkurrens) 
 
Negativt 27 % 
35 ord (Teknik, ekonomi, avtal) 
 
Neutralt 39 % 
50 ord (Biblioteksrollen, mediekonkurrens) 
 
2015 
 
63 ord totalt 
 
Positivt 21 % 
13 ord (Läsfrämjande, teknik)  
 
Negativt 51 % 
32 ord (Samordning, ekonomi, avtal)  
 
Neutralt 28 % 
18 ord (Biblioteksrollen)  
 


