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Abstract: The purpose of this thesis is to explore the situation for e-
books in Swedish public libraries. The background is an 
increasing lending of e-books in public libraries, with an 
acquisition model formed when e-books were more of an 
experiment in a few libraries. The debate has escalated in the 
recent years and in this thesis I aim to investigate the 
libraries’ experience with e-books and the current price 
model. The empirical material comes from interviews with 
eight head of public libraries in the Västra Götaland region. 
As theoretical background, I have used Michael Buckland’s 
four roles of collections and price models from Lee and 
Boyle.

My results show ambivalence with the price model. There 
are worries that the cost will escalate out of control, but at 
the same time my respondents do not want to lose the 
benefits of a digital file by limiting the use of it to f e one
user at a time. At the moment my respondent are not being 
active, but are instead waiting for a better solution to come, 
perhaps from the Royal Library. Looking at the roles of 
collection regarding e-books, the effect is disputable and 
points towards centralization, mostly because of the 
individual libraries’ lack of independence and control over 
the e-books. I also suggest that we look at e-books from 
another point of view: that we could benefit from regarding 
them more as databases than books in our collections.
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1 Inledning 

När många hör ordet bibliotek tänker de på ett rum fullt med systematiskt organiserade 
böcker, vilka lånas ut och ska bevaras till framtiden. Sedan en tid är det inte alls den 
enda sanningen. Förutom bibliotekets många roller, fylls nu också biblioteket av många 
andra media än pappersböcker. 

Sedan början av 2000-talet har marknaden för elektroniska böcker (e-böcker) i Sverige 
växt stadigt. Detta har såklart även påverkat biblioteken. Forskningsbiblioteken har 
legat i framkant när det gäller utlån och tillgängliggörande av e-böcker medan det på 
folkbiblioteken har varit en mer marginell företeelse. E-böckerna har på folkbiblioteken 
inte heller blivit någon stor stötesten, då de helt enkelt varit en liten del av både budget 
och verksamhet. Nu tycks detta ha förändrats. Läsplattornas ökade användning och 
surfplattorna, med Apples ipad i spetsen, har gjort läsning av e-böcker ett möjligt 
alternativ även för den som inte vill sitta framför en datorskärm och läsa men som ändå 
uppskattar det elektroniska formatet. 

Folkbiblioteken ser nu en kraftigt ökad utlåning av e-böcker, och med det ökade 
kostnader. Kostnader man inte alltid kan förutsäga. Den modell som folkbiblioteken
använder sig av i sitt förvärv av e-böcker är utarbetad av leverantören Elib tillsammans 
med Stockholms stadsbibliotek (SSB) i början av 2000-talet då mediet var relativt nytt 
och marknaden var i sin linda. Röster höjs nu bland företrädare för folkbiblioteken att 
förändra systemet, både vad gäller den ekonomiska biten och den kontroll, eller brist på 
kontroll, som biblioteken har över tillgången på e-böcker.

Elib, som i dagsläget är den enda leverantören av e-böcker på svenska till folkbibliotek, 
tillhandahåller e-böcker direkt för försäljning till kunder och ett urval av dessa finns 
också tillgängliga för biblioteksutlån. Enligt det avtal som är tecknat mellan 
folkbiblioteken och Elib betalar biblioteken 20 kronor per e-bokslån till Elib. Detta har 
lett till kritik från folkbibliotekshåll, dels för att biblioteken inte kan styra över vilka e-
böcker som ska finnas tillgängliga för låntagarna, en del titlar tas också bort efter en tid 
om förlagen bestämmer så. Dels leder pris-per-lån-modellen till att kostnaderna riskerar 
att skjuta i höjden. Till skillnad från en inköpt pappersbok eller CD-bok som kan lånas 
ut om och om igen tills den går sönder, kostar e-boken mer ju mer den lånas. 
Pappersboken kostar mindre. 

Prismodellen har sina fördelar. En sällan utlånad e-bok kostar inget extra, man har råd 
att tillhandahålla även smala titlar. Med tanke på hur liten del av bibliotekens utlån e-
böckerna utgör så skulle en modell där man köpte in och betalade ett engångsbelopp för 
e-boken göra det svårt att inte köpa framför allt populära titlar. Problem som antagligen 
drabbade särskilt de mindre biblioteken också när ljudboken började komma. Hur 
mycket pengar är man som bibliotek beredd att satsa på ett nytt medium som inte alla 
låntagare kan eller vill ta del av?

Efter att ha följt med i debatten och samtidigt också arbetat med att hantera och 
marknadsföra e-böcker på folkbibliotek ville jag titta närmare på den här frågan.
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2 Problemformulering

Det senaste året har debatten om e-boksutlåningen på folkbiblioteken och framför allt
om prismodellen intensifierats i svensk media med inlägg från såväl 
Biblioteksföreningen, Förläggareföreningen och andra aktörer. Med bakgrund av den 
debatt som förts i media vill jag undersöka frågan om prismodeller för e-böcker
närmare. Kärnan i mitt intresse för frågan har varit det dubbelbottnade i att det blir 
dyrare och dyrare ju mer man lånar ut. Det skulle kunna bli en konflikt i 
biblioteksarbetet om bibliotekarien å ena sidan får sig ålagt att öka utlånen överlag 
samtidigt som det å andra sidan kan finnas krav och förväntningar att ligga i framkant i 
den digitala utvecklingen. Jag undrar om det strategiska arbetet med ett nytt format 
påverkas av dessa ekonomiska förutsättningar. Detta har ju också varit kärnan i den 
debatt jag tagit del av och den främsta kritiken mot dagens modell. Samtidigt vet jag 
inte hur det egentligen ser ut. Det är tio år sedan modellen utvecklades i samarbete 
mellan SSB och Elib. Tycker biblioteken kanske att den fungerar bra?

2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i prismodellen undersöka e-
böckerna på folkbiblioteken. Utifrån prismodellen vill jag veta både vilket arbete 
biblioteken lägger ner på e-böckerna och hur e-böckernas plats i folkbibliotekens 
bestånd påverkas. Detta syfte leder mig fram till tre frågeställningar:

 Hur har arbetet med e-böcker på folkbibliotek utvecklats sedan utlåningen 
började?

 Hur upplever folkbiblioteken att prismodellen för e-böcker fungerar?
 Hur tar e-böckerna plats i folkbibliotekets bestånd?

2.2 Avgränsningar

Endast folkbibliotek kommer att vara föremål för min studie. Anledningen är att 
folkbiblioteken är ensamma om att vara utlämnade till den enda modell och leverantör 
som Elib utgör. Folkbiblioteken vill till största del ha tillgång till svenska titlar och har 
därför inte tillgång till den stora marknad och konkurrens som finns exempelvis på den 
engelskspråkiga fackboksmarknaden som universitetsbiblioteken kan agera på.

Det finns flera tekniska lösningar för att distribuera elektronisk text. De e-böcker som 
finns på svenska folkbibliotek är skyddade av ett DRM-skydd (Digital Rights 
Management) för att kunna styra lånetid. Det finns också möjligheten att strömma e-
böcker, alltså att användaren måste vara uppkopplad mot Internet medan den läser. 
Exempel på detta är Google books. (Publizon 2010) Jag kommer inte att problematisera 
de tekniska perspektiven och diskutera olika sådana lösningar. 

Även ljudböcker finns i elektronisk version till utlån via biblioteken. De laddas inte ner 
till låntagaren utan lyssnas på strömmande. Jag kommer endast att fokusera på e-böcker 
i textform och inte ljudböcker. 
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3 Bakgrund

Jag kommer inte att gå igenom bibliotekshistoria i den här uppsatsen men jag kommer 
att kort beskriva hur inköp och betalning av en pappersbok ser ut för biblioteken och 
därefter följer stycken med fokus på e-boken, debatten och en liten överblick över andra 
marknader än den svenska. 

När ett bibliotek köper en pappersbok för att ha till utlån behöver de inte, som med 
DVD-filmer eller TV-spel, köpa ett särskilt exemplar som är tillåtet att låna ut eller 
hyra. Biblioteken handlar på den fria marknaden, oftast enligt avtal som är offentligt 
upphandlade inom kommunen genom kommunövergripande samarbeten. Sedan 1954 
utgår till författarna (genom Författarfonden) en statlig ersättning per utlånad bok. Både 
hemlån och användning av referensexemplar som ej finns för utlån räknas med. 
Beloppet fastställdes till en början av staten men sedan 1985 sker detta i förhandlingar 
mellan regering, Svenska författarförbundet, Svenska tecknare och Svenska fotografers 
förbund. År 2011 är beloppet fastställt till 1,33 SEK/utlånad bok, varav 60 % tillfaller 
upphovsmannen (79 öre) och resten Författarfonden. Översättare av utländska verk får 
hälften av författarpengen, 2011 alltså 39,5 öre/utlånad bok. Utländska upphovsmän 
omfattas inte av författarpengen. (Sveriges författarfond 2005) Biblioteken själva 
betalar alltså ingenting utöver inköpskostnaden för att få låna ut boken. 

Under 2011 gav regeringen ut ett direktiv för en ny litteraturutredning som ska vara 
färdig senast 1 september 2012. I uppdraget ingår bland att man ska se över tillgången 
till kvalitetslitteratur på den svenska bokmarknaden. Hur mycket Litteraturutredningen 
kommer att betyda för frågan om e-böcker på folkbibliotek återstår att se men i 
uppdraget finner man texten: 

Att litteratur i högre utsträckning kommer att distribueras
och läsas i digital form framöver är tydligt. Samtidigt är försälj-
ningssiffrorna för digitala böcker fortfarande mycket låga i
Sverige. Elektronisk tillgång till litteratur innebär fördelar vad
gäller tillgänglighet, men upphovsmännens och förlagens möj-
ligheter att få betalt för böcker riskerar också att minska. Nya
affärsmodeller som genererar intäkter på Internet och skydd mot
illegal fildelning är viktiga framtidsfrågor för branschen. (Kommittédirektiv 
2011:24 2011 s. 9)

Sedan 1/1 2011 har Kungliga biblioteket (KB) övergripande ansvar för svenska 
folkbibliotek. I sin plan för biblioteksutveckling skriver de bland annat att de ska jobba 
med ”en gemensam infrastruktur för fri information”. Bland punkterna på vad som ska 
göras finns till exempel ”arbeta med utvecklingen av affärsmodeller och 
upphovsrättsfrågor för e-boksavtal” (Kungl. biblioteket 2011a, s. 5). En av KB:s 
verksamheter är att via det så kallade BIBSAM-konsortiet teckna centrala avtal för 
vetenskapliga, elektroniska tidskrifter och databaser. Det är framför allt universitet och 
högskolor samt andra forskningsbibliotek som är anslutna. Kostnaderna fördelas mellan 
biblioteken och baseras på tidigare prenumerationer, antal heltidsanställa och –studenter 
inom aktuellt område. Det är den så kallade ”Big deal”-modellen (beskrivs närmare i 
avsnitt 3.4.1). KB skriver, i sin e-boksrapport att ”Licensverksamheten vid KB har idag 
lång erfarenhet av att samordna BIBSAM-konsortiet och av att verka som en samlad 
röst och kravställare för de deltagande biblioteken gentemot förlag och 
innehållsleverantörer” (Kungl. biblioteket och Svensk biblioteksförening 2011, s. 16).
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3.1 E-boken

I Sverige är bokmomsen 6 %. E-böcker räknas inte till böcker utan är belagda med den 
vanliga momssatsen på 25 %. Man har därmed inte hjälp av skattemyndigheten när man 
ska definiera vad som räknas som en e-bok. Ett sätt på vilket man brukar definiera e-
böcker är genom att beskriva dem som en elektronisk version av en pappersbok (och en 
sådan är ju redan definierad, bl a genom skattelagstiftningen, avsedd att läsa på dator 
eller annat läsverktyg (Kungl. biblioteket & Svenska biblioteksförening 2011, s. 5). 
Dock riskerar detta sätt att beskriva en e-bok att missa verk som produceras direkt till e-
boksformat, utan att först tryckas. I e-boksutredningen har man inte valt att definiera en 
e-bok mer än att dit räknas alla verk som framställaren eller distributören definierar som 
bok. (ibid.). Norska kulturrådet har i sin rapport bestämt sig för att beskriva e-boken 
med denna mening: ”En e-bok inneholder tekst som er behandlet som om den skulle 
trykkes i en ordinær papirbok, men som bevares digitalt og ikke trykkes på papir” 
(Olsen 2009, s.13). Jag har rört mig i en folkbiblioteksmiljö och alla jag har intervjuat 
har varit på det klara med vad jag menat med ”e-bok” sedan jag förtydligat att jag inte 
kommer att ta upp strömmande ljudböcker. 

E-bokens ursprung sätts av Projekt Gutenberg till 4 juli 1971 (Lebert 2011) då man först 
startade Gutenberg-projektet med målet att ge fri tillgång till e-böcker. Idén är att 
utnyttja tidsbegränsningen på upphovsrätten för böcker och när den gått ut erbjuda 
böckerna i gratis i elektroniskt format. I Sverige finns det motsvarande Projekt 
Runeberg (Runeberg 2011) som sedan 1992 i takt med att upphovsrätten (efter 70 år) 
släpps lägger upp mer och mer ur det nordiska litteraturarvet på sin hemsida. Projekt 
Runeberg startades på Linköpings universitet och drivs nu framför allt på ideell basis 
med hjälp av volontärer.

Förutom Projekt Runeberg och Project Gutenberg, som funnits ett tag, har Google 
Books på senare år dykt upp som en mer använd tillgängliggörare av böcker i 
elektroniskt format på webben. 

En annan databas för äldre, digitaliserad litteratur är Litteraturbanken (2006) som samlar 
vissa delar av den svenska utgivningen. Litteraturbanken startade genom ett pilotprojekt 
som drevs under 2004 och 2005. De skriver på sin webbplats att de inte har någon 
ambition att samla hela den svenska utgivningen utan riktar in sig på fem grupper: 
Särskilda utvalda författarskap, tematiska eller genremässiga grupperingar, enstaka 
betydande verk, för svenska språket och litteraturen betydelsefulla översättningar från 
andra språk, relevant modern facklitteratur. Målgruppen för deras databas är ” alla: 
forskare, lärare, studerande och litterärt allmänintresserade.” Litteraturbanken är en 
ideell förening som drivs med pengar från Kungl. Vitterhetsakademien. 

Den kommersiella marknaden för e-böcker startade i Sverige år 2000. Då bildades Elib, 
den dominerande aktören på den svenska e-boksmarknaden. Elib ägs gemensamt av 
Bonnierförlagen, Natur & Kultur, Norstedts förlagsgrupp och Piratförlaget. De senaste 
åren har e-boksförsäljningen ökat markant och en stor del av den ökningen står 
försäljningen till folkbibliotek för. Av Elib:s försäljning av e-böcker står biblioteken för 
90 %  av köpen. Nuvarande prismodell mellan Elib och folkbiblioteken utformades i 
samarbete med Stockholms stadsbibliotek i början av 2000-talet, en tid då efterfrågan på 
e-böcker var mycket liten. Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Nacka
kontaktade Elib och frågade om man kunde få börja låna ut enstaka titlar. Enligt Johan 
Greiff på Elib räknade Stockholms stadsbibliotek ut att ett fysiskt lån kostade dem 38 
kronor och Elib tyckte då att hälften av den summan var lämplig att sätta som pris för 
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ett lån. Detta står att läsa i en artikel på Svensk Bokhandel. (Pettersson 2011a) SCB
började mäta utlån av e-böcker separat år 2003, utlånen i riket var då 61283 stycken
(SCB 2010). KB, som sedan 2011 samlar in statistiken från folkbiblioteken, visar i den 
senaste mätningen, som gäller för år 2010, att utlånen av e-böcker för riket var 466 235
stycken. Tar vi på kommunnivå Göteborg som exempel ser siffrorna istället ut så här: 
4246 utlån av e-böcker 2003 och 24 144 år 2010. Räknar vi att de betalat 20 kr/lån gör 
det 84 920 kr mot 482 880 kr. (SCB 2010) (Kungl. biblioteket 2011b).

E-böckerna utgör inte någon stor del av folkbibliotekens utlåning i dagsläget. Enligt 
KB:s folkbiblioteksstatistik för 2010 gäller för riket att 4 % av utlånen är e-böcker och 
för Västra Götaland 3 %. Detta kan jämföras med alla AV-medier, som utgör 17 
respektive 18 %. (Kungl. biblioteket 2011b)

Bibliotekstjänst (Btj) hade tidigare e-bokstjänsten ”E-biblioteket”. Några av biblioteken 
i min undersökning var anslutna till denna tjänst. Den startade med ett testprojekt på 
Lunds stadsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek 2002. E-biblioteket kunde då 
erbjuda ett tiotal titlar. 2004 utökades verksamheten så att fler kunde ansluta sig. 
Informationen om E-biblioteket har jag hittat i en magisteruppsats av Lena Andersson 
och Kristina Samuelsson från 2005, när de genomförde sin undersökning fanns 164 
titlar tillgängliga men de skriver att nya tillkom hela tiden. (Andersson och Samuelsson 
2005) Btj lade på grund av olönsamhet ner E-biblioteket sista december 2008 
(Arvidsson 2009). 

3.2 Debatten

Debatten om e-böckerna på folkbiblioteken har förts i dagpress, kvällspress, på bloggar, 
twitter och inom fackpress. Jag kommer här att redogöra för några av de synpunkter 
som kommit fram från några olika aktörer inom bok- och biblioteksbranschen. I 
skrivande stund pågår debatten för fullt och jag kommer över nya debattartiklar varje 
vecka. Läsaren får ha överseende med att jag avslutat min insamling i början av februari 
2012. 

Styrelseledamoten i Svensk Biblioteksförening Ulrika Domellöf Mattson med flera
skriver 18 januari 2011 en debattartikel i Östgötacorrespondenten. De efterlyser samma 
utlåningsrätt för e-böcker som för pappersböcker och skriver att en av effekterna av 
nuvarande system är att informationsfriheten hotas när förlagen bestämmer vad 
biblioteken köper in. De tar också upp att biblioteken tvingas sätta tak för hur många 
gånger en bok kan lånas ut. En av medförfattarna till nyss nämnda artikel, Inga Lundén, 
ordförande i Svensk biblioteksförening och stadsbibliotekarie vid Stockholms 
stadsbibliotek skriver några dagar senare, den 25 januari 2011 en ny debattartikel 
tillsammans med Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd i Stockholm, denna gång i 
Svenska dagbladet. Artikeln har titeln E-böcker en ödesfråga för bibliotek. De tar upp 
liknande saker som i artikeln i Östgötacorrespondenten. De skriver också ”[p]aradoxen 
blir att ju fler som intresserar sig för e-boken, desto mer begränsas bibliotekens utbud.” 
Detta med anledning att bibliotekens budgetar riskerar att spräckas om väldigt många 
väljer att låna e-bok.

Redan hösten 2010 var det en liknande debatt på internetforum och på bloggar. Elib 
skrev då ett inlägg på sin egen blogg (Greiff 2010-11-22) där man förklarar hur man ser 
på saken. Man förklarar att prismodellen är utarbetad i samarbete med Stockholms 
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stadsbibliotek och flera förlag, samt att den bygger på en uträkning att ett fysiskt lån 
kostar 38 kronor (inkl. personal- och lokalkonstnader, bokhantering etc.). 

Debatten har under sommaren och hösten 2011 fortsatt i dagstidningarna och i annan 
massmedia. Den fick ny energi när Zlatan Ibrahimovics självbiografi kom ut i oktober 
2011. Att den också fanns som e-bok poängterades på många ställen och i Expressen 
gick en ekonomireporter ut och ifrågasatte det faktum att en helt ny bok skulle erbjudas 
gratis som e-bok via biblioteken (Sjöshult 2011). Från bibliotekshåll var det istället en 
ökad oro över kostnader som åter yppades. Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk 
biblioteksförening skrev 21 november en debattartikel på SVT Debatts webbplats där 
han menar att biblioteken lider stor ekonomisk skada av den modell för e-böcker som är 
i bruk idag och efterlyser nationella riktlinjer. I Sydsvenska dagbladet publicerades 10 
december en artikel, med utgångspunkt i just Ibrahimovics självbiografi, som handlar 
om e-boksutlånen på svenska bibliotek och de oförutsägbara kostnader systemet sägs 
medföra. E-boksansvarig på Malmö stadsbibliotek intervjuas och berättar att de 
fördubblat sina utlån under 2011 jämfört med tidigare år och att kostnaden visserligen är 
en liten del av bibliotekets budget, men den är oförutsägbar. Han efterlyser en nationell 
lösning. Förläggareföreningen å sin sida uttalar i artikeln genom sin vd Kristina 
Ahlinder och säger sig vilja se en modell där man ”härma[r] den fysiska boken” och 
betalar för licenser som berättigar till ett visst antal lån under en bestämd tid. 
(Fagerström 2011)

I en debattartikel i Svenska dagbladet 14 januari 2012, undertecknad av 
Författarförbundets ordförande Mats Söderlund och förbundsdirektör Louise Hedberg 
säger man sig precis som Förläggareföreningen vilja ha ett liknande system som för 
pappersböcker. Att pappersboken bara kan lånas ut en gång i taget, menar man är en 
”tidsenlig, transparent och välfungerande modell”. Man menar också att det innebär en 
välbehövlig begränsning mot den kommersiella marknaden. ”En bok – ett lån” är deras 
paroll. (Söderlund och Hedberg 2012) I biblioteksbladets första nummer från 2012 
skriver Åsa Ekström om ”Författarförbundets utspel” och om kritiken som kommit efter 
Söderlund och Hedbergs artikel. Kritiken från bibliotekshåll, och även bland en del 
medlemmar i Författarförbundet tas upp. Hon har också ställt frågor till Mats Söderlund 
där han bland annat säger att trettio procent av författarnas inkomster skulle försvinna 
om marknaden för e-böcker blev ”trettio procent, som i USA”. Det är med utgångspunkt 
av bildandet av ett litteraturens motsvarighet till STIM som man kommit fram till att 
den här lösningen passar. Han menar också att Svensk biblioteksförening har lobbat hårt 
från sitt håll utan att tänka på upphovsmännen och med tanke på den pågående 
Litteraturutredningen är de nödda till att säga sin mening. (Ekström 2012, s. 9)

3.3 E-böcker i Västra Götalandsregionen

De flesta av Västra Götalands 49 kommuner tillhandahåller e-böcker via leverantören 
Elib till sina kommunmedborgare. Genom att titta på bibliotekens hemsidor och skicka 
en e-postfråga till dem på vars sidor jag inte kunde hitta några e-böcker har jag 
konstaterat att 4 kommuner inte tillhandahåller e-böcker. Det är kommunerna 
Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors och Munkedal. Dessa kommuner är alla relativt små, 
mellan 4600 och 12000 invånare. Jag skickade en fråga per e-post till dessa fyra 
kommuner för att bekräfta att de inte tillhandahåller e-böcker. Tre av dem svarade och 
bekräftade, det fjärde svarade inte alls. Ett av biblioteken lade till att de tycker att priset 
per utlån är för högt och att de inte räknar med några ökade anslag. Ett annat svarade att 
man tidigare har erbjudit e-böcker men att man slutat. Detta på grund av att det var 
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mycket tekniska problem och att det blev alltför kostbart. Dessutom, tillägger man att 
intresset från låntagarna inte har varit högt. 

Vill man kunna låna ut e-böcker finns två sätt att betala. Endera tecknar den enskilda 
kommunen ett eget avtal med Elib, som kan vara baserat endast på antal lån eller så kan 
man betala en klumpsumma för ett större antal e-böcker. Om man överskrider detta 
antal e-böcker får man då betala styckpris därefter. Priset per e-bok är i båda fallen 20 
kronor. Istället för att teckna ett eget avtal med Elib kan kommunen välja att ingå i 
Västra Götalandsregionens gemensamma avtal. Då är priset 20 kronor per lån och 
låntagaren lånar e-boken via en för alla biblioteken gemensam portal på Elibs hemsida.

För en låntagare vid ett svenskt folkbibliotek som erbjuder e-böcker går det till så här 
om man vill läsa en bok digitalt: Man skaffar ett Adobe-id via det amerikanska företaget 
Adobes hemsida. När man registrerar sig för ett Adobe-id måste man också godkänna 
det avtal som Adobe presenterar. Där står bland annat att användaren ska vara över 13 
år (Adobe 2010). Man laddar sedan ner ett program som finns gratis och som kan 
administrera de lånade e-böckerna och Adobes DRM-skydd. För nedladdning till dator 
och läsplatta är det Adobe Digital Editions, Bluefire Reader för iphone eller ipad eller 
om e-boken ska laddas ner till en Android-produkt, Aldiko Book reader. Sedan letar 
man upp den e-bok man vill låna, antingen via bibliotekets OPAC, om de har inkluderat 
e-böckerna i katalogen, eller direkt på elibs hemsida1. När man valt bok och skrivit in 
lånekortsnumret som man fått på det aktuella biblioteket och klickat ”låna boken” 
laddas den ner till ens dator, surfplatta eller telefon men går endast att komma åt genom 
någon av ovan nämnda programvaror. Första gången man gör det måste man ange sitt 
Adobe-id. Efter 28 dagar går filen inte att öppna längre (men raderas inte). 

Det bör tilläggas att Västra Götaland inte är unikt. Eftersom Elib är den enda 
leverantören av e-böcker på svenska har alla län och bibliotek tillgång till likadana 
avtal. 

3.4 Utblick mot andra bibliotek

Hur andra gör kan belysa det egna fältet. Det finns andra erfarenheter från e-
boksutlåning än den som är i fokus för min uppsats och som kan vara intressant att ta 
del av. I detta avsnitt går jag kort igenom vilken situation högskolebiblioteken verkar i 
och även en internationell genomgång med fakta från den anglosaxiska världen och från 
våra skandinaviska språksläktingar. 

3.4.1 Högskolebibliotek

Högskolebiblioteken har en längre och mer utbredd historia med e-böcker och annan e-
media än folkbiblioteken. De verkar också på en större marknad, då mycket av deras 
bestånd består av engelskspråkig litteratur. Högskole- och forskningsbiblioteken har 
också fler leverantörer att förhålla sig till, det finns många fler aktörer på e-
boksmarknaden när det gäller akademisk, utländsk litteratur. Det finns framför allt tre 
olika sorters modeller som högskolebiblioteken köper in e-media på: Inköp på titelnivå, 
Inköp av e-bokspaket (sk. Big deals) och användarstyrd utlåning (även kallat Patron-
Driven Acquisition, PDA). Vid inköp på titelnivå väljer biblioteket ut enstaka titlar från 

                                               
1 http://www.elib.se/library/default.asp?lib=31
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leverantören som man betalar för och från fri tillgång till. Det går också att 
prenumerera, d v s betala en årlig avgift för de böcker man vill ha till dess att man inte 
vill ha dem längre, då slutar man betala. E-bokspaket, big deals är en modell som är 
vanlig också för tidskrifter. Biblioteken kan här inte välja exakt vilka e-böcker de vill ha 
utan köper paket som leverantören har satt ihop. Titlarna kan komma från olika förlag.
Är man intresserad av en del av paketet får man välja att köpa hela, eller helt avstå.
Användarstyrt förvärv, PDA, är en modell som även används på de anglosaxiska 
folkbiblioteken (se avsnitt 3.4.3). Poängen med modellen är att biblioteken bara ska 
betala för de böcker som används. Vad man räknar som användning varierar, hos en del 
leverantörer får biblioteket börja betala när boken lästs i 5 minuter, hos en annan betalar 
biblioteket först vid andra nedladdningen av en titel. Gemensamt är att man har ett stort 
urval att utgå ifrån och resultatet är att låntagarna får styra en stor del av beståndet. 
(Hallquist 2010) Till högskolebibliotekens hjälp i de här frågorna finns BIBSAM, KB:s 
verksamhet för samordning av elektroniska licenser, tidskrifter och databaser, vilket jag 
tar upp tidigare i det här kapitlet, där jag beskriver KB:s roll för biblioteken.

3.4.2 De skandinaviska länderna

Jämfört med den stora marknad som finns för engelskspråkig litteratur, är marknaden 
för svenskspråkig litteratur begränsad, något som såklart också påverkar situationen för 
bokutgivning och konkurrensen på bokmarknaden. För att hitta bibliotek i liknande 
situationer som de svenska kan vi vända oss till våra skandinaviska grannländer, något 
mindre språk men i samma storleksklass.

3.4.2.1 Danmark

2007 skapades i Danmark e-boksportalen ebog.dk av några förlag och Danmarks 
motsvarighet till svenska Bibliotekstjänst, Dansk bibliotekscenter. I början av 2010 
köpte de två stora förlagen Gyldendal och Lindhardt og Ringhof företaget Publizon A/S 
genom vilket man vill bygga en snabb och effektiv e-boksdistribution och i samband 
med detta lades ebog.dk ner. (Pettersson 2011b) Den danska e-boksmarknaden är 
centrerad kring biblioteken, den privata marknaden är marginell. 

I skrivande stund finns det två parallella system för utlån av e-böcker. Sedan Gyldendal 
och Lindhardt &Ringhof tog över Publizon i början av 2010 lades som sagt ebog.dk ner 
och ebogsbibliotek.dk börjades användas. Samtidigt har ebib.dk funnits vid sidan av och 
utnyttjats av 29 folkbibliotek. Publizon har nu köpt DBC A/S som ägde ebib.dk och 
planerar en sammanslagen distribution. Reglerna för de två tjänsterna ser lite olika ut 
och ska således förändras en del för att nå enhet vid sammanslagningen. Båda använder 
sig av en per lån-modell som i Sverige. Båda tjänsterna använder sig av en avgift per lån 
men prissättningen ser i dagsläget olika ut. Hos Ebib.dk betalar biblioteken 10% av 
försäljningspriset för e-boken medan det hos Ebogsbiblioteket finns 3 priskategorier 
baserat på hur många sidor boken innehåller. Priserna sträcker sig mellan 8 och 19 
DKK/utlån. (Publizon 2010) 

3.4.2.1 Norge

E-bokens ställning är i Norge något svagare än i de andra nordiska länderna. E-böcker i 
någon större omfattning på bibliotek har precis börjat komma igång. Morten Harry 
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Olsen skriver i sin uppdatering till norska kulturrådets utredning från 2009 att 
biblioteksfrågan är en nyckelfråga i e-boksproblematiken. Författarna och förlagen är 
oroliga för att ökad tillgänglighet via bibliotek och risk för laglig eller olaglig 
piratkopiering kommer att minska försäljningen och därmed vinsten. (Olsen 2011, s. 25)

Precis som i Sverige och övriga EU (undantaget Frankrike), är e-boken i Norge 
betraktad som ”tjänst” och belagd med 25 % moms. Pappersboken dock, är helt 
momsfri i Norge och denna skillnad ser man i rapporten som en starkt bidragande orsak 
till att e-boken inte fått något uppsving i Norge. (Olsen 2011, s. 13)

I Norge finns en motsvarighet till svenska distributionsstödet som hanteras av Statens 
kulturråd. I Norge kallas det ”Inkjøpsordningerna”. 2009 skrev Morten Harry Olsen en 
rapport där han går igenom vad som skulle krävas för att e-böcker skulle kunna få en 
plats i Inkjøpsordningerna. E-böcker ingår inte i dessa i dagsläget och i rapporten 
uttycks tron på att det bland annat kan bero på skillnaden i moms mellan pappersböcker 
och e-böcker. Tanken är att momsen pressar upp priset på e-böcker och därmed leder till 
ökad risk för fildelning. (Olsen 2009, s. 24)

3.4.3 Anglosaxiska länder

Den engelskspråkiga marknaden är betydligt större än den svenska, norska eller danska. 
I USA finns det flera olika leverantörer av e-böcker för folkbiblioteken. Det är främst 
två stora leverantörer av e-böcker som presenteras i de rapporter om e-böcker på 
folkbibliotek jag har läst. Den ena är Overdrive och den andra är Netlibrary. I Heather 
L. Tiffanys (2011) studie av mindre folkbibliotek (med upptagningsområden som 
sträckte sig mellan 1000 och 50 000 personer) är det endast Overdrive som används av 
dessa bibliotek på samma sätt som de e-böcker Elib erbjuder, det vill säga att man 
laddar ner dem. Netlibrarys böcker läses online. I en rapport från IFLA, författad av 
Barbara A. Genco (2009), där de undersökt främst större bibliotek än de i Tiffanys 
studie, kan vi läsa att biblioteken till en början använde sig av Netlibrary men till stor 
del nu övergått till den större leverantören Overdrive. Overdrive erbjuder en liknande 
service som den Elib erbjuder i Sverige, man kan låna via sitt lånekort på det bibliotek 
som är anslutet och de använder DRM-skydd på sina e-böcker så att de kan flyttas 
mellan låntagarens dator och andra läsenheter såsom läsplatta eller mobiltelefon. 
Däremot köper biblioteken in ett visst antal licenser med Overdrive och är alla 
”exemplar” av den e-boken utlånade måste låntagaren ställa sig i kö. I Kungliga 
bibliotekets e-boksutredning skriver man att en variant av Overdrives modell är att man 
ger en möjlighet att låna ut e-boken till flera användare samtidigt men att man sätter en 
gräns för hur många nedladdningar som kan göras under ett år. När man nått upp till den 
gränsen kan inte e-boken laddas ner förrän ett nytt år har startat. (Kungl. biblioteket och 
Svensk biblioteksförening 2011, s. 14) 

En undersökning som gjorts bland bibliotek med ett stort upptagningsområde visar att 
en stor majoritet av biblioteken använder sig av både en utlåningsmodell där en e-bok 
endast kan lånas ut till en person åt gången och en där flera låntagare kan komma åt 
samma e-bok. Under 3 % föredrog en modell av det slag att bara en kan låna åt gången. 
(Genco 2009) Lånetiden skiljer sig åt kraftigt mellan olika typer av e-böcker.

E-boksutredningen tar också upp Storbritanniens e-boksmarknad och skriver att det är 
det land som efter USA kommit längst i e-boksutvecklingen. Enligt utredningen var det 
i april 2011 25 % av landets kommuner som tillhandahöll e-böcker till sina låntagare 
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och den vanligaste modellen är att biblioteket betalar för en licens som tillåter 
obegränsat antal lån men endast ett samtidigt lån åt gången. Även där förs diskussioner 
kring andra modeller och förvärv enligt ”Big deals” och användarstyrt förvärv 
diskuteras. Debatten som pågår i Sverige har sin motsvarighet även i Storbritannien. I 
en artikel på Svensk bokhandel i mars 2011 skriver Jan-Erik Pettersson om att den 
brittiska förläggareföreningen gått ut och uppmanat sina medlemsförlag att endast tillåta 
utlåning av e-böcker för låntagare som fysiskt befinner sig inne på biblioteket. 
(Pettersson 2011c)

3.5 Digitala bibliotek

Andrew K. Pace skriver i The Ultimate Digital Library (2003) om hur biblioteken ska 
agera i relation till distributörerna och försäljarna av det digitala materialet och vilka 
krav biblioteken kan ställa på dem (s. 20). Han har själv varit utbildad bibliotekarie med 
arbete inom den privata sektorn, något som väckte uppmärksamhet bland hans kollegor 
och lärare inom akademien. Han använder sig av sina dubbla erfarenheter när han går 
igenom förhållandena mellan biblioteken och de privata distributörerna av digitalt 
material och digitala tjänster. Pace tar bland annat upp att äganderätten till digitalt 
material ser helt annorlunda ut än för fysiska böcker. Man ska inte se e-böcker som en 
del av beståndet utan mer som information man letar upp. Ju fler externa källor man 
använder sig av, ju mer har leverantörerna använt sig av egna modeller och 
visningsmoduler, istället för att integrera i katalogen. Kontrollen över materialet hamnar 
då mer och mer i händerna på leverantörerna (s. 11). Han beskriver hur biblioteken 
alltid har varit beroende av privata aktörer när det gäller informationsteknologin som 
man har använt sig av på biblioteken, må det ha varit katalogtjänster eller söktjänster, t 
ex databaser (Pace 2003, s. 5). Han säger också att bibliotek gillar att köpa produkter 
(eller tjänster) man vet att andra bibliotek har varit med att utveckla (s. 16)

Sedan de digitala tjänsterna kommit in på biblioteken, då tillgängliggjorda via privata 
aktörer, har biblioteken fått ta beslut baserade på vad som finns tillgängligt, snarare än 
materialets kvalitet eller uppskattad livslängd (Pace 2003, s. 9). En annan aspekt av att 
släppa in externa leverantörer av digitala tjänster som Pace tar upp är sekretessen. ”No 
library would consider sending a list of names and vital statistics to the publisher of a 
printed book” skriver han, men när det gäller digitala tjänster kan biblioteket tjäna som 
portvakt. (Pace 2003, s. 58)

I nästa avsnitt, teoriavsnittet kommer jag att närmare gå igenom Lee och Boyle (2004), 
vilkas betalningsmodeller för digitalt material jag använder mig av i min analys.

När det gäller digitalt material ur kommersiell synvinkel är det värt att uppmärksamma 
boken Long Tail från 2006 av Chris Anderson som var banbrytande när det gällde att 
förklara hur marknaden fungerade och betedde sig i de digitala tider som skiljde sig från 
tiden innan med stor fokus på ”hittar”. I korthet går bokens grundteori ut på att med ett i 
princip obegränsat lagringsutrymme, vilket är fallet med digitala filer, fördelas köpen 
jämnare med en långsamt fallande kurva. (Anderson 2009)
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4 Tidigare forskning

2005 skrev Lena Andersson och Kristina Samuelsson en magisteruppsats vid Högskolan 
i Borås E-böcker : ett nytt sätt att läsa. De har gjort en liknande studie som jag gör men 
med ett lite annan fokus. De har dels gjort en kvantitativ studie över tid och dels tagit 
del av en användarstudie som Elib har publicerat. Dessutom har de gjort en 
argumentationsanalys över e-boksdebatten där de tittat på argument för och emot e-bok. 
Frågan om för eller emot e-bok är inte så synlig i dagens debatt även om kostnaden för 
biblioteken kan röra upp en del synpunkter kring vad som ska prioriteras. Fler saker 
som kommer fram i argumentationsanalysen är dock intressanta. De för- och nackdelar 
som tas upp är i flera fall fortfarande gällande för e-böckerna, medan några har blivit 
inaktuella eller förbättrats.

Samma år, 2005, skrev Jessica Andreasson vid samma högskola en kandidatuppsats om 
e-böcker som gick ut på att beskriva och förklara hur e-böcker på bibliotek fungerar. 
Hon har bland annat genomfört intervjuer vid två bibliotek i en region som är knutna till 
Elib för utlån av e-böcker. Hon kommer fram till att e-boksutlåningen vid den 
tidpunkten är i sin linda och inte kan ses som något annat än ett komplement till de 
pappersböckerna. Biblioteken gör inte heller så mycket för att marknadsföra e-
böckerna. Andreasson tror dock att det kommer att ske förändringar snart i och med 
förbättrad skärmläsning och liknande. (Andreasson 2005)

Erik Gustafsson och Anders Karlsson från Lunds universitet skrev 2010 i ämnet 
Strategic managment en magisteruppsats som handlar om e-böcker som affärsmodell, 
skriven utifrån ett förlagsperspektiv. Den är intressant att ta upp för dess frågeställning 
står på den andra sida från biblioteken sett; Hur ska ett traditionellt svenskt bokförlag 
agera för att skapa lönsamhet i en marknad som bygger på digitaliserade böcker? 
Uppsatsen är inte specifikt inriktad på bibliotek, men är ändå av intresse att ta upp i min 
uppsats. Till exempel jämförs e-böckernas situation med den digitala musikens och risk 
för nedladdning etc. Då presenteras bibliotekens utlåning (och stora andel i marknaden) 
som en del i en problematik (Gustafsson & Karlsson 2010, s. 13). I uppsatsen intervjuas 
flera aktörer inom förlagsbranschen. När det kommer till kapitlet om bibliotek säger en 
respondent att det är tveksamt om man ens borde släppa e-böcker till biblioteken, då 
dess andel av marknaden är alltför stor för att leda till en hållbar situation för alla 
aktörer inom branschen. Någon annan respondent menar att biblioteken inte kommer att 
fortsätta dominera som kunder, då priset blir för högt pga kostnaden per lån. Ännu en 
företrädare för bokbranschen har tankar på hur en annan modell skulle kunna se ut; man 
skulle kunna sätta en gräns för hur länge en låntagare kan ha boken, t ex två veckor och 
därefter måste den köpas. (Gustafsson & Karlsson 2010 s. 63) Företrädarna för 
branschen diskuterar på flera ställen i uppsatsen skillnaden mellan strömmande böcker 
och sådana man laddar ner. En företrädare menar att denna problematik liknar den om 
ägande som gäller för biblioteksfrågan. Några hoppas på att kunderna kanske helst 
skulle vilja äga sina böcker och då hellre köpa dem. Men, säger de, statistiken över 
biblioteksutlåningen pekar inte åt det hållet.

Lisa Taylor, skrev 2011 ett paper om e-böcker på folkbibliotek, skrivet om USA, där 
hon tar upp beståndsfrågor såsom hur man ska behandla böckerna katalogmässigt och 
hur prismodellerna ser ut. Kring katalogen säger hon att det är vanligt att inte integrera 
e-böckerna i katalogen men att många menar att det borde göras om e-böckerna ska nå 
ut och hittas av låntagarna. På biblioteksmarknaden för e-böcker i USA finns det en 
mängd olika leverantörer och prismodeller och dessa måste biblioteken sovra bland, 
skriver hon. Ibland försöker man pressa priserna genom att gå ihop i konsortium med 
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flera bibliotek. Slutligen talar hon om den nya konflikt som uppstår mellan de olika 
intressena bibliotek och förlag har. Förlagens lägger stor vikt vid upphovsrättsfrågan 
men biblioteken måste värna sina låntagare och sina samlingar, skriver Taylor. Rätten 
till fjärrlån, bevaranderätt, rätt att ta enskilda kopior får inte inskränkas, menar hon. 
(Taylor 2011)

2011 publicerade Gustaf Hallquist sin kandidatuppsats vid Högskolan i Borås med titeln
E-böcker på högskolebibliotek. Han frågar vilka olika utbudsmodeller svenska 
högskolebibliotek tillämpar när de köper in e-böcker och hur bibliotekarierna resonerar 
kring utbudsmodellernas påverkan på urvalsarbete och beståndsutveckling.
Högskolebiblioteken använder sig av främst tre olika modeller, detta skriver jag om i 
ansnitt 3.4.1. Bibliotekarierna upplever e-boksmarknaden som snårig och Hallquist 
skriver att bibliotekariernas urvalsarbete till stor del handlar om att undersöka vilka 
restriktioner och villkor olika erbjudanden innehåller (2011, s. 33). E-böckerna köps till 
största delen in genom paketlösningar och inte genom att de köper enskilda titlar. 
Bibliotekarierna i Hallquists undersökning uttrycker tveksamhet till hur e-böckerna ska 
förhålla sig till den tryckta samlingen. Hallquist menar därför att man bör se e-böckerna 
som ett komplement till pappersböckerna. Bibliotekarierna i undersökningen anser att e-
böckernas potential inte är nådd och att det delvis beror på brist på standardisering hos 
leverantörerna, alla har olika gränssnitt, begränsningar och funktioner. Författaren 
menar att gemensamma lösningar och användarvänlighet är viktigt. (Hallquist 2011, s. 
34) I sin analys skriver Hallquist att bibliotekarierna är medvetna om att de kan påverka 
marknaden genom sina förvärv. Hans informanter tar som exempel att de ogillar eller 
avstår helt från att köpa in e-böcker som endast kan läsas av en låntagare åt gången och 
Hallquist tror att denna modell på grund av detta kommer att försvinna ur utbudet i 
framtiden. (ibid. S.27)

Rebecca Schroeder och Tom Wright från Brigham Young University i Utah, USA har 
med utgångspunkt från sitt bibliotek undersökt hur man kan effektivisera 
prismodellerna ur bibliotekens synvinkel (2010). Med utgångspunkt från förvärven av 
pappersböcker, som man enligt författarna köper in ”just-in-case”, enligt kvalitetskrav 
och de planer man har för samlingen, tar de upp några olika modeller för förvärv av e-
böcker. När det gäller pappersböcker har den andel av böckerna som lånats ut i 
biblioteket de undersökt sjunkit från 32 % 2000 till 20 % 2009. Författarna menar att 
det utifrån inte minst ekonomiska motiv är viktigt att överväga de olika modellerna som 
finns för e-böcker (Schroeder och Wright, 2010 s. 217). De skriver att biblioteket lånat 
ut e-böcker i några år och har börjat se mönster i utlåningen. E-böckerna är uppskattade 
i samlingen och lånas ut mycket men av 50 000 titlar var det endast 20 % som lånades. 
Författarna menar att detta tyder på att ”take-it-all”-modeller inte alltid kommer med 
fördelar för biblioteken. De tar istället upp Patron-driven aquisitions (PDA) som ett mer 
effektivt system där låntagarna kan välja ur ett större antal e-böcker men det som 
biblioteken köper baseras på vilka titlar som laddas ner eller tittas i (ibid. S. 220).

Oliver Braet från Vrije Universiteit i Bryssel presenterade 2011 en studie där man 
undersökt möjligheterna för en gemensam nationell plattform för e-boksdistribution
inom det flamländska språkområdet, Flemish E-Publishing Platform (FEPP). 
Tillsammans med offentliga och kommersiella aktörer har man i grupper arbetat fram 
en struktur som ska kunna ta hänsyn till både kommersiella och allmänna intressen. En 
av anledningarna till att man velat arbeta med ett större grepp kring e-boksfrågan har 
varit det man ser som hot från den engelskspråkiga världen med företag som Google, 
Apple och Amazon. Man menar att den flamländska litteraturen måste bevakas (Braet, 
2011 s. 113). I en artikel ursprungligen presenterad på QQML-konferensen i Athen i 
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maj 2011 och senare publicerad i Library Managment visar han upp en intrikat modell 
för hur olika aktörer kopplas samman med bland annat olika e-bokssamlingar. En av 
aktörerna är folkbiblioteken, som enligt modellen kommer att få del av den samling som 
är avsedd för utlån. Det är meningen att förlagen ska kunna stoppa max 5 procent av e-
böckerna för utlån, det kan gälla mycket nya e-böcker eller om författaren blivit 
tillfälligt aktuell genom nytryck, dödsfall eller liknande. Braet skriver att denna regel 
kom till för att förlagen skulle känna sig trygga med att distribuera titlar via FEPP. 
(2011, s. 118) Vidare skriver Braet att en sådan här plattform kan garantera att 
biblioteken (och även bokhandlarna) som kunder till e-boksleverantörerna, kan komma 
åt de samlingar de har rätt till och det ger en finansiell trygghet som borgar för stabilitet 
(s. 119). FEPP ska vara statligt finansierat men för de lokala biblioteken gäller att 
kommunerna finansierar den lokala verksamheten (ibid. S. 118).

Medan jag arbetat med denna uppsats har Kungliga bibliotekets avdelning för nationell 
samverkan tillsammans med Svensk biblioteksförening tillsatt och kommit ut med en e-
boksutredning. Utredningen tillsattes våren 2011 och syftet har varit att skaffa sig ett 
underlag för framtida ställningstaganden i frågan och kartlägga förutsättningarna för e-
boken i Sverige idag. De hänvisar också till den pågående litteraturutredningen. Man 
har dels utformat en enkät som man skickat ut till Sveriges samtliga bibliotek och även 
lagt ut på sin blogg, där man uppmanat bibliotek att fylla i den. Man har även gjort en 
utforskning av situationen i våra nordiska grannländer samt England och USA. 
Resultatet av utredningen presenterades i början av oktober 2011. (Bibliotekssamverkan 
2011) Då utredningen bland annat består av sammanställningar av läget på e-
boksmarknaden har jag delvis använt mig av deras genomgång tidigare i detta kapitel i 
avsnitt 3.4 Utblick mot andra bibliotek. I e-boksutredningen efterlyser man ”boomen” 
för e-böcker och undrar när eller om den kommer. Precis som i min uppsats tar man 
avstamp i den debatt som har förts och, som de skriver, intensifierats under våren 2011. 
I kort går man igenom några olika betalningsmodeller och man beskriver också de olika 
aktörerna på den svenska e-boksmarknaden.  I diskussionen kring problem och 
lösningar skriver man bl a att den tryckta boken är så pass populär och fungerar så bra 
att ingen är särskilt intresserad av att driva marknaden framåt. Utgångspunkten i 
utredningen är tydlig, man vill se en ökning för e-boken. Det man framför allt trycker på 
är en bra struktur för e-boksmarknaden, där biblioteken också spelar en viktig roll. 
(Kungl. biblioteket och Svensk biblioteksförening 2011)
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5 Teori 

I det här kapitlet kommer jag att presentera de teorier på vilka jag bygger min analys. I 
bakgrundskapitlet 3 har jag beskrivit e-bokens plats i biblioteksvärlden och även tagit 
upp den modell som finns för författarersättning vid utlån av pappersböcker. Jag har 
fortsatt sammanfattat den debatt som förts i Sverige den senaste tiden om hur 
prismodellen för e-böcker på folkbibliotek skulle kunna se ut. När det gäller digitala 
bibliotek tar jag upp Andrew Pace (2003) som skrivit om hur biblioteken ska förhålla 
sig till leverantörerna på en digital marknad. I kapitel 4 Tidigare forskning tar jag bland 
annat upp en kandidatuppsats från Lunds universitet (Gustafsson & Karlsson, 2010) där 
man undersökt e-bokssituationen ur ett förlagsperspektiv. Även forskning från USA tas 
upp, t ex Lisa Taylor (2011) som skriver om hur man ska hantera e-böckerna 
katalogmässigt. Slutligen presenterar jag Kungliga biblioteket och Svensk 
biblioteksförenings E-boksutredning (2011) som velat sammanställa läget på e-
boksmarknaden i Sverige, bland annat genom att identifiera de olika aktörerna. 

Teoriavsnittet är uppdelat i två delar. Först presenterar jag fem modeller som Lee & 
Boyle beskriver i sin bok Building an electronic resource collection : a practical guide
(2004). Det är, som titeln antyder, mer av en handbok men de tar också upp flera olika 
sorters prismodeller för elektroniskt material. Det är en tydlig uppställning av olika 
varianter, varför jag har valt att ha med dem här i uppsatsens teoridel.

I den andra delen 5.2 går jag igenom Michael Bucklands teorier om fyra roller för 
beståndet, som han har presenterat i två artiklar från 1989 och 1995. Han tar i sina 
exempel upp digitalt material men det är inte fokus för modellen, utan den bygger delvis 
på vad man kan kalla traditionell beståndsplanering. Med hjälp av Bucklands teorier om 
beståndets roller vill jag belysa e-bokens plats i bibliotekets hela bestånd.

5.1 Modeller för digitalt material

Första modellen de Lee och Boyle (2004) upp är den där man betalar ett fast pris. 
Endera en engångskostnad eller ett abonnemang som betalas per år men priset är inte 
beräknad på hur ofta eller mycket det används eller på hur stor organisationen som 
köper materialet är. Fördelar sägs vara att det är lätt och smidigt att genomföra, att man 
inte får några överraskningar under budgetåret och att man får obegränsad tillgång till 
materialet. (Lee & Boyle 2004, s. 97f)

Andra modellen som de tar upp är att man betalar efter storleken på organisationen. Det 
kan endera vara indelat i stegvisa nivåer, så att en organisation mindre än X betalar visst 
mycket och är man större än X betalar man mer, eller uppbyggt så att man betalar ett 
pris gånger sin storlek. Vad man räknar varierar beroende på vad som säljs men det kan 
vara antalet anställda, antal studenter (om den köpande organisationen t ex är ett 
universitetsbibliotek) eller antalet datorer man kan nå den elektroniska resursen på. Den 
här modellen hänvisas ofta till som FTE – Full Time Equivalent. En fördel är att priset 
blir mer rättvist när en mindre organisation också behöver betala mindre. Nackdelarna 
säger man dels vara att det är svårt att bedöma storleken på organisationen så här och 
svårt att bestämma vad som ska mätas, dels att storleken inte behöver spegla 
användningen. Inget säger att en liten organisation inte använder materialet mer än en 
stor. (Lee & Boyle 2004, s. 99f)
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En tredje modell är att man betalar efter ett definierat och begränsat antal användare. 
Man utgår från ett uppskattat antal användare som kan få samtidig tillgång till 
materialet. Till en databas kan man t ex tänka sig att man köper 100 st användarnamn 
och lösenord. Fördelen är att kostnaden är fast och att man skyddar och definierar 
tillbörliga användare. Nackdelarna sägs vara att det är oflexibelt när man knyter 
licenserna till en specifik individ och att administrativa kostnader tillkommer då man 
måste identifiera användare, hantera tillgången till resursen osv. Modellen kan också 
ställa till problem för fjärranvändare, menar man. (Lee & Boyle 2004, s. 100)

Fjärde modellen påminner om den tredje men här är licenserna fria och inte knytna till 
en specifik användare. Organisationen köper alltså ett bestämt antal licenser som avgör 
hur många som kan nå resursen samtidigt. Om man betalar för fem licenser och fem 
personer läser t ex e-boken blir den sjätte som försöker öppna/låna nekad tillgång till 
dess att någon av de andra loggar ut. Till fördelarna hör att det är relativt flexibelt då 
man kan utöka med fler licenser om trycket är större än man tänkt. Man kan också 
skräddarsy antalet licenser efter just den egna organisationens behov. Att det är en fast 
kostnad hör också till fördelarna, det är lite variation, om man nu inte bestämmer sig för 
att köpa till licenser. Nackdelarna är att det är svårt att från början uppskatta hur många 
licenser man kommer att behöva. Att användare blir nekade tillgång kan leda till 
besvikelser och i förlängningen bad will för organisationen. Om resursen finns lokalt 
krävs det extra arbete med IT-support för att se till att systemet fungerar. Dessutom, 
säger man, kan det vara svårt att göra plats i budget för de extra licenser som kan 
komma att behövas i framtiden. (Lee & Boyle 2004, s. 101)

Den femte modellen som Lee och Boyle tar upp är den som kallas ”Pay-per-view” och 
som innebär att man betalar i efterhand för antalet gånger som en resurs används. Vad 
som räknas som användning kan variera. I en databas kan det definieras som antalet 
sökningar men det kan också vara antalet inloggningar som räknas, eller så dras 
kostnaden först när man vill skriva ut eller ladda ner någon del av den elektroniska 
resursen. Fördelen är att priset är direkt kopplat till användande, så man betalar inte för 
något man inte använder. En resurs som bara används ett fåtal gånger kommer inte att 
kosta mycket per år. Man menar också att det är lättare att knyta kostnader till olika 
enheter inom organisationen och att det därför känns mer rättvist att den som verkligen 
använder resursen får stå för kostnaden. Den stora nackdelen, menar författarna, är 
osäkerheten kring den slutgiltiga kostnaden. Det går inte att veta innan hur mycket 
resursen kommer att bli använd. Man säger också att det öppnar för missbruk, en person 
kan, medvetet eller oavsiktligt, generera mycket höga kostnader för organisationen. Om 
man tänker sig att man ska fördela kostnaderna inom organisationen ger det ändå ett 
merarbete för att besluta kring detta. Lee och Boyle säger slutligen om denna modell att 
många organisationer har en modell där man betalar för användande upp till en viss nivå 
och när man nått upp till den så erbjuds man att ladda ner texten enligt en pay-per-view-
modell. (2004, s. 102)

En annan aspekt som Lee och Boyle (2004, s. 107) tar upp är frågan om anonymitet och 
säkerhet. De menar att det borde stå i licensavtalen att leverantören garanterar säkerhet, 
och i slutändan anonymitet för slutanvändaren. Användarens sökresultat etc. måste 
hållas konfidentiellt. 
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5.2 Beståndets fyra roller 

Michael Buckland, professor emeritus vid UC Berkeley school of Information skriver i 
sin artikel The roles of collections and the scope of collection development från 1989 
om hur man ska se på beståndet och vilka roller man kan se att beståndet spelar. Han 
talar alltså inte om själva materialet i sig, eller specifika mediepolicier eller hur man 
bedömer och utvärderar en specifik samling (1989, s. 214). Han presenterar tre roller, 
som han i en fortsättning på temat i en ny artikel 1995 utökar med ytterligare en roll. 
Det som Buckland driver genom sina artiklar om beståndets roller är att en ökad mängd 
elektroniska resurser på biblioteket påverkar beståndet och synen på det. Den senare 
artikeln (Buckland, 1995 s. 155) inleder han så här: 

What would collection developers do if and when the emerging environment 
of networked electronic resources were to lead to the absence or reduced 
significance of local collections?

Ett argument som Buckland tar upp, varför man ska göra en noggrann analys av bestånd 
och beståndsutveckling är att det är ekonomiskt motiverat. Han skriver att insamlandet 
av material som man räknar med och hoppas ska användas spelar en stor roll för 
bibliotekets budget. Inte bara den rena inköpskostnaden räknas med utan det krävs 
också kostnader för arbetet med att välja ut, förvärva, katalogisera och annat som 
behövs göras med det material som kommer att ingå i bibliotekets bestånd. Dessutom, 
skriver Buckland, tar beståndsarbetet upp stor fysisk yta. Inte bara den plats som det 
insamlade materialet tar upp utan även den plats som krävs för att personalen ska kunna 
genomföra sitt arbete med att förvärva och förbereda materialet. Därför är det viktigt att 
man är noggrann i sin analys av beståndet. (Buckland 1989, s. 213)

En sak som Buckland poängterar i sina artiklar är övergången från främst lokala
samlingar och vad det innebär för anskaffandet och allt den övriga beståndsarbetet, till 
de elektroniska samlingar som kan vara allt annat än lokalt förankrat. Med lokal
samling menar Buckland alltså ett bestånd som finns på plats i ett bibliotek och är 
lokaliserbart för den som kommer dit. En poäng med en sådan samling är att den är 
synlig och uppenbar för besökaren. Han definierar den också som att inte vara där 
besökaren är, utan just i biblioteket, som ju kan ligga en bit bort. På det sättet är den inte 
”truly local”, som han skriver. Han säger att användning av böcker är avhängigt av ett 
nära avstånd, vilket filialbibliotek och dylikas popularitet visar. Urvalet är naturligtvis 
viktigt för ett bibliotek. Kanske det allra viktigaste, viktigare än katalogisering och 
klassificering, skriver han och citerar Lionel McColvin från 1925. För pappersböcker 
och annat fysiskt material gäller att det som finns på biblioteket är utvalt och därför 
ansett viktigt. Det som inte finns lokalt på biblioteket har medvetet valts bort som 
mindre viktigt och kommer inte att finnas tillgängligt på samma sätt för låntagaren. Det 
material som är utvalt att finnas tillgängligt för låntagarna dominerar, som McColvin 
sagt, kvaliteten på den service biblioteket kan ge. Kort sagt skriver Buckland att det som 
finns som lokalt material är tillgängligt (även om det naturligtvis kan vara utlånat, 
reserverat o s v) och det man inte har lokalt är relativt otillgängligt. Med detta sätt att se 
på bibliotekets bestånd kan man dela upp det i två; det som tillgängliggörs genom att 
finnas lokalt på biblioteket och det som är mer svårtillgängligt genom att inte vara 
infogat i den lokala samlingen. (Buckland 1995, s. 156)

Som jag skriver i första stycket i det här avsnittet inleder Buckland den senare artikeln 
med frågan om vad man som beståndsutvecklare ska göra när material som är 
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tillgängligt via fjärråtkomst vinner mark gentemot det på biblioteket lokala beståndet. 
Den frågan går som en röd tråd genom hela artikeln. Svaret, säger han, ligger i att 
närmare undersöka syftet med vad beståndsutvecklarna sysslar med. (Buckland 1995, s. 
157)

Redan i sin första artikel från 1989 skriver Buckland att elektronisk media (han syftar 
här främst på databaser) skiljer sig signifikant från papper och mikrofilm på så sätt att 
det är tillgängligt på avstånd. Denna typ av material är tillgängligt från varhelst 
låntagaren befinner sig (förutsatt de tekniska förutsättningarna). (Buckland 1989, s. 222)
I artikeln från 1995 skriver han vidare om detta och att uppdelningen i två, som jag 
skrev om i tidigare, inte blir lika klar och uppenbar när digitalt material som man kan nå 
via fjärråtkomst blir tillgängligt. Buckland skriver att man på ett sätt kan säga att alla 
samlingar från vilket ställe som helst kan bli tillgängliga från det lokala biblioteket. Han 
fortsätter med att säga att den lokala katalogen, som ju är en guide till vad som finns 
lokalt på det aktuella biblioteket förlorar sin särställning och ersätts av samkataloger 
och guider över tillgängliga nätresurser till exempel (Buckland 1995, s. 156).

Icke-digitalt material som finns lokalt på biblioteket är t ex böcker och mikrofilm. 
Digitalt material såsom t ex CD-ROM finns ofta lokalt på biblioteken men har 
potentialen att kunna nås via fjärraccess istället. Buckland ser framför sig en minskande 
andel lokalt material på biblioteken. Den återkommande och stora frågan som han 
återkommer till är: Hur ska man som beståndsutvecklare göra när det lokala beståndet 
krymper till förmån för digitalt material som förvaras på nätverk? (1995 s. 157) Redan i 
artikeln från 1989 skriver han om detta, han skiljer då på lokalt material och icke-
lokaliserat material, det vill säga t ex databaser som nås från avstånd. På den tiden som
artikeln skrevs var nästan allt material på biblioteken ”lokaliserad” media. Men 
Buckland skriver att en god biblioteksservice bygger på att man kan hantera både 
lokaliserat material och sådant man har fjärråtkomst till (Buckland 1989, s. 214). 

I artikeln från 1989 (s. 217) presenterar Buckland de tre rollerna den bevarande 
(archival) rollen, den spridande (dispensing) rollen och den beskrivande 
(bibliographical) rollen. Jag använder samma svenska översättning av Bucklands termer 
som Johan Elfving och Sandra Engman Fingal gör i sin magisteruppsats från 
Bibliotekshögskolan där de undersökt beståndsarbetet på ett sjukhusbibliotek och 
använt Bucklands teorier (2008, s.14). 

Den bevarande rollen ser vi mest hos bibliotek som huserar handskriftssamlingar, 
lokalsamlingar eller specialbibliotek men till viss del har den också relevans för mer 
allmänna bibliotek, skriver han. Det handlar i slutändan om att bevara utvalt material 
som är relevant för de målsättningar som finns för biblioteket. Även populärt och en 
gång vida spritt material kommer att gå förlorat om det inte finns och bevaras i 
tillgängliga samlingar. (Buckland 1989, s. 217)

Buckland menar att framför allt den spridande rollen är viktig för biblioteken. Han 
skriver, fortfarande i artikeln från 1989, att bibliotekets huvudsakliga roll trots allt inte 
är arkivmässig, utan att fysiskt tillgängliggöra det material som medborgarna behöver 
(1989, s. 217). 

Om den beskrivande rollen skriver Buckland att beståndet också spelar rollen som 
beskrivande på så sätt att den är arrangerad på ett sätt som gör att man t ex kan hitta 
böcker inom ett visst ämne på sin plats. I många fall föredrar användarna att gå till en 
hylla för att hitta det de letar efter, framför att söka i en katalog eller bibliografi. Därför 
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menar han att man kan säga att beståndet i sig också fyller en beskrivande roll som är 
analog med katalogens och skiljer sig från den spridande rollen som handlar i första 
hand om tillgängliggörande. (Buckland 1989, s. 218)

I artikeln från 1995 utvecklar Buckland resonemangen om beståndsarbete och skriver 
att han vill undersöka konsekvenserna för beståndsutvecklare om den fysiska samlingen 
skulle ersättas av elektroniskt material med fjärraccess. Där skriver han också att det 
troligtvis är den spridande och den rådgivande rollen som framför allt kommer att 
förändras i och med det teknologiska skiftet. I denna artikel lägger han också till den 
symboliska (symbolic) rollen. Man kan hävda, säger han, att förvärv av fylliga 
samlingar, och i synnerhet svårtillgängligt och prestigeladdat material kan ge status till 
biblioteket. (Buckland 1995, s. 156) I den senare artikeln gör han också ett tillägg till 
benämnandet av den beskrivande rollen. Han kallar den ”Advisory (or bibliographic)” 
och skriver att materialet i sig signalerar till låntagaren vad som finns tillgänligt, så som 
en bibliografi eller katalog gör. (Buckland 1995. s. 155) Det kan översättas med ”Den 
rådgivande rollen” och kommer att använda mig av den termen i fortsättningen. 

De roller för beståndet som Buckland alltså identifierat genom sina båda artiklar (1989, 
1995) är alltså som följer: 

 Den bevarande rollen
 Den spridande rollen
 Den rådgivande rollen 
 Den symboliska rollen

Ju större och ju mer komplex ett biblioteks bestånd är, desto mer skiljer sig dessa roller 
åt och desto mindre följer de varandra, skriver Buckland i artikeln från 1989 (s. 218). Så 
fort det finns flera bibliotek som erbjuder samma böcker, betyder till exempel den 
bevarande rollen mindre för det enskilda biblioteket. Förhållandet mellan titlar och 
kopior på ett eller flera bibliotek påverkar betydelsen av den bevarande rollen. I ett 
extremfall, skriver han, kan ett bibliotek hänvisa sina låntagare till fjärrlån och andra 
biblioteks samlingar och på så sätt erbjuda fullständig biblioteksservice men utan att 
bevara något endaste ting. Ett litet bibliotek, som håller material om lokalhistoria kan 
dock spela stor roll i bevarandeproblematiken, så att de sitter på den sista eller enda 
kopian av någon ovanlig bok. (s. 218)

Jag kan tänka mig att alla dessa roller skulle vara intressanta att lägga på arbetet med e-
böcker på folkbibliotek idag, då framför allt den första och de två sista rollerna påverkas 
av de begränsningar som sätts i och med den prismodell som används. Även roll 
nummer två påverkas ju t ex av att ett digitalt medium kan få en helt annan spridning än 
fysiska media.
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6 Metod

För att svara på frågorna under min problemformulering har jag intervjuat ansvariga på 
folkbibliotek. Då det är personen med budgetansvar som i avgör hur det strategiska 
arbetet ska se ut och hur mycket tid och arbetskraft som ska läggas på e-böcker bör jag 
intervjua dem. 

Mitt urval av informanter är ur Västra Götalandsregionen. Innan jag bestämde mig för 
det funderade jag kring olika sorters urval. Ett alternativ, som jag sedan inte valde, hade 
varit att bara titta på kommuner av liknande storlek och karaktär. Då jag anat att bland 
annat storleken på kommunen kan påverka hur ett bibliotek ställer sig till frågan om e-
böcker ville jag dock få en blandning. Om alla kommuner skulle likna varandra skulle 
jag missa en del svar som kan härledas till olika förutsättningar. En studie där man 
jämför kommuner av liknande art hade dock också varit intressant men passar inte för 
mina frågeställningar och mitt fokus. Anledningen till att jag valt Västra 
Götalandsregionen som urvalsområde är först och främst att det är här jag själv bor och 
arbetar. Det jag kommer fram till kan ha en mer lokal relevans för mig personligen än 
om jag valt en mer avlägsen region. Dessutom finns aspekten av bekvämlighet. Jag har, 
om jag har velat, kunna ta mig till informanterna på ett relativt lätt sätt. Till slut gjorde 
jag, i alla fall utom ett, intervjuerna per telefon men närheten har ändå spelat roll. 
Regionen har många kommuner av varierande karaktär, något som gör att svaren kan
visa på hur olika man kan arbeta beroende på förutsättningar. 

I regionen jag har valt finns kommuner av olika storlek och olika karaktär. Jag har 
utgått från Statens kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindelning från 2011 
för att bedöma kommunens typ. (Ekholm 2010) Det finns en storstad, en 
glesbygdskommun och däremellan cirka 20 % vardera av kommun i tätbefolkad region, 
varuproducerande kommun, pendlingskommun och förort till storstad. Av alla 
kommungrupper är det endast kommuner i glesbefolkad region som inte finns 
representerad. När jag valt ut mina informanter har jag sett till att de fått en geografisk 
spridning, olika storlek och att de kommer från olika sorters kommuner, enligt SKL:s 
kommungruppsindelning. I min undersökning har jag valt att inte ha med regionens 
storstad, Göteborg. Dels är den kommunen så pass mycket större än alla andra i 
undersökningen med en ekonomi som inte riktigt går att jämföra med de andra och även 
ett låntagarunderlag som dels kommer från den egna kommunen men också mycket från 
kringliggande orter. Min undersökning kommer inte att ha en generaliserade ansats men 
för att behålla en balans väljer jag att avstå från att ha med storstaden. 

Bland de andra kommunerna som jag på bibliotekens respektive hemsidor kunde se 
tillhandahåller e-böcker valde jag ut 13 stycken som jag kontaktade. Jag fick svar från 8
stycken, vilka jag sedan genomförde intervjuer med. För de kommuner som jag hade 
valt ut gjorde jag en inledande informationssökning som jag sedan kom att utgå från när 
jag genomförde mina intervjuer. Statistisk över utlån hämtade jag från Statistiska 
centralbyråns databaser och om kommunerna presenterade e-böckerna på sina hemsidor 
tittade jag på respektive hemsidor.

Av alla kommuner i Västra Götaland var det fyra stycken vars hemsidor jag tittade på 
men inte kunde se att de erbjöd e-böcker till utlån. För att försäkra mig om att det 
stämde skrev jag till bibliotekens e-postadress och frågade om de lånade ut e-böcker. 
Tre av biblioteken bekräftade att de inte lånade ut e-böcker, det fjärde biblioteket
svarade inte alls. 
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I min undersökning har jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer. De jag 
intervjuat att är bibliotekschefer. För att få svar på mina frågeställningar passar 
kvalitativa intervjuer bra. Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2002) om 
skillnaden mellan kvalitativa och strukturerade intervjuer. I kvalitativa intervjuer är 
intresset riktat mot vad den intervjuade tycker, säger han bland annat, och är inte 
menade att spegla forskarens intressen. Det är också, fortsätter han, önskvärt att man 
låter intervjupersonen låta sina uppfattningar om vad som är relevant och viktigt styra 
intervjun en hel del. (Bryman 2002, s. 300) Då får man de svar man vill ha men inte 
hade kunnat planera för. Vissa frågor i min intervjuguide kan ses som mer strukturerade 
än andra. Även vissa följdfrågor ger utrymme för mer fria svar. Detta för att det finns 
viss bakgrundsinformation som jag behöver för att får svar på hela min frågeställning. 
För att fråga vidare om arbetsmetoder och synpunkter på prismodellen, frågar jag också 
om en del basfakta. 

Efter min första intervju, som tog längre tid än jag hade planerat lade jag till tre frågor i 
intervjuguiden. Det var saker som kom upp under intervjun och som jag kände var 
viktiga frågor att ställa även till kommande informanter för att inte missa den 
informationen. Min första intervju gjorde jag på informantens arbetsplats och det 
fungerade bra. När jag sedan började få fler svar från framtida informanter såg jag att 
det skulle bli praktiskt och tidsmässigt mycket svårt att resa till alla. Efter att ha bedömt 
att frågorna inte krävde visuella svar där jag kunde se informanternas ansiktsuttryck 
etcetera valde jag att helt och hållet gå över till telefonintervjuer. Jag bedömde också att 
det skulle vara lättare att få informanter att gå med på en intervju om jag föreslog ett 
telefonmöte. Den första intervjun som jag genomförde på plats spelades in med hjälp av 
en diktafonfunktion i min telefon som heter Röstinspelaren. Jag förde också stödvisa 
anteckningar i anknytning till intervjuguiden som jag hade framför mig på papper. När 
det gäller telefonintervjuerna hade jag via e-post bokat in en tid som passade både mig 
och informanten och vi hade kommit överens om att jag skulle ringa upp på det 
telefonnumret de angett. Telefonintervjuerna genomfördes hemma hos mig utan någon 
annan närvarande. Jag inledde med att fråga informanten om det gick bra att samtalet 
spelades in. Ingen nekade. Telefonintervjuerna spelades in genom att jag förde samtalet 
genom högtalarfunktionen på telefonen och spelade in genom en mikrofon till min 
dator. Även fast samtalen spelades in så antecknade jag ganska flitigt i anslutning till 
intervjuguiden. Direkt efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de. Varje 
ord transkriberades, jag hoppade inte över något eftersom jag inte direkt ville bedöma 
vad som var relevant och inte. Jag hade då riskerat att missa något som jag senare skulle 
kunna upptäcka var viktigt. Efter att jag hade genomfört intervju nummer 6 upptäckte 
jag dessvärre att inspelningen blivit så dålig och förstörd av brus att man inte kunde 
höra någonting. Eftersom jag hade rikligt med anteckningar och intervjun färskt i 
minnet då det inte gått många minuter sedan den var avslutad kunde jag ändå skriva ner 
en sammanställning med hjälp av anteckningarna och intervjuguiden. 
Sammanställningen är skickad till och godkänd av informanten. Tyvärr blev även 
intervju 7 delvis förstörd av brus men man kunde höra en del så jag transkriberade 
genast det som gick att höra samt använde mig av de anteckningar jag precis hade gjort. 
Jag har uppfattat det som att den information jag behövt har kommit fram, trots de 
tekniska problem jag stötte på. Resten av intervjuerna hördes bra på inspelningarna och 
jag kunde transkribera dem utan problem. 

Alla informanter intervjuades med hjälp av min intervjuguide (Bilaga 1) men vid behov 
ställdes följdfrågor eller önskemål om förtydligande. Efter intervjuerna fick jag i vissa 
fall kompletterande information via e-post, det gällde i något fall frågan hur de betalade 



23

för sitt e-boksabonnemang och i några fall där den jag intervjuade inte hade jobbat på 
biblioteket sedan starten gällde det frågor om hur arbetet såg ut från början. En av 
intervjuerna (Bibliotek 5) fick avbrytas innan jag hade ställt alla frågor, då informanten 
oplanerat hamnat i tidsbrist. Svaren på de första frågorna var intressanta, så jag har valt 
att använda mig även av den intervjun.

Efter att intervjuerna transkriberats sammanställde jag alla svar i ett gemensamt 
dokument där jag med hjälp av intervjuguiden sorterade in svaren under varje fråga. Jag 
plockade ut kärnan i svaren jag fått och skrev sammanfattande textstycken för varje 
informant. Om svaren på en viss fråga i intervjuguiden hade framkommit efter en annan 
fråga, flyttade jag det sammanfattade svaret till den fråga som jag tyckte besvarats. 
Varje informants svar skrevs i en egen färg och jag kunde med hjälp av den här 
metoden få en bra överblick över mitt material samtidigt som jag läste igenom det noga 
när jag tog fram essensen. 

Jag analyserar materialet med hjälp av teorierna om de roller för beståndet som 
Buckland identifierat och som jag beskriver i avsnitt 5.2. Lee och Boyle som beskriver 
fem olika prismodeller tar jag hjälp utav för att diskutera prismodellen. Vid sidan av en 
teoribaserad analys finns teorienheter på induktiv grund, något som kommer fram i 
diskussionskapitlet.

6.1 Presentation av biblioteken i min undersökning

Bibliotek 1 – En större stad med mer än 50 000 invånare. De har haft utlån av e-böcker 
via Elib sedan 2004. Avtal via regionen, betalar per lån utan begränsning per kvartal.

Bibliotek 2 – Varuproducerande kommun med mindre än 10 000 invånare. Har lånat ut 
e-böcker via Elib sedan 2004. Eget avtal med Elib, betalar endast per lån (men 
ingångskostnad på 36 000).

Bibliotek 3 – Kommun i tätbefolkad region med mer än 30 000 invånare. Har lånat ut e-
böcker via Elib sedan 2003. Har ett eget avtal med Elib och fastställt en gräns per 
kvartal. När den uppnåtts har de ibland ökat på antalet, ibland inte. (Mejl 2012-01-03)

Bibliotek 4 – Pendlingskommun mer än 30 000 invånare. Har lånat ut e-böcker via Elib 
sedan 2010 och innan det via Btj sedan början av 2000-talet. Avtal via regionen, betalar 
endast per lån. 

Bibliotek 5 – Större stad med mer än 50 000 invånare. Har lånat ut e-böcker sedan 
2003. Eget av tal via Elib. Betalar för ett visst antal lån i en pott. 

Bibliotek 6 – Varuproducerande kommun med mer än 10 000 invånare. Har lånat ut e-
böcker sedan 2003 (Första utlånen rapporterade till SCB från 2006). Avtal via regionen, 
betalar endast per lån. 

Bibliotek 7 – Kommun i tätbefolkad region med mer än 10 000 invånare. Har lånat ut e-
böcker via Elib sedan 2003. Ett eget avtal med Elib och en gräns per kvartal. Hittills har 
utlånen var så få att gränsen inte uppnåtts men det börjar närma sig och då kommer de 
eventuellt att höja den. (Mejl 2012-01-02)

Bibliotek 8 – Större stad med mer än 50 000 invånare. Utlån av e-böcker sedan 2003 
(Första utlånen rapporterade till SCB från 2005). Eget avtal med Elib och betalar per 
nedladdning upp till ett visst tak. Efter det kan de öka gränsen vilket gjort två gånger 
under 2011. 
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7 Resultatgenomgång

Här kommer jag att gå igenom svaren i mina intervjuer. Jag har gjort 8 intervjuer med 
bibliotekschefer på bibliotek runtom i Västra Götaland. Frågorna är ställda enligt 
intervjuguiden som finns som Bilaga 1 i uppsatsen. Svaren som jag fick presenteras 
tematiskt utifrån mina forskningsfrågor. 

7.1 Arbetet med e-böckerna

Alla bibliotek i min undersökning började med utlån av e-böcker ungefär samtidigt, 
2003 eller 2004. Två av biblioteken använde sig av Btj:s dåvarande tjänst E-biblioteket, 
en av dem köpte parallellt från Elib och den andra började med Elib för inte så länge 
sedan. De övriga sex har haft avtal endast med Elib sedan början. För alla verkar det ha 
varit ett erbjudande som kom på initiativ från Regionbiblioteket och som man då valde 
att anta. Ingen av biblioteken i min undersökning hade fått förfrågningar från låntagarna 
innan de började med e-boksutlåningen. Bibliotek 1, som ligger i en större stad, var ett 
av dem som hoppade på en kampanj som Regionbiblioteket hade där man lånade en 
handdator man kunde läsa på, tillsammans med affischmaterial för e-böcker. 
Kampanjen ledde inte till någon rusning efter e-böcker då, säger min informant. 
Bibliotek 3 ligger i en kommun med mer än 30 000 invånare och uppger att man var 
överens i personalen om att prova utlån av e-böcker för att se om intresse fanns. ”Det 
gjorde det verkligen […] redan 2003 hade vi [över 200 lån] och nu har vi haft [över 
tusen] redan i år.” De flesta bibliotek har stadigt ökat sin utlåning sedan starten men de 
säger också att det skett en större ökning de senaste ett och ett halvt åren. 

Den första tiden, i cirka sex år, stod utvecklingen nästan still och inget av biblioteken 
uppger heller att de jobbat särskilt mycket med e-böckerna då. När sedan alla har märkt 
en uppgång i antalet lån är det olika hur det har påverkat arbetet med e-böckerna. Några 
säger att e-böcker inte renderar något egentligt arbete så därför har inget påverkats av 
att utlånen ökat. Ingen säger för övrigt att de lägger ner mycket tid på arbetet med e-
böcker, många betonar enkelheten, mycket är automatiserat och det löper på. Bland dem
som svarat att arbetet med e-böcker har förändrats sätter de framför allt yttre faktorer 
som orsaker till ökningen av utlåningen. Ny teknik i form av läsplattor och mer 
avancerade mobiltelefoner som gör att man inte behöver sitta framför datorn och läsa 
utan t o m kan ladda ner när man sitter på bussen t ex. Att folk blivit vana att ladda ner 
saker nämns av Bibliotek 6. Det ses inte som något udda och krångligt längre. Min 
informant tror också att försäljningen av e-böcker kommer att öka och då också utlånen. 

Att biblioteken själva inte påverkat utvecklingen särskilt mycket är de som svarat 
överens om. Uppsvinget i utlåningen som skedde när tekniken med läsplattor och 
smarta mobiltelefoner började dyka upp hade inget med något biblioteken gjort att göra. 
”Det enda vi har gjort är att tagit beslutet att vi ska ha dem.” som informanten på 
Bibliotek 1 säger. Bibliotek 8, som är en (förorts-) kommun med mer än 50 000 
invånare har många utlån som ökar hela tiden. De har fått höja taket för sina utlån flera 
gånger och har också länkar till många gratistjänster men säger att just länkar från 
webbplatsen är det enda arbete som görs med e-böckerna. Det sköter sig själv, säger 
informanten.

Få av biblioteken menar att de arbetar aktivt med e-böckerna. Istället betonar de flesta 
att det tar väldigt lite tid i anspråk och att man måste räkna in detta när man diskuterar 
vad lånen egentligen kostar. Av biblioteken i min undersökning är det två av biblioteken 
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som inte har katalogposter i sin egen katalog för e-böckerna, utan endast erbjuder 
sökning efter e-böckerna på Elib:s webbplats. De andra sex har alltså importerat eller 
gjort katalogposter i sitt biblioteksdatasystem, så att e-böckerna då dyker upp vid 
sökning, både för låntagaren i OPAC/motsvarande och för bibliotekarien i 
referenssituationen. Ett av biblioteken (Bibliotek 6) utan e-böckerna i katalogen svarar 
att de är dåliga på att hänvisa till e-boken och faktiskt ibland glömmer bort att de har 
den möjligheten. De som har böckerna i katalogen säger att de ska rekommendera e-
boken till en låntagare som efterfrågar en bok med lång kö på. Däremot hänvisar man 
inte i lika hög grad till e-boken vid fjärrlåneförfrågningar. De flesta har ingen rutin för 
detta och någon (bibliotek 8) säger att det inte riktigt går att jämföra eftersom det beror 
på vad låntagaren vill ha. Bibliotek 2 säger att de frågar låntagaren om de kan tänka sig 
att läsa på e-bok men annars köper eller fjärrlånar man. Bara Bibliotek 7 säger att man 
hänvisar till e-boken i första hand och att man då också framhäver detta alternativ med 
argumentet att lånetiden blir maximerad jämfört med ett fjärrlån.

När det gäller marknadsföring av e-böckerna är det få som säger att de gör mycket på 
den fronten. Alla har någon slags information om att de lånar ut e-böcker på hemsidan. I 
tre fall har de ingen egen information utan om man klickar på Rubriken ”E-böcker” 
kommer man direkt in till Elibs katalog för de e-böcker som finns till utlån. Detta gäller 
Bibliotek 4, 6 och 7. På de övrigas hemsidor finns information om e-böcker, om hur 
man lånar och då också en länk till Elibs utbud för bibliotek. Bibliotek 5 har av på 
grund av praktiska omständigheter legat nere med mycket av sitt vanliga arbete under 
den senaste tiden men säger att man har planer på att kunna lyfta fram e-media snart. En 
dator avsedd för e-medier ska finnas så att man kan visa låntagarna när de är på 
biblioteket hur man gör, så att de sedan kan och vågar använda det hemma. ”[…] det är 
så sällan man göra så på biblioteken. Det är ju lite konstigt egentligen, annars är vi ju 
vana att alltid visa allting.” På samma bibliotek berättar informanten att man har haft 
med sig läsplattor när barnbibliotekarier har haft bokprat för föräldrar. Att man gör det 
är ett led i samma som man alltid gjort, menar informanten. Arbetet är att förmedla 
barnlitteratur och då tar man till det som finns. ”Det blir ett sätt att förmedla samma sak 
som vi alltid har förmedlat, fast på ett nytt sätt.” 

Ett av biblioteken (Bibliotek 7) svarar att de inte gör så mycket marknadsföring av e-
böckerna i sig men de lånar ut läsplattor. Informanten tror att den ökning av utlånen 
som skett på biblioteket beror både på att läsplattor i allmänhet har blivit vanligare och 
på att biblioteket faktiskt lånar ut dem. E-böckerna lånas ut mer ju mer man lånar ut 
läsplattorna så informanten menar att man kan se det som en slags marknadsföring. 

Topplistor med mest utlånade böcker som man skyltar med på några ställen i biblioteket 
och broschyrer från Elib till utdelning dyker också upp som svar på vad man gör i 
marknadsföringssyfte. Både bibliotek 3 och 7 nämner att det faktum att böckerna finns 
sökbara i katalogen är en slags marknadsföring i sig. 

7.2 Prismodellen

Ingen av mina informanter säger att det fanns några tveksamheter till att börja med utlån 
av e-böcker. Det var självklart att prova på, menar de flesta. Flera uttrycker också redan 
i början, när jag ber dem berätta fritt om e-böcker, att det är en väldigt positiv sak för 
biblioteken att erbjuda. Att hänga med i den digitala världen är viktigt enligt någon 
medan en annan betonar att det skapar goodwill att vara positiva till och erbjuda nya 
media. Bibliotek 4 är ett av dem som säger att man ville hänga med i utvecklingen och 
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att det inte förekom några diskussioner bland personalen inför starten. Flera nämner e-
boken som ett viktigt komplement till utbudet av pappersböcker och betonar särskilt 
värdet att ha kurslitteratur på e-böcker. På dessa böcker är trycket extra hårt och det är 
ofta kö. Bibliotek 2 säger till exempel att det är ett viktigt medium som kommer att öka 
och informanten tror också att i och med att läsplattor och annat liknande ökar så 
kommer också ”nöjesläsningen” av e-böcker att öka. En av mina informanter (Bibliotek 
5) berättar att frågan om att börja med utlån av e-böcker på biblioteken diskuterades på 
chefsmötena, man diskuterade huruvida man trodde att det var något för 
folkbiblioteken. 

Förutom ekonomin finns inga nackdelar, säger informanten och fortsätter med att man 
måste resonera så om det är värt priset det kostar att ge kommunmedborgarna läsning. 
Dock, menar informanten på bibliotek 5, är det ju ett problem överhuvudtaget detta med 
att man ska ha så många varianter av varje titel: pappersbok, ljudbok, e-bok, mp3, 
DAISY och storstil. Även informanterna från bibliotek 1 och 7 tar upp detta med att 
behöva ha fler och fler olika format utan att få någon kompensation i budget. Tidigare 
har bibliotek 1 haft som mål att låna ut visst många e-böcker men det målet är borttaget 
av politikerna. Nu säger man sig att ha som mål att erbjuda alla format, vilket man ser 
som ett problem då budgeten inte blir större trots att man måste ha alla de formaten jag 
nyss nämnde. 

Svaren på frågan hur man tycker att prismodellen fungerar är ganska lika. Det är ett 
bibliotek (Bibliotek 2) där man tydligt säger att man hellre hade haft en modell som 
liknade den för pappersböcker, där man köper de ”exemplar” man vill ha och då endast 
kan låna ut till en person åt gången. Detta för att få kontroll över det ekonomiska som 
med denna modell är osäkert och det är svårt att veta var man kommer att landa.
Informanten säger att det visserligen är en fördel att flera kan låna samtidigt men är 
orolig för kostnaderna kan komma att bli höga. Det biblioteket ligger i en liten kommun 
med mindre än 10 000 invånare, där utlåningen av e-böcker tog fart cirka 2009.

Bibliotek 6, som ligger i en liknande kommun men med några fler än 10 000 invånare 
utrycker åsikten på andra änden av skalan jämfört med Bibliotek 2. Där uttrycks i stort 
sett bara positiva åsikter om modellen. Visst har man hört om andra bibliotek som slår i 
taket men för egen del har man så pass lite utlån ändå att det går bra. Detta trots en 
ganska stor ökning de senaste åren. Man är också nöjd med att inte behöva binda upp 
till ett visst antal lån utan att bara betala för det man lånar ut. 

De andra biblioteken ger uttryck för dubbla känslor inför prismodellen. Det är dyrt och 
det är problematiskt, säger de. Samtidigt säger de, är det bra att man utnyttjar den 
digitala teknikens möjligheter och kan låna ut till många samtidigt. Förutom Bibliotek 2 
är det ingen som säger sig vilja ha en likadan inköpsmodell som för pappersböcker.
Skulle man ha en modell där man köpte en e-bok som man kan låna ut en åt gången 
skulle man förlora de fördelar som den digitala upplagan har, säger t ex informanten på 
bibliotek 1 och nämner Overdrives modell från USA som ett dåligt exempel. Samma 
informant säger också att man måste stå för de val man gjort. Om man har valt att köpa 
in en viss pappersbok kan man inte låta någon vänta i flera år för att få låna utan man 
måste köpa fler exemplar, trots att boken kanske inte är så bra. 

Flera uttrycker oro för ekonomin och att utgifterna riskerar att dra iväg men många 
betonar att modellen i sig inte är problemet utan det är priset som är för högt. Till 
exempel bibliotek 8 tar upp att det är svårt att planera och styra. Informanten ser att en 
utveckling där skoleleverna i högre grad har egna datorer också kan göra att 
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nedladdningarna ökar mycket. ”Grunden för bibliotekets system är att ju fler som läser 
samma bok ju billigare blir boken och det blir billigare både för användaren och för 
samhället. Men den här modellen är ju per lån och det går ju tvärs emot det.” (Bibliotek 
8)

Både bibliotek 6 och 7 menar att man måste räkna med den arbetsbesparande effekten 
som e-böckerna har. Bibliotek 7, som ju redan uttryckt sig positivt över modellen, säger 
att det finns många fördelar som är värda mycket. Att slippa inköp, gallring och övrig 
hantering samt att sitta med exemplar som inte blir utlånade. Informanten på bibliotek 6 
räknar ut att man till priset av tjugo kronor/ utlån kan låna ut en bok 10 gånger innan 
den ungefär kommer upp i kostnaden för en pappersbok men om man lägger till att man 
inte har något arbete med e-boken så kanske man kommer upp i tjugo lån. Samtidigt, 
lägger informanten till, har de haft så pass lite utlån ändå. Bibliotek 5 svarar att det ur 
bibliotekets synpunkt tycks vara en modell som är väldigt förmånlig för leverantören 
[Elib]. Informanten säger att det för det dels är dyrt och dels har man en gräns för hur 
mycket man får låna. När man nått gränsen är den än dyrare. 

Efter att ha frågat informanterna om deras arbete med marknadsföring av e-böcker 
ställde jag också frågan om de tror att prismodellen påverkar arbetet med att 
tillgängliggöra och marknadsföra e-böckerna. Hälften svarade ja och hälften svarade 
nej. Av dem som svarade nekande på att prismodellen påverkar arbetet svarade tre nej 
med hänvisning till att de inte lånade ut så mycket än utan var i ”uppbyggnadsfasen” 
(Bibliotek 4). Det fjärde biblioteket (Bibliotek 6) svarade att de fortfarande var i ett läge 
där de vill öka utlånen. ”För oss är servicen som vi kan erbjuda våra låntagare värd mer 
än kostnaden”. 

Fyra bibliotek svarar som sagt att prismodellen påverkar. Bibliotek 3 svarar att ”Ja, det 
är dyrt” och att de varit på Elib om att sänka priset. Bibliotek 2 och 5 tar upp 
begränsningen av lån när de svarar på frågan. Bibliotek 2 har sänkt sin gräns från 10 till 
5 lån per låntagare och vecka för att kunna vara mer försiktig. Bibliotek 5 säger att 
modellen gör att man måste tänka ut regler för att folk inte ska ha för mycket lån. ”Så 
ja, det påverkar negativt på ett sätt som vi inte är vana att jobba, att jobba begränsande. 
’Låna gärna men bara tre’ liksom.” Bibliotek 8 svarar också att prismodellen påverkar 
arbetet med marknadsföring och tillgängliggörande. Med eftertryck. Informanten har 
redan tidigare svarat på frågan om de gör något mer i avseende att öka utlånen att ”Nej, 
det skulle vara ganska dumt av oss att göra det. Vi har hamnat i ett läge där vi inte kan 
göra så mycket reklam för då har vi inte råd att erbjuda det.” Samma informant tar dock 
i slutet av intervjun, när jag frågar om det finns något mer att tillägga, upp att det nog 
inte bara är prismodellen som påverkar hur mycket man arbetar med och marknadsför 
materialet. En nackdel som informanten nämner är att man när man ska låna e-böcker 
via Elib blir ”utkastad” ur katalogen och kommer till ett helt nytt gränssnitt. 
Informanten säger att de erbjuder många olika medier, men jobbar egentligen inte så 
aktivt med någon av dem. Och vad gäller priset så har de t ex tillgång till databaser som 
de betalat mycket för i en grundavgift och alltså inte per klick, de marknadsför inte 
dessa särskilt mycket heller. 

Att Kungliga biblioteket sedan 2011 har ansvar även för folkbiblioteken, tar några av 
informanterna upp i sina svar. Dels genom att e-boksutredningen (2011) precis hade 
publicerats när jag genomförde mina intervjuer och att några tycker att e-bokstjänsterna 
skulle ligga centralt hos KB. Både bibliotek 1 nämner att något slags system där KB 
subventionerar e-böckerna skulle vara bra, eller som bibliotek 8 säger, en 
biblioteksersättning liknande den för pappersböcker. Även bibliotek 6 har liknande 
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tankar. Informanten säger att man skulle kunna tänka sig en modell som den vi har för 
pappersböcker där det utgår en ersättning per utlånad bok. Men informanten är tveksam 
till om staten kan tänka sig betala extra för detta. Denna informant säger också att det 
hade varit idealt om alla bibliotek i Västra Götaland hade använt sig av samma avtal och 
samma portal. 

Bibliotek 1 oroas över förhandlingsläget, i och med att man tycker att modellen är bra 
men priset för högt. Då det nyligen beslutats i Danmark att priset per lån i samma 
modell ska ligga på 18 DKK ger det inte någon bra utgångspunkt för svenska bibliotek 
att försöka sänka priset.  

7.3 E-böckerna i beståndet

Två av biblioteken jag har med i undersökningen länkar till gratisalternativ såsom 
Gutenberg, Runeberg, Litteraturbanken etc. (Bibliotek 1 och 8) När jag frågat de övriga 
om hur de ser på gratisalternativen är svaren olika. En av informanterna säger att det 
inte är något de diskuterat eller tänkt på men att det faktiskt vore bra. ”Det ska jag 
föreslå.” (Bibliotek 2) Tre andra informanter säger också att de inte diskuterat det men 
tror inte att det är något låntagarna efterfrågar ändå, då det bara är gammalt material 
som upphovsrätten gått ut på som finns där. Bibliotek 8 däremot, svarar mycket 
engagerat på frågan om gratistjänsterna. Det är också den första informanten som redan 
på min inledande fråga, om hur de upplever hur det är att ha e-böcker, räknar med dessa 
tjänster också. Detta bibliotek länkar till gratistjänsterna från sin sida men säger att 
skillnaden mellan dessa och de böcker som erbjuds via Elib är att gratisböckerna inte 
finns sökbara i bibliotekets egen katalog. Vissa titlar från Litteraturbanken har de dock 
lagt in själva i katalogen. En skillnad till gratisböckernas fördel uppges vara att man inte 
som vid utlån av böcker via Elib låser användarna till viss teknik och programvaror. 

Jag frågade också informanterna hur de såg på urvalet av e-böcker och hur de förhöll sig 
till det. Några är försiktigt positiva till urvalet och säger att det har blivit bättre, särskilt 
sedan det kommit mer kurslitteratur. Samtidigt säger flera stycken att det borde finnas 
mer studentböcker. Som jag skrivit tidigare svarar flera att det är för den typen av 
litteratur som man kan se den verkliga vinsten i att ha en bok som flera kan komma åt 
samtidigt. Bibliotek 6 säger att en anledning till att utlåningen stod still förut kan ha 
berott på att det var brist på kurslitteratur men att den mest efterfrågade litteraturen av 
den här typen fortfarande saknas. Flera informanter nämner när jag frågar om urvalet att 
”[det] är ju som det är” eller ”[u]rvalet kan vi inte göra någonting åt utan vi får ju det 
som kommer s a s”. Det senare sas av min informant på Bibliotek 2 som sedan fortsätter 
att det inte finns något negativt att säga om utbudet, utan det är bra. Dock hade 
informanten hellre sett att de hade fått välja böcker helt själva, så som med 
pappersböcker. Detta framkom också när jag frågade denne om prismodellen, att de 
ville behandla e-böckerna som pappersböcker. 

Bibliotek 7 säger att det är ”slagsida åt spänningslitteraturen” och att det också lånas ut 
mest. ”Det saknas äldre böcker”, säger informanten på bibliotek 5 men säger också att 
de flesta ju väljer e-böckerna för att de vill ha något som är nytt och populärt. Flera 
nämner att det är ont om barn- och ungdomslitteratur i Elibs utbud av e-böcker och 
informanten på bibliotek 5 säger att detta är t ex något som man skulle sakna när eller 
om låntagarna börjar vilja låna e-böcker för mediets skull och inte för att slippa stå i kö.
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På frågan om de ser någon skillnad mellan utlåningen av pappersöcker och e-böcker 
svarar två bibliotek (Bibliotek 3 och 7) att det inte riktigt går att jämföra, framför allt på
grund av att de normalt sett lånar ut väldigt mycket barnböcker och de saknas ju till stor 
del i Elibs utbud. Bibliotek 7 säger också att det är stor skillnad därför att bredden för 
papperböckerna är så mycket större och då blir bredden på det utlånade därefter. 

Informanten på bibliotek 8 tycker att problemet med urvalet är att man inte styr över det 
och inte har koll på det. Sitt andra material styr man över och har någon idé om vad man 
vill erbjuda men med Elib som leverantör förlorar man den möjligheten, menar den. 
Informanten tar också upp att material kan tas bort från Elib och att man inte kan välja 
eller välja bort visst material utan får hela sortimentet. Enstaka titlar kan man ta bort 
från katalogen om man har lagt in dem där men informanten menar att det skulle vara 
för stort arbete. Bibliotek 6 tar också upp bristen på kontroll över utbudet. När det gäller 
det material som finns fysiskt på biblioteket säger man sig ha bra koll på vad låntagarna 
lånar och vill ha. Nu har man ingen uppfattning om vilka kategorier som lånas och
efterfrågas. Kanske hade det varit lättare om man hade integrerat e-böckerna i sin egen 
katalog, funderar informanten. Informanten på bibliotek 1 säger att det ju finns olika 
bromsar när det gäller utökande av urval. Det kan vara så att författaren säger nej till att 
erbjuda sin bok som e-bok, eller så finns endast del 2 i någon serie för att förlagen inte 
är intresserad av att producera en gammal bok. Men informanten säger att man ju också 
måste ha förståelse för att det är kommersiella företag. De har dock en önskan om att 
kunna producera sina egna e-böcker av det material som finns i deras lokalsamlingar.
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8 Analys

Jag kommer här att analysera modellen som används på biblioteken i min undersökning. 
Detta gör jag med hjälp av Lee och Boyle (2004). Därefter går jag igenom svaren jag 
har fått i mina intervjuer tillsammans med beståndets roller så som Buckland (1989, 
2005) har beskrivit dem. I detta kapitel låter jag min resultatgenomgång passera genom 
Bucklands roller och genom Lee och Boyles prismodeller. En vidare diskussion för jag i 
nästa kapitel där jag återknyter detta till mina forskningsfrågor. 

8.1 Inköpsmodeller för digitalt material

Bland biblioteken i min undersökning använder hälften sig av en modell som 
överensstämmer med Lee och Boyles femte modell, den så kallade Pay-per-view-
modellen. Det är de bibliotek som betalar endast per lån och inte har någon gräns per 
kvartal. Den andra hälften har ett avtal som Lee och Boyle talar om i samband med 
modell fem, nämligen att man betalar för utlån upp till en viss nivå och när man når upp 
till den laddar man ner enligt en pay-per-view-modell. Biblioteken kan dock, när de når 
gränsen, välja att stoppa nedladdningarna tillfälligt. Precis som Lee och Boyle skriver 
menar mina informanter att en stor nackdel med pay-per-view-modellen är bristen på 
förutsägbarhet. Samtidigt säger de att det positiva med modellen är att man inte behöver 
binda upp sig utan endast betalar för de utlån man gör och att man utnyttjar det digitala 
mediets inneboende förtjänster, dvs att man kan göra ett oändligt antal kopior. 

Ett av biblioteken i min undersökning uttrycker en önskan om att man ska behandla e-
böckerna som vanliga pappersböcker, en modell som kan tyckas påminna om Lee och 
Boyles fjärde modell med fria licenser. Lee och Boyle menar att eftersom det är svårt att 
i förväg beräkna hur många licenser som behövs (d v s hur många ”exemplar” man ska 
köpa) kan det skapa badwill hos låntagarna när de blir nekade. Man kan då hävda att 
detta sker med pappersböcker också, att risken finns att låntagarna blir besvikna när en 
populär ny bok inte finns inne när de vill ha den. Det tycks dock som att 
förväntningarna på analogt och digitalt material skiljer sig åt. Flera av mina informanter 
säger att det vore att inte utnyttja den digitala teknikens fulla potential om man 
behandlade dem som pappersböcker. Bibliotek 6 säger också detta att folk har blivit 
vana att ladda ner, att det har blivit naturligt. Det är svårt at förklara att en e-bok inte 
”finns inne” när det egentligen inte är frågan om ett lån utan om en digital kopia. 

Biblioteken i min undersökning använder sig av Lee och Boyles femte modell, och de 
flesta i den formen att de betalar per utlånat exemplar och har inte satt någon gräns för 
detta i förväg. Precis som Lee och Boyle beskriver för- och nackdelar visar mina 
informanter att det blir problematiskt med förutseende och planering av budget. En 
effekt av detta är att alla har någon begränsning i utlånen, tre (i ett fall fem) lån per 
låntagare och vecka. Några av biblioteken har nästan samma modell, de i förväg har satt 
en gräns för hur många e-böcker de kommer att låna ut per kvartal och när de nått den 
gränsen kan de välja att köpa till enstaka lån, eller vänta till dess att ett nytt kvartal 
påbörjas och gränsen uppnås. Den senare modellen är den variant på pay-per-view-
modellen som Lee och Boyle tar upp och som jag beskriver i slutet av avsnitt 4.1.2, i 
samband med Lee och Boyles femte modell.

Trycket visar sig vara extra hårt på kurslitteratur. Modell fem passar då bra, eftersom 
efterfrågan kan vara mycket hög under en viss period. Förutom svårigheten i att beräkna 
hur många licenser man skulle köpa om man hade valt en sådan modell, så slipper man 
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dessutom stå med oanvända licenser när kurserna är över och kurslitteraturen inte längre 
är lika aktuell. 

Vi kan också titta på de andra modeller som Lee och Boyle beskriver och undersöka hur 
de skulle ha passat biblioteken i min undersökning, utifrån vad som kommit fram under 
mina intervjuer.

Den första modellen när man betalar ett fast pris oavsett hur stor organisationen är eller 
hur mycket material som används skulle utifrån vad informanterna sagt om fördelarna 
med nuvarande modell inte falla i god jord. Folkbibliotekens, d v s kommunernas 
storlek varierar så pass att om priset vore samma för alla skulle det antagligen vara fler 
som inte hade möjlighet att tillgängliggöra detta av ekonomiska skäl. Eftersom priset 
sätts av kommersiella företag som behöver gå med vinst får vi anta att priset inte skulle 
vara satt så lågt. Med tanke på detta passar denna modell knappast vare sig bibliotek 
eller leverantör. Leverantörerna vill sälja många böcker, så med en stelbent modell som 
denna skulle det vara större steg för de mindre biblioteken att ansluta sig. Den här 
modellen skulle fungera bättre om den slöts på högre nivåer och betalades av t ex 
regionbibliotek eller regioner. 

FTE-modellen är den andra modellen som Lee och Boyle berättar om. Som Lee och 
Boyle skriver blir priset mer rättvist när det baseras på organisationens storlek. 
Nackdelar de tar upp är att det kan vara svårt att bestämma hur man ska räkna ut 
storleken och att det ändå inte nödvändigtvis motsvarar användandet. För 
folkbiblioteken skulle man kunna se det på två sätt. Man kan se det som att alla 
kommunens medborgare ska räknas och då basera priset på kommunernas folkmängd. 
Andelen aktiva låntagare (de som under året utfört minst en transaktion) skiljer sig dock 
mellan kommunerna. Andelen bland de kommuner som ingår i min undersökning 
varierar mellan 24 och 41 % (Kungl. biblioteket 2011b). Man skulle kunna tänka sig att 
bibliotekens FTE baseras på andelen aktiva låntagare. En nackdel med det blir dock att 
samma paradox som vi har med nuvarande modell uppstår. Nämligen att ju fler som 
lånar, ju dyrare blir det för biblioteken. Effekten blir dock mindre än när man förlorar på 
varje enskilt lån. Om man väljer en FTE-modell så kvarstår frågan om hur högt priset 
ska vara. Mina informanter har uttryckt att det nuvarande priset är för högt, medan de är 
relativt nöjda med modellen. En annan modell skulle inte lösa den frågan. Sedan sade 
också en informant till mig, att de har andra elektroniska resurser som de betalar ett fast 
pris för, inte per användning men att dessa inte utnyttjas mer för det (Bibliotek 8).

Den tredje modellen som Lee och Boyle tar upp är svår att föreställa sig för e-böcker på 
folkbiblioteken. Modellen går ju ut på att man knyter ett visst antal licenser till specifika 
individer. Om man vill göra det enkelt för låntagaren och för biblioteken är detta inte en 
så smidig variant. Att upprätthålla register tar tid och arbetskraft och bland annat 
förlorar man den tidssparande vinsten som flera av mina informanter tagit upp. Den här 
modellen används på biblioteken i ett annat syfte, nämligen för tjänsten Egen 
nedladdning från Talboks- och punktbiblioteket (TPB) där de som har rätt att låna från 
upphovsrätten undantagna talböcker kan ladda ner själva från TPB:s hemsida. För att få 
tillgång till detta registreras man på sitt kommunbibliotek (Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket 2012).

Den fjärde modellen som också bygger på licenser är lite mer flexibel än den femte då 
man inte behöver knyta licenserna till på förhand utsedda användare. Man kan tänka sig 
två sätt på vilken den här modellen skulle användas. Endera så att man betraktar e-
böckerna nästan som pappersböcker och knyter licenserna till titlarna. Man väljer då ut 
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titlar och lägger till fler licenser för de titlar som är populära, på samma sätt som man 
hanterar pappersböcker. Nackdelen skulle då, precis som Lee och Boyle tar upp, vara att 
det är svårt att i förväg veta hur många licenser man kommer att behöva och det skapar 
badwill om man blir nekad att låna en e-bok för att den är utlånad till någon annan. Det 
andra sättet man skulle kunna tänka sig är att man betalar för ett antal samtidiga licenser 
men att man inte knyter dem till vissa titlar utan får tillgång till hela leverantörens 
utbud. Då skulle det inte vara lika stor risk att den enskilda låntagaren råkar ut för en 
”utlånad” bok men man skulle ändå betala för ett uppskattat användande. Efter vad 
mina informanter uttryckt är detta inte en önskvärd modell. Ett av biblioteken ville ha 
en modell som liknade den för papperböcker men de andra har bl a sagt att gränser för 
utlån inte är önskvärt (Bibliotek 5). Att man fortfarande skulle vara hänvisad till 
leverantörens utbud utan att kunna välja ut titlar kan också vara problematiskt. Den här 
modellen är den av de modeller som Lee och Boyle tar upp som skulle vara mest lik 
utlånen av pappersböcker.

8.1 Beståndets fyra roller

Den bevarande rollen är mindre aktuell för folkbibliotek än för forskningsbibliotek eller 
arkiv. Samtidigt skriver Buckland (1989, s. 218) att om fler än ett biblioteks samlingar 
blir tillgängligt så minskar den arkivhållande rollen för de enskilda biblioteken. Med 
tanke på att digitalt material kan kopieras oändligt antal gånger och på så sätt får stor 
spridning blir ju detta mycket relevant för e-böcker. Men med den modell för e-böcker 
som erbjuds från Elib elimineras helt denna roll eftersom biblioteken inte har någon 
kontroll över materialet. Frågan om digital bevarande är en egen och stor fråga men 
även om man bortser från det, med ett system där leverantören sitter på filerna till e-
boken och det biblioteket kan erbjuda är länkar dit finns inget att för biblioteket att 
bevara. Leverantören har också möjlighet att ta bort e-böcker från biblioteksutlåningen, 
t ex om författaren eller förlaget vill detta. Biblioteken har således varken tillåtelse eller 
möjlighet att bevara e-böckerna. En av mina informanter tror att om försäljningen av e-
böcker ökar i framtiden kommer utlånen också att öka. Om man tittar på Bucklands 
bevarande roll för beståndet har biblioteken dock ingen konkurrensfördel gentemot 
säljbara e-böcker. För pappersböcker gäller ju att efter att de gått ur tryck, kan man hitta 
dem på biblioteket. E-boksmodellen som den ser ut nu, ger egentligen inte biblioteket 
något mervärde förhållande till e-bokhandlarna. 

Den spridande rollen är normalt sett betydelsefull för bibliotekens bestånd. Alla 
biblioteken i min undersökning tillgängliggör och sprider ju e-böcker, annars skulle de 
inte ha blivit intervjuade. De tillgängliggör e-böckerna genom att erbjuda dem helt 
enkelt. E-böckerna finns inte lokalt på biblioteket, utan är något man kommer åt via 
fjärråtkomst. Biblioteken har valt olika lösningar på detta men alla går via bibliotekens 
webbplatser, som man då måste se som förlängning av biblioteksrummet, om man ska 
räkna med e-böckerna i beståndet. Den spridande rollen påverkas av den nya tekniken. 
Buckland tar ju upp att vikten av att beståndet är lokalt eller ej påverkas av om det finns 
möjlighet till fjärråtkomst (1995, s. 156). I och med ny teknik i form av läsplattor med 
möjlighet till trådlös uppkoppling och smarta mobiltelefoner kan man nu komma åt 
beståndet från i princip vilket hörn av världen som helst.

Biblioteken tar upp att de inte hade fått några förfrågningar från låntagare innan de 
började med utlån av e-böcker vilket skulle kunna befästa den spridande rollen. Dock 
menar många att de inte påverkat utlåningen och att ökningen som skett de senaste åren 
berott på yttre faktorer som teknisk utveckling och större utbud (utanför bibliotekens 
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påverkan). Å andra sidan är det biblioteken som stått för Elibs med råge största 
försäljningsandel.  

När Buckland talar om beståndets rådgivande roll talar han inte om hur man ger råd om 
beståndet, utan om att beståndet, då det är utvalt och bestämt av 
biblioteket/bibliotekarien ger låntagaren och användaren en fingervisning om vad som 
är viktigt och prioriterat. För e-böckerna saknas den här dimensionen helt, då 
biblioteken erbjuder det som Elib erbjuder och det är samma för alla som knyter sig till 
deras tjänst. Informanterna i min studie har lite olika uppfattningar om urvalet men alla 
är hänvisade till leverantörens (och/eller: upphovsrättsinnehavaren) vilja.  Istället för att 
innehållet talar om vad som är viktigt blir det mediet i sig som kan spela den här rollen. 
Att biblioteken erbjuder e-böcker skulle man kunna se som något uppmuntrande och 
uppmanande. Biblioteket satsar på detta nya medium, kanske är det något att ha? Det 
som också talat för detta är att biblioteken står för så stor del av Elibs försäljning. Man 
kan tro att detta ger skjuts åt försäljningen då fler provat på och upptäckt e-böcker på 
biblioteket. Det av biblioteken som lånar ut läsplattor är själv inne på den här biten. De 
gör inte mycket marknadsföring alls men tror att utlåningen av läsplattorna (d v s att ha 
dem i beståndet) i sig leder till ökad utlåning av e-böcker också en slags 
marknadsföring.

Tillgängliggörandet och spridandet av gratistjänster såsom Gutenberg, Runeberg, 
Litteraturbanken är inte vanligt hos mina informanter. Här skulle biblioteket kunna 
utnyttja beståndets spridande roll och lyfta fram det man finner som viktigt material 
men förutom bibliotek 8, som bland annat har lagt in titlar från Litteraturbanken i 
katalogen är det ingen annan som lika aktivt presenterar det. Snarare är det här Elibs 
bestånd som verkar stå som den rådgivande rollen inför biblioteket som användare. Det 
material man betalar för är man något mer benägen att lyfta fram.

Den symboliska rollen blir dubbeltydig när det gäller e-böckernas plats i beståndet. 
Flera av informanterna nämner att det faktum att de ”hänger med” är bra för biblioteket 
och visar att de är moderna. När man startade med e-böcker verkar det i de fall där 
diskussioner fördes om saken ha varit mestadels positivt. En informant tar upp att 
frågan diskuterades på chefsmöten och säger att bortsett från en ekonomisk problematik 
finns inga nackdelar utan det är värt att ge medborgarna läsning.

Buckland tog upp svårtillgängligt och prestigefyllt material som exempel på vad som 
kan betyda mycket för biblioteket. I fallet med e-böcker kan vi inte tala om 
svårtillgängligt eller ovanligt material, då alla bibliotek som vill ha nya, svenska e-
böcker har samma utbud men flera verkar se det som prestigefyllt. När man ska låna e-
böcker skickas man dock ofrånkomligen till Elibs hemsida. Symbolvärdet för 
biblioteken blir då mindre och biblioteken tappar profil. Flera av informanterna tar 
också upp detta även om informanten på bibliotek 6 tycker att det hade varit bra med en 
gemensam portal för Västra Götaland. Det skulle, enligt Buckland, betyda ett lägre 
symbolvärde för det enskilda biblioteket men det skulle kanske istället lyfta upp 
regionbiblioteket och dess bestånd som någonting värt att uppmärksamma. Även för 
den symboliska rollen spelar det standardiserade utbudet in. Buckland menar ju att 
beståndet i sig kan bidra med symbolvärde men ett dussinbestånd kan då också leda till 
att värdet devalveras när man inte kan se vad det unika biblioteket gjort för att ha ett 
visst bestånd.

I anslutning till den rådgivande rollen tog jag upp att biblioteken i de flesta fall inte 
tycks värdera materialet från de fria webbplatserna (Gutenberg etc) så högt att man 
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tillgängliggör det. Som jag skrev så hamnar biblioteken i användarens roll och 
leverantörernas bestånd kan tänkas inneha de roller som vi talar om här. Att man betalar 
för ett material kan fylla den symboliska rollen i det att det verkar mer prestigefyllt än 
material som finns fritt och därför värderas det också högre av biblioteken, som ju i det 
här fallet blir låntagare eller användare.
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9 Diskussion

Utifrån vad som har framkommit i min analys av resultatet och vad som tas upp i 
bakgrund och tidigare forskning kommer jag i det här avsnittet föra en vidare diskussion 
kring mina forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt 
forskning. 

När jag började med den här uppsatsen visste jag att det på debattsidorna försiggick 
diskussioner kring e-boksfrågan på biblioteken och jag hade också hört oron uttalas 
bland bibliotekspersonalen. Efter att ha läst debatten och följt med i diskussioner på 
twitter och i bloggar trodde jag kanske att e-boksfrågan var större än den är i praktiken 
för bibliotekscheferna. Under tiden som jag har skrivit uppsatsen har debatten fortsatt, 
en e-boksutredning är genomförd men inte så mycket har förändrats. På biblioteken 
tycks man bida sin tid och avvakta beslut på mer central nivå. Eftersom alla är lite 
avvaktande, och också för att e-boksutbudet fortsatt är litet med endast drygt tretusen 
svenska titlar för låntagaren att välja bland, vet vi ännu inte vilken roll e-boken kommer 
att få i bibliotekets bestånd. Som det är nu ser man den som ett komplement och som 
något som skapar ett goodwill-mervärde till biblioteket men det är ännu inte ett 
jämförbart alternativ. Vill man endast läsa digitalt är ens möjligheter till en bred 
litteraturupplevelse små. Fortfarande finns det bara en modell och fortfarande finns det 
ingen konkurrens på bibliotekens e-boksmarknad.

9.1 Hur har arbetet med e-böcker på folkbibliotek utvecklats sedan 
utlåningen började?

E-böcker har lånats ut på folkbiblioteken sedan början av 2003 men utvecklingen har 
stått relativt stilla och biblioteken i min undersökning säger också att det är de senaste 
åren som utlåningen ökat mycket och då har man också fått börja tänka mer på e-
boksfrågan. Redan 2005, i Andreassons uppsats kommer författaren fram till denna 
slutsats. Att det fortfarande är så tas upp i E-boksutredningen som KB och Svensk 
Biblioteksförening har genomfört. Biblioteken jag har pratat med uttrycker till stor del 
oro inför utvecklingen och ökande kostnader. Samtidigt ser jag en viss passivitet, då 
man säger att man inte arbetar så mycket med e-böckerna och verkar vänta på en 
lösning. Om lösningen ska levereras av KB eller av marknadens andra aktörer är oklart 
men en maktlöshet hos folkbiblioteken är klart påtaglig. De enskilda biblioteken har inte 
mycket att säga till om i avtalen och alla har även i princip samma avtal, oavsett om de 
tecknat avtal direkt med Elib eller om de gjort det via regionbiblioteket/Kultur i väst.

Framtiden för e-böckerna på bibliotek beror till stor del också på hur förlagen ser på 
biblioteken som part på marknaden. I Gustafsson och Karlssons uppsats (2010) framstår 
det i det närmaste som om biblioteken är ett hot mot e-boksproducenterna. Samtidigt 
som det också framkommer att biblioteken står för 90 % av e-boksmarknaden. Det är 
svårt att gissa sig till andra scenarier men frågan är hur stor e-boksmarknaden 
överhuvudtaget hade varit om det inte hade varit möjligt för biblioteken att 
tillgängliggöra e-böcker till sina låntagare. Situationen som den ser ut nu verkar inte 
falla i riktigt god jord hos biblioteken. Man ser framåt och hoppas på något bättre. 
Hoppas på bättre utbud, och bättre priser. Om förlagen fortsätter att se biblioteken som 
hot mot högre vinster är det dock frågan om vi kommer att se någon utveckling på t ex 
utbudsfronten. Kanske behåller de det allra nyaste och låter biblioteken få tillgång till 
det efter ett tag. Biblioteken själva säger inte sig ha någon del i att e-boksutlåningen 
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ökar men det finns anledning att tro att biblioteken också fungerar som en 
marknadsföringskanal för förlagen. Det torde vara fråga om en växelverkan mellan 
aktörerna på e-boksmarknaden.

Bibliotekens strategiska arbete kan ses som en dragkamp mellan entusiasm och 
försiktighet. De uttrycker positiva saker om e-böckerna, dels som symbol för att 
biblioteken hänger med och kan erbjuda sådant som är nytt och dels genom att det är 
praktiskt när många behöver samma bok samtidigt. Typiskt nämns kurslitteratur som 
sådant det är positivt att kunna erbjuda som e-bok. Samtidigt behöver biblioteken hålla 
på sig, för att inte kostnaderna ska bli för höga. Även de bibliotek som själva säger att 
de inte oroar sig för kostnaderna, ofta för att de har mycket få lån i dagsläget, tar upp 
risken att kostnaderna ska ”dra iväg”. En effekt av detta är ju begränsningen av lån per 
vecka, och som en av mina informanter säger, är det ju inte ett sätt som man är van att 
arbeta på. 

9.2 Hur upplever folkbiblioteken att prismodellen för e-böcker 
fungerar?

Om man utgår från debatten tycks det vara en låst situation där ingen är nöjd med 
nuvarande situation. Förläggarna vill tillåta en sorts licensmodell där man behandlar e-
böcker såsom pappersböcker, förlagen är tveksamma till att tillåta utlån av e-böcker alls 
och biblioteken är allmänt missnöjda med nuläget och vill ha en bättre och billigare 
lösning. Bland biblioteken i min undersökning finner jag en liknande osäkerhet men 
missnöjdheten med modellen syns inte lika tydligt som det från bibliotekshåll uttryckts i 
debatten. Bibliotek 2 lägger sig i sina svar till mig i samma linje som 
Förläggareföreningen och säger att de önskar en modell där man behandlar e-böckerna 
som pappersböcker och kan köpa och betala för enskilda exemplar som endast kan lånas 
ut en gång i taget, eller för så många licenser man har köpt. De övriga uttrycker 
varierande grad av oro eller försiktighet men verkar ändå tycka att modellen är ok. De 
har i alla fall svårt att se något riktigt alternativ. Bibliotek 8 är den som, utan att vilja ha 
en pappersboksliknande modell, uttrycker sig starkast emot, informanten menar att 
systemet med att betala per lån går på tvärs emot bibliotekens idé som är att det ju blir 
billigare ju fler som läser. Den önskan som starkast kommer fram är inte åsikter om 
modellens exakta utseende utan att det behövs ta större grepp. Flera nämner  KB:s roll 
för utvecklingen. Såsom Bucklands roller visar på rollerna för e-bokens plats i beståndet 
talar detta för en större centralisering. Såsom det ser ut idag med det utbud och den 
likriktning som finns det få fördelar med att varje enskilt bibliotek ska hantera e-
böckerna själva då de inte ger beståndet något vidare mervärde, i och med att alla har 
samma, det är inte heller ett effektivt sätt att använda sina resurser. Biblioteken i min 
undersökning skiljer sig inte så mycket åt i sin marknadföring heller, vilket är den 
parameter som man kan påverka egentligen. Dessutom blir biblioteken som 
förhandlande part svaga i jämförelse med en enda stor (den enda) leverantör. En viss 
centralisering har ju redan skett, många av biblioteken har ingått i det avtal som Västra 
Götalandsregionen ingått med Elib. Inom KB finns redan BIBSAM som samordnar e-
resurser och databaser. Dels kan man titta på och ta lärdom av hur man sköter det, dels 
kan man fundera på om e-böckerna skulle kunna införlivas.

I Gustaf Hallquists uppsats E-böcker på högskolebibliotek (2011), som jag tar upp i 
kapitel 5, står att läsa att bibliotekarierna ser sig ha påverkan på marknaden genom sitt 
urval och förvärv. De tar upp modellen med en låntagare per e-bok och att de inte 
uppskattat den och därför då inte köpt in e-böcker med detta avtal. Bland mina 
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informanter har ingen uttryckt sig ha någon makt över vilka modeller man erbjuds, detta 
trots att biblioteken står för merparten av den enda leverantören Elibs försäljning.

Jag tar i kapitel 5 också upp en uppsats från Lunds universitet (Gustafsson och Karlsson 
2010) där bland annat företrädare för bokbranschen intervjuats. En ger som förslag att 
man skulle kunna ha begränsningar för hur länge en låntagare får ha en bok innan den 
kanske måste köpas. Så som denna företrädare tar upp det skulle låntagare själv få 
betala för e-boken (men sedan också äga den), något som strider mot bibliotekslagens 
bestämmelse om avgiftsfria lån. Det vi har sett i andra modeller för e-böcker är att 
biblioteken köper boken efter en viss tid eller efter ett visst antal lån. En modell där 
låntagaren själv först lånar e-boken via biblioteket men sedan betalar för den och får 
den i sin ägo skulle innebära en närmare sammanblandning mellan förlag/bokhandel 
och bibliotek än vi tidigare sett. Det finns redan nu de som säger att man inte ska 
glömma bibliotekens roll som marknadsförare av litteratur, detta skulle vara att ta det 
ännu ett steg längre.

Momsen på e-böckerna är en viktig fråga för branschen som de lobbar mycket för att 
förändra. Momsens nivå kan påverka e-boksutvecklingen för biblioteken, trots att de 
inte direkt påverkas. Som vi kan se i Norge kan momsnivån ändå ha indirekt effekt på 
hela e-boksbranschen. Man tror att skillnaden i moms mellan pappersböcker och e-
böcker (0 respektive 25 %) är orsaken till att e-boksmarknaden inte riktigt tagit fart.
Med en för konsumenterna dyr produkt är det svårt att nå ut och förlagen blir rädda för 
att satsa. Utbudet ökar då i långsam takt och just det skrala utbudet nämns av flera som 
anledningen till att utlåningen trots allt är så liten. Liknande påverkan kan ske i Sverige. 
En frisk e-boksmarknad där det kanske t o m finns konkurrens leder till större 
möjligheter för prismodellen att vara konkurrenskraftig. 

9.3 Hur tar e-böcker plats i folkbibliotekets bestånd? 

E-böckernas plats i bibliotekets bestånd tycks problematisk för biblioteken idag. För 
läsarna av e-böcker är själva artefakten inte viktig, det är ett annat sätt att läsa samma 
innehåll bara. Men precis som en del velat problematisera huruvida man kan se 
nedladdning av en digital fil som ett ”lån” eller ej, kan vi fråga oss huruvida en länk till 
en digital fil ska ses som en del i ett biblioteks bestånd. Att några bibliotek har införlivat 
e-boksposterna i sina kataloger gör bara att gränsen blir mindre tydlig men det är e-
böckerna tycks ha formen av en databas mer än ett bestånd. Bibliotekets katalog är en 
databas över bibliotekets bestånd men de fysiska böcker som finns i bibliotekets lokaler 
tappar man aldrig rätten att använda. Att införliva e-boksposterna i sin katalog är en 
införlivning av en databas in i databasen. Man har pekare till resurser som någon annan 
kontrollerar och äger. 

Folkbiblioteken har inget bevarandeuppdrag såsom forskningsbibliotek eller 
nationalbiblioteket. Men att ha både ett brett bestånd och ett bestånd som sträcker sig 
över tiden är något som man räknar med att ett folkbibliotek ska ha och som är en av 
bibliotekens fördelar gentemot t ex bokhandlare. Med e-böcker har man varken kontroll 
över det utbud man har eller ens kontroll över om de böcker man för tillfället erbjuder 
kommer att finnas kvar imorgon. I dagsläget har biblioteket dessutom tillgång till färre 
e-böcker än vad som finns att köpa, då förlagen eller författarna måste godkänna vilka 
titlar som ska finnas tillgängliga för utlån. 
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Frågan om säkerhet och anonymitet är också intressant om man ser till bibliotekens roll. 
Normalt sett gäller att biblioteken inte får spara historik över de lån som görs. Pace 
(2003, s.58) tar upp detta med sekretessen och menar att biblioteken normalt aldrig 
skulle föra register över lånen men när man låter någon tredje kommersiell part hantera 
lån eller nedladdningar kan man inte skydda låntagarna mot detta. När du laddar ner en 
bok från biblioteket via Elib är du tvingad att använda en amerikansk privatägd 
programvara och du måste också ha ett konto hos detta företag. När man skaffar ett 
konto hos, i detta fall Adobe, skriver man också under ett avtal med dem, som kan gå 
stick i stäv med de regler som gäller på biblioteken. Mina informanter tar upp att det 
finns för få barn- och ungdomsböcker i Elibs utbud. Att man som låntagare tvingas 
skriva avtal med en tredjepart är inte direkt avhängigt av prismodellen men är intressant 
att notera.

En fördel som finns med den digitala marknaden är ju den som Anderson tar upp i sin 
The Longer long tail (2009), om ”den långa svansen” av digitalt material som ju säljer 
när lagringsmöjligheterna är i det närmaste oändliga, till skillnad från den ändliga plats 
vi har för de fysiska böckerna. I fallet med e-böcker på bibliotek, utnyttjas inte den 
digitala teknikens fulla potential riktigt. Den långa svansen är inte applicerbart här. 
Istället har jag informanter som säger att, skillnaden i utlån mellan pappersböcker och e-
böcker är mycket stor ”eftersom utbudet skiljer sig så mycket åt. För pappersböcker är 
bredden större och alltså är bredden på vad som lånas ut större” (Bibliotek 7). Nästan 
alla bibliotek svarar på frågan vad som lånas ut, att det är de mest populära 
pappersböckerna och mycket kurslitteratur. Med lite drygt 3000 böcker att välja på, kan 
svansen inte bli så lång. Jag har ju frågat mina informanter om hur de ser på och 
marknadsför eller upplyser om gratistjänsterna Gutenberg, Runeberg och Google books 
och fått blandade svar. Några länkar till tjänsterna på sin hemsida i anknytning till 
information om e-böcker medan andra låter bli av olika skäl. ”Det har vi inte engagerat 
oss i så mycket utan de får hitta det själva” uttrycker bibliotekschefen på bibliotek 3. 
Frågan hur man ska se på e-boksbeståndet är avgörande här. Pace (2003, s. 11) tar t ex 
upp att man måste se e-böckerna som något annat än pappersböcker, som något man 
inte äger eller har kontroll över, utan mer se det som en databas man erbjuder tillgång 
till. Gutenberg och Runeberg tillhandahåller också böcker i en databas, på liknande sätt 
som Elib. Skillnaden är framför allt att biblioteken inte betalar något eller ingått avtal 
med gratistjänsterna. Kanske är det där vi skulle hitta den långa svansen?

9.5 Slutsatser

Min undersökning har visat mig att arbetet med e-böcker har varit avvaktande under en 
lång tid medan utlåningen varit modest. Detta är samma sak som Andreasson kom fram 
till i sin uppsats från 2005, där hon beskriver e-boksutlåningen vara i sin linda och ett 
komplement till pappersböckerna. Sedan något år när utlåningen har ökat markant har 
man egentligen ändå inte ändrat arbetssätt.

Kring dagens prismodell finns det tveksamheter, både kring för- och nackdelar. Många 
uttrycker oro kring svårplanerade budgetar men det tycks som att den lilla del av 
bibliotekens utlån som e-boken står för inte har drabbat biblioteken så hårt ännu. Priset 
tycks för mina informanter vara ett större problem än själva modellen, då man inte 
riktigt ser något alternativ. Centralisering och samordning efterlyses, framför allt som 
mina informanter uttrycker maktlöshet. I själva verket har folkbiblioteken en stor trumf 
på hand, i form av att vara Elibs i särklass största kund. Den maktpositionen skulle man 
kunna använda sig av.
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E-bokens plats i beståndet är enligt min undersökning inte självklar. Biblioteken känner 
med tanke på prismodellen att de bör vara en aning försiktiga i utlånen av e-böckerna, 
även om det inte märks så väl i dagsläget. Bara genom detta får e-boken lite av en 
särställning gentemot pappersböckerna. Det fåtal e-böcker som finns tillgängliga för 
utlån, och att alla folkbibliotek i Sverige ställs inför samma utbud är också något som 
komplicerar e-bokens plats, åtminstone i det lokala beståndet på de enskilda biblioteken. 
Bristen på kontroll över utbudet är en tredje sak som sätter e-boken i en undantagsroll 
som del i bibliotekets bestånd. Betraktar man den från bibliotekens håll mer som en 
databas skulle det kunna vara en ögonöppnare. Vilka databaser har biblioteket behov av 
och till vilka villkor? Detta ifrågasättande kan vara nödvändigt.

9.6 Förslag på vidare forskning

Den här uppsatsen är skriven med utgångspunkt av att e-böcker finns och ska finnas på 
folkbiblioteken. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att diskutera e-boken som 
sådan och dess form. Som jag skrev i definitionerna i avsnitt 2.3 så problematiserar jag 
inte begreppet ”låna e-bok” utan använder mig ömsom av detta begrepp, ömsom ”ladda 
ner”. En utveckling av dessa frågor om form och språk skulle vara välkommen.

Jag har undersökt e-bokens plats i beståndet med utgångspunkt i prismodellen. Man 
skulle också kunna titta på den ur ett användarperspektiv. Det finns flera hinder på 
vägen när man ska låna en e-bok, man måste skaffa inloggning till Adobe, ladda ner 
programvara och är hänvisad till ett relativt litet bestånd etc. En förutsättning för att e-
boken ska ha en framtid och bli viktigare för biblioteken (och då utveckla hela e-
boksmarknaden) är att det blir något ”vem som helst” kan använda och inte bara 
teknikintresserade.
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Sammanfattning

Anledningen till att jag valde att skriva om e-böcker på folkbibliotek var att jag hade 
följt med i en eskalerande debatt kring prismodellen och att jag delvis hade stött på 
problematiken i mitt arbete på ett folkbibliotek. Jag ville se hur det som togs upp i 
debatten såg ut när man undersökte några folkbibliotek. Syftet har varit att undersöka e-
bokens plats i beståndet och hur prismodellen påverkar. Jag undersöker e-böcker i form 
av text och inte strömmande ljudböcker som också finns. Fokus ligger på e-boken och 
prismodellen på folkibliotek. Mina forskningsfrågor är: 

 Hur har arbetet med e-böcker utvecklats sedan man utlåningen började?

 Hur upplever folkbiblioteken att prismodellen för e-böcker fungerar?

 Hur tar e-böckerna plats i folkbibliotekets bestånd? 

I bakgrunden ligger utlåningen av pappersböcker, som köps in till biblioteken på samma 
marknad som för privatpersoner och sedan utgår en ersättning per lån till Svenska 
författarförbundet genom staten. E-boken har lånats ut på svenska folkbibliotek sedan 
början av 2000-talet enligt en modell som utarbetades i samarbete mellan Stockholms 
stadsbibliotek, Nacka bibliotek och Elib. Biblioteken får tillgång till hela det utbud som 
är godkänt för biblioteksutlåning hos Elib och betalar 20 kronor per nedladdning till 
Elib. Bibliotekstjänst hade under en period en egen e-bokstjänst som hette E-biblioteket 
men den är nu nedlagd p g a olönsamhet. I Danmark ser situationen liknande ut som i 
Sverige, man har haft två parallella system men planerar en sammanslagning av dem. 
Priserna är inte fasta som i Sverige men man betalar även i Danmark per utlån. I Norge 
är e-bokens ställning svagare än i Danmark och Sverige och e-boksfrågan har inte 
kommit upp där på samma sätt som här. På den engelskspråkiga marknaden, som är 
stor, är det framför allt företaget Overdrive och deras modell som kommit fram. Med 
deras modell kan e-boken endast läsas av en person åt gången. 

I tidigare forskning tar jag bland annat upp den e-boksutredning som Kungliga 
biblioteket och Svensk Biblioteksförening har under 2011 genomfört i syfte att 
kartlägga e-bokssituationen på de svenska folkbiblioteken samt för att skaffa sig ett 
underlag för framtida ställningstaganden i frågan. Man kommer fram till att en bättre 
infrastruktur för e-boken behövs, där biblioteken spelar en viktig roll för att driva 
utvecklingen framåt.

I min undersökning har jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer som jag har 
gjort med 8 stycken bibliotekschefer som är de som har budgetansvar. Mitt urval är 
begränsat till bibliotek inom Västra Götalandsregionen. Biblioteken jag har valt ligger i 
olika typer av kommuner med olika storlek och med geografisk spridning. Frågorna har 
handlat om prismodellen och hur de ser på arbetet och situationen med e-böcker. De 
svar jag har fått sammanställer jag tematiskt i resultatgenomgången. I stort sett är mina 
informanter relativt överens. Förutom en, som helst hade sett att man behandlade e-
böckerna precis som pappersböcker, med ett utlån i taget, är de andra informanterna mer 
eller mindre nöjda eller accepterande till prismodellen. I nuläget har de flesta inte så 
pass mycket utlån att det ställer till stora ekonomiska problem men alla uttrycker oro för 
framtiden eller att man har hört andra som har haft problem. Man marknadsför inte e-
böckerna särskilt. Två av biblioteken framhäver gratistjänster för e-böcker såsom 
Gutenberg, Runeberg, Litteraturbanken etc. Urvalet av e-böcker har en övervikt för 
spänningslitteratur och det kommer mer och mer kurslitteratur, vilket många efterfrågar. 
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Utbudet skiljer sig från utbudet av pappersböcker framför allt p g a bristen på barn- och 
ungdomsböcker. 

Som teori har jag använt mig av av Lee och Boyle som presenterar prismodeller för 
elektroniskt material samt Michael Bucklands teorier kring vilka roller ett bestånd har. 
Dessa roller är Den bevarande rollen, den spridande rollen, den rådgivande rollen och 
den symboliska rollen.

Med hjälp av svaren i mina intervjuer tittar jag på hur e-böckerna som bestånd ter sig i 
förhållande till dessa roller. Jag finner att e-böckerna inte självklart beter sig som man 
skulle vilja. När det gäller den bevarande rollen har e-böckerna inte någon 
konkurrensfördel för biblioteken då man förutom den tekniska frågan om digitalt 
bevarande ändå inte har kontroll över e-boksbeståndet så att man kan bevara det. 
Förlagen kan också välja att plocka bort e-böcker. Den spridande rollen är den som e-
böckerna passar bäst in på. Enligt mina informanter hade man inte fått några 
förfrågningar på e-böcker innan man började med det så det tydliggör ännu mer 
beståndets roll som spridande. Beståndets rådgivande roll om vad som är viktigt och 
urvalt saknas helt för e-böcker i denna modell då biblioteken själva inte kan välja utan 
man får tillgång till det Elib erbjuder så på det sättet är det helt låntagarstyrt. Den 
symboliska rollen får två dimensioner i min undersökning. Informanterna uppger att det 
att erbjuda e-böcker ger goodwill till biblioteket och bidrar till en modern image. 
Samtidigt är utbudet samma för alla bibliotek i Sverige så det speciella och unika som 
Buckland menar är signifikant för den symboliska rollen går helt förlorad. 

Den modell som folkbiblioteken använder i dagsläget för betalning av e-böckerna är 
den som av Lee och Boyle kallas ”Pay-per-view”. De fördelar som Lee och Boyle tar 
upp bekräftas av mina informanter. Att man bara behöver betala för det som används 
ses som positivt, särskilt när användningen är så pass liten som den är (3-4% av den 
totala utlåningen). Nackdelarna är osäkerheten kring den slutliga kostnaden. Även detta 
bekräftas av mina informanter och de har t ex infört begränsningar för lån/vecka och 
låntagare för att kunna ha åtminstone en liten kontroll över utlåningen. Av de andra 
prismodeller som Lee och Boyle tar upp är det den som kallas FTE-modellen som 
möjligtvis skulle kunna passa biblioteken, enligt vad de svarat i min undersökning. Det 
är dock tveksamt om den skulle göra någon större skillnad då priset ändå skulle vara 
oklart. 

I diskussionen resonerar jag kring det som framkommit i analysen och hur man kan 
tänkas se på e-böcker på folkbibliotek. En sak som jag tar upp är frågan om moms på e-
böcker, som är 25 % till skillnad från pappersböckers 6 %. Om biblioteken ska kunna 
invänta en bättre e-bokssituation behöver marknaden blir större och mer mer konkurrens 
och frågan om moms kan komma att bli viktig. Bokbranschen själva lobbar för detta. 

Mina slutsatser är:

Min undersökning har visat mig att arbetet med e-böcker har varit avvaktande under en 
lång tid medan utlåningen varit modest. Sedan något år när utlåningen har ökat markant 
har man egentligen inte ändrat arbetssätt. 

Kring dagens prismodell finns det tveksamheter, både kring för- och nackdelar. Många 
uttrycker oro kring svårplanerade budgetar men det tycks som att den lilla del av 
bibliotekens utlån som e-boken står för inte har drabbat biblioteken så hårt ännu. Priset 
tycks för mina informanter vara ett större problem än själva modellen, då man inte 
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riktigt ser något alternativ. Centralisering och samordning efterlyses, samt en 
medvetenhet om bibliotekens makt på e-boksmarknaden, i egenskap av Elibs största 
kund.

E-bokens plats i beståndet är enligt min undersökning inte självklar. Biblioteken känner 
med tanke på prismodellen att de bör vara en aning försiktiga i utlånen av e-böckerna, 
även om det inte märks så väl i dagsläget. Bara genom detta får e-boken lite av en 
särställning gentemot pappersböckerna. Det fåtal e-böcker som finns tillgängliga för 
utlån, och att alla folkbibliotek i Sverige ställs inför samma utbud är också något som 
komplicerar e-bokens plats, åtminstone i det lokala beståndet på de enskilda biblioteken. 
Bristen på kontroll över utbudet är en tredje sak som sätter e-boken i en undantagsroll 
som del i bibliotekets bestånd. Betraktar man den från bibliotekens håll mer som en 
databas skulle det kunna vara en ögonöppnare. 
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Bilaga 1

Intervjuguide 

Du kan väl berätta lite om hur du upplever att ha e-böcker på ert bibliotek. 

När började ni med utlån av e-böcker?
Hur kom idén upp, vem tog initiativet?
Fanns några diskussioner kring beslutet att börja låna ut e-böcker?
(Vilka för- resp. nackdelar såg med att börja?)

Hur tycker ni att den prismodell med 20 kr/lån som Elib använder sig av fungerar för 
er?

För- /nackdelar.

Om negativt svar: Har du några tankar hur en ideal modell för er skulle se ut?

Arbetar ni med en medieplan på biblioteket?
Om ja: Finns e-böcker upptagna i denna?
Hur ser du på e-böcker när det gäller urval?
((Vad har ni för mål med er e-boksverksamhet?))
Finns e-böckerna som poster i er egen katalog?
Arbetar ni på något sätt aktivt med marknadsföring av era e-böcker?
Gör ni något annat i avseende att öka användningen av e-böcker?
Har arbetet med utlån av e-böcker förändrats något sedan ni började?
Möjlig följdfråga: Beror detta på yttre faktorer eller på beslut ni själva tagit som lett åt detta 
håll?

Tror du att som prismodellen ser ut påverkar er arbete med att tillgängliggöra och 
marknadsföra e-böckerna?

Hur ser ni på gratistjänster för e-böcker så som Google Books/Runeberg/Gutenberg (i 
förhållande till kommersiella e-böcker)? Är det något ni har övervägt?

Hade ni fått önskemål om e-böcker från låntagare innan ni började?

Har du någon uppfattning om vilka kategorier av böcker som mest lånas ut? 
Vuxen/Barn Skön/Fack eller om det är några särskilda ämnesområden?

Ser ni någon skillnad jämför med vanliga böcker?

Brukar ni hänvisa till e-boken om det är kö på pappersboken?
Har ni någon policy för fjärrlån av böcker som finns tillgänglig hos er som e-bok?
Har ni fått någon respons på er begränsning för 3 lån/vecka?
Hur har responsen från biblioteksanvändarna sett ut? Positiv/negativ?

Kommer den både från användare av e-böcker och från övriga biblioteksbesökare?

Något du vill tillägga?


