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Abstract: This   paper  investigates   the  ongoing  talks  between  the Swedish   library
association  (Svensk  Biblioteksförening)  and  the  Swedish  Publishers’ 
Association (Svenska Förläggareföreningen) regarding a new payment model 
for e-book loans in Swedish public libraries. The current model allows an e-
book to be lent an infinite number of times and for each  loan the library pays 
twenty Swedish kronor to the supplier, Elib, which in turn passes half of that 
sum on to the publicers. 

The reason for the talks is that both libraries and publishers have reason to be 
displeased with the current model. For the libraries it has proven to be an 
economic  challenge,  for  the  already  strained  library  economies,  since 
payment is made directly by the individual library from the media budget. 
The  publishers  also  have  reasons  to  want  a  change  of  model  since  the 
compensation  they  receive  from  the  libraries  is  not  enough  for  them  to 
continue publishing e-books and making a profit. They argue that to protect 
the commercial e-book market the principle of free loans has to be replaced 
by a model that introduces “friction” in the form of limitations on how many 
times a title can be loaned.

This  study  is  based  on  interviews  with  representatives  from  both  sides 
involved in the talks, along with a representative from Elib and a librarian. 
An analytical tool has been constructed by the author to aid in the process of 
uncovering  arguments  and  standpoints  in  the  interviews.  The  analytic 
framework has been construed from standpoints in the e-book debate. The 
study's major findings include that both sides have distinctive perspectives on 
the e-book, one side sees it as a fast and effective way to supply people with 
literature and information and the other as a commodity to be bought and 
sold on a market. The challenge is to find means of co-existing.

Nyckelord: e-böcker,  ersättningsmodeller,  Elib,  Svensk  Biblioteksförening,   Svenska
                                   Förläggareföreningen
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˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

6.3 Tänkbara framtida scenarier (32)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

7. Slutsats           (33)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

7.1 Kort efterspel          (34)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Källförteckning        (36)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Bilagor        (39)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

4



1. Inledning

1.1 Introduktion

E-boken har ännu inte haft sitt egentliga genombrott i Sverige men det finns tecken på att ett sådant 
är  på  väg bland  annat  på  grund av  att  utlånen av  e-böcker  ökar  på  svenska  folkbibliotek  och 
förlagens försäljning likaså, även om båda ökar från mycket låga nivåer. Att en ökning ändå sker 
kan troligen tillskrivas bättre och billigare tekniska lösningar för läsning och nedladdning. Men i 
takt med de ökade utlånen märks också tecken på missnöje med det nuvarande ersättningssystemet 
från  såväl  folkbiblioteken  som  förlagen.  Enligt  uppgift  utgör  e-boken,  i  dagsläget,  en  ökande 
ekonomisk utmaning för både de svenska folkbiblioteken och förlagen. 

Anledningen till  diskussionerna kring de ekonomiska aspekterna av e-böcker är att  traditionella 
lösningar vad gäller hantering, utlån och ersättning till förlag och upphovsmän inte tillämpas på den 
digitala boken. Samtidigt som bibliotekens hantering av tryckta böcker är ett sedan länge etablerat 
och  stabilt  system  saknas  alltså  ett  för  alla  aktörer  hållbart  sådant  för  e-boken.  Utöver  att 
hanteringen skiljer sig åt finns en annan stor skillnad mellan den tryckta och digitala boken för 
biblioteken: förlag och leverantörer har kommit att spela en allt mer framträdande roll i samtalen 
om bibliotekens ekonomiska ersättning för e-boksutlån.  

Det mest omtalade exemplet på det ökade intresset för e-böcker är de höga utlåningssiffror Zlatan 
Ibrahimovićs självbiografi Jag är Zlatan fått. Som vi skall se så är den så kallade ”Zlatan-effekten” 
ett återkommande tema i den senaste tidens debatt om ökade kostnader för bibliotek till följd av e-
boksutlåning. 

Den ökade utlåningen av e-böcker har alltså belastat bibliotekens mediabudget, i en del fall så pass 
mycket att man ansetts sig tvungen att begränsa eller tillfälligt upphöra med dessa utlån. Samtidigt 
menar  man  från  förlagshåll  att  bibliotekens  utlån  inte  genererar  tillräckligt  med  ersättning  och 
följaktligen är en förlustaffär.

För  närvande  pågår  diskussioner  mellan  Svensk  Biblioteksförening  och  Svenska  Förläggare-
föreningen med syfte att hitta nya former för utlåning av e-böcker. 

1.2 Problemformulering

Ämnet för denna uppsats är  de samtal som förs mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska 
Förläggareföreningen om en ny ersättningsmodell  för e-böcker på svenska folkbibliotek.  Det är 
sålunda två perspektiv på e-boksfrågan som möts i dessa samtal: det ena är ett bibliotekens, rotat i  
en  tradition  av  tillgängliggörande  och  demokrati,  och  det  andra  är  förlagens  som ser  e-boken 
primärt  som en  kommersiell  produkt.  Målsättningen  är  att  båda  dessa  aktörer,  med  sina  olika 
perspektiv, gemensamt skall komma fram till en lösning acceptabel för båda. 

En arbetshypotes  i  denna uppsats  är  att  det  föreligger  en intressekonflikt  mellan förlagens och 
folkbibliotekens  intressen  och  att  denna  konflikt  kommer  till  uttryck  i  argumentationen  i  de 
pågående samtalen.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka den diskussion som nu pågår i den 
arbetsgrupp  som  tillsatts  av  Svensk  biblioteksförening  och  Svenska  Förläggareföreningen. 
Dessutom kommer frågan om hur  förlagen och biblioteken anser att  utlåningen av e-böcker  på 
folkbibliotek kan lösas på ett hållbart sätt inför framtiden att undersökas. 

I  enlighet med detta har empirin har två nivåer,  den huvudsakliga,  eller  första nivån, består av 
Biblioteksföreningens och Förläggarföreningens arbetsgrupp medan den andra nivån utgörs av en 
bibliotekarie och en representant från Elib. Anledningen till denna uppdelning är att uppsatsen även 
vill undersöka en bibliotekaries syn på denna fråga eftersom både ersättningsmodeller och utgången 
av samtalen har tydliga konsekvenser i praktiken. Det är även intressant hur man från leverantören 
Elib  ser  på  denna  fråga  eftersom  företaget  befinner  sig  i  en  position  mellan  förlagen  och 
biblioteken. Nivå två skall närmast betraktas som stödempiri för nivå ett.

Ordet aktör används i huvudsak för parterna i arbetsgruppen men också, i frågeställningarna, för 
Elib och folkbiblioteken. Undersökning har genomförs med hjälp av följande stödfrågor:

• Hur ser aktörerna på e-bokens roll på svenska Folkbibliotek och villkoren för dessa utlån?

• Vilka  argument  används  i  arbetsgruppen  för  och  emot  de  i  samtalen  aktuella 
ersättningsmodellerna?

• Vad anser aktörerna om e-bokens framtid på svenska folkbibliotek ur ett ekonomiskt hållbart 
perspektiv?

Undersökningen  görs  med  hjälp  av  fyra  semi-strukturerade  intervjuer  med  (ovan  nämnda) 
representanter   för  folkbiblioteken,  förlagen  och  leverantören  Elib.  Som  komplement  till 
intervjumateriet  undersöks ett  antal  centrala och aktuella dokument med fokus på e-böcker och 
ersättningsmodeller i Sverige (se vidare under metodavsnittet). 

1.4 Avgränsningar

Undersökningens huvudfokus ligger på de argument och perspektiv Svensk Biblioteksförening och 
Svenska Förläggareföreningen använder i samtalen. Som komplement till parterna i samtalen har en 
bibliotekarie och en representant för Elib inkluderats. Dessa avgränsningar görs trots att det finns 
fler aktörer med intresse av denna fråga, men dessa befinner sig utanför denna undersöknings fokus.

En  annan  central  avgränsning  är  att  det  i  det  här  sammanhanget  handlar  om  e-böcker  på 
folkbibliotek och den främsta anledningen till detta är att universitets- och högskolebibliotek har 
andra betalningsmodeller och avtal för att säkra sin försörjning av e-media.

I tid görs två avgränsningar. Den första av dessa är den 9:e februari 2012; detta kan sägas utgöra 
själva  startpunkten  för  samtalen  eftersom  Svensk  Biblioteksförening  och  Svenska 
Förläggareföreningen  detta  datum släppte  ett  pressmeddelande  och  tillkännagav  att  man  avsåg 
försöka lösa frågan gemensamt (mer om detta i kapitel 5). 

Den andra tidsmässig avgränsningen är att denna uppsats i första hand tar avstamp i den diskussion 
kring e-böcker och folkbibliotek som hållits de senaste åren (och framför allt sedan 2010). Denna 
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avgränsning är viktig eftersom det pågått en mer eller mindre intensiv debatt i denna fråga under 
drygt tio år. I uppsatsen märks denna avgränsning framför allt i att de centrala dokument, som ligger 
till grund för bland annat definitioner och bakgrund, publicerats de senaste tre åren.

1.5 Begreppet e-bok och definition

På Elibs hemsida (Elib presenteras nedan) finner man en text med rubriken Vad är en e-bok och i 
denna står att läsa att en “e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format” och att det är en 
datafil.1 Detta speglar en uppfattning av e-boken som en elektronisk version av en tryckt bok. Inte 
nödvändigtvis en kontroversiell uppfattning, men heller inte helt oproblematisk, delvis beroende på 
att en e-bok kan tillföra någon sorts mervärde som exempelvis möjlighet att söka i texten eller att 
den kan innehålla annan media som bild- och ljudfiler. E-böcker som kombinerar text med andra 
mediatyper  kallas  för  en  utvidgad e-bok och kan innehålla,  utöver  text,  exempelvis  kartor  och 
fotografier.2

Förvirringen kring begreppet e-bok skildras i Svenska Förläggareföreningens rapport,  E-boken – 
lätt att göra, svår att sälja. I denna pekar man på att man med e-bok till exempel kan syfta på det 
idémässiga innehållet, den fysiska läsapparaten eller de program som behövs för att läsa denna. Den 
definition man använder i rapporten är dock att begreppet  syftar på “ett innehåll lagrat i en digital 
fil” som i dagens läge består “av text eller text och bild.”3 

Ett annat aktuellt försök att definiera begreppet görs av Rasmus Fleischer som ägnar ansenlig möda 
åt detta problem i sin bok Boken. Fleischer prövar ett antal olika definitioner som bland annat att en 
text är utgiven av ett förlag, att det finns en känd upphovsman och att den blivit tilldelad ett ISB-
nummer. Dock visar han på det problematiska i samtliga dessa definitioner och konstaterar att “det 
existerar  i  dagsläget  ingen  definition  av  `e-bok`”,  och  heller  ingen  definition  av  bok  som  är 
“teknikneutral.”4 Fleischer diskuterar också, då han försöker göra en skatterättslig definition av e-
boken,  att  om denna,  för  att  vara  en  e-bok,  måste  ha  en  tryckt  förlaga  så  underordnas  denna 
förlagan.5 Om en tryckt förlaga å andra sidan inte krävs menar Fleischer att gränsdragningar mot 
andra digitala produkter blir problematiska. Detta är ett resonemang träffar rakt i hjärtat av frågan 
om vad  en  e-bok är  och  hur  denna  skiljer  sig  från  andra  digitala  produkter  som till  exempel 
ljudböcker och hemsidor.

I den här uppsatsen anpassas definitionen av e-bok efter den Elib gör, det vill säga en bok överförd 
till  elektroniskt  format.  Den  främsta  anledningen  till  detta  är  företagets  ställning  som  enda 
leverantör av svenskspråkiga e-bokstitlar till svenska folkbibliotek. Ett faktum som ger vid handen 
att  de pågående förhandlingarna gäller  e-böcker som tillgängliggörs av Elib.  Med e-bok menas 
alltså  en  datafil  som  laddas  ner  på  låntagarens  dator,  går  att  hitta  via  folkbiblioteket  och 
tillhandahålls  av  Elib.  Den  fil  som  låntagaren  laddar  ner  är  försedd  med  en  krypterad 
tidsbegränsning vilket innebär att den efter en viss tid blir obrukbar. Det är denna tidsbegränsning 
som utgör lånetiden. Viktigt att poängtera är att med e-bok avses alltså inte andra typer av böcker i 
digitalt format som tal- eller ljudböcker.

1 Elibs hemsida, http://elib.se/ebook_explained.asp, 2012-04-01
2 Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige 
ur ett biblioteksperspektiv., s. 6
3 Svenska Förläggarföreningen (2009). E-boken – lätt att göra, svår att sälja, s. 9
4 Fleischer, Rasmus (2011). Boken, s. 33
5 Ibid, s. 29-30
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2. Bakgrund

Ett mängd faktorer påverkar både e-boken som sådan och samtalen om ny ersättningsmodell. I det 
här  avsnittet  tecknas  bakgrunden  till  undersökningen  tämligen  fylligt  genom  att  ett  antal 
förutsättningar  för,  och  aktörer  på,  e-boksområdet  presenteras.  Detta  är  nödvändigt  av  den 
anledningen att  ett  stort  antal  faktorer,  direkt  eller  indirekt,  hör samman med, och påverkar,  e-
bokens förutsättningar. Som vi skall se i det här kapitlet finns ett antal lösningar för bibliotekens 
ersättning till  förlagen för  utlån  av e-böcker,  ett  flertal  aktörer  med intresse i  frågan och även 
varierande grad av e-bokens marknadsgenomslag i olika länder. 

Antalet intressenter då det gäller e-boken och bibliotek är alltså tämligen stort och dessa kommer 
från  den  privata  såväl  som  från  den  kommunala  världen.  Här  har,  av  både  utrymmes-  som 
relevansskäl,  tre av de viktigaste  valts  ut.  Sammantaget är  det här kapitlet  tänkt  att  erbjuda en 
nödvändig förståelsegrund för läsaren och för att denna lättare skall kunna sätta resonemangen, i  
resultatgenomgången i kapitel 5, i sin rätta kontext.

2.1 Ersättningsmodeller för e-böcker

Det finns ett antal olika ersättningsmodeller för e-bokslån på bibliotek. En del av dessa modeller är 
anpassade efter akademiska biblioteks behov av informations- och dokumentförsörjning och är ofta 
i form av prenumerationer eller Big deals. Denna modell innebär att man betalar för en licens som 
ger tillgång till en stor mängd e-tidskrifter eller e-böcker.

Andra modeller är riktade mot  bibliotek med en bredare användarbas, det vill säga som har som 
uppdrag  att  förse  hela  det  omgivande  samhället  med  media,  litteratur  och  information.  Nedan 
presenteras  ett  antal  av  dessa  ersättningsmodeller  anpassade  för  både  högskole-  och 
universitetsbibliotek och folkbibliotek.

Låntagarmodellen innebär i korthet att låntagaren ges tillgång till en databas med titlar och efter att 
en titel lånats ut ett antal gånger måste titeln köpas in av biblioteket om man vill att den skall förbli  
tillgänglig för låntagarna.6 Biblioteket kan också välja att köpa titeln med en gång. Då ett lån gjorts, 
finns e-boken på låntagarens hårddisk och läses därifrån. Den så kallade  Spotify-modellen7 liknar 
musiktjänsten Spotify dels genom att böckerna streamas8 men också genom att användaren erbjuds 
valet mellan en gratisversion med reklam eller en betalversion utan reklam. Betalning sker genom 
att  förlagen får  ersättning  per  läst  sida  istället  för  för  varje  nedladdat  exemplar  eller  enligt  en 
licensmodell (se nedan). Prenumerationsmodellen riktar sig mot universitets- och högskolebibliotek 
och bygger på att biblioteket betalar en årlig licens som ger tillgång till ett sortiment. En annan 
liknande  modell,  med  internationell  spridning,  kallas  för  Big  deals,  innebär  att  förlagen  sätter 
samman  ämnesspecifika  paket  som  sedan  erbjuds  biblioteken9.  Prenumerationsmodellen ger 
biblioteket  ökad  kontroll  över  mediautgifter,  men  samtidigt  minskad  kontroll  över  beståndet 
eftersom det är leverantören som beslutar om en titel skall tas bort eller läggas till.

6  Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige  
ur ett biblioteksperspektiv., s. 15
7 Ibid.
8 Helmersson, Dicte (Nationalencyklopedin): streaming [stri:´miŋ] (engelska), direktuppspelning, strömning, 
strömmande överföring, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i 
dator eller mobiltelefon. Streaming kan ske inom lokala nätverk eller större datornät, främst Internet.
9 Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige 
ur ett biblioteksperspektiv, s. 14
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Elibmodellen10 är den som i dagsläget används vid lån av e-böcker på svenska folkbibliotek11. Från 
folkbiblioteket länkas låntagaren till Elibs hemsida, där lånet genomförs. Varje lån kostar biblioteket 
tjugo kronor, varav hälften går till Elib och hälften till förlaget. Modellen tillåter att en bok lånas av 
ett obegränsat antal låntagare samtidigt. Biblioteket har inga inköpskostnader eller administrativa 
kostnader,  då  det  är  Elib  som  gör  e-böckerna  tillgängliga  för  utlåning.  Bestånd  och 
beståndsutveckling,  uppdrag  som  traditionellt  utförts  av  biblioteket,  hanteras  istället  av  Elib. 
Modellen har en del praktiska och administrativa fördelar men det har dock visat sig att en del 
bibliotek  haft  svårt  att  hantera  de  ökade  kostnader  som  e-boksutlån  innebär  eftersom  dessa 
kostnader tas direkt ur mediabudgeten.

För att kunna läsa en e-bok behövs dels hårdvara, i form av en dator eller annan utrustning, samt ett 
läsarprogram. Vilket program som är lämpligt att använda beror på om boken är tänkt att läsas på en 
dator/läsplatta, iPad/iPhone eller Androidtelefon. Programmen är lättillgängliga och kan laddas hem 
gratis via Elibs hemsida12. E-boken är alltså en datafil som laddas ner till låntagarens läsapparat och 
denna fil  är  försedd med en  tidsbegränsande kryptering  och Digital  Rights  Management-skydd 
(DRM). Krypteringen innebär att då lånetiden är slut är filen inte längre läsbar och DRM-skyddet 
hindrar användaren från att kopiera och sprida filen.

Den ersättningsmodell för e-böcker som Svenska Förläggareföreningen förespråkar, som alternativ 
till  Elibmodellen, kallar de  Biblioteksmodellen (även kallad  Overdrivemodellen)13. Den är baserad 
på ett licenssystem där biblioteket köper en eller flera licenser per titel från förlaget och antalet 
inköpta licenser motsvarar närmast antalet exemplar av en tryckt bok. Som vi skall se längre fram 
förespråkar man denna modell för att man genom licenserna inför en friktion som  Elibmodellen 
saknar. Denna friktion innebär att om ett biblioteket har köpt tre licenser av en titel och samtliga vid 
en given tidpunkt är utlånade, så används samma typ av kösystem som för tryckta böcker. En licens 
kan gälla exempelvis tio utlån och när dessa är gjorda finns möjlighet att köpa fler. Detta är ett  
system som har potentialen att erbjuda ekonomisk stabilitet och kontroll för förlagen likväl som för 
folkbiblioteken. Utlån och kryptering kommer sannolikt ske på liknande sätt som i Elibmodellen.

2.2 Biblioteksersättningen

I Sverige, liksom i många andra länder, finns ett undantag i copyright-lagstiftningen som innebär att 
en upphovsman inte kan neka ett bibliotek rätten att låna ut ett tryckt exemplar av ett verk. Alltså då 
ett bibliotek köpt en bok kan denna lånas ut ett obegränsat antal gånger, och ersättning utgår enligt 
avtal.  Biblioteksersättningen diskuterades  första  gången i  1948 års  bokutredning och infördes  i 
Sverige  1954. Ersättningen gäller endast fysiska, tryckta böcker, och alltså inte e-böcker. För e-
böcker  måste  istället  förhandlingar  ske  med  upphovsrättsinnehavaren  för  att  dessa  skall  kunna 
erbjudas låntagarna, och om vad ersättning till förlag och författare ska vara.14 

Biblioteksersättningen är en ersättning som årligen betalas ut ”av staten till Sveriges författarfond 
som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut kostnadsfritt från 
offentliga bibliotek”15 I dagsläget är denna ersättning 1.35 kronor per utlån men skall från och med 

10 Elibmodellen benämns i intervjuerna nedan omväxlingsvis som betalningsmodellen och tjugokronorsmodellen.
11 Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige 
ur ett biblioteksperspektiv., s. 15
12 Elibs hemsida, http://elib.se/ebook_GetStarted.asp, 2012-04-13
13Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige  
ur ett biblioteksperspektiv., s. 14
14  Petersen, Jakob Heide ( 2011). The delicate balance of loans and sales, s. 4
15 Regeringens hemida: http://www.regeringen.se/sb/d/14094/a/179966, 2012-04-09
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2013 höjas med två 2 öre till 1.37 kronor.

Ersättningen  till  upphovsmannen,  kallad  författarpenning  respektive  översättarpenning,  tas  ur 
Sveriges Författarfond som är en statlig fond inrättad 1954.  Belopp per lån är 79 öre vilket är 60% 
av Biblioteksersättningens grundbelopp,  det  vill  säga ”det  som tillförs  författarfonden för  varje 
utlån av svenskt originalverk”.16 De övriga 40% av Biblioteksersättningen går enligt Förordningen 
om Sveriges författarfond till stipendier, bidrag och pensioner till upphovsmän till litterära verk. 17

2.3 Vad kostar ett fysiskt lån?

En fråga som har visat sig svår att utreda är frågan om kostnader för tryckta böcker jämfört med e-
böcker.  Då  en  tryckt  bok  lånas  ut  betalas  detta  med  Biblioteksersättningen,  enligt  ovan.  Den 
grundläggande skillnaden mellan fysiska och digitala lån är sålunda att de sistnämnda inte betalas 
med statliga, för bibliotekets del externa, pengar utan direkt ur bibliotekets, interna, budget.

Skillnaden mellan de olika medierna kan illustreras med begreppsparet ”just in case” och ”just in 
time”.18 Det förstnämnda begreppet beskriver utlåningsvillkoren för fysiska och det sistnämnda för 
immateriella digitala medier. Traditionellt har bibliotek köpt in böcker (och annan tryckt media) 
som  sedan  erbjudits  låntagaren  om (”just  in  case”)  denna  vill  göra  ett  lån,  med  exempelvis 
Elibmodellen gäller den omvända principen då e-böcker görs tillgängliga först när (”just in time”) 
ett  låntagare  vill  låna  en  e-bok.  Biblioteket  som  tidigare  stått  för  inköp,  hantering  och 
genomförandet  av  själva  utlåningsprocessen  har  alltså,  när  det  gäller  e-böcker,  helt  överlåtit 
hanteringen  till  Elib.  Detta  innebär  att  man  med  e-boken  inte  har  några  arbets-  eller 
lagringskostnader.

2.4 Svensk Biblioteksförening 

Svensk Biblioteksförenings  historiska rötter  finns  i  två  äldre  organisationer:  Sveriges  Allmänna 
Biblioteksförening, bildat 1915, och Svenska Bibliotekarie Samfundet, bildat 1921. År 2000 gick 
dessa organisationer samman under namnet Svensk Biblioteksförening.19

Föreningen arbetar med biblioteksrelaterade frågor och är ”en ideell, partipolitiskt obunden och fri 
aktör”.20 Medlemskap  i  föreningen  ”står  öppet  för  enskilda  personer  och  institutioner”.21 Dess 
medlemmar är alltså både enskilda individer med intresse för biblioteksfrågor och institutioner, det 
vill säga bibliotek. Föreningens övergripande uppgift är att sprida information om och delta i debatt 
kring alla typer av biblioteksrelaterade frågor. 

I  föreningens  stadgar  deklareras  att  man  skall  ”verka  för  ett  effektivt  och  dynamiskt  svenskt 
bibliotekssystem av hög standard” och ”verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och 
främja dess utveckling” samt ”tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna 
yttrandefriheten”.  Dessutom skall  man  bland  annat  öka  läsandet,  stärka  samverkan  och  främja 

16 Sveriges författarfond, http://www.svff.se/, 2012-04-10
17 Lagen.nu, https://lagen.nu/1962:652, 2012-04-10
18 Moahi, Kgomotso H. (2002). Issues of just-in-time (access) v. just-in-case (ownership) for libraries in 
developing countries: lessons to be learnt from developed countries, s. 341
19 Svensk  Biblioteksförenings  hemsida,  http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/om/foreningens-historia/, 
2012-04-04
20 Svensk Biblioteksförenings hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/om/, 2012-04-04
21 Svensk Biblioteksförenings stadgar s. 2
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ekonomiskt stöd till forskning.22 

2.5 Svenska Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen bildades 1843 och är den branschorganisation i Sverige som bevakar 
bokförlagens intressen. Detta gör man genom att verka för ”en öppen och fri bokmarknad med 
största möjliga utrymme för förlag att etableras och utvecklas”. Föreningens medlemmar består av 
”bokförlag,  av olika  slag och storlek,  som ger  ut  böcker  i  både tryckt  och digital  form”.23 Ett 
bokförlag kan vara en etablerad aktör,  som exempelvis Bonniers eller  Norstedts, men kan även 
bestå av personer som bedriver utgivning av böcker i mindre skala.

Föreningen  bistår  medlemmarna  med  juridisk  rådgivning,  publicerar  rapporter  och  analyser  av 
branschens  utveckling  samt  bevakar  teknikutvecklingen.  Ett  centralt  område  är  upphovs-  och 
tryckfrihetsrätt och att påverka ”politiker och allmänhet i frågor som rör det fria ordets, läsandets 
och bokens ställning”.24 Ett  annat exempel på frågor man arbetar med är att  sänka momsen på 
digitala böcker. Denna är i dagsläget 25% medan den för tryckta böcker, sedan 2002, är 6%. Man 
ser detta som en av ”föreningens viktigaste uppgifter”.25

2.6 Elib

Elib är i dagsläget den enda leverantören av kommersiella e-böcker på svenska till folkbibliotek i 
Sverige, vilket gör företaget till en viktig aktör i den här uppsatsen. Elib ägs av Bonnierförlagen, 
Natur  &  kultur,  Piratförlaget  och  Norstedts.26 Företaget  grundades  år  2000  och  arbetar  med 
produktion och distribution av e-böcker, MP3-böcker och streamingtjänster. 

Det  är  ett  business2business-företag  och  vänder  sig  alltså  inte  direkt  till  slutkunden  utan  till 
återförsäljare,  det vill  säga internetbokhandlare,  och till  bibliotek i  Sverige,  Norge,  Finland och 
Danmark.27 Det  ursprungliga  avtalet  skrevs  med  Stockholms  stadsbibliotek  2001  och  detta 
påbörjade det nuvarande samarbetet med svenska folkbibliotek.

Enligt Elibs hemsida, utvecklar företaget bland annat system för bibliotekslån och försäljning av e-
böcker och strömmande ljudböcker.28 Elib tillhandahåller även vattenmärkning och licenskryptering 
av  e-böcker  och  MP3-böcker. Man  lägger  stor  vikt  vid  upphovsrättsskydd  genom  både 
vattenmärkning och kopieringsskydd som ”förhindrar vidarespridning av en nedladdad e-bok”.29 

2.7 E-boken i Sverige

E-boken  har  inte  slagit  igenom  på  bred  front  på  den  svenska  marknaden.  Faktum  är  att  den 
inhemska marknaden framstår, vid en internationell, jämförelse, som tämligen liten och outvecklad. 
Detta  förhållande  uppmärksammas  av  rapporter  från  både  Kungliga  Biblioteket  och  Svensk 

22 Ibid, s. 2
23 Svenska Förläggareföreningens hemsida: http://forlaggare.se/om-svf, 2012-04-04
24 Ibid.
25  Svenska Förläggareföreningen (2010) Verksamhetsberättelse, s. 11
26 Elibs hemsida, http://elib.se/ebook_about_elib.asp#about_ett, 2012-04-01
27  Ibid.
28  Ibid.
29 Ibid.
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Förläggarförening. I den senare menar man att

kombinationen av stort utbud, tillgänglighet och att det är lätt att handla och läsa är  
väsentliga faktorer för att e-böckerna ska bli intressanta för en bred publik.30 

Man påpekar också att detta ännu inte kännetecknar den svenska marknaden, även om man menar 
att ett skifte står för dörren.

Att  ett  genombrott  än  så  länge  inte  kommit  visar  sig  i  såväl  försäljningssiffror  som 
utlåningsstatistik.  E-böcker  utgör  cirka  1%.  av  folkbibliotekens  totala  utlåning.31 och  även  om 
förlagens försäljningen ökar  så  är  det  ”från mycket  låga nivåer”,32 från 0.01% 2007 till  0,18% 
2010.33 Den största andelen sålda e-böcker säljs inte till enskilda kunder utan till folkbiblioteken34. 
För att de ökande utlånen av e-böcker inte skall drabba försäljningen har en del förlag infört en 
karenstid på 1-3 månader för nya e-bokstitlar innan dessa får lånas ut medan en del titlar inte får 
lånas ut alls.35

Det faktum att det inte finns någon konkurrens på leverantörssidan tyder också på en marknad som 
ännu inte nått full mognad. En annan relaterad faktor är att antalet svenskspråkiga e-bokstitlar på 
marknaden är litet, i dagsläget cirka 5000.36 Mot bakgrund av detta är det kanske inte så förvånande 
att också marknaden för läsplattor är liten. Dessa började lanseras runt år 2000 och har ännu inte fått 
fäste på den svenska marknaden, men som vi skall se nedan är det annorlunda i exempelvis USA.

Alternativa insatser för att digitalisera litterära verk finns i Sverige. Projekt Runeberg (vars namn 
anspelar på den  amerikanska föregångaren Projekt Gutenberg) som sedan 1992 har digitaliserat och 
publicerat gratis e-böcker. I projektet digitaliseras äldre nordiskt, icke upphovsrättsskyddat, material 
där upphovsmannen varit död i mer än 70 år. Så långt har man digitaliserat ”hundreds of titles in 
several languages”.37 Litteraturbanken är ett annat projekt som har som uppgift ”att samla in och 
digitalisera skönlitteratur och viktigare humaniora” och tillgängliggöra materialet.38 Titlar från dessa 
båda  projekt  är  i  flera  fall  tillgängliga  genom folkbibliotekens  OPACer  (Online  Public  Access 
Catalogue).

De båda ovan beskrivna projekten har kulturhistoriska, bevarande och tillgängliggörande motiv och 
är på inte tänkta att konkurrera på den kommersiella marknaden. Men ur ett biblioteksperspektiv 
kan de dock vara mycket intressanta.39 Detta inte minst eftersom de svenska förlagen i dagsläget 
inte visar intresse av att digitalisera äldre titlar. En insats som både skulle bidra till att öka antalet  
tillgängliga titlar och kanske samtidigt öka intresset för läsplattor.

E-boken figurerar i åtskilliga svenska rapporter och statistiska presentationer. Ett exempel på en 
sådan  är  Sveriges  officiella  folkbiblioteksstatistik  för  vilken  Kungliga  Biblioteket  är  ansvarig 

30 Svenska Förläggarföreningen (2009). E-boken – lätt att göra, svår att sälja, s.7-8
31 Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige 
ur ett biblioteksperspektiv.. s. 10
32 Svenska Förläggarföreningen (2011). Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin. Fokus: den digitala boken.  
s. 23
33 Litteraturutredningen (SOU 2012:10), s. 34
34 Muntligt Kristina Ahlinder, 2012-03-29
35 Digitala biblioteket, http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/tag/karens, 2012-04-23
36 Mikale Petrén, enhetschef för virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, i en intervju gjord av Sveriges Radio 

för Godmorgon, världen! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5064919
37 Projekt Runebergs hemsida, http://runeberg.org/admin/, 2012-04-14
38 Litteraturbankens hemsida, http://litteraturbanken.se/#!om/ide, 2012-04-14
39 Intervju med Elin Nord, Göteborgs stadsbibliotek, december 2011 (i annat sammanhang)
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myndighet. I mars i år publicerades  Tabeller för folkbibliotek 2011 vilken bland annat visar att e-
bokslånen ökat med 38% mellan 2010 och 2011, och med 134% mellan 2009 och 2011. Vad som 
står bakom denna ökning kan man inte med säkerhet säga men 

troligen finns det flera förklaringar. Den mediala uppmärksamheten kring utlåningen av  
Zlatan Ibrahimovics självbiografi,  ett  större utbud av e-böcker från förlagen och en  
ökad försäljning av e-bokläsare och surfplattor kan ha bidragit till ökningen.40

Sammantaget  tycks  dock  den  kombination  av  faktorer,  som  Svensk  Förläggarförening  menar 
behövs för att göra e-boken intressant för en bred publik, ännu inte finnas fullt ut i Sverige. Detta 
trots  att  de  tekniska  förutsättningarna  är  på  plats  och  trots  att  ett  ökande  intresse  från  såväl 
producenter, bibliotek och konsumenter också verkar finnas.

2.8 E-boken i världen

Framställningen nedan är inte en komplett genomgång av situationen för e-boken i världen, utan 
snarare ett antal aktuella exempel från Europa och USA. Utblicken är inspirerad av ett faktum som 
Mikael  Petrén,  enhetschef  för  virtuella  enheten  på  Stockholms  stadsbibliotek,  pekar  på:  att 
försäljningen av e-böcker i, bland annat England och USA, har ökat lavinartat41, vilket står i skarp 
kontrast till situationen i Sverige.

På den amerikanska marknaden finns närmare en miljon titlar finns att köpa via nätbokhandlare och 
en stor del av de bästsäljande titlarna finns också i elektroniskt format. 2010 utgjorde försäljningen 
av skönlitteratur för vuxna i  e-boksform 13.6%42 och redan 2008 slogs försäljningsrekord.43 En 
viktig orsak till denna ökning är Amazons stora utbud av titlar och lanseringen av läsplattan Kindle. 
Titlar till denna lånas också ut av amerikanska folkbibliotek på liknande sätt som ett lån sker via 
svenska folkbibliotek och Elib..

I  likhet  med den svenska marknaden verkar  den brittiska vänta på att  bli  förlöst  genom bättre 
lösningar både vad gäller prissättning och smidigare tekniska och praktiska innovationer. 2010 stod 
e-böcker för 6% av försäljningen.44 En vanlig ersättningsmodell för utlån av e-böcker på brittiska 
bibliotek liknar Elibmodellen och tillåter ett obegränsat antal utlån av en titel. Men samtal pågår om 
alternativ  till  denna och diskussionen har  till  stor  del  kretsat  kring  användarstyrt  förvärv  (som 
Låntagarmodellen) alternativt Big Deals .45

Även den tyska marknaden och försäljningen visar tecken på att inte vara fullt utvecklad, trots att 
det redan finns ett antal olika läsplattor tillgängliga för konsumenter och fler är på väg att lanseras. 
Dessutom finns,  genom ett  gemensamt branschprojekt,  ett  stort  antal  digitala titlar  att  köpa via 
Libreka (den tyska branschorganisationens webbportal). Vid lanseringen fanns 10 000 titlar, men 

40 Kungliga Biblioteket, http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2012/E-bokutlaningen-pa-folkbiblioteken-okar-starkt/, 
2012-04-26

41  Mikael Petrén, enhetschef för virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, i en intervju gjord för Sveriges Radio 
för Godmorgon, världen! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5064919

42 Kungl.  Biblioteket  & Svensk  Biblioteksförening  (2011)  När  kommer  boomen? En  kartläggning  av  e-boken i 
Sverige ur ett biblioteksperspektiv.. s. 19
43 Svenska Förläggarföreningen (2009). E-boken – lätt att göra, svår att sälja, s. 10
44 Kungl.  Biblioteket  & Svensk  Biblioteksförening  (2011)  När  kommer  boomen?  En  kartläggning  av  e-boken  i 
Sverige ur ett biblioteksperspektiv.. s. 19
45 Ibid.
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ambitionen är att det snart skall finnas 50 000.46 

Liksom i Sverige ökar utlånen av e-böcker i Danmark, och även här har ett  antal folkbibliotek 
tillfälligt fått upphöra med dessa utlån av ekonomiska skäl. Alltså en situation som i mångt och 
mycket liknar den svenska inte minst för att det även i Danmark hålls samtal om en ny modell  
mellan den danska biblioteksföreningen och förlagens representanter. Man strävar efter att få upp 
antalet titlar till minst 20 000, samt att det ska finnas tillgång till bra läsplattor och funktionella 
program till mobiltelefoner, enligt direktören för den danska distributören Publizon.47

Än så  länge  är  såväl  utbudet  av  som försäljningen av  e-böcker  är  mycket  små på  den norska 
marknaden. Av detta följer att även bibliotekens utbud och utlåning är liten. Våren 2011 inleddes 
samtal mellan Norsk biblioteksförening och förläggarna om utlån av e-böcker och på hösten samma 
år avslutades ett projekt med utlåning av ett mindre antal titlar på Buskeruds fylkesbibliotek.48 Trots 
e-bokens begränsade närvaro på norska bibliotek,  pågår  en het  debatt  i  frågan,  inte  minst efter 
försöket  med utlåning via  biblioteket i  Buskerud. Ambitionsnivån är hög då ”tanken är att  alla 
böcker ska finnas” och att ”det ska vara lika lätt att få tillgång till  dem genom biblioteket som 
genom kommersiella kanaler”.49 

3. Tidigare forskning

E-boken har varit föremål för ett stort antal uppsatser, rapporter och konferenser men som vi skall  
se finns i dagsläget inte mycket forskning riktad specifikt mot e-böcker och ersättningsmodeller.

3.1 Sverige

Det har tidigare gjorts ett antal undersökningar och skrivits ett antal uppsatser om e-bokens ökade 
användning, om användarna och om att läsa digitalt. Perspektiven har skiftat men har förutom att 
behandla användarna och deras läsarupplevelser även tagit upp tekniska aspekter. I Sverige finns ett 
antal  rapporter,  producerade  av  både  bransch-  och  biblioteksvärlden,  som  behandlar  e-böcker, 
marknaden  för  dessa  och  bibliotek.  De  senaste  av  dessa  och  mest  centrala  är  Svenska 
Förläggareföreningens rapport  och Kungliga Bibliotekets e-boksutredning (dessa båda har tagits 
upp ovan). En annan viktig publikation är Litteraturutredningens forskningsantologi, SOU 2012:10 
(se nedan), Utöver det har det de senaste tio åren på Bibliotekshögskolan i Borås skrivits ett antal  
uppsatser, på kandidat- och magisternivå, som på olika sätt behandlar e-böcker.

En sökning i Borås Academic Digital Archive (BADA) på frasen ”e-böcker” ger ett åttiotal träffar 
och i resultaten inkluderas förutom uppsatser även konferensrapporter och bokkapitel. Ett antal av 
dessa texter behandlar e-boken ur ett läsar- eller användarperspektiv, exempelvis E-böcker ett nytt  
sätt att läsa. En undersökning om digitala böcker i folkbibliotek och Tolv böcker i datorn – bättre  
än  en  i  handen?.  Ytterligare  andra  fokuserar  på  högskolevärldens  behov  och  användning  av 
elektronisk  litteratur  och  e-böcker  (bland  andra  Doktorander  och  e-böcker  –  en  
användarundersökning). Det stora flertalet av texterna är skrivna mellan år 2000 och 2007, men det 
finns flera undantag. 

46 Svenska Förläggarföreningen (2009). E-boken – lätt att göra, svår att sälja, s. 20
47 Svenska Förläggarföreningen (2009). E-boken – lätt att göra, svår att sälja, s. 23
48 Kungl. Biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige 
ur ett biblioteksperspektiv.. s. 20
49 Svensk Bokhandel, http://www.svb.se/nyheter/danmark-och-norge-modell-efterlyses, 2012-04-17
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Ett av dessa är en samtida, och i sammanhanget aktuellt, studie av Elib och folkbibliotek, en uppsats 
som  genom  kvalitativ  textanalys  av  argument  och  åsikter  undersöker  e-bokens  framtid  på 
folkbiblioteket. De huvudsakliga resultaten i uppsatsen har att göra med att Elibs prismodell anses 
som varande för dyr för bibliotekens budgetar men också att beståndsutveckling, då det gäller e-
böcker, har lämnats över till  förlagen. Författarna drar slutsatsen att ”e-boksituationen i Sverige 
börjar  närma sig ett  skede då stora förändringar måste  ske ”.50 Det som får dem att  dra denna 
slutsats  är att  deras undersökning visat att  man från bibliotekshåll är missnöjd med tre centrala 
aspekter av de förutsättningar som gäller för e-bokhanteringen: pris, tillgänglighet och utbud . De 
konstaterar också att

det verkar alltså som om en omarbetning av modellen är på gång, eftersom alla parter  
– förutom möjligen förlagen – har givit sitt medhåll till att det inte är hållbart. De  
större förlagen är de som synts minst i diskussionen och det har därför varit svårt att  
avgöra deras inställning, men de andra parterna är eniga om att förändringar borde  
ske.51

Uppsatsförfattarna  kan  sålunda  sägas  ha  blivit  sannspådda  genom att  samtal  nu  faktiskt  pågår 
mellan  biblioteken  och förlagen.  De efterlyser  alltså  förlagens  åsikter  i  frågan,  eftersom deras 
undersökning visar att kommentarer kring e-boksproblematiken mest kommit från biblioteken och 
leverantören  Elib.  Denna  uppsats  kan  därför  ses  som  ett  försök  att  fylla  detta  behov  och 
tillfredsställa denna önskan.

Ett annat intressant bidrag inom det här området är Rasmus Fleischers dubbelvolym  Boken och 
Biblioteket, där den förra undersöker vad en (digital) bok är och den senare anlägger ett kritiskt 
perspektiv på (digitala) bibliotek. Visserligen är ambitionen bakom dessa volymer mer att bidra till 
debatten kring e-böcker än att vara akademiska produkter, men de kan ändå inte kringgås här dels 
för att de talar initierat om e-böcker i Sverige och dels för att de fått viss spridning (till exempel 
förekommer de som källmaterial i  SOU 2012:10). Ytterligare en anledning till att de är svåra att 
styra runt är att Fleischers tankar, som de presenteras i  Biblioteket, har lämnat bidrag till den här 
uppsatsens analysram.

3.2 Litteraturutredningen och forskningsantologi (SOU 2012:10 )

Litteraturutredningen är en statlig utredning som tillsatts vid fem tidigare tillfällen, åren 1948, 1968, 
1982, 1996, och 2002. Beslut om att tillsätta den senaste utredningen togs av regeringen våren 2011 
och den 8 mars 2012 publicerades SOU 2012:10, en forskningsantologi. Bidragsgivarna i denna 
kommer  från  en  rad  olika  discipliner  inom  samhällsvetenskap  och  humaniora,  bland  annat 
sociologi,  historia,  medie-  och  kommunikationsvetenskap  och  biblioteks-  och 
informationsvetenskap  och  litteraturvetenskap.  Det  är  redaktörernas  uttalade   förhoppning  att 
”boken  ska  tjäna  som ett  fruktbart  underlag  för  utredningens  diskussioner  och  utarbetande  av 
förslag”52 

Ulla Carlsson, professor vid Göteborgs universitet, menar att det är signifikant att utredningen heter 
Litteraturutredningen och  inte  exempelvis  Bokutredningen  då  ”bok  signalerar  medium, 
kommunikation  på  en  marknad,  medan  litteratur  associerar  till  texter  som  skapar  värde  och 

50 Nilsson, Linda & Person, Louise (2011). Elib och folkbibliotek. En studie av de åsikter och argument som yttrats om 
e-böckernas distribution och framtid på folkbiblioteken. s. 31

51 Ibid.
52 Litteraturutredningen (SOU 2012:10), s. 10
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mening”.53 Det går också att se begreppet bok som pekande mot en specifik fysisk artefakt medan 
litteratur  lämnar  öppet  för  olika  sätt  att  tillgängliggöra  text  (det  vill  säga tryckt  bok,  läsplatta, 
mobiltelefon, dator och så vidare).

Ett antal av utredningens föregångare har istället haft det smalare ordet bok i namnet, men Carlsson 
pekar  på  att  dessa  egentligen  inte  haft  boken,  utan  läsning  och  litteratur,  i  fokus.  Hon 
uppmärksammar också hur tidigare utredningar förhållit den tryckta boken till nya medier och den 
teknologiska utvecklingen i stort, som till exempel television och datorspel. Vid en genomgång av 
tidigare utredningar märks farhågor för att den övriga mediautveckling skall påverka bokläsandet 
och läskunnigheten negativt. Intressant är den fråga som ställdes i SOU 1997:14: 

Kommer boken att överleva? Kommer framtidens barn att ens behöva lära sig läsa?  
Kanske räcker det att hantera kunskapsmaskiner?54 

Denna  fråga  må  inte  ha  förlorat  all  aktualitet,  men  nu  när  det  gått  15  år  och  den  tekniska 
utvecklingen förändrat vårt sätt att konsumera medier radikalt måste vi också ställa andra frågor.  
Carlsson menar att det handlar om frågor som: Vad är en bok? Vad är ett folkbibliotek? och Vem 
betalar?55 Dessa är högst centrala i en diskussion om e-böcker, hur dessa skall tillgängliggöras och 
vilken modell för betalning som skall användas.

Staffan Sundin, professor vid Göteborgs och Luleås universitet, skriver om den svenska marknaden 
för e-böcker och menar att, trots att denna är liten, förväntas den växa i takt med att läsplattor blir  
vanligare. Han menar att det är svårt att få tillgång till  försäljningssiffror eftersom förlagen inte 
redovisar försäljningen av e-böcker separat. Leverantören Elibs siffror får istället ge en indikation 
på hur mycket e-böcker som säljs i Sverige. Dessa säger att man första halvåret 2010 ”distribuerade 
i genomsnitt 1 800 e-böcker i månaden” och att ”i februari 2011 hade antalet ökat till 5 000.”56 En 
annan aspekt Sundin tar upp är att, då det gäller utlån av e-böcker, har det från folkbiblioteken hörts 
en del kritik riktad mot Elib. Denna handlar om att det är problematiskt att Elib helt kontrollerar 
utbudet och heller  inte tillåter att  hela detta tillgängliggörs för bibliotekens låntagare.  I februari 
2011 fanns 80% av Elibs utbud att låna via folkbiblioteken.57 Sundin identifierar också tre grupper 
av slutkunder: privata konsumenter, studenter/yrkesverksamma samt biblioteken.

Docenten  och  forskningschefen  på  Kungliga  Biblioteket,  Pelle  Snickars,  skisserar  den  digitala 
lästeknikens genomslag. Han menar att runt 5% av den svenska befolkningen har tillgång till en läs- 
eller surfplatta i dagsläget och att denna siffra säkerligen är på väg uppåt.58 Detta är en förutsägelse 
helt in linje med att 2012 spås vara det år då läs- och surfplattan får sitt genomslag även i Europa. 
Snickars  menar  att  läsa  på  en bärbar  skärm är  en  utveckling  som på  allvar  inleddes  2007,  av 
Amazon, i och med lanseringen av läsplattan Kindle. Han pekar på att det finns föregångare, så 
tidigt  som  på  1960-talet,  men  att  Kindle  var  den  första  som  lanserades  för  en  storskalig  e-
boksmarknad. Denna lansering framstår som ett pionjärarbete för andra att följa.

Dessa är huvuddragen ur SOU 2012:10 med relevans för e-boken Sverige i allmänhet och för den 
här  undersökningen  i  synnerhet.  Den  framställning  man  gör,  både  av  litteraturens  situation  i 
dagsläget  och  ett  antal  tänkbara  möjligheter  och  utmaningar  inför  framtiden,  är  rik  och 
mångfacetterad och den bidrar till vår förståelse av e-boken som fenomen och dess förutsättningar.

53 Ibid, s. 11
54 Litteraturutredningen (SOU 2012:10), s. 16
55 Ibid, s. 17
56 Ibid, s. 305
57 Ibid.
58 Ibid, s. 248
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3.3 Internationellt

Inledningsvis en kort kommentar kring ett klassiskt verk om bokhistoria. I avsnittet om elektroniska 
böcker i Frederick Kilgours The evolution of the book, publicerad 1998, ställer författaren upp ett 
antal kriterier som han menar att e-bokstekniken skall uppfylla för att få ökad spridning. Utöver ett  
antal tekniska och praktiska krav menar Kilgour att ”it [läsplattan] should be able to access text in 
any one of millions of databases anywhere at anytime”.59 Mot bakgrund av hur utbud och villkor för 
användning, både för bibliotek och enskilda personer, ser ut i dagsläget framstår detta krav närmast 
som en utopisk vision.

Internationellt finns mycket forskning kring e-boken som sådan, men när det gäller e-böcker och 
ersättningsmodeller för folkbibliotek verkar det återstå en del att göra. En anledning till detta kan 
vara att ekonomiska modeller för e-böcker är en fråga som fått ökad aktualitet först de senaste åren.  
En  annan  möjlig  anledning  är  att  folkbibliotek,  som  vi  förstår  fenomenet,  inte  alltid  har  sin 
motsvarighet  internationellt,  men  också  att  marknaden  för  e-böcker  och  sammansättningen  av 
aktörer på denna skiljer sig. 

Antagandet  att  ekonomiska  modeller  fått  ökad  aktualitet  först  de  senaste  åren  är  baserat  på 
antagandet att utvecklingen internationellt följer en liknande bana som i Sverige (eller vise versa). 
Databassökningar  via  Bibliotek  och  läranderesurser (BLR)  i  Borås  visar  att  mycket  av  den 
forskning som gjorts behandlar amerikanska förhållanden och främst akademiska bibliotek. Detta 
till trots skall här skall ändå göras ett försök att visa på ett antal exempel på insatser på det här 
området.

I en artikel av Vasileiou et. al, publicerad 2009, konstateras att marknaden för e-böcker är stadd 
under  konstant  förändring.  Något  som framstår  som  lika  sant  nu  som då.  Artikeln  behandlar 
bibliotek  och  e-böcker  i  bred  bemärkelse  och  alltså  inte  enbart  folkbibliotek  utan  i  lika  hög 
utsträckning akademiska bibliotek. Författarna menar att då, 2008, riktades mycket av försäljningen 
av  e-böcker  till  just  bibliotek,  bland  annat  genom  e-bokspaket  till  högskole-  och 
universitetsbibliotek. Man pekar också på att den ökade tillgången på e-böcker troligen kommer få 
långtgående konsekvenser  för  bibliotekens roll  och de strategier  man väljer  att  formulera.  Med 
artikeln vill författarna visa på ”the potential of the future importance of e-books and profiles the 
uptake of the e-book marketplace in terms of main players and their services”.60 

Efter att ha närvarat vid den årliga  Frankfurt Book Fair rapporterar Kelly Lynch att trots att e-
böcker vid det här laget funnits ett antal år så har förlagen inte hittat passande affärsmodeller. Hon 
uppmärksammar att även biblioteken försöker komma underfund med hur man bäst skall använda 
e-boken  i  sin  verksamhet  och  att  ”different  pricing  and  purchasing  models  are  emerging  for 
publishers and for their library customers.”61 Det är just prismodeller som framstår som den centrala 
frågan i dagsläget, enligt Lynch. Hon pekar på att hela frågan inte behandlades i Frankfurt eftersom 
att på andra sidan ”of a pricing model is a purchasing model.”62 Detta är en viktig distinktion och 
hon menar att biblioteksaspekten inte uppmärksammades tillräckligt.

59 Kilgour, Frederick G. (1998). The evolution of the book, s. 152
60 Magdalini Vasileiou, Richard Hartley, Jennifer Rowley, (2009). An overview of the e-book marketplace, s. 173
61 Lynch, Kelly (2012), E-books: the future for publishers and libraries, s. 78
62 Ibid, s. 79
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4. Metod och analysram

Då detta är en intervjustudie utgörs empirin av respondenternas svar som framkom i fyra semi-
strukturerade intervjuer.  Närmast skall den metod som använts vid insamlandet av denna empiri 
presenteras och motiveras i relation till uppsatsens syfte, här finns också en del reflektioner kring 
fördelar och nackdelar med den valda metoden. Reflektioner kring urvalet av de texter som  bidrar 
till  att  teckna  bakgrunden  till  problemområdet  görs  också  nedan.  Därefter  presenteras  den 
analysram och de perspektiv som läggs på intervjuerna i diskussionen.

4.1 Semi-strukturerad intervju – på tre sätt

På  grund  av  praktiska  omständigheter  har  intervjuerna  genomförts  på  tre  sätt:  öga-mot-öga, 
muntligt via telefon och skriftligt via mejl. Tidsåtgången per intervju var mellan 15 till 25 minuter. 
Samtliga intervjuer (undantaget mejlintervjuerna) spelades in och relevanta delar transkriberades. 
Den intervjuguide som användes (se bilaga 1 och 2) konstruerades med utgångspunkt i uppsatsens 
syfte och frågeställningar samt mot en bakgrund av inläst material (det vill säga i förhållande till 
den aktuella och pågående debatten). 

Då  respondenterna  inledningsvis  tillfrågades  om  de  ville  låta  sig  intervjuas  erbjöds  de  också 
alternativet att vara anonyma i den färdiga uppsatsen. En respondent ville ha det så  (se vidare 
nedan under rubrik 5, resultatredovisning och arbetsgruppen). Detta är hänsyn som dels tas för att 
de samtal  uppsatsen undersöker pågår  nu och (kan man anta) är  av känslig  natur samt dels av 
grundläggande forskningsetiska hänsyn (se vidare under 4.1.1).

I litteraturen skiljer man på tre olika typer av intervjuer, och de kallas vanligen för strukturerade, 
semi-strukturerade och ostrukturerade. Uppdelningen speglar främst intervjuarens förhållningssätt 
till frågorna. Den mest styrda formen utgörs av den strukturerade intervjun, som liknar en personligt 
distribuerad enkät, medan den minst styrda är den ostrukturerade intervjun vilken mer har formen 
av ett tematiskt samtal, styrt av undersökningens fokus. Oavsett förhållningssätt så är en intervju ett  
samtal mellan två parter och skall förstås som ”a particular type of purposeful conversation”.63

Denna  undersökning  har  gjorts  med  hjälp  av  semi-strukturerade  intervjuer,  en  metod  som har 
fördelen att följdfrågor kan formuleras direkt utifrån de svar respondenten ger. Metoden är lämplig 
då det som är av intresse här är åsikter och argumentation, något som en rigidare insamlingsmetod, 
som enkäter, inte lämpar sig för. Ytterligare en fördel, som också tjänar uppsatsens syfte, är att den 
semi-strukturerade  metoden  ökar  intervjusituationens  flexibilitet  genom  att  den  tillåter  att 
informanten bidrar med perspektiv och insikter som intervjuaren inte har från början. Wildemuth 
menar att semi-strukturerade intervjuer ”give the interviewer considerable freedom to adjust the 
questions as the interview goes on” och pekar på möjligheten att ”probe far beyond a particular 
respondent's answer to predetermined questions”.64

En intervju är i allmänhet ett möte, men kan också ske med hjälp av exempelvis telefon eller e-post.  
I den här undersökningen användes en kombination av e-post- och telefonintervjuer samt, i ett fall, 
en traditionell intervju öga-mot-öga. Anledningen till detta är främst att det av praktiska skäl, i de 
flesta fall, inte varit möjligt att intervjua på plats. Det gemensamma för samtliga intervjuer är alltså 
att  det  semi-strukturerade  förhållningssättet  använts.  Detta  innebär  att  då  så  varit  möjligt  har 

63 Wildemuth (2009). Applications of social research methods to questions in information 
and library science, s. 232-233
64 Ibid, s. 233
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följdfrågor formulerats direkt under samtalet medan i andra fall har kompletterande frågor ställts till 
respondenten i efterhand. 

I de fall e-post använts vid intervjuerna är förhoppningen är att de skrivna svaren är ett koncentrat 
av vad som skulle sagts under en traditionell intervju. Även vid intervju via e-post kan följdfrågor 
ställas, men denna möjlighet kan begränsas av att informanten inte anser sig har mer tid att avsätta. 
Wildemuth  pekar  på  att  denna  intervjuform  är  användbar  under  vissa  förutsättningar:  ”e-mail 
interviews are particulary useful for reaching a population who could not be easily reached at a 
predetermined time or place”.65 

En av av de största nackdelarna med e-postintervjuer är att informanterna tenderar att inte uttrycka 
sig lika mångordigt och nyanserat i skrift som i tal och att samtalets dynamik går förlorad. Att  
skrivna svar i allmänhet är kortare och konkretare kan mycket väl också vara en fördel eftersom 
svaren blir korrekt citerade samt att respondenterna kan förväntas håller sig till ämnet. Samtidigt är 
det  författarens  uppfattning  att  personliga  möten  hade  varit  att  föredra  framför  telefon  och  e-
postintervjuer. Detta illustreras bäst av det faktum att den intervju som genomfördes öga mot öga 
blev grundligare och mer än dubbelt så lång än de som hölls via telefon (drygt 25 minuter mot drygt 
15 minuter). I ett fall valdes en e-postintervju bort och inkluderades inte i det empiriska materialet 
då respondenten svarade kort och fragmentariskt på frågorna.

4.1.1 Urval av informanter

Utifrån  denna  uppsats  problemområde  är  det  naturligt  att  representanter  från  Svensk 
Biblioteksförening  och  Svenska  Förläggareföreningen  inkluderas  i  undersökningen.  Detta 
framförallt som intresset är riktat mot den argumentation aktörerna för och de uppfattningar man 
har  inom  gruppen  om  e-boken  och  folkbiblioteken.  Eftersom  de  praktiska  konsekvenserna  av 
utgången  av  samtalen  är  tänkta  att  bli  en  ny  ersättningsmodell  har  stödempiri  samlats  in  från 
informanter utanför arbetsgruppen. Denna utgörs av intervjuer gjorda med en bibliotekarie och en 
representant  för Elib66.  Dessa båda är också aktörer i  denna fråga på så vis  att  de har ett  eget 
uppdrag att fullfölja och för att utgången av samtalen har potentiellt långtgående konsekvenser för 
deras respektive professionella verksamhetsområden. 

Även om Elib inte sitter med i samtalen är de ingen neutral aktör i denna fråga utan får räknas till 
förlagssidan  (inte  minst  för  att  de  ägs  av  de  fyra  största  svenska  förlagen)  och  bibliotekarien 
placerar sig på bibliotekssidan. Kort sagt, på samma sätt som arbetsgruppens argumentation speglar 
deltagarnas respektive perspektiv kan detsamma antas gälla för övriga informanter.

De grundläggande forskningsetiska hänsyn som nämndes ovan beskrivs av Alan Bryman och har att 
göra  med  att  en  individs  deltagande  skall  vara  frivilligt,  informerat  och,  om  denna  så  vill,  
konfidentiellt. Deltagarna skall också kunna vara säkra på att alla fakta och uppgifter de lämnar 
endast används för undersökningens ursprungliga syfte67. Samtliga dessa krav har uppfyllts i arbetet 
med denna uppsats.

De  svårigheter  författaren  stötte  på  i  arbetet  med  intervjuerna  hade,  förutom teknisk/praktiska 
orsaker (se ovan), att göra med att en del av de tillfrågade inte kunde svara ingående på frågor. Man 

65  Wildemuth (2009). Applications of social research methods to questions in information 
and library science, s 233
66 Informanterna presenteras närmare i anslutning till resultatredovisningen i kapitel 5 under rubrikerna 5.2, 5.3 och 

5.4.
67 Bryman (2002). Samhällsvetenskapliga metoder s. 440-441
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hänvisade till att samtalen pågår nu och deras känsliga natur. I ett fall svarade en informant, trots 
detta, på frågorna men med något vaga formuleringar. Avslutningsvis skall sägas att av de tio tänkta 
intervjuerna genomfördes slutligen fem. Av dessa valdes ett skriftligt svar bort.

Då det gäller urvalet av respondenter hade ett annat sådant säkerligen kunnat göras men med tanke 
på uppsatsens fokus tror författaren ändå att det tjänar dess syfte.

4.2 Dokumentinsamling 

Det textmaterial som används i uppsatsen bidrar till att teckna bakgrunden till problemområdet e-
böcker samt bidrar på olika sätt att berika framställningen. Som redan konstaterats i avsnittet om 
tidigare  forskning  finns  inte  mycket  akademiskt  skrivet  om  just  ersättningsmodeller  för 
folkbibliotek.  Ett  antal  relevanta  och  belysande  dokument  hittades  istället  via  Svensk 
Biblioteksförenings och Svenska Förläggarföreningens respektive hemsidor (rapporter om e-böcker 
och  nyhetsmaterial  om  bibliotek/marknad)  men  också  genom  besök  på  Kungliga  Bibliotekets 
webbplats. 

Den  utländska  forskningen  har  hittats  via  ett  antal  omfattande  sökningar  i  Summon  på  BLRs 
webbplats.  Under  detta  arbete  har det  blivit  uppenbart  att  det,  ur ett  svenskt perspektiv och av 
relevans för svenska förutsättningar, finns en brist på forskning kring e-böcker, ersättningsmodeller 
och folkbibliotek.

Genom  Google  har  bloggar  och  artiklar  hittats,  överhuvudtaget  har  elektroniska  resurser  som 
hemsidor, bloggar och nyhetsartiklar, spelat en avgörande roll i  dokumentinsamlingsarbetet (inte 
minst för konstruerandet av analysramen, se stycke 4.2.2 och 4.3). Den största anledningen till detta 
är att samtalen om e-böcker, både de i arbetsgruppen och det större samhälleliga samtalet, hålls nu 
och inte på allvar hunnit  leta sig in i forskares och akademikers verksamhet.  Åtminstone inte i 
Sverige.

4.2.1 Urval av dokument - bakgrundsmaterial

Beroende på avsändaren skiftar perspektiven i texterna men kan i de flesta fall grovt delas in i två 
”läger”.  Dessa  motsvaras  närmast  av  de  två  sidor,  eller  perspektiv,  på  e-boken  denna  uppsats 
undersöker.  Samtliga  dokument  med  direkt  anknytning  till  aktörer  inom  biblioteks-  och 
förlagsvärlden  har  karaktären  av  objektiv  rapportering  baserad  på  undersökningar  eller 
inventeringar  av  e-bokens  marknads-  och  biblioteksförutsättningar.  På  samma  gång  är  dessa 
organisationer intressenter i e-boksfrågan och låter sig alltså sorteras in på båda sidor av debattens 
demarkationslinje. Med andra ord är det är viktigt att komma ihåg att diskussionen om e-boken och 
folkbiblioteket inte bara är begränsad till de nu pågående samtalen. Detta gör också bibliotekens 
och förlagens publikationer än mer intressant och belysande.

Litteraturutredningens  publikation,  SOU  2012:10,  har  ett  brett  anslag  och  visar  på  läget  i 
litteratursverige 2012 men tar även upp specifika frågor kring e-böcker och läsplattor. Eftersom den 
är en ny publikation är den viktig för att teckna en nyanserad förståelse av e-bokens ställning och 
förutsättningar i dagens Sverige.

De texter som ligger till grund för bakgrunden består av cirka 400 sidor och utgörs huvudsakligen 
av  Litteraturutredningens  forskningsantologi  SOU 2012:10 samt  Svenska  Förläggareföreningens 
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och Kungliga Bibliotekets rapporter E-boken: lätt att göra, svår att sälja och När kommer boomen? 
En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.

4.2.2 Urval av dokument – analysram

Under nästa rubrik beskrivs den analysram som används för att belysa argument och ståndpunkter i 
intervjumaterialet. Denna är konstruerad utifrån ett antal texter som visar på en debatt, och i denna 
debatt ett antal ståndpunkter, om e-böcker och ersättningsmodeller.

Vid  konstruerandet  av  ett  analytiskt  verktyg  baserat  på  texter  måste  ett  urval  göras.  Efter  ett 
omfattande letande efter, och läsande av, nyligen publicerade debattartiklar, blogginlägg och andra 
texter som intresserar sig för frågan om e-böcker på svenska folkbibliotek valdes fyra ut. Detta 
urval kan naturligtvis ifrågasättas men de är alla texter som visar på intressanta och aktiva delar av 
denna debatt. 

Texterna beskrivs närmare nedan men här kan sägas att två har sitt ursprung i biblioteksvärlden 
(bloggen Digitala biblioteket och artikel i Svenska Dagbladet), en är hämtad från bloggen Copyriot 
och en är en artikel i Dagens Nyheter. Tillsammans bildar de den fond som utgör den analysram 
som är nödvändig för genomförandet av uppsatsens analys.

4.3 Analysramens beståndsdelar

I  brist  på lämplig teori,  eller  andra analysverktyg att  behandla empirin med,  har  en analysram 
skapats av författaren. Denna är tämligen löst konstruerad, främst på grund av de begränsningar, i 
tid och utrymme, som en kandidatuppsats innebär. I ett större, och mer omfattande, arbete kan en 
mer omfattande analysram konstrueras, men författaren tror ändå att den som verktyg tjänar sitt 
syfte för att belysa argumentation och perspektiv.

En fri debatt består, som bekant, av ett flertal mot varandra stående åsikter i en fråga och så är även  
fallet med ersättningsmodeller för e-böcker. Det finns ett antal aktörer varav de viktigaste i den här 
uppsatsen är Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen. Utöver dessa finns ett 
flertal andra aktörer som, i tryckt och digital form, i böcker, bloggar och debattartiklar, diskuterar e-
böcker. 

Detta är alltså diskussioner som ingår i den öppna debatt som förs i demokratiska samhällen och i  
denna  debatt  kan  man  identifiera  ett  antal  ståndpunkter,  eller  positioner.  Ett  antal  av  dessa 
ståndpunkter  om digitala bibliotek (ett komplex som e-boken ingår i) används här för att konstruera 
ett  analysverktyg.  Empirin  analyseras  alltså  från  ett  antal  ståndpunkter  kring  e-böcker  och 
folkbibliotekets roll av ett antal skribenter och debattörer. Dessa ståndpunkter utgör den fond mot 
vilken empirin ställs, och med vars hjälp argumentation och perspektiv i intervjuerna belyses. 

Viktigt att påpeka är att de nedan presenterade texterna visar på aktuella ståndpunkter och positioner 
i debatten kring e-böcker och utgör inte debatten som sådan. Debatter är flyktiga och eftersom den 
om e-böcker pågått i drygt tio år har positionerna skiftat. Analysramen är alltså att betrakta som en 
ögonblicksbild  av  debattlandskapet  som  det  ser  ut  nu.  Närmast  skall  de  påståenden  och 
ståndpunkter presenteras som ligger till grund för analysen.
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4.3.1 Konkurrerande intressen

Först ett resonemang som tämligen väl illustrerar den generella polariseringen i e-boksdebatten. I en 
artikel i Dagens Nyheter konstaterar journalisten Ann Persson att det val en individ har då det gäller 
e-böcker är att antingen låna boken gratis på biblioteket eller köpa den i en nätbokhandel. Två 
kulturpolitiska intressen står då mot varandra: på ena sidan finns ”bibliotekens uppdrag att stimulera 
läsandet” och på den andra ”förlaget och författaren, som måste sälja böcker och få betalt”.68 Båda 
dessa är fullt legitima, men under vissa förutsättningar konkurrerande intressen.

4.3.2 Passiva bibliotek

Rasmus Fleischer  är doktorand vid Södertörns högskola och en livlig  debattör av,  bland annat, 
biblioteksrelaterade frågor. Han driver också bloggen Copyriot där ett flertal texter handlar om e-
böcker och ersättningsmodeller för e-böcker. I en av dessa ställer han sig starkt kritisk till  både 
Elibmodellen och Förvärvsmodellen för att den ena innebär skenande kostnader för biblioteken och 
att  den andra inför en konstgjord brist. Fleischer  menar  att  idén om det digitala  biblioteket till 
största delen har utgått från ”att digitalisering är en utveckling i vilken man antingen hänger med 
eller lämnas bakom” och att biblioteken inte förmått spela en aktiv roll i denna process.69 Det är inte 
är meningsfullt att beskylla varken förlagen eller Elib för den situation biblioteken nu befinner sig i.  
Det är snarare så att biblioteken själva som bör axla det ansvaret, enligt Fleischer.

4.3.3 Museala institutioner

Inga Lundén, stadsbibliotekarie i  Stockholm, skriver i  Svenska Dagbladet att  e-böcker blivit  en 
ödesfråga för biblioteken eftersom dessa måste möta de nya behoven eller riskera att bli ”museala 
institutioner”.  Samtidigt  pekar  hon  på  två  huvudsakliga  problem  som  e-böcker  utgör  för 
biblioteken:  ”kontrollen  över  vilka  böcker  som skall  finnas  på  biblioteket  och  kontrollen  över 
kostnaderna”.70 Resultatet  av  det  ökade  intresset  blir,  menar  hon,  paradoxalt  då  detta  gör  att 
tillgången, av ekonomiska skäl, begränsas. Enligt Lundén är detta är en viktig anledning till att en 
”affärsmodell som fungerar både för att sälja och låna ut e-medier behöver tas fram gemensamt”.71

4.3.4 Flera olika modeller

Bloggen Digitala biblioteket, från virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek, frågar sig om det 
är fruktbart att bara diskutera Elibmodellen och Förvärvsmodellen. Frågan är om olika modeller kan 
komplettera varandra, för att fungera för en e-boks hela livscykel, och att inte bara en enda modell 
skall  gälla  för  alla  e-böcker.  Man  menar  att  denna  aspekt  missas  i  debatten  kring 
ersättningsmodeller  och  efterlyser  ”en  mer  nyanserad  diskussion  om  olika  betalningsmodeller 
tillsammans  med  en  satsning på  ökad  digitalisering”.  Man menar  att  detta  skulle  ”gynna både 
aktörerna på bokmarknaden, men inte minst läsarna och hela samhället”.72 

68 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/bokbranschen-tar-strid-om-e-bocker, 2012-04-17
69 Fleischer, Rasmus (2011). Biblioteket, s. 40-41
70 Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/e-bocker-odesfraga-for-bibliotek_5890239.svd, 2012-04-

17
71 Ibid.
72 Digitala biblioteket, http://bloggar.biblioteket.se/digitalabiblioteket/fler-modeller-for-e-bocker, 2012-04-17
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4.4 Analysramen

Ur det ovan presenterade analysramens konstruerats. Delarna har valts ut då de visar på centrala 
teman och problem i den breda samhälleliga debatten om e-böcker för närvarande. Naturligt nog är 
detta  teman som också  återspeglas  i  samtalen  mellan  biblioteken  och  förläggarna  och därför  i 
intervjuerna.

• Det finns en konflikt mellan folkbibliotekens uppdrag att tillgängliggöra och förlagens att 
sälja e-böcker (Konkurrerande intressen). 

• Man har från bibliotekshåll inte tagit aktiv del i den digitala utvecklingen och de eventuella 
konsekvenser detta  fått  då det gäller  villkor för såväl  hantering som ersättningsmodeller 
(Passiva bibliotek).

• Biblioteken riskerar att bli överflödiga, och ”museala”, om e-boksfrågan inte löses på ett 
tillfredsställande sätt tillsammans med förlagen (Museala institutioner).

• Ett  flexibelt  system bestående  av  ett  flertal  olika  modeller  skulle  vara  fördelaktigt  och 
fungera för en e-boks hela livscykel (Fler olika modeller). 

Dessa  fyra  ståndpunkter  visar  på  ett  antal  spänningar,  eller  konflikter,  som  e-boken  och  dess 
hanteringen gett upphov till. För det första handlar det om den grundläggande spänningen mellan e-
boken  betraktad  som  å  ena  sidan  en  för  demokratin  viktig  meningsbärande  kunskaps-  och 
kulturprodukt och å andra sidan som kommersiell vara på en marknad. För det andra handlar det om 
att man från bibliotekens sida anses ha försummat att deltaga i utformandet av e-bokens villkor och 
de konsekvenser detta fått samt hur man hanterar detta nu. Den tredje punkten hör samman med 
tanken om utveckling som en binär process där man ”antingen hänger med eller lämnas bakom”, det 
vill säga med risk att folkbiblioteken blir ”museala” och magasin för tryckta böcker. Den fjärde och 
sista punkten handlar om själva ersättningsmodellerna och hur man tänker kring att använda sig av 
en uppsättning olika villkor beroende på bokens ålder och kommersiella status. 

Det är dessa fyra ståndpunkter som används som ram vid analysen av respondenternas svar. Som vi 
skall  se  finns  tydliga  beröringspunkter  mellan  dessa  svar  och  de  analytiska  utgångspunkterna 
ramen.

5. Resultatredovisning

Här  skall  samtalen  mellan  Svensk  Biblioteksförening  och  Svenska  Förläggareföreningen 
presenteras och resultaten av intervjuerna med informanterna redovisas. Informanterna har delats in 
tre  grupper  med  egna  rubriker  i  presentationen.  Grupperna  är:  1)  Biblioteksföreningens  och 
Förläggareföreningens arbetsgrupp, 2) Elibs marknadschef, och 3) en bibliotekarie med särskilda 
insikter i frågor kring e-böcker. Denna indelning görs av två skäl. Det ena är helt enkelt för att  
redovisningen  skall  vara  klar  och  överskådlig.  Det  andra  skälet  har  att  göra  med  hur 
undersökningen  är  konstruerad:  svaren  från  Elib  och  bibliotekarien  är  tänkt  att  komplettera 
uppgifterna från medlemmarna i arbetsgruppen, som alltså utgör den huvudsakliga empirin (se ovan 
under Syfte och frågeställningar). 

För  att  ytterligare  strukturera  framställningen  har  en  tematisering,  med  utgångspunkt  i 
forskningsfrågorna,  gjorts  (denna  struktur  återkommer  även  i  diskussionskapitlet).  Under  varje 
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rubrik  redovisas  i  texten,  i  tur  och  ordning,  informanternas  syn  på:  e-bokens  roll  på  svenska 
folkbibliotek, de argument som används i samtalen mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska 
Förläggareföreningen samt e-bokens framtid på svenska folkbibliotek. Men först en introduktion till 
arbetsgruppen och samtalen som hålls i denna.

5.1 Samtalen mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen

Arbetsgruppen  som  bildats  gemensamt  av  Svenska  Förläggareföreningen  och  Svensk 
Biblioteksförening har till  uppgift  att  försöka lösa frågan ”gemensamt med biblioteken” för att 
”finna en lösning som underlättar utgivning och försäljning av e-böcker, och samtidigt fungerar väl 
för biblioteken”.73 Den består alltså av representanter från biblioteksvärlden och förläggarvärlden. 
Från  bibliotekssidan  medverkar  Inger  Edebro  Sikström  (bibliotekschef  Umeå),  Mikael  Petrén 
(enhetschef  Stockholms  stadsbibliotek),  Roland  Esaiasson  (myndighetschef  Talboks-  och 
punktskriftsbiblioteket) och Niclas Lindberg (generalsekreterare Svensk Biblioteksförening). Från 
förlagssidan  medverkar  Peter  Wilcke  (chef  Norstedts  förlagsgrupp  och  ledamot  i 
Förläggareföreningens  styrelse),  Pelle  Andersson  (förlagschef  Ordfront  förlag  och  ledamot 
Förläggarföreningens  styrelse),  Magnus  Nytell  (ansvarig  digital  utgivning Bonnierförlagen)  och 
Kristina Ahlinder (vd Svenska Förläggareföreningen)74

I ett  pressmeddelande daterat den 9 februari  2012 tillkännages att ”nu tillsätter  föreningarna en 
gemensam  arbetsgrupp,  som  har  till  uppgift  att  finna  en  modell  som  balanserar  bibliotekens, 
författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar.”75 Meddelandet är undertecknat av Kristina 
Ahlinder  och Niclas  Lindberg.  Man poängterar  i  meddelandet att  den nuvarande modellen inte 
fungerar väl för någon av parterna och att  båda är intresserade av en ny lösning. Ordförande i 
Svenska  Förläggareföreningen,  Eva  Bonnier,  säger  att  e-böcker  skall  finnas  på  svenska 
folkbibliotek och menar att en lösning skall hittas i tillsammans med biblioteken.76 

Från Förläggareföreningens håll är man alltså bekymrad över att bibliotekens utlån ska gå ut över 
försäljningen  av  e-böcker.  Svensk  Biblioteksförening  anser  att  nuvarande  ersättningsmodell  för 
utlån  av e-böcker  innebär  en  ekonomisk  belastning  för  biblioteken,  och  beskriver  den  aktuella 
situationen som ”alarmerande” 77.

Kristina Ahlinder poängterar att samtalen inte så mycket har karaktären av förhandlingar som att 
båda  parter  tillsammans  försöker  finna  en  lösning.  Hon  menar  också  att  resultatet  blir  en 
rekommendation ”eftersom vi inte bestämmer över våra medlemmar”.78 Samtalen handlar alltså inte 
om att finna en definitiv lösning. Vad man vill göra är istället att etablera konsensus kring ett nytt 
sätt att tänka kring ersättningsfrågan.

Samtalen pågår nu och man har satt som mål att lägga fram ett förslag, till hur e-böcker skall säljas  

73 Svenska Förläggareföreningens hemsida: 
http://forlaggare.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/forlaggareforeningen-och-svensk-biblioteksforening-tillsatter-
gemensam-arbetsgrupp, 2012-04-04
74 Skriftligt Martin Engman, jurist på Svensk Biblioteksförening, 2012-03-29
75 mynewsdesk.com, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_biblioteksforening/pressrelease/view/e-
boksutlaaningen-paa-biblioteken-biblioteksfoereningen-och-foerlaeggarefoereningen-tillsaetter-gemensam-arbetsgrupp-
731434, 2012-04-10
76 Ibid.
77 Svensk Biblioteksförenings hemsida :  http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/2011/12/12/ansvaret-for-att-
losa-e-boksfragan-maste-tydliggoras/, 2012-04-04
78 Muntligt Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, 2012-03-29

24

http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/2011/12/12/ansvaret-for-att-losa-e-boksfragan-maste-tydliggoras/
http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/2011/12/12/ansvaret-for-att-losa-e-boksfragan-maste-tydliggoras/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_biblioteksforening/pressrelease/view/e-boksutlaaningen-paa-biblioteken-biblioteksfoereningen-och-foerlaeggarefoereningen-tillsaetter-gemensam-arbetsgrupp-731434
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_biblioteksforening/pressrelease/view/e-boksutlaaningen-paa-biblioteken-biblioteksfoereningen-och-foerlaeggarefoereningen-tillsaetter-gemensam-arbetsgrupp-731434
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_biblioteksforening/pressrelease/view/e-boksutlaaningen-paa-biblioteken-biblioteksfoereningen-och-foerlaeggarefoereningen-tillsaetter-gemensam-arbetsgrupp-731434
http://forlaggare.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/forlaggareforeningen-och-svensk-biblioteksforening-tillsatter-gemensam-arbetsgrupp
http://forlaggare.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/forlaggareforeningen-och-svensk-biblioteksforening-tillsatter-gemensam-arbetsgrupp


till bibliotek och hur dessa skall lånas ut, under våren 2012.

5.2 Arbetsgruppen

I denna kategori finns två informanter. Dessa är, från förlagssidan, Svenska Förläggareföreningens 
vd Kristina  Ahlinder  och från bibliotekssidan Informant  1.  Båda representerar  alltså  de aktörer 
mellan  vilka  samtalen  om ny ersättningsmodell  förs  och deras  svar  kan sägas  utgöra  grunden, 
huvudempirin, för denna undersökning.

Kristina Ahlinder är VD i Svenska Förläggareföreningen och styrelseledamot i Förlagsklubben. Hon 
sitter också i den arbetsgrupp som har som uppgift att diskutera ny ersättningsmodell för e-böcker.  
Denna kombination av roller gör hennes insikter i frågan av värde för uppsatsen. Eftersom Svenska 
Förläggareföreningen har sitt säte i Stockholm genomfördes intervjun via e-post och telefon.

Informant  1,  innehar  en  högre  chefsposition  inom  biblioteksvärlden,  han  sitter  också  i  den 
arbetsgrupp som har som uppgift att diskutera ny ersättningsmodell för e-böcker. Han har valt att 
vara anonym. Intervjun skedde via telefon.
Inledningsvis  ombads  informanterna  att  redogöra  för  hur  de  ser  på  e-bokens  roll  på  svenska 
folkbibliotek. För Svenska Förläggareföreningens del, menar Kristina Ahlinder, är utgångspunkten 
att man  gärna vill att böcker i alla format ska finnas för utlåning på biblioteken. Men att denna 
måste ske under ”reglerade former för att inte varken investeringsvilja eller kommersiell marknad 
på något sätt skadas av utlåningen”. Det är ”formerna för bibliotekens inköp och utlåning av e-
böcker  som  måste  diskuteras  och  fungera”.  Informant  1 från  bibliotekssidan  menar  att  ”det 
generella  svaret”  är  att  man  gemensamt  i  arbetsgruppen  ser  e-boken  ”som  en  naturlig  del  i 
folkbibliotekens utbud”. 

Enligt Ahlinder tycker många bibliotek att den nuvarande modellen fungerar bra och hon menar 
också att frågan är ointressant för de förlag som inte ger ut e-böcker. Men att ”för andra – både 
bibliotek och förlag – är frågan mer aktuell och viktig”. Förläggarföreningen ser inte Elibmodellen 
som dålig i sig; hon menar att ”det inte är modellen, alltså en [sic] pris per utlån, som är problemet”. 
Det främsta argumentet för att byta modell är istället att investerarna, alltså förlagen, måste vara 
trygga  i  sin  investeringar.  Det  innebär  att  ett  format  inte  får  underminera  tidigare  gjorda 
investeringar och att  ”vi behöver finna en modell  som är rimlig,  som balanserar två intressen”. 
Dessa intressen är ”bibliotekens att tillhandahålla moderna böcker för utlåning och förlagens att 
kunna sälja sina böcker på marknaden med rimliga villkor”. Vidare påpekar hon att om bibliotekens 
utlån av e-böcker stör den kommersiella marknaden ”så kommer e-boksutgivningen att upphöra, 
alternativt att man inte säljer till biblioteken.” Hon tillägger att ”ingen kan tvinga ett företag att göra 
en  investering  i  någonting  som  aldrig  kommer  löna  sig”  och  att  ”att  marknaden  fungerar  är 
livsnödvändigt för förlagen”. Det är sålunda detta som är anledningen till  att man vill bygga in 
friktioner som liknar de i den analoga utgivningen och utlånen. Hon poängterar att vi lever med 
dessa friktioner i och med de tryckta böckernas begränsningar redan nu, och att det behöver vara så 
med e-böckerna också.

Enligt Ahlinder såldes det 2011 totalt ungefär 60 000 e-böcker och biblioteken stod för drygt 80 % 
av köpen. Hon framhåller att man från bibliotekshåll har problem med tjugokronorsmodellen då 
denna är dyr och svårbudgeterad och att förlagen inte är nöjda ”eftersom förlagen inte tjänar några 
pengar alls på försäljningen”. Detta beror på att den ersättning,på 10 kr per lån inte täcker inte de 
kostnader man har. Eftersom försäljningen till  biblioteken dominerar så stort betyder det att om 
förlagen  upplever  biblioteksförsäljningen  som  ekonomiskt  besvärlig  så  är  också  hela  e-
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boksutgivningen  och  e-boksförsäljningen  det.  Utlåningen  av  e-böcker  på  bibliotek  har  många 
positiva effekter men de kan omöjligen vara hela marknaden, menar Ahlinder.

Ahlinder menar att man från förlagshåll vill ha en ersättningsmodell som är enkel och flexibel, både 
för förlagen och biblioteken. Fördelen för förlagen är flexibiliteten och att dessa kan välja om en 
licensens skall  gälla ett  visst  antal  utlån eller  under en viss tid.  Det finns också förståelse från 
bibliotekshåll  för  denna  ståndpunkt  och  för  licensmodellen,  menar  Ahlinder.  Enligt  henne  är 
stötestenen ”vad man gör med nya titlar som också är kommersiellt mest känsliga”. Att äldre titlar 
är  mindre  problematiska  har  två  huvudsakliga  orsaker,  dels  är  de  inte  är  lika  ”heta”  på  den 
kommersiella marknaden och dels har förlag och författare fått en stor del av förtjänsten redan. Det 
kanske är ”den modell, licensmodellen som vi jobbade fram, som vi kommer komma fram till men 
vi är inte riktigt där ännu”.

Utgångspunkten i samtalen är alltså Biblioteksmodellen, som enligt Ahlinder innebär ”en licens per 
titel där licensen omfattar antingen ett antal utlån eller obegränsat antal utlån under en viss bestämd 
tid”. Informant 1 menar att man även från bibliotekssidan förespråkar någon typ av licensmodell 
men att detta inte är förankrat i bibliotekssverige, något  Ahlinder instämmer i och menar att det 
även är osäkert vilken roll Förläggarföreningen har. Informant 1 påpekar att det finns flera aktörer 
med intresse i denna fråga och att resultatet av arbetsgruppens ansträngningar i ett senare skede 
kommer diskuteras med Författarförbundet, Statens Kommuner Landsting (som skulle kunna vara 
de som formellt skriver avtal) och Kungliga Biblioteket. ”Vi är en bit på väg men det kommer 
kanske ta lite tid”, säger han.

Biblioteksmodellen erbjuder alltså den friktion som nämnts tidigare genom att den påminner om de 
förutsättningar som den fysiska boken lånas ut under. Skillnaden består i att om ett bibliotek köpt 
exempelvis tre licenser med tio utlån vardera gäller dessa licenser för trettio utlån och när dessa 
sedan  är  slut  får  man  överväga  om  man  skall  köpa  fler.  Informant  1  säger  att  man  från 
Förläggareföreningens och förlagens sida ”tycker att de kommersiella kanalerna inte fungerar tack 
vara att man kan gratis ladda ner från folkbiblioteken”. Och att man behöver ökad ”friktion”, alltså 
någon typ av licensmodell, för att få igång en fungerande marknad, ”annars finns det inget underlag 
för att producera några e-böcker över huvud taget.” Han bekräftar att man från bibliotekens sida har 
stora problem med att budgetera för utlån av e-böcker och att ”det har funnits ett missnöje från två 
håll”. Som nämnts är en faktor, i såväl debatten som i rent ekominska termer, den så kallade Zlatan-
effekten. Han menar att av de cirka 5000 tillgängliga e-bokstitlarna är, Zlatans självbiografi unik, 
men att det samtidigt finns runt 3000 titlar som inte är utlånade alls.

Informant  1  menar  att  för  de  böcker  som  saknar  ”kommersiell  lyskraft”  kan  en  paketlösning 
innebära marknadsföring, genom biblioteken, och ha positiva effekter för helheten. En kombination 
av en prenumerationsmodell för äldre titlar och en licensmodell för nyare titlar är en lösning som 
diskuteras i arbetsgruppen, säger han. Enligt Informant 1 är alltså licensmodellen en lösning för 
nyutkommen litteratur, där ”friktionen efterfrågas”, och som ett komplement till denna modell är 
man från bibliotekssidan intresserad av e-bokspaket med äldre titlar till fast pris. Han framhåller att 
den stora fördelen med en paketlösning är att ”biblioteken vet att den här katalogen har vi och det 
kostar oss så här mycket.”

Då det gäller e-bokens framtid på folkbiblioteken menar Ahlinder att Förläggareföreningen tycker 
att  Biblioteksmodellen är  bra och kan vara en väg framåt  och att  ”det  system som kommer att 
etableras  kommer  att  ta  hänsyn  till  förlagen,  investeringen,  upphovsrätten,  den  kommersiella 
marknaden och bibliotekens behov”. Om detta misslyckas kan följden bli ”inga biblioteksköp och 
ingen utlåning”. Hon upprepar att ingen kan tvinga ett bokförlag att ge ut e-böcker och inte heller 
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”sälja dem på ogynnsamma villkor till biblioteken för fri spridning till allmänheten.” Det viktigaste 
inför framtiden, vilken modell det än handlar om, är att hitta en bra balans, menar hon.

Informant  1  menar  att  eftersom  ”vi  är  ett  litet  språkområde  så  är  det  inte  svårt  att  inse  att 
försäljningen  är  liten  och  internationellt  sett  är  den  trevande”.  Detta  gör  det  viktigt  att  båda 
kanalerna, den kommersiella och folkbiblioteken, fungerar.  Utmaningen ligger i att se till att de 
kommersiella krafterna får en rimlig grogrund och ”i den bästa av världar ser jag att förlagen och 
utgivarna behöver biblioteken för att exponera e-böckerna och att finnas som marknadsförare och 
skyltfönster för e-böcker” mot nya användare. Man kan se det som att Biblioteken har en viktig roll 
att spela för att visa på bredden, precis som man gör med fysiska böcker, menar han.
Det finns inga enkla lösningar och Informant 1 menar att båda sidor måste vara beredda på att 
kompromissa. I nuläget är det lite ”trial-and-error och jag tror man måste hitta en modell vi kan 
testa under 2013.” Han pekar på att det som hänt nu är att de stora förlagen (Piratförlaget, Norstedts 
och nu senast Bonnierförlagen) infört en annan typ av friktion i och med i och med att en karens på 
tre till fyra månader gäller innan de släpper titlar för biblioteksutlåning. Informant 1 summerar läget 
och säger att tills vidare är det tjugokronorsmodellen och karensen på nya titlar som gäller. Båda de 
tillfrågade beskriver samtalen som positiva och konstruktiva. Informant 1 säger att en utgångspunkt 
är att det är viktigt att det måste finnas en kommersiell marknad för e-böcker för att det skall finnas 
en bibliotekshantering och att denna hantering även har ett stort värde för marknaden. ”Det är där vi 
måste landa och göra en avvägning”, avslutar han.

5.3 Elib

Py Söderström är marknadschef på Elib. De insikter hon har i frågor kring e-böcker hjälper till att 
bredda och nyansera såväl framställningen som problemområdet. Som enda leverantör av digitala 
böcker till folkbibliotek har Elib en unik position i Sverige. Det är just denna position, mellan förlag 
och kund (biblioteken i det här fallet), som gör dem intressanta här. Ingen företrädare för Elib sitter 
med i samtalen om ny ersättningsmodell men representanter för deras ägare gör det.79 Eftersom Elib 
har sitt säte i Stockholm genomfördes intervjun via telefon.

Py Söderström säger att man från Elibs håll uppskattar samarbetet med folkbiblioteken, dels på 
grund av den kompetens bibliotekarier besitter då det gäller att guida användare till läsning men 
också  på  grund av  deras  allmänna  expertis  om böcker  och litteratur.  Hon  säger  att  från  Elibs 
perspektiv är det ett drömläge att få jobba tillsammans med bibliotek eftersom  ”vi vill nå ut med ett 
nytt  format  och  göra  e-boken  tillgänglig”.  Hon  sammanfattar  och  säger  att  ”vår  syn  på 
folkbiblioteken och e-boken är mycket positiv”.

Då  det  gäller  argumenten  för  att  byta  modell  säger  Söderström  att  hon  har  förståelse  för  att 
tjugokronorsmodellen inte fungerar bra nu när utlånen av e-böcker ökar och att från början ”var den 
[tjugokronorsmodellen]  tänkt  att  kunna styra  bibliotekens  budgetar  eftersom det  finns  spärrar  i 
systemet”. Dessa spärrar har alltså funnits på plats redan från början men det är först nu, i och med 
de ökade utlånen, som de på allvar börjat användas av en del bibliotek. Hon pekar också på att 
många bibliotek vill marknadsföra e-bokstjänsten men att det samtidigt finns en oro för att detta 
skall resultera i ökade kostnader. Detta är dock inte hela bilden då det finns bibliotekarier ”som 
tycker  att  det  är  billigt  [med  tjugo  kronor  per  lån]  och  att  det  är  värt  varenda  krona”.  Från 
förlagshåll, menar hon, har man inte problem med ersättningen som sådan (det vill säga storleken 
på denna) utan att man mer ser utlånen som missad försäljning.

79 Representanter från Norstedts och Bonnierförlagen.
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Den sits  Elib  sitter  i,  menar  Söderström,  är  att  ”vi  gått  från  att  vara  innovatörer  till  att  vara 
leverantörer” men också att det från början inte var någon som hade synpunkter men att det nu finns 
många aktörer med intresse av denna fråga. Elib befinner sig då mitt emellan biblioteksvärlden och 
förläggarvärlden  och  kan  inte,  menar  Söderström,  ta  fram en  ny  modell  förrän  dessa  båda  är 
överens. Elib kan bygga ett  nytt  system först  då ett  ”övergripande synsätt” finns hur man skall 
hantera kommersiella  e-böcker  på bibliotek.  Vilken modell  det  än blir  måste  den vara ”legitim 
gentemot förlagen och biblioteken men jag tror aldrig vi kan hitta en modell som tillfredsställer alla, 
det får vi nog vara inställda på”. 

En trolig utgång av samtalen, som Söderström ser det, är att förlagen tar ut ersättning på titelnivå, 
beroende på ett antal parametrar (det kan exempelvis handla om om en titel är ny eller om den är 
äldre och finns i en ”back catalogue”). En annan intressant aspekt hon tar upp är pris och antal sidor 
i en titel/fil, det vill säga skall en novell kosta lika mycket att låna ut som en roman i framtiden? 
Eftersom det finns många faktorer att ta ställning till ”ser jag framför mig en blandmodell” och det 
viktiga är att båda lägren accepterar en sådan. Hon ser också licensmodellen som en ganska ”tråkig 
modell” för att man då ”applicerar fysiska värden på den digitala boken” men säger samtidigt att 
”om det är den enda vägen att gå får det kanske bli så för vissa titlar”. Det vore däremot olyckligt  
om denna modell skulle gälla alla titlar. Från Elibs håll hoppas man sålunda på att den framtida 
ersättningsmodellen är flexibel nog att ta hänsyn till varje titel utifrån de parametrar som nämnts 
ovan.

5.4 Bibliotekarie

Elin Nord är bibliotekarie på IT/Mediaenheten vid Göteborgs stadsbibliotek. Hon är e-boksansvarig 
och arbetar med användarundervisning, databaser och social media. Som e-bokskunnig vid ett större 
stadsbibliotek kan hon bidra med ett bibliotekarieperspektiv på frågan om ersättningsmodeller. Då 
det var praktiskt möjligt kunde intervjun genomföras öga mot öga (med följdfrågor ställda via e-
post).

Elin Nord är övertygad om att både e-bokens och bibliotekens roll kommer att förändras mycket. I 
dagsläget är bibliotekets roll betydelsefull, eftersom så stor del av e-bokskonsumtionen går via dem, 
”det är i mångt och mycket vi som utbildar och på så vis marknadsför e-böckerna.” Men hon menar  
också att i dagsläget är bibliotekens roll svår då det gäller e-böckerna ”eftersom vi är så styrda av 
förlagen” och ”att  förlagen inför karenstid  på böckerna gör att  vår roll  blir  mer  begränsad och 
kanske även mindre betydelsefull”. Hon menar att resultatet av samtalen kommer vara avgörande: 
”antingen fortsätter vi att vara en viktig aktör - eller så blir vi helt ointressanta”.

Nord menar att  det  främsta argumentet  mot  Elibmodellen är  att  den är  svår för  biblioteken att 
förhålla sig till eftersom det är svårt att budgetera för e-boksutlån. Även om e-böcker fortfarande är 
en liten del av de totala utlånen blir de dyra och det är svårt att förutspå hur mycket de kommer 
lånas.  Hon  säger  också  att  det  är  en  livlig  debatt  inom  biblioteksvärlden  om  denna 
ersättningsmodell och att ”alla är rörande överens om att betalmodellen [Elibmodellen] är väldigt 
svår  för  biblioteken  att  förhålla  sig  till”.  En  annan  typ  av  ersättningsmodell  hade  gjort  att 
biblioteken vågat marknadsföra tjänsten mer, enligt henne. Hon tror att man har olika synsätt och att 
man från förläggarhåll ser andra problem än biblioteken gör. 

Samtidigt är Nord inte ”jätteförtjust i licensmodellen för att mycket av fördelarna med e-böcker 
försvinner” och att  ”bibliotekens roll kommer bli  annorlunda om man inför den här [modellen] 
eftersom det kommer bli mindre attraktivt att låna e-böcker om man måste köa”. Hon säger att hon 
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kan förstå den bakomliggande tanken och att man vill göra om de fria e-bokslånen till att mer likna 
de fysiska lånen.

Den största Nackdelen med Betalningsmodellen, menar Nord, har alltså att göra med svårigheter att 
budgetera för dessa utlån. Samtidigt säger han att hon inte är säker på att tjugo kronor per lån är en 
orimlig kostnad (och hänvisar till den snåriga frågan om vad ett fysiskt lån egentligen kostar). Den 
stora fördelen, som hon ser, med modellen är de fria lånen. Även om utbudet är begränsat kan vi 
låna ut dessa obegränsat, säger hon. Den stora fördelen med en licensmodell skulle vara att man kan 
budgetera och veta vad e-böckerna får kosta under ett år. Nackdelarna består i att ”det fria formatet, 
som en e-bok ändå är, blir ganska begränsat och att man för över 'lagarna` för en fysisk bok på en 
icke-fysisk bok”.

Den nuvarande modellen har många problem, säger Nord, och ”det är inte bara priset per lån utan 
ett annat stort problem idag är utbudet” och att ”vi är helt i händerna på förlagen eftersom de väljer 
ut de titlar det är ok för oss att låna ut”. Hon beskriver beståndet som nyckfullt och att yrkesrollen 
blir märklig eftersom ”man som bibliotekarie är van vid att  aktivt välja sitt bestånd och själv styra 
över det”.

I Nords resonemang framträder två framtidsscenarier: en licensmodell skulle å ena sidan kunna 
innebära att man från bibliotekets sida får möjlighet att fritt välja ut de titlar man vill ha till utlån,  
men å andra sidan tror hon bibliotekens roll kommer bli annorlunda. I nuläget är det attraktivt och 
enkelt att låna e-böcker, men om man ”låser in  den [e-boken] i mer  kringregler och begränsar 
möjligheterna  att  låna  ändras  kanske  vår  roll”.  Hon  avslutar  med  en  för  bibliotekens  e-
bokshantering viktig undran och frågar sig om låntagare kommer att ställa sig på kö för att få låna 
en elektronisk, icke-fysisk, bok i framtiden? 

6. Diskussion och analys

I det här avsnittet hålls en diskussion med utgångspunkt i resultatredovisningen, och med hjälp av 
de fyra ståndpunkter och spänningar som frilagts i analysramen, analyseras respondenternas svar. 
Syftet  är  att  relatera  dessa  fyra  ståndpunkter,  ur  den  allmänna  diskussionen,  till  de  svar 
respondenterna gett för att kunna säga något om hur parterna ser på e-boken på folkbiblioteket, hur 
man argumenterar för detta samt hur man ser på framtiden i denna fråga.
 

6.1 E-bokens vara eller icke vara

Samtliga informanter har en i grunden positiv inställning till att e-böcker skall finnas att låna på 
svenska folkbibliotek. Men det finns ändå skillnader i hur aktörerna ser på detta och dessa är djupt 
rotade i deras speciella perspektiv på, och intressen av, e-boken. Som vi skall se tycks det också 
som om aktörerna talar om olika saker då man diskuterar e-bokens roll på biblioteket. 

Från förlagssidan i samtalen vill man att böcker i alla format skall finnas på folkbiblioteken, men 
samtidigt ser man e-boken i första hand som en investering och en kommersiell produkt. Detta gör 
att man prioriterar att skydda denna marknad tillsammans med tidigare gjorda investeringar och den 
egna försäljningen. Faktum är att samtliga av Kristina Ahlinders svar kretsar kring en kärna som 
består av att den kommersiella hanteringen inte ”på något sätt [får] skadas”. Detta kan tyckas vara 
en tämligen kompromisslös hållning men mot bakgrund av de intressen hon företräder är det inte 
något uppseendeväckande med en sådan ståndpunkt. Dock har den, som vi skall se, för bibliotekens 
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del avgörande betydelse (se diskussionen i kapitel 6.3 om e-bokens framtid). Det är även här vi 
hittar de konkurrerande intressen, och den intressekonflikt, mellan aktörernas respektive uppdrag 
(och som är en komponent i analysramen).

Motsvarande  uttalande,  om e-bokens  roll,  från  bibliotekssidan  är  betydligt  försiktigare  då  man 
väljer att säga att man gemensamt med förlagen ser e-boken som en ”naturlig del i folkbibliotekens 
utbud”. Inget mer sägs i denna fråga men man får anta, med stöd av bland annat den livliga debatten 
kring e-böcker  och bibliotek,  att  man från bibliotekssidan av samtalen är angelägen att  behålla 
möjligheten att erbjuda e-böcker till sina låntagare. 

Så här långt framträder, i egentlig mening, ingen explicit eller uttalad konflikt mellan parterna i 
arbetsgruppen. Snarare är det så att  trots  att  förlagssidan är tämligen offensiv,  en hållning som 
motsvaras hos motparten av ett uttalande som närmast signalerar konsensus. Tydligt är dock att de 
två aktörernas sätt att framställa sina ståndpunkter skiljer sig åt då den ena talar om ett vi, som i vi 
förläggare, och de andra ett vi, som i vi i samtalsgruppen. Ahlinders svar visar dock på att det finns 
en  konflikt  kring  e-boken som kommersiell  produkt  då  det  i  hennes  uttalanden  återspeglas  att 
bibliotekshanteringen  kan  utgöra  ett  hot  mot  investeringsviljan,  och  därmed  den  kommersiella 
marknaden.

Leverantören Elib, genom marknadschef Py Söderström, ser samarbetet med biblioteken främst i 
ljuset av vad dessa kan erbjuda i form av marknadsföring och exponering av e-böcker. Här pekar 
hon  främst  på  den  expertis  och  handledning  bibliotekarierna  kan  erbjuda  sina  låntagarna. 
Folkbiblioteken  ses  alltså,  av  henne,  som  ett  sätt  att  nå  ut  med  e-böcker  till  den  läsande 
allmänheten.  Eftersom  Elib  är  leverantör  talar  man  här  inte  om  att  skydda  investeringar  och 
marknad (även om detta ändå finns med i bakgrunden) utan menar att man ser mycket positivt på 
folkbiblioteken  och  e-boken.  Måhända  är  det  här  underförstått  att  den  exponering  biblioteken 
erbjuder även kan hjälpa till att även öka försäljningen av e-böcker.

Elib ser alltså bibliotekens arbete med e-böcker som marknadsförning och något som kan gynna e-
boksmarknaden i stort. Elin Nord, vid Göteborgs stadsbibliotek, är inne på en liknande linje då hon 
säger att biblioteken i dagsläget är viktiga för e-boken eftersom biblioteken i sitt arbete bidrar till att 
sprida medvetenhet om denna. Dessutom påpekar hon att en stor andel av e-böckerna i dagsläget 
säljs till just biblioteken. Men på frågan om e-bokens roll, vänder och breddar Nord perspektivet till 
att handla om bibliotekets komplicerade roll i nuläget. 

För Nord det tydligt att samtalen, och resultaten av dem, är avgörande för bibliotekets framtid, och 
att biblioteken riskerar att påverkas negativt om en hållbar lösning inte nås. Hon menar, i samklang 
med analysramen, att det för bibliotekens del handlar om att undvika att bli ”museala institutioner”. 
Detta är en faktor av potentiellt ökande betydelse i takt med de ökande utlånen av e-böcker. En 
ökning som illustreras bland annat av Kungliga Bibliotekets statistik från 2011, men också av Nords 
resonemang.

I Elin Nords svar, likväl som hos stadsbibliotekarie Inga Lundén, finns alltså återspeglingar av den 
osäkerhet  man  från  bibliotekshåll  känner  inför  de  ekonomiska  och  praktiska  konsekvenser  e-
bokshanteringen  kan  få  för  folkbiblioteken.  En  osäkerhet  som  sålunda  grundar  sig  i  hela  det 
komplex som utgörs av (framtida) ersättningsmodeller och villkor för tillgängliggörande. Att dessa 
aspekter  nu diskuteras  har  avgörande betydelse  för  den  roll  e-boken skall  spela  i  det  framtida 
folkbibliotekets utbud, enligt Nord.

Resultatet av denna genomgång av aktörernas syn på e-bokens roll på folkbiblioteket är måhända 
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föga förvånande, men inte desto mindre är den faktiska polariseringen anmärkningsvärd med tanke 
på den gemensamma ståndpunkt man antyder från bibliotekssidan. Samtliga spelar sina roller väl 
och agerar utifrån det uppdrag man har och placerar sig på en skala vars poler utgörs av, på den ena 
sidan, kommunal verksamhet och, på den andra, privat företagande.

6.2 Argument och ersättningsmodeller

Under den här rubriken skall informanternas argumentation friläggas och undersökas.

Kristina Ahlinder säger att Förläggarförening inte egentligen ser  Elibmodellen som problematisk. 
Den framstår ändå så i ljuset av det hon menar är de främsta argumenten för ett byte av modell: att  
förlagen måste vara trygga när de investerar och att ett nytt format inte får underminera tidigare 
gjorda satsningar. Om man tar med i beräkningen att biblioteken är den största köparen av e-böcker 
idag och att den ersättning förlagen får för e-boksutlånen inte räcker till för att täcka kostnader och 
generera vinst så framstår den nuvarande modellen som i allra högsta grad problematisk.

En aspekt av e-boksutlånen som inte framkom vid intervjun med Förläggarföreningens vd är något 
som Elibs marknadschef, Py Söderström, pekar på, nämligen att det hos förlagen finns en tendens 
att betrakta bibliotekens utlån som missad försäljning. För att behålla perspektivet är det återigen 
viktigt att beakta att biblioteken köper över 80% av e-böckerna på en marknad där e-boken står för 
drygt 1% av utlånen och cirka 0,18% av försäljningen. Medräknat detta är det inte svårt att förstå 
förlagens tveksamhet.  En slutsats  man kan dra av detta är  att  den olönsamma försäljningen till 
biblioteken dominerar en liten och outvecklad marknad som, ur förlagens perspektiv, skulle kunna 
växa  om  e-böcker  inte  vore  lika  lättillgängliga  att  låna  gratis.  Samtidigt  säger  Ahlinder  att 
bibliotekslånen också har många positiva effekter men att det inte är hållbart att dessa utgör hela 
marknaden. 

Från förlagens håll argumenterar man alltså att dessa problem skall avhjälpas genom införandet av 
ökad friktion i form av Biblioteksmodellen. Det är inte helt lätt att utröna hur man egentligen ställer 
sig till denna från bibliotekens sida i samtalen.  Biblioteksmodellen är alltså tänkt att introducera, 
förutom ökad friktion, en flexibilitet som, åtminstone på pappret, är fördelaktig för båda parter. 
Detta innebär att förlagen, med hänsyn till enskilda titlars kommersiella värde och förutsättningar, 
bestämmer de villkor  som skall  gälla  för bibliotekens hantering.  För  bibliotekens del  skulle  en 
sådan  modell  innebära  att  man  slipper  bekymmer  med  skenande  kostnader  för  e-boksutlånen. 
Informant 1 säger också att man förespråkar  Biblioteksmodellen  även från bibliotekssidan medan 
Elin Nord är mer skeptisk och frågar sig vad konsekvenserna blir för biblioteken. En fördel som hon 
ser med ”de fria lånen” (Elibmodellen), från hennes bibliotekarieperspektiv, är att om det är lätt att 
låna e-böcker så leder det till ett ökat intresse för biblioteken. 

För samtliga aktörer finns praktiska och ekonomiska fördelar med en flexibel modell. Men faktum 
kvarstår att trots dessa fördelar, behåller förlagen kontrollen över såväl bestånd som villkor, något 
Elin Nord menar är ett stort problem för biblioteken redan i dagsläget. Hon säger också att en sådan 
modell  (som  Biblioteksmodellen)  framstår,  ur  hennes  perspektiv,  som mindre attraktiv  eftersom 
”mycket  av  fördelarna  [för  låntagarna]  med  e-böcker  försvinner”.  I  argumentationen blottläggs 
också den ovan beskrivna grundorsaken (intressekonflikten) till motsättningarna parterna emellan, 
det vill  säga den motsättning som ligger som en underström i allt  detta:  att  det är  bibliotekens 
uppdrag att sprida litteratur till  så många som möjligt och förlagens att sälja till  så många som 
möjligt. Som vi sett ovan räcker det inte att förlagens försäljningen ökar i och med att biblioteken 
köper (det vill säga lånar ut) fler e-böcker eftersom biblioteken kan inte vara den enda marknaden. 
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Från  bibliotekssidan  vill  man  alltså  också  se  en  modell  som  förutom  att  den  innehåller  ett 
licenssystem på titelnivå också möjliggör för biblioteken att få tillgång till stora paket med äldre 
titlar i digital form. Sammantaget motsvarar detta det system, av ett flertal kompletterande modeller, 
som efterfrågas på bloggen Digitala biblioteket. Den nuvarande modellen är rigid på så sätt att alla 
titlar, oavsett om  dessa är nyutkomna eller äldre, om det handlar om en tjock roman eller en tunn 
diktsamling, lånas de alla ut under samma förutsättningar och kostar biblioteken lika mycket. Den 
blandmodell Py Söderstöm efterlyser (och som ingår i analysramen) skulle alltså ta hänsyn till alla 
dessa aspekter och därmed bidra till en ökad flexibilitet i hanteringen av såväl ekonomisk ersättning 
som lånevillkor.

Då frågan om ökad friktion  kommer  upp hänvisar  Informant  1  i  första  hand till  att  man  från 
förlagens sida  säger  att  den  kommersiella  marknaden,  och  de  kommersiella  kanalerna,  inte  får 
störas, och först i andra hand till de ekonomiska problem biblioteken har med att budgetera för e-
boksutlånen. Om man utgår från Fleischers påstående om den digitala utvecklingen som något man 
”antingen hänger med [i] eller lämnas bakom [av]” och bibliotekens tidigare passiva inställning, hur 
skall man bäst betrakta den roll biblioteken intar i samtalen med Förläggareföreningen? Ett uttalade 
som att  ”i  den  bästa  av  världar  ser  jag  att  förlagen  och  utgivarna  behöver  biblioteken  för  att 
exponera e-böckerna och att finnas som marknadsförare och skyltfönster för e-böcker” blir ur det 
perspektivet problematiskt eftersom det signalerar en eftergivenhet. Måhända, skulle en del påstå, 
också  ett  steg  bort  från  det  historiskt  sett  så  centrala  oberoendet.  Det  är  om  inte  annat  ett 
resonemang som mycket  väl  skulle  kunnat  formulerats  av förlagssidan,  och som faktiskt  också 
genomsyrar Py Söderström, och Elibs, syn på e-bokens roll på folkbiblioteken.

6.3 Tänkbara framtida scenarier

Syftet med samtalen om ersättningsmodeller är framåtpekande, det vill säga man vill lösa frågan 
inför framtiden. Detta är en svår punkt för samtliga informanter att uttala sig om, men här skall 
deras svar undersökas i ett försök att teckna en bild av hur de olika sidorna ser på en framtida  
lösning .

Då informanternas  svar  summeras  blir  ett  antal  scenarier  synliga.  Dessa inkluderar  att  e-boken 
skulle kunna beläggas med begränsningar, enligt Biblioteksmodellens principer, som får den att allt 
mer påminna om den fysiska boken. En annan möjlighet är att biblioteken slutar att tillhandahålla e-
böcker, kanske på grund av restriktioner från förlagssidan, eller på grund av allt för höga kostnader 
utlånen utgör. Att dagens utlåningsmodell blir kvar, anses från båda sidor som högst osannolikt, då 
ingen av parterna är nöjd med den. 

Den friktion man från förlagens sida vill ha i e-bokshanteringen i framtiden tycker Py Söderström 
på Elib är ”tråkig”,  eftersom den inför den fysiska bokens begränsningar på e-boken. Men hon 
menar också att den kanske är nödvändig för vissa titlar. En av de positiva aspekterna av en flexibel 
modell  är,  enligt  henne,  att  den  ekonomiska  ersättningen  kan  anpassas  efter  individuella  titlar 
istället för att det utgår en schablonersättning. Detta är en aspekt som, enligt Digital biblioteket, ofta 
missas i den allmänna debatten men som alltså blir tydlig här.

För Elin Nord på Göteborgs stadsbibliotek framstår licensmodellens ökade friktion som något med 
potentiellt avgörande betydelse för bibliotekens framtida existens. Det är lätt att tänka sig att både 
folkbiblioteken och Elib  har  intresse  av  att  öka antalet  e-boksutlån,  men av  olika  skäl.  Bilden 
kompliceras, för bibliotekens del, av att lånen är dyra men också av att det här inte egentligen 
framgår hur ökade utlån påverkar Elib och deras relationen till ägarna, det vill säga förlagen. Såklart 
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är det enkla, men kanske inte självklara, svaret att man ser en sådan utveckling som något i grunden 
positivt.

Som vi sett ovan vill både sidor att e-boken skall vara en del även i folkbibliotekens framtida utbud. 
Folkbiblioteken med sitt uppdrag att garantera tillgång till litteratur och information bör ställa sig ett 
antal frågor. Detta är frågor som handlar om vad som händer om e-boken får sitt genombrott och 
man samtidigt inte har möjlighet att erbjuda e-böcker. Hur påverkar detta folkbibliotekens roll och 
angelägenhetsgrad gentemot låntagarna och mot samhället i stort? I detta problemkomplex finns 
den underförstådda farhågan att biblioteken riskerar att bli institutioner ur takt med tiden.

Publikationer från både Kungliga biblioteket och Svenska Förläggareföreningen ta upp frågan om e-
bokens framtid. Det är slående hur de förra pekar på att utlåningen ökar, och har ökat kraftigt (med 
134% mellan 2009 och 2011), medan de senare menar att e-boken fortfarande är i sin linda och att 
e-boksmarknaden  som  helhet  ännu  befinner  sig  i  ett  juvenilt  stadium.  Detta  speglas  även  i 
informanternas resonemang då man från bibliotekssidan främst oroar sig för fortsatt ökande utlån av 
ekonomiska skäl och att förlagssidan ser den kommersiella marknaden som hotad av dessa utlån. 

Kristina Ahlinder summerar förlagens ståndpunkt och säger att den stora utmaningen man står för 
inför framtiden är att hitta en modell som balanserar två intressen. En modell som både gör det 
möjligt att låna ut och sälja e-böcker till såväl bibliotek som till individuella konsumenter. Hon är 
dock mycket klar på en punkt. Om man inte gemensamt lyckas med att finna en för marknaden 
tillfredsställande lösning finns två alternativa scenarier: det ena av dessa är att e-boksutgivningen 
upphör helt  och det  andra är att  förlagen slutar sälja e-böcker  till  biblioteken.  I  ljuset  av detta 
framträder tydligt den intressekonflikt (som diskuterats på flera ställen ovan) där mycket står på 
spel, inte minst för biblioteken.

7. Slutsats

Denna  undersökning  visar  att  det  i  samtalen  mellan  Svensk  Biblioteksförening  och  Svenska 
Förläggareföreningen  finns  en  konsensus  på  ytan,  men  också  att  det  under  detta  finns  stora 
skillnader  i  hur  man  ser  på  e-bokens  roll  och  framtid  på  folkbiblioteken  samt  i  hur  man 
argumenterar för detta. Det är också så att man från bibliotekssidan framstår som mer angelägna att 
upprätthålla en bild av samförstånd än vad man är från förlagssidan. En tänkbar tolkning av detta är  
att det finns en inbyggd obalans i samtalen, alltså att biblioteken i det här sammanhanget tycks vara 
mer beroende av förlagen, än vad förlagen är av biblioteken.

Utöver  detta  har  ett  antal  positioner  och  perspektiv  på  e-boken framkommit  i  undersökningen. 
Dessa kan summeras som att folkbibliotekens uppdrag, att tillhandahålla så mycket information och 
litteratur  som möjligt  till  så  många  som möjligt,  hamnar  i  konflikt  med  förlagen  som ser  till  
marknaden i första hand. Om man hårdrar förlagens, och Elibs, argumentation och perspektiv så vill 
de se biblioteken som ett slags skyltfönster för e-boken.

Förlagssidan argumenterar för  Biblioteksmodellen då man menar att bibliotekens fria e-boksutlån 
skadar  den  kommersiella  marknaden,  samtidigt  som  man  ser  den  exponering  e-boken  får  via 
biblioteken  som  något  positivt.  Från  bibliotekssidan  argumenterar  också  för  ett  byte  av 
ersättningsmodell. Faktorer att ta hänsyn till för att förstå denna argumentation är att medan den 
nuvarande  lösningen  är  dyr  och  svårbudgeterad,  men  fri,  innebär  Biblioteksmodellens friktion 
restriktioner som inte tillåter att e-bokens potential till fullo utnyttjas. Elibmodellen innebär sålunda 
en uppsättning fördelar  för såväl  folkbiblioteken som låntagarna samtidigt  som den,  för en del 
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bibliotek, är en ekonomisk börda, medan Biblioteksmodellen erbjuder stabilitet för båda parter.

Det finns alltså tecken på att e-boken håller på att slå igenom och bli vanligare utanför USA. Om så 
sker, kan det i förlängningen bidra till att öka såväl de svenska e-boksutlånen som försäljningen av 
e-böcker i  Sverige.  En sådan utveckling gör det allt  viktigare att  marknaden stabiliseras,  att  ett 
nytänkande kommer till skott och att nya hållbara rutiner för utlåning etableras. Men för att allt  
detta  skall  bli  verklighet  behövs  det  billigare  och bättre  läsplattor  och  annan  läsutrustning,  ett 
tillräckligt stort utbud titlar att köpa och att låna, och en ny överenskommelse mellan biblioteken 
och förlagen. Alla dessa faktorer är beroende av varandra då det ju trots allt är svårt att tänka sig det  
ena utan det andra.

Med hjälp av den ram som ligger till grund för analysen har vi sett att uppsatsens arbetshypotes, att 
det  finns  en  tydlig  intressekonflikt  mellan  parterna  i  samtalen,  stämmer.  Vi  här  även  sett  hur 
samtalen  mellan  Svensk  Biblioteksförening  och  Svenska  Förläggareföreningen  relaterar  till  det 
större samtalet om e-böcker och folkbibliotek.

För att mer grundligt utreda e-bokens roll i Sverige och på svenska bibliotek, behövs ytterligare 
forskning. Vad händer med bibliotekens uppdrag och roll när e-boken blir allt vanligare? Vilket 
inflytande  kommer  förlagen,  i  egenskap  av  kommersiella  aktörer,  att  ha  över  e-boken  på 
folkbiblioteken? Sammanfattningsvis, vem styr folkbibliotekens bestånd och beståndsutveckling i 
framtiden?

7.1 Kort efterspel

Det är som sagt önskvärt att ytterligare undersökningar inom detta område genomförs, inte minst 
därför att samtalen mellan Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen avslutades 
den 2:e maj 2012 utan att man nått en lösning. Orsaken till detta är att man inte ser någon möjlighet 
att nå samsyn. Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg säger att: 

Läget  är  allvarligt  och  bekymmersamt.  Bibliotekens  möjligheter  att  fullgöra  sitt  
uppdrag för demokrati och informationsfrihet är begränsat när kommersiella aktörer  
ensidigt  kan  begränsa  bibliotekens  tillgång  till  litteratur  via  karenser  och  icke  
fungerande affärsmodeller. Biblioteken har aldrig varit så rättslösa och lämnade i  
sticket som man är i e-boksfrågan.80 

Anledningen  till  att  samtalen  avslutats  är  att  förläggarsidan  har  förespråkat  Overdrive-  
/Biblioteksmodellen medan  man  från  bibliotekshåll  inte  se  detta  som  en  bra  lösning.  Niclas 
Lindberg igen:

Nu säger man från förläggarnas förhandlingsgrupp att man har lyssnat på oss, att  
man  har  förstått  våra  invändningar  men  att  man  ändå  tänker  införa  
Biblioteksmodellen. Och därmed finns det ingen förhandling längre. Samtalen har  
brakat samman81

Från Svensk Biblioteksförenings håll har man velat ha abonnemangsmodell för det stora antalet e-
bokstitlar. En modell som både skulle kunna erbjuda ett både brett och djupt e-boksbestånd, det vill  

80 Svensk Biblioteksförenings hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/2012/05/02/svensk-
biblioteksforening-avslutar-e-bokssamtal/#more-6933, 2012-05-03

81 Ibid.
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säga öka antalet titlar och samtidigt erbjuda fler titlar än de bästsäljande. Utöver detta menar man, 
från  bibliotekssidan,  att  en  sådan  modell  skulle  ge  biblioteken  överblick  samt  kontroll  över 
budgeten.  Den enda vägen att  gå vidare härifrån är,  enligt  Niclas Lindberg,  att  frågan löses på 
politisk nivå. 
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Bilagor

Bilaga 1

Frågor till arbetsgruppen.

Hej!

Syftet med den här mejlintervjun är att undersöka de argument som förekommer, i de nu pågående 
förhandlingarna,  mellan  Svenska  Biblioteksföreningen  och  Svenska  Förläggarföreningen  då  det 
gäller betalningsmodeller för e-böcker på svenska folkbibliotek. Vidare vill jag undersöka hur man 
ser  på  de  aktuella  ersättningsmodellerna  från  förlags-  och  bibliotekshåll.  Med  “de  aktuella 
ersättningsmodellerna“  menar  jag  alltså  de  modeller  som  diskuteras  i  den  arbetsgrupp  där 
förhandlingarna hålls. En av dessa modeller är då den nuvarande där biblioteket betalar 20 kr per 
lån och de andra är de alternativ till denna som diskuteras.

Jag anser att detta är en viktig och intressant fråga inte minst för att det är önskvärt att både förlag 
och  folkbibliotek  skall  kunna  fortsätta  att  erbjuda  e-böcker  till  kunder  och  låntagare  även  i 
framtiden. På grund av arbetsgruppens sammansättning och uppgift tror jag att det finns anledning 
för båda parter att vilja byta ersättningsmodell. Det är denna process jag vill undersöka närmare. 

Även om denna undersökning i första hand handlar om argument och synpunkter aktuella nu så är 
även era synpunkter på e-böcker och folkbibliotek i ett längre perspektiv av intresse.

Du väljer själv om du vill svara direkt i dokumentet eller skapa ett nytt. Om du väljer att skapa ett 
nytt så glöm inte ange vilka frågor och  svar som passar ihop.  

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson
Bibliotekariestudent, Högskolan i Borås.

Inledande förklaring

Eftersom begreppet e-bok har visat sig vara ”stort” och svårdefinierat så vill jag förklara hur det 
används här. Med e-böcker avses, i det här sammanhanget, digitala böcker som tillhandahålls av 
Elib och lånas på folkbibliotek. Med digitala böcker avses inte MP3- eller ljudböcker utan sådana 
som läses på en dator, smartphone eller läsplatta. 

För klarhetens skull så återges här Elibs definition, hämtad från hemsidan:

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den  
direkt på din dator, handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en  
datafil.  Vanligen köper  eller  lånar du e-boken via  internet.  Då laddar du ned  
boken från affärens eller bibliotekets hemsida. 

Vänligen svara så utförligt som möjligt på frågorna.
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1) Hur ser du på e-bokens roll på folkbiblioteket i allmänhet?

2) Vad är, enligt dig, den främsta anledningen till ett byte av ersättningsmodell?

3) Vilka är de  främsta  argumenten för/emot  ett  byte  av  ersättningsmodell  i  de  pågående 
förhandlingarna?

4)  Hur ser du på den rådande utlåningsprincipen? Alltså,  den där biblioteket betalar per 
utlån.
5)  Vilka  är  de  ersättningsmodeller  som  diskuteras  och  vad  är  deras  fördelar  respektive 
nackdelar?

6) Vilka utmaningar respektive möjligheter ser du inom det här området, inom den närmaste 
överskådliga, framtiden?

7) Tror du att försäljningen av e-böcker påverkats av bibliotekens utlån? Och i  så fall  på 
vilket sätt?

8) Anser du att både parter är angelägna att finna en ny ersättningsmodell?

9) Hur skulle ett hållbart system inför framtiden se ut enligt dig? 

10) Ser du andra tänkbara lösningar än de som är aktuella i förhandlingarna? Hur ser dessa 
ut i så fall?

11) Finns det något du vill tillägga?

Avslutningsvis vill jag fråga om det går bra att jag återkommer med ytterligare frågor om något är 
oklart eller behöver kompletteras. Ange med ett JA eller NEJ.

Tack för din medverkan!

Bilaga 2

Frågor till bibliotekarie.

Hej!

Syftet  med  den  här  mejlintervjun  är  att  undersöka  den  diskussion  som  pågår  om  ett  byte  av 
ersättningsmodell för e-böcker på svenska folkbibliotek. Vidare vill jag undersöka hur man ser på 
de  aktuella  ersättningsmodellerna  från  ett  biblioteksperspektiv.  Med  “de  aktuella 
ersättningsmodellerna“  menar  jag  alltså  de  modeller  som  diskuteras  i  den  arbetsgrupp  där 
förhandlingarna hålls. En av dessa modeller är då den nuvarande där biblioteket betalar 20 kr per 
lån och de andra är de alternativ till denna som diskuteras.

Jag anser att detta är en viktig och intressant fråga inte minst för att det är önskvärt att både förlag 
och  folkbibliotek  skall  kunna  fortsätta  att  erbjuda  e-böcker  till  kunder  och  låntagare  även  i 
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framtiden. På grund av arbetsgruppens sammansättning och uppgift tror jag att det finns anledning 
för båda parter att vilja byta ersättningsmodell. Det är denna process jag vill undersöka närmare. 

Även om denna undersökning i första hand handlar om situationen som den ser ut nu så är även 
dina synpunkter kring e-böcker och folkbibliotek i ett längre perspektiv av intresse.

Du väljer själv om du vill svara direkt i dokumentet eller skapa ett nytt. Om du väljer att skapa ett 
nytt så glöm inte ange vilka frågor och  svar som passar ihop.  

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson
Bibliotekariestudent, Högskolan i Borås.

Inledande förklaring

Eftersom begreppet e-bok har visat sig vara ”stort” och svårdefinierat så vill jag förklara hur det 
används här. Med e-böcker avses, i det här sammanhanget, digitala böcker som tillhandahålls av 
Elib och lånas på folkbibliotek. Med digitala böcker avses inte MP3- eller ljudböcker utan sådana 
som läses på en dator, smartphone eller läsplatta. 

För klarhetens skull så återges här Elibs definition, hämtad från hemsidan:

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den  
direkt på din dator, handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en  
datafil.  Vanligen köper  eller  lånar du e-boken via  internet.  Då laddar du ned  
boken från affärens eller bibliotekets hemsida. 

Vänligen svara så utförligt som möjligt på frågorna.

1) Hur ser du på e-bokens roll på folkbiblioteket i allmänhet?

2)  Vad är, enligt din uppfattning, den främsta anledningen till att diskussioner förs om ett 
byte av ersättningsmodell?

3) Vilka  är,  enligt  din  uppfattning,  de  huvudsakliga  argumenten  för/emot  ett  byte  av 
ersättningsmodell?

4)  Hur ser du på den rådande utlåningsprincipen? Alltså,  den där biblioteket betalar per 
utlån.
5) Hur ser du på licensmodellen? Alltså, den där biblioteket köper ett antal licenser per titel.

6) Vilka utmaningar respektive möjligheter ser du inom det här området, inom den närmaste 
överskådliga, framtiden?

7) Tror du att försäljningen av e-böcker påverkas av bibliotekens utlån? Och i så fall på vilket  
sätt?

8) Enligt din uppfattning, är båda både parter angelägna att finna en ny ersättningsmodell?
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9) Hur skulle ett hållbart system inför framtiden se ut enligt dig? 

10) Ser du andra tänkbara lösningar än de som är aktuella i förhandlingarna? Hur ser dessa 
ut i så fall?

11) Finns det något du vill tillägga?

Avslutningsvis vill jag fråga om det går bra att jag återkommer med ytterligare frågor om något är 
oklart eller behöver kompletteras. Ange med ett JA eller NEJ.

Tack för din medverkan!
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