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Abstract: The increased popularity of e-books in the Swedish public 
libraries started a debate in newspapers and library journals 
because of the increase in costs, which this popularity had 
led to. The main subject of the debate was the business 
model provided by the e-book vendor Elib, which according 
to some ruins the libraries financially. In this thesis, opinion 
articles have been analyzed using a theoretical model of 
cultural politics by the Danish Library and Information 
science researcher Dorthe Skot-Hansen. The results of the 
study showed that people from the library field, publishers 
and authors were the ones contributing to the debate. The 
analysis of the articles showed that the model of cultural 
politics which consists of four general motives: social 
change, education, economic growth and entertainment was 
visible in the articles. The motive of economic growth was 
the most dominant perspective in the articles, followed by 
education and social change. The arguments used in the 
articles were different according to which part in the debate 
one had. Authors of articles from the library field were the 
most dominant part, using argumentations of the libraries as 
insitutions contributing to social change, cultural 
experiences and education. The perspective of economic 
growth was the most covered one in the articles, concerning 
the economic situation for the libraries, the authors and 
publishers rights to economic compensation for the lending 
of e-books. The analysis of the articles also showed a 
concern about the book markets and the libraries’ positions 
in the digital society, a development which has lead to an 
insecurity concerning the economics.  
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1.  Inledning 
 
Under senare år har förutsättningarna för människors konsumtion av kultur förändrats. 
Genom lanseringen av ny teknisk apparatur och genom introduktionen av exempelvis 
nya underhållningsprogram och aktiviteter har våra vanor förändrats. Vi har idag många 
fler valmöjligheter för vad vi vill ägna vår fritid åt. Flera av de digitala aktiviteter 
människor ägnar sig åt fyller flera syften i det dagliga livet. Sociala medier används 
exempelvis som en kommunikationsform, i underhållningssyfte, som rekryteringssajt, 
en plats att möta nya människor, och som ett sätt för människor att söka bekräftelse.  
 
Genom den digitala utvecklingen har konkurrensen om vår tid och vår uppmärksamhet 
ökat. Idag är utbudet av olika former av kulturkonsumtion så stort att det är svårt att få 
en överblick. Genom digitaliseringen har geografiska gränser suddats ut vad gäller 
kulturkonsumtion, man kan exempelvis se ett helt nytt avsnitt av en tv-serie strömmat 
från USA framför datorn hemma i Sverige. Avstånden har krympt, samtidigt har 
medieformerna blivit fler och utbudet har ökat.  
 
Mitt i detta brus av kultur befinner sig biblioteket, en institution med en lång historia 
bakom sig. Det moderna folkbiblioteket har sedan 1900-talet syftat till att verka för 
kultur, demokrati och bildning. I och med den digitala utvecklingen har bibliotekets roll 
i samhället diskuterats och förändrats. Biblioteksstatistiken från 2010 visar att de 
fysiska besöken på folkbiblioteken har minskat något de senaste åren. Dock ser man en 
stor ökning när det gäller besök på bibliotekens hemsidor (Kungliga Biblioteket, 2011, 
s. 28). Detta kan ses som ett tecken på att användningen av biblioteken håller på att 
förändras.  
 
Eftersom de digitala besöken på biblioteket ökar, och eftersom allt mer av vår tid ägnas 
åt olika typer av digital kulturkonsumtion, är det centralt för biblioteken att vara 
närvarande i det digitala rummet. När det gäller digital kulturkonsumtion har många 
bibliotek anslutit sig till nya tjänster och medier att erbjuda sina användare. Genom 
exempelvis närvaro i sociala medier, försöker biblioteken tillmötesgå användarna. På 
många folkbibliotek kan man låna hem läsplattor, och flera erbjuder visningar av 
exempelvis iPads. Surf- och läsplattor tillsammans med smartphones har lett till att 
läsningen av e-böcker har ökat markant. E-boksutlånen ökade från 2009 till 2010 med 
68% enligt Biblioteksstatistiken från 2010 (Kungliga Biblioteket, 2011, s. 22).  

1.1 Problemformulering 
De senaste åren har förutsättningarna för digitala medier förändrats och förbättrats. Som 
ett resultat av detta har biblioteken fått nya medier och arbetsuppgifter. Användningen 
av digitala medier, såsom e-böcker och e-tidskrifter har ökat hos flera bibliotekstyper 
(Kungliga Biblioteket, 2011, s. 22, 42). På folkbiblioteken i Sverige har utlåningen av e-
böcker haft en långsam ökning, men under 2011 skedde en kraftig ökning när boken 
”Jag är Zlatan”, en biografi om elitfotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic skriven 
tillsammans med författaren David Lagercrantz blev tillgänglig till utlån på de svenska 
folkbiblioteken.  
 
Detta trendbrott uppmärksammades i media, vilket i sin tur födde en debatt kring e-
böckerna på folkbiblioteken. På bland annat kultursidor i dagstidningar och i 
bibliotekspress har debatten pågått kring det avtal som företaget Elib har med de 
svenska folkbiblioteken. Debatten har i huvudsak kretsat kring den avgift biblioteken 
betalar till Elib för utlån av e-böcker. Elib:s avtal med folkbiblioteken har lett till 
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finansiella problem för flera bibliotek då kostnaderna på förhand inte går att förutse, 
eftersom dessa endast baseras på de lån som registreras (Kungliga Biblioteket & Svensk 
Biblioteksförening, 2011, s. 10). Från förlagen har debatten kretsat kring hur den ökade 
utlåningen riskerar att konkurrera ut försäljningen av e-böcker. Således vill exempelvis 
Svenska Förläggareföreningen se en begränsning av e-boksutlåningen på biblioteken 
(Barkman, 2012). De svenska folkbiblioteken som har e-böcker till utlån har ett avtal 
knutet till företaget Elib, ett bolag som ägs av de fyra förlagen Bonniers, Natur och 
kultur, Pirat och Norstedts (Kungl. biblioteket & Svensk biblioteksförening, 2011, s. 
11).  

1.2 Syfte  
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur debatten kring e-böcker på 
svenska folkbibliotek ser ut. Med användning av Dorte Skot-Hansens teoretiska 
modeller för kulturpolitik har en idéanalys utförts av debattartiklar publicerade i 
dagstidningar och bibliotekspress under 2011 och 2012. 

1.3 Frågeställningar 
Vilka idéer går att utröna ur de debattartiklar som skrivits om e-böcker på svenska 
folkbibliotek? 
- Vilka argument är dominerande i debatten? 
- Hur ser debatten ut? Är det flera parter mot varandra? 

1.4 Avgränsningar  
Denna uppsats fokuserar på svenska folkbibliotek. När ordet ”bibliotek” används i 
uppsatsen menas inte bibliotek i vidare mening, utan syftar på folkbiblioteken. Om 
andra bibliotek beskrivs kommer detta göras specifikt. Uppsatsen fokuserar på den 
debatt som rör ersättningsmodellen Elib har med folkbiblioteken, den behandlar således 
inga andra typer av ämnen eller debatter vad gäller e-böcker på folkbibliotek. Inom 
denna debatt är det i huvudsak e-boksleverantören Elib:s avtal med folkbiblioteken som 
diskuteras, ifall ett annat e-boksavtal beskrivs kommer det ske specifikt. Analysen av 
debattartiklar har begränsats till artiklar skrivna under 2011 och 2012. Fokus ligger 
endast på elektroniska böcker som läses på någon typ av skärm. Ljudböcker, DAISY 
och elektroniska tidskrifter räknas inte in i definitionen av e-bok i denna uppsats. Om 
några sådana medier behandlas kommer de förklaras specifikt som ett enskilt medium. 
Denna avgränsning har gjorts eftersom debattartiklarna främst behandlar e-böcker som 
läses på skärm och inte andra typer av digitala böcker. Dock tillhandahåller företaget 
Elib mp3-böcker, men ifall dessa beskrivs i uppsatsen sker det också specifikt.  
 
 
2.  Bakgrund och tidigare forskning 
 
I sökningen efter tidigare forskning på ämnet e-böcker har jag observerat att de flesta 
monografier och antologier jag funnit är av handbokskaraktär. Flera titlar behandlar e-
böcker ur ett praktiskt perspektiv gällande beståndsutveckling. Det tycks finnas en 
avsaknad på omfattande vetenskaplig och kritisk litteratur om ämnet e-böcker. Denna 
avsaknad är något som andra uppsatsförfattare kring ämnet också observerat (Nilsson & 
Persson, 2011, s. 4; Andersson & Samuelsson, 2005, s. 14). Eftersom denna uppsats 
utgår ifrån en svensk folkbibliotekskontext har avgränsning av litteratur gjorts till sådan 
som också utgår från denna kontext. Intentionen har varit att inkludera litteratur som 
kan ge en bakgrund och en ökad förståelse för ämnet e-böcker på svenska folkbibliotek.  
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2.1 E-boken som medium 
Historikern och journalisten Rasmus Fleischer har skrivit en bok som heter Boken och 
Biblioteket. I denna diskuteras boken och bibliotekets roller i det digitala samhället. I 
delen Boken beskrivs hur definitionen av en bok har ställts på sin spets i och med de nya 
formaten. Definitionen av vad som är en bok har vidgats, numera kan böcker figurera 
både som elektronisk text och som ljudfil (Fleischer, 2011a s. 12).  
 
I Kungliga Bibliotekets (KB) och Svensk Biblioteksförenings utredning om e-böcker 
beskrivs definitionen av e-bok som svårfångad och problematisk eftersom de digitala 
förutsättningarna och den digitala utvecklingen fortgår kontinuerligt (Kungliga 
Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 5). Begreppet e-bok definieras i 
utredningen som en digital textfil som är läsbar med hjälp av olika hårdvaror såsom 
datorer, läs- och surfplattor samt smartphones. E-boken är alltså beroende av ett antal 
komponenter för att kunna läsas. Förutom en hårdvara krävs en mjukvara för att kunna 
öppna textfilerna, vanligt förekommande mjukvaror är Adobe digital editions, ePub och 
Bluefire reader (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 6, 9). 
Förutsättningen är även att komponenterna hårdvara, mjukvara tillsammans med e-
bokens filformat är kompatibla med varandra. Kompabiliteten mellan de olika 
komponenterna beskrivs som problematiskt då olika standarder och format används av 
olika leverantörer på marknaden (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 
2011, s. 5, 7). 
 
Mats Dahlström menar i artiklarna På vilken fråga är e-boken ett svar att den digitala 
texten ofta anpassas till den tryckta textens premisser. En konsekvens av detta blir att de 
fördelar som den digitala texten kan ha gentemot den tryckta går förlorad. Dahlström 
beskriver den digitala texten bland annat som dynamisk, föränderlig, det är möjligt att 
hyperlänka i texten, man kan bädda in ljud, bild och video. Den tryckta texten beskrivs 
exempelvis som oföränderlig, stabil, den gagnar intensiv läsning och har en given plats i 
det fysiska rummet. (Dahlström, 2005a, s. 49)  
 
Den digitala utvecklingens inmarsch var något som bokbranschen till en början undvek 
att anamma, men så småningom började man distribuera böcker i andra format än 
tidigare. Fleischer menar att förlagen då började föra en slags tävlande marknadsföring, 
för att bevisa att de ”hängde med” i utvecklingen. Bokförlagen uppmärksammade de 
problem som skivbolagsindustrin drabbades av när illegal fildelning blev allt vanligare.  
Förlagen har därför ansträngt sig till det yttersta för att inte göra samma misstag som de 
hade gjort. (Fleischer, 2011a s.19)  
 
Vad som i juridisk eller skattefinansiell mening klassas som en bok blir problematiskt i 
fråga om momssatsen på böcker. Idag har vi en lägre momssats på böcker, 6% istället 
för de 25% som övriga varor har (Fleischer, 2011a s. 24). Men e-böcker räknas inte som 
bok i momsfrågan, utan har samma momssats som andra varor, trots att innehållet är 
detsamma som en pappersboks (Fleischer, 2011a s. 27). Exemplet med momssatsen på 
böcker respektive e-böcker visar att definitionen av vad som är en bok inte endast 
baseras på innehållet. Trots att en pappersbok och dess elektroniska dito har samma 
innehåll, så är den ena en bok medan den andra inte är det.  
 
I antologin No shelf required: E-books in libraries, ges ett amerikanskt perspektiv på e-
böcker på olika typer av bibliotek. I kapitlet E-books in the public library skrivet av 
Amy Pawlowski förklaras att e-bokens genombrott skedde i och med lanseringen av 
ljudböcker i mp3-format (Pawlowski, 2011, s. 55). Här ges med andra ord en bredare 
definition av e-boken. Fördelar med e-böcker på biblioteken beskrivs vara tillgänglighet 



 

 4 

dygnet runt, de kräver inget underhåll, de tilltalar både ”digital natives” (personer 
uppväxta med datorer och internet) och ”digital immigrants” (personer som i vuxen 
ålder lärt sig använda datorer), samt att de inte kräver någon yta i det fysiska rummet 
(Pawlowski, 2011, s. 56). Pawlowski menar att det inte finns några uniforma lösningar 
för att tillhandahålla e-böcker på folkbiblioteken. Hon menar att varje bibliotek bör se 
till sina egna behov, tillgångar och därefter anpassa arbetet med e-böcker (Pawlowski, 
2011, s. 72). Detta påstående står i kontrast till hur arbetet med e-böcker i Sverige ser 
ut. Elib erbjuder samma bestånd till alla bibliotek, något som Elib:s Vd Johan Greiff 
menar är en fördel, mindre bibliotek har således tillgång till ett lika stort bestånd som 
stora bibliotek (Greiff, 2012, s. 25). 
 
Eftersom e-boken existerar i den digitala sfären är den känsligare för kopiering än 
pappersboken. För att skydda digitala böcker från kopiering och olaga spridning finns 
olika former av kopieringskydd, så kallade DRM-skydd (digital rights management). 
DRM-skydd innebär att filerna krypteras så att de bara går att läsa genom vissa typer av 
mjukvaror. Varje fil får en unik ägarkod, en licens, vilket förhindrar kopiering. Dessa 
former av kryptering möjliggör för distributörerna att styra filerna. Vid exempelvis 
utlån till biblioteksanvändare går det att styra hur länge e-boken ska vara läsbar, dvs. 
hur lång lånetiden är. (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 9) 
 
Mats Dahlström tar upp olika aspekter kring e-bokens definition, samt hur diskussionen 
kring e-bokens framtid förs. Gällande den debatt som förs kring e-bokens framtid menar 
han att den domineras av personer från produktions- och distributionssidan. Han menar 
att det råder en brist på diskussion kring litteraturförmedling av e-böcker och hur 
användarna använder och läser e-böcker (Dahlström, 2005b s. 50).  
 

2.3 E-boken i den svenska folkbibliotekskontexten 
Under 2011 har Kungliga Biblioteket tillsammans med Svensk Biblioteksförening utfört 
en utredning av e-bokens situation på olika svenska bibliotekstyper (Kungliga 
Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 4).  
 
E-boksutredningen redovisar vilka förutsättningar användarna har ifall man önskar att 
läsa en e-bok. Företaget Elib tillhandahåller nyutgiven svensk skönlitteratur, tillgång till 
äldre, utgångna titlar finns ej (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, 
s. 17). Implicit menar man att det finns en problematik gällande utbudet, vidare att 
användarna är bundna till företaget Elib:s utgivning eftersom denna är ledande aktör på 
den svenska e-boksmarknaden vid både köp eller lån av e-böcker i Sverige. Elibs 
affärsmodell för svenska folkbibliotek innebär att biblioteket betalar 20 kronor per lånad 
titel, där hälften av avgiften går till förlaget, resterande går till Elib för att täcka 
distributionskostnaden (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 
10). 
 
Globalt och på olika bibliotekstyper i Sverige förekommer ett antal olika modeller och 
avtal som ser olik ut när det gället e-böcker. Ett exempel är förvärvsmodellen, eller den 
såkallade OverDrive-modellen. Denna liknar i mångt och mycket hur bibliotek hanterar 
pappersböcker, man köper in ett exemplar som en i taget kan låna. Denna modell 
möjliggör dock att man genom att betala en större summa för exemplaret får möjlighet 
att låna ut till flera åt gången. OverDrive-modellen används på flera typer av bibliotek, 
folkbibliotek ett ibland dem (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, 
s. 14).  
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Vidare finns prenumerationsmodellen, även kallad BigDeals, vilken innebär att 
biblioteket köper titlar paketvis, något som är vanligt förekommande på vetenskapliga 
bibliotek. Kostnaden är då en fast årlig summa. Denna modell används av företagen 
Ebrary, MyiLibrary och EBSCO, vilket innebär att både folkbibliotek och akademiska 
bibliotek kan använda denna modell. (Kungliga Biblioteket & Svensk 
Biblioteksförening, 2011, s. 14)  
 
En tredje modell som är vanlig i Storbritannien är den så kallade låntagarmodellen, som 
går ut på att användaren lägger en beställning på en e-bok som då köps in. Inköp sker 
alltså endast på efterfrågan. Denna modell används av olika företag, exempelvis Ebrary 
och EBSCO, vilka i sin tur har avtal med olika bibliotekstyper såsom folkbibliotek och 
akademiska bibliotek.  
 
Sist beskrivs i utredningen företaget Elib:s modell som går ut på att biblioteken får 
tillgång till hela företagets bestånd, men betalar endast för de titlar som lånas ut. 
Fördelar med denna modell beskrivs vara att man har tillgång till smalare litteratur utan 
att bekymra sig över att det kommer kosta mycket. Detta är en fördel jämförts med 
pappersböcker då inköp av varje titel kostar, där man måste väga kostnaden med en 
uppskattning av hur frekvent utlånad boken kommer vara. Nackdelen med Elib:s modell 
är att de e-böcker som lånas ut mycket blir väldigt kostsamma för biblioteken. 
(Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 15) 
 
Elib har sedan 2001 tillhandahållit e-böcker åt de svenska folkbiblioteken (Rosendahl, 
2007, s. 7). Enligt Elib:s hemsida är de det ledande företaget i Norden när det gäller e-
boksdistribution, de har avtal slutna med bibliotek i Sverige, Danmark, Finland och 
Norge (Om Elib). Företaget ägs av fyra svenska förlag: Bonnierförlagen, Norstedts 
förlagsgrupp, Natur & Kultur och Piratförlaget. Elib:s utbud består av e-böcker, 
ljudböcker i mp3 och wma-format, samt strömmade ljudböcker (Elib - Våra tjänster). 
Elib:s bestånd består av ca 3000 titlar, som i huvudsak är nyproducerade böcker på 
svenska (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 10). Beståndet av 
ljudböcker i mp3-format är ca 1500 (Nilsson & Persson, 2011, s. 10).  
 
Situationen i Sverige gällande e-böcker på folkbiblioteken är enligt utredningen 
problematisk när det kommer till distribution, teknik och bestånd. Man menar att 
eftersom tekniken är så ny så har man haft svårt att finna en modell som alla är nöjda 
med. Olika leverantörer testar de olika modellerna, de har alla för- och nackdelar. 
Vidare menar man i utredningen att beståndet av e-böcker som Elib tillhandahåller är 
alldeles för begränsat för att möta bibliotekens och användarnas behov. (Kungliga 
Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 21) 
 
Gällande förslag på lösningar på de olika problem som förekommer beskrivs det i 
utredningen att vissa av dem kommer lösa sig i takt med att e-boken ökar i popularitet. 
Vad gäller utbudet tror man att konsumenterna själva kommer sätta press på att 
exempelvis äldre titlar blir tillgängliga (Kungliga Biblioteket & Svensk 
Biblioteksförening, 2011, s. 23). Gällande distributionen så menar utredningen att det är 
viktigt att man utvecklar modeller som gynnar både de som distribuerar och de som 
använder e-böckerna (Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 23).  
 
Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen har under en tid försökt 
förhandla fram ett nytt avtal för e-boksutlåningen på folkbiblioteken. Denna förhandling 
strandade nyligen då man inte kunde komma fram till en lösning som båda parter var 
överens om. Avbrottet i förhandlingarna innebär att den gamla modellen kommer 
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fortsätta att gälla tillsvidare. I denna förhandling lade Svensk Biblioteksförening fram 
ett förslag att bibliotekens skulle ha möjlighet att köpa in e-böcker paketvis. Detta 
förslag liknar den modell som kallas prenumerationsmodellen eller Big Deals. Svenska 
Förläggareföreningen ville däremot ha en modell där biblioteken köper in en licens per 
boktitel. En sådan modell påminner om den som företaget OverDrive tillhandahåller. 
(Barkman, 2012; Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 14)  
 
Svensk Biblioteksförening menar att det förslag som Svenska Förläggareföreningen lagt 
fram skulle innebära att biblioteken endast skulle ha råd att köpa in de titlar som de på 
förhand vet skulle ha hög utlåningsfrekvens, smalare titlar skulle man inte ha råd att 
köpa in. Svenska Förläggareföreningen menar dock att den nuvarande modellen som 
Elib tillhandahåller ger en alltför liten ersättning till förlagen och författarna. De menar 
att de 10 kronor som av ersättningen går till förlagen inte är tillräcklig. (Barkman, 2012)  

2.4 Tidigare forskning 
Det har skrivits ett antal uppsatser om ämnet e-böcker på folkbibliotek, några av dem 
fokuserar på Elib:s avtal med folkbiblioteken. Linda Nilsson och Louise Perssons 
kandidatuppsats Elib och folkbibliotek – En studie av de åsikter och argument som 
yttrats om e-böckernas distribution och framtid på folkbiblioteken fokuserar på debatten 
kring e-böckerna på folkbiblioteken. Författarna har genom Edward Evans modell kring 
beståndsutveckling analyserat debattartiklar från dagspress, bibliotekspress och bloggar 
(Nilsson & Persson, 2011). Evans modell kring beståndsutveckling utgår från att 
biblioteket befinner sig inom samhället, som är förutsättningen för bibliotekets existens. 
Utifrån samhället föds krav på behov för bibliotekens verksamhet och en efterfrågan på 
litteratur. Vidare är modellen konstruerad som en cykel, där urval, inköp, gallring, 
utvärdering, efterfrågan och inköpspolicies löper efter varandra, om och om igen. 
(Nilsson & Persson, 2011, s. 15) Resultaten från deras analys av debattartiklarna visar 
att e-boksutbudet är ett centralt tema i debatten (Nilsson & Persson, 2011, s. 26).  
 
En majoritet av de artiklar som Nilsson och Persson studerat förekommer det 
diskussioner kring beståndsutveckling. De beskriver hur många begrepp som 
förekommer i Evans modell kring beståndsutveckling också används inom debatten 
kring e-böcker (Nilsson & Persson, 2011, s. 24). I flera artiklar som Nilsson och 
Persson analyserat hävdas det att biblioteken saknar befogenheter att kontrollera e-
boksbeståndet, vilket gör uppgiften att möta användarnas behov och efterfrågan 
problematiskt (Nilsson & Persson, 2011, s. 31). Tillgänglighet är även ett centralt tema i 
debatten, några artikelförfattare diskuterar exempelvis hur DRM-skydden på e-böckerna 
minskar tillgängligheten för användarna (Nilsson & Persson, 2011, s. 27). Förutom 
utbudet/beståndet och tillgänglighet så är priset den mest centrala frågan i e-
boksdebatten (Nilsson & Persson, 2011, s. 26).  
 
Nilsson och Perssons uppsats liknar i mångt och mycket den uppsats jag själv skrivit, 
min egen uppsats fungerar som en slags fortsättning på den studie de har genomfört. I 
min uppsats har analysen av debattartiklarna skett genom Dorte Skot-Hansens modeller 
rörande folkbiblioteket i kulturpolitiken, något som skiljer sig från Nilsson och 
Perssons. Genom att välja en annan teoretisk modell hoppas jag kunna lyfta fram andra 
viktiga aspekter ur denna debatt, och på så vis komplettera deras studie. Vissa artiklar 
som Nilsson och Persson använder sig av har även jag använt. Mitt urval utgår från 
artiklar skrivna under 2011 och 2012, detta för att jag dels ville analysera så nya artiklar 
som möjligt, men också för att förhindra att min empiri blev identisk med Nilsson och 
Perssons dito. Min uppsats följer upp där deras slutar, exempelvis beskriver de att en E-
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boksutredning pågår, medan jag har haft möjligheten att ta del av resultatet av denna. På 
samma sätt har debatten pågått efter att deras uppsats publicerades.  
 
I Hanna Hallnäs magisteruppsats Elektroniskt publicerad litteratur – beskrivning av 
dess för- och nackdelar i svensk bibliotekspress 2000-2004 har en diskursanalys utförts 
på artiklar skrivna i svensk bibliotekspress om elektronisk litteratur. Hallnäs använder 
begreppet elektroniskt publicerad litteratur som ett paraplybegrepp, där e-böcker (födda 
digitala) tillsammans med exempelvis digitaliserade (från början analoga) dokument 
figurerar (Hallnäs, 2005, s. 16). Hallnäs identifierade två sidor i artiklarna: de som var 
positiva och de som var negativa till elektroniskt publicerad litteratur. Genom 
diskursanalys av nämnda artiklar har ett antal teman kunnat utrönas. Bland de positiva 
rösterna fanns argument om ökad tillgänglighet, rationalisering och resurssparande, 
ökad sökbarhet och en synlighet av minoriteter (Hallnäs, 2005, s. 22). Bland de artiklar 
som fokuserade på nackdelarna av elektroniskt publicerad litteratur kretsade 
argumentationen kring följande teman: tekniska aspekter, marknaden, juridiska 
aspekter, läsupplevelsen, den analoga bokens existens och kvaliteten på dokumenten 
(Hallnäs, 2005, s. 29). I uppsatsen har även frågan om vilka grupper som anses gynnas 
eller missgynnas av elektronisk litteratur inkluderats. De grupper som ansågs gynnas 
var biblioteken, användarna, förlagen och institutioner (i huvudsak 
universitetsinstitutioner). Bland de grupper som ansågs missgynnas var det i flera fall 
samma grupper: biblioteken, användarna, förlagen, bokhandlar och författarna 
framfördes som grupper som skulle påverkas negativt av den elektroniska litteraturen 
(Hallnäs, 2005, s. 47).  
 
Flera av de uppsatser jag funnit kring ämnet fokuserar mer på e-böcker ur ett 
biblioteksperspektiv, eller undersöker ämnet utifrån kulturpolitiken. En uppsats jag 
funnit som sticker ut från mängden är Hanna Rosendahls magisteruppsats Tolv böcker i 
datorn –bättre än en i handen?, en användarstudie av läsare av e-böcker, där fokus 
ligger på skönlitteratur (Rosendahl, 2007). Att studera hur användarna upplever e-
boksläsningen är intressant eftersom en sådan kan fungera som ett redskap för 
biblioteken när det gäller verksamhetens utveckling. Rosendahls uppsats är skriven som 
en slags uppföljning på en tidigare användarstudie om e-böcker: Bokslut? Den 
skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv av Christel Larsen och Helén Olsson 
(Rosendahl, 2007, s. 8). Den tidigare uppsatsen var skriven 2001, det år då e-böcker 
genom Elib började distribueras på folkbiblioteken (Rosendahl, 2007, s. 7).  
 
Rosendahls studie visar en indelning mellan användarna gällande e-boksläsningen: de 
som läser på laptop eller stationär dator; samt de som läser på läsplatta och/eller 
mobiltelefon (Rosendahl, 2007, s. 40). I dessa två grupper råder en skillnad i attityd och 
åsikter när det gäller läsningen, gruppen som läser på dator såg fler nackdelar med e-
boksläsningen eftersom de blev begränsade av hårdvaran. En sämre mobilitet gentemot 
pappersboken såg de som ett problem. Den grupp som läste e-böcker på läsplatta eller 
mobiltelefon var inte drabbade av en mobilitetsproblematik utan hade en mer positiv 
upplevelse av e-boksläsningen (Rosendahl, 2007, s. 41).   
 
I Lena Andersson och Kristina Samuelssons magisteruppsats E-böcker ett nytt sätt att 
läsa har e-boksutlåningen undersökts genom att studera och analysera utlåningsstatistik 
författarna har hämtat från e-boksleverantörerna Elib och E-biblioteket (Andersson & 
Samuelsson, 2005, s. 28). Syftet med den statistiska undersökningen som gjorts är att 
undersöka hur utlåningen och användandet av e-böcker har utvecklats under de fyra år 
som gått sedan Elib lanserade sin tjänst på folkbiblioteken år 2001 (Andersson & 
Samuelsson, 2005, s. 6).  
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Förutom att analysera utlåningsstatistik för e-böcker har Andersson & Samuelsson gjort 
en argumentationsanalys av artiklar skrivna av journalister och forskare på ämnet, 
dessutom har resultaten av en webbenkät som funnits tillgänglig på Elib:s hemsida 
analyserats (Andersson & Samuelsson, 2005, s. 23). Resultatet från den statistiska 
analysen visar att utlåningen har ökat i högre utsträckning i förhållande till ökningen av 
antal titlar (Andersson & Samuelsson, 2005, s. 29). Analysen av webbenkäten visar att 
det inte finns någon skillnad mellan de som läser pappersböcker ofta eller sällan och 
deras nerladdning av e-böcker. Det är alltså lika troligt att de som inte läser 
pappersböcker laddar ner e-böcker som att de som frekvent läser pappersböcker gör det 
(Andersson & Samuelsson, 2005, s. 44).  
 
 
3. Teori 
 
Den danska biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen har i artikeln Biblioteket i 
kulturpolitikken – mellem instrumentel og exspressiv logik analyserat de olika paradigm 
som förekommer och har förekommit i dansk kulturpolitik (Skot-Hansen, 2006, s. 25). 
Under 1980-talet förändrades förutsättningarna för kulturpolitiken från en humanistisk 
tradition till att gå mot ett mer instrumentellt/ekonomiskt synsätt. Kulturen började 
användas som en metod för att kunna marknadsföra städer, ge dem en image och för att 
öka den ekonomiska tillväxten på lokal nivå (Skot-Hansen, 2006, ss. 25-26). Skot-
Hansen diskuterar huruvida det skett ett paradigmskifte från den humanistiska 
traditionen till en instrumentell dito. Hon menar att ett rent skifte ej har skett, istället 
figurerar olika paradigm eller motiv (rationaler på danska) sida vid sida i den danska 
kulturpolitiken (Skot-Hansen, 2006, s. 27).  
 
Skot-Hansen har utvecklat två olika modeller för den danska modellen: den första 
modellen utgår ifrån kulturpolitiken utifrån instrumentella motiv. Den andra modellen 
utgår från kulturpolitik utifrån expressiva motiv. Med instrumentell menar Skot-Hansen 
att kulturen och kulturpolitiken existerar för att ge och göra något för samhället (Skot-
Hansen, 2006, s. 34). Detta något kan exempelvis innebära att göra medborgare bildade 
eller att öka den ekonomiska tillväxten med hjälp av kulturen. Med expressiv menar 
Skot-Hansen att kulturen i sin egen existens uppfyller ett syfte i och med sitt estetiska 
värde (Skot-Hansen, 2006, s. 34). En parallell till skillnaden mellan dessa modeller kan 
vara skillnaden mellan hårda och mjuka värden. Den instrumentella kulturpolitiken står 
för hårda värden såsom ekonomisk tillväxt och bildning (vilket i och för sig också kan 
vara ett mjukt värde) medan den expressiva kulturpolitiken står för mjuka värden såsom 
skapande, kreativitet och delaktighet. 
  

3.1 Kulturpolitik utifrån instrumentella motiv 
Denna första instrumentella modell utgår från kulturpolitik på lokalpolitisk nivå, 
konstruerad efter en analys av 23 europeiska storstäders kulturpolitiska strategier (Skot-
Hansen, 2006, s. 26). Min mening är att denna modell är kompatibel med kulturpolitik 
även på nationell nivå, eftersom den är så pass övergripande i sin utformning. I 
modellen förekommer fyra motiv som kulturpolitiken styrs av: upplysning, social 
förändring, ekonomisk tillväxt och underhållning. I mitten förekommer kulturpolitik i 
städer, omgivet av de fyra motiven. Jag kommer nedan redogöra för de olika motivens 
innebörd och hur de kan relateras till en folkbibliotekskontext. 
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Modell 1: Kulturpolitiken med instrumentella motiv. (Skot-Hansen, 2006, s. 27) 

 
 
Det första motivet upplysning (oplysning) relaterar Skot-Hansen till en lång idétradition 
som går tillbaka till 1700-talets upplysningstid som har sin grund i den humanistiska 
idétraditionens fokus på bildning, upplysning och förnuft. Inom detta motiv 
förekommer begreppen insikt (indsigt), kunskap (viden), bildning (dannelse) och 
reflektion (refleksion), där begreppet upplysning figurerar som ett paraply över de andra 
(Skot-Hansen, 2006, s. 27). Vidare menar Skot-Hansen att upplysningen i en nordisk 
kulturpolitikkontext syftar till den folkbildningsrörelse som var dominerande i början på 
1900-talet, där bildning hade demokratiserande uppgift. Tanken var att medborgare 
genom folkbildning skulle bli mer delaktiga i det demokratiska samhället (Skot-Hansen, 
2006, s. 28).  
 
Det andra motivet social förändring utgår även den ur ett demokratiseringsperspektiv 
där kulturen ämnar skapa delaktighet för medborgarna. Begrepp som integration och 
gemenskap är centrala inom detta motiv. Skot-Hansen tar även upp begreppet 
biblioteket som mötesplats, vilket bland annat syftar på biblioteket som en plats där 
gemenskap och möten mellan människor främjas (Skot-Hansen, 2006, s. 29, 36). Social 
förändring agerar paraplybegrepp med de olika begreppen egenmakt (myndiggørelse), 
identitet, gemenskap (fællesskab) och deltagande (deltagelse) inom detta kulturpolitiska 
motiv (Skot-Hansen, 2006, s. 27).  
 
Inom det tredje motivet ekonomisk tillväxt relaterar Skot-Hansen till begreppet image 
som enligt henne blev vanligt förekommande i kulturpolitiken under sent 1980-tal 
(Skot-Hansen, 2006, s. 31). Inom detta förekommer ett synsätt där kulturen ska 
samverka med näringslivet, och där kulturen i sig också ska bidra till den ekonomiska 
tillväxten. Begrepp som kulturentreprenörskap är centrala, där konstnärer och andra 
kreativa utövare bidrar till att utveckla kulturen på marknadsmässiga villkor. Inom detta 
motiv återfinns begrepp som image, turism (turisme), inflyttning (tillflyttere): 
kulturlivet gör att människor söker sig till staden och sist jobbskapande (jobskabelse) 
(Skot-Hansen, 2006, s. 27). På lokal nivå används denna strategi som ett sätt att skapa 
en bild av städer och regioner som kreativa. Biblioteket och andra kulturinstitutioner 
används som redskap att marknadsföra städernas image, målet är att ”ge städerna ett 
namn på kartan” (Skot-Hansen, 2006, s. 31). Att tillfredställa invånarnas egna kulturella 
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behov blev delvis satt åt sidan för denna nya plan, enligt henne (Skot-Hansen, 2006, s. 
31). 
 
Det fjärde motivet underhållning fungerar enligt Skot-Hansen inte som ett argument i 
sig utan är snarare en produkt av marknadsorienteringen av kulturen (Skot-Hansen, 
2006, s. 33). Detta motiv är med andra ord beroende av motivet om ekonomisk tillväxt. 
Den uppstår i behovet marknaden har av att förse människor med rekreativ kultur. Hon 
exemplifierar detta med uppkomsten av stadsfestivaler, koncertarenor och andra 
evenemang. Centrala begrepp som figurerar i detta motiv är avslappning (afslapning), 
lek (leg), skoj (sjov) och rekreation (Skot-Hansen, 2006, s. 33).  
 

3.2 Kulturpolitik utifrån expressiva motiv 
Den andra modellen Skot-Hansen har konstruerat utgår från kulturpolitiken med 
expressiva motiv. Här förekommer samma motiv som i modell 1, men med estetisk 
upplevelse och erfarenhet omgivet av de fyra motiven (Skot-Hansen, 2006, s. 35). Som 
jag tidigare beskrivit innebär den expressiva modellen att kulturen har ett egenvärde, 
oberoende av de instrumentella målen. Inom detta perspektiv förekommer människans 
kontakt med kulturen som en kognitiv ”inre” upplevelse, som inte liknar andra 
upplevelser.  
 
 

 
 

Modell 2: Kulturpolitiken med expressiva motiv. (Skot-Hansen, 2006, s. 35) 
 
 
Skot-Hansen beskriver att om man ser till upplevelsemotivet inom den expressiva 
modellen så fokuserar den på att människor ska få en upplevelse av kulturen oavsett om 
den tillhör den kanoniserade höga kulturen, är kommersiell eller utförd av amatörer 
(Skot-Hansen, 2006, s. 36), Mångfaldsbegreppet är centralt inom denna modell. Inom 
den expressiva modellen är det inte möjligt att genom en enda måttstock bestämma vad 
som är kvalitet, det är snarare den individuella upplevelsen som avgör detta (ibid s. 36).  
Skot-Hansen presenterar synen på biblioteket som upplevelserum, ett paradigm eller 
synsätt som präglas både av den instrumentella och expressiva kulturpolitiken (Skot-
Hansen, 2006, s. 37). Inom detta paradigm verkar den expressiva kulturpolitiken genom 
att mångfald av medier och verksamhet ska förekomma. Användarna ses som en 
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mångfaldig grupp där smak, intressen, kulturella preferenser och kulturell härkomst 
skiljer sig åt.  
 
Inom upplevelsemotivet är bibliotekets uppdrag är att förmedla kultur på ett aktivt och 
interaktivt sätt, genom exempelvis olika arrangemang och marknadsföringsstrategier. 
Vidare menar Skot-Hansen att upplevelsemotivet är starkt knutet till den instrumentella 
kulturpolitiken genom synen på kulturen som upplevelseekonomi (Skot-Hansen, 2006, 
s. 37). Inom detta paradigm verkar biblioteken i konkurrens med andra kultur- och 
underhållningsinstitutioner. I och med att interaktion och deltagande kultur är centrala 
begrepp inom detta paradigm kan man dra paralleller till begreppet Bibliotek 2.0, där 
biblioteket och bibliotekarierna interagerar med användarna genom olika kanaler på 
internet såsom Facebook, chattrum och bloggar.  
 
Skot-Hansens kulturpolitiska modeller kan knytas till debatten om e-böckerna eftersom 
denna debatt förekommer inom en kulturpolitisk kontext. Debatten handlar till stor del 
om hur biblioteken och förlagen ska finna en lösning för e-böckerna som passar dem 
båda. Biblioteken söker en lösning som för dem är hållbar ekonomiskt, förlagen söker 
detsamma. Skot-Hansen menar att de kulturpolitikens förutsättningar har förändrats i 
och med att motiven för ekonomisk utveckling och upplevelser har blivit mer 
dominerande. Detta blir synbart i debatten om e-böcker eftersom denna i stort handlar 
om hur de olika parterna ska överleva ekonomiskt. De kulturpolitiska modellerna har 
använts som analysinstrument i analysen av debattartiklarna. Avsikten är att utifrån 
modellerna kunna identifiera de olika kulturpolitiska motiven inom e-boksdebatten. De 
olika motiven kan översättas som olika idealtyper (begreppet idealtyp förklaras i 
metodavsnittet) som kan figurera inom kulturdebatt och kulturpolitik i Sverige.  
 
 
4. Metod 
 
En idéanalys har utförts av de debattartiklar som behandlar ämnet e-böcker på 
folkbibliotek. Tanken med en idéanalys är att synliggöra argument och ideér ur skriven 
text. Förhoppningen är att man på så sätt ska kunna säga något om på vilket sätt 
diskussionen förs och vad som är centralt. Vilka värderingar och åsikter är framhävande 
i diskussionen? Min mening är att det är bra att på ett kritiskt sätt analysera 
kulturdebatter för att på så sätt lära sig mer om hur argumentationer i olika sakfrågor 
används.  
 
Debatter i media kring bibliotekens verksamhet är ett sätt för biblioteken och personer 
verksamma på fältet att nå fram till allmänheten och för att kunna föra fram sina 
budskap, krav och önskemål. De som väljer att vara framhävande i en sådan debatt blir 
på så sätt representanter för hela fältet och har i och med detta en maktposition. Dock är 
inte det sistnämnda aktuellt när det kommer till artiklar publicerade i bibliotekspress. 
Dessa artiklar nås i huvudsak av personer på fältet, men eftersom dessa artiklar bidrar 
till debatt inom fältet där möjligheten finns att påverka läsarna (personer verksamma på 
bibliotek och andra kulturinstitutioner) är dessa relevanta.  
 
När en idéanalys ska genomföras är det centralt att se till vilken kontext en text är 
skriven, dels författarens kontext, men också kontexten i vilken texten förekommer 
(Beckman, 2005, s. 17). Detta för att kunna förklara varför och på vilket sätt en 
författare har skrivit om något. I denna uppsats är det således viktigt att förklara i vilken 
kontext artikelförfattaren befinner sig i, vilken kontext ämnet e-böcker befinner sig i 
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(svensk folkbibliotekskontext) och vart artiklarna befinner sig (dagspress, 
bibliotekspress).  
 
Inom idéanalysen finns olika inriktningar som väljs beroende på hur undersökningens 
syfte och forskningsfrågor är konstruerade (Beckman, 2005, s. 20). I denna uppsats är 
fokus på hur argumentationen inom e-boksdebatten är konstruerad, och det är därför 
idéerna i sig som undersöks, till skillnad från en annan inriktning som fokuserar på 
enskilda gruppers idéer (Bergström & Boréus, 2005, s. 155). I denna uppsats är det inte 
en enskild grupp som studeras utan innehållet i debatten kring e-böcker. Dock 
framkommer det senare i analysen av materialet att grupperingar förekommer. I 
analysen har materialet strukturerats utifrån vilken bakgrund de olika artikelförfattarna 
har. Detta för att kunna ge en logisk överblick av materialet. Denna strukturering är 
dock även skapad utifrån de olika motiv som Skot-Hansens kulturpolitiska modeller 
består av, vilket innebär att analysen främst utgår ifrån vilka idéer som framförs i 
artiklarna. 
 
När man utför en idéanalys kan man använda sig av olika verktyg för att analysera 
empirin. En sådan är att konstruera så kallade idealtyper (Bergström & Boréus, 2005, s. 
159) Idealtyper fungerar som ett slags raster ur vilken man läser materialet, för att 
kunna se om dessa går att härleda i texterna (Bergström & Boréus, 2005, ss. 160, 162). 
Idealtyperna är en metod för att kunna kategorisera materialet ur vissa teman, såsom 
ideologiska ståndpunkter eller olika typer av argumentationer. I detta fall fungerar Skot-
Hansens kulturpolitiska modeller med sina kulturpolitiska motiv som flera raster ur 
vilka jag kommer analysera materialet.  
 
Det finns olika för- och nackdelar med de olika idéanalytiska verktygen. Fördelar med 
att använda idealtyper är att det främjar en konsekvent jämförelse av materialet 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 171). Nackdelar med att använda idealtyper är att det 
kan vara oklart huruvida dessa har konstruerats i förväg eller om de i sig är ett resultat 
av författarens analys (ibid s. 171). I denna uppsats är idealtyperna konstruerade i 
förväg. En annan problematik med idealtyper är att de eventuellt inte är kompatibla med 
det studerade materialet, analysverktyget riskerar i sådant fall att bli påtvingat 
(Bergström & Boréus, 2005, s. 172).  
 
När man studerar texter publicerade i massmedia kan det finnas en problematik vad 
gäller autenticitet (Bryman, 2008, s. 499). Exempelvis kan det vara svårt att få ordentlig 
information om upphovsmännen till artiklarna, vilket kan leda till en brist i trovärdighet 
för de fakta som förs fram i artikeln. Hur vet man att upphovsmannen har rätt kunskaper 
om ämnet den skriver om?  
 
De kunskapsanspråk som jag kan dra ur denna uppsats baseras på kvalitativ metodik, 
vilket innebär att det inte är genomförbart att göra några generaliseringar utifrån 
analysen (Repstad, 2007, s. 21). Därmed är det inte heller möjligt att garantera ett 
representativt urval ur e-boksdebatten. Min förhoppning är att denna analys ska kunna 
ge en mångsidig bild av e-boksdebatten, där flera olika ståndpunkter blir synliga, trots 
användandet av kvalitativ metodik.  
 
Analysen av materialet har skett genom flera genomläsningar av artiklarna, tematisering 
och strukturering av de argument som yttras. De argument som yttrats i debatten har 
delats in efter de olika motiv som Skot-Hansens modeller består av. De argument som 
yttrats i artiklarna har noterats och sedan avvägts i relation till de kulturpolitiska 
motiven. Flera argument som yttrats innehåller spår av flera av motiven, vissa har passat 
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in mycket bra i ett motiv, andra argument varit svåra att överhuvudtaget relatera till 
modellerna. I avsnittet Bilagor finns de scheman jag konstruerat för min analys. Vissa 
argument som förekommer i artiklarna har sammanförts i Bilagorna eftersom de liknar 
varandra. Eftersom man i en idéanalys tar hänsyn till den kontext en text är skriven 
inom har artiklarna delats upp utefter vilken kontext artikelförfattarna verkar inom. 
Argumenten från de artiklar skrivna inom biblioteksfältet har i schemana presenterats 
tillsammans, samma sak med artiklar från de andra fälten. Således har det varit möjligt 
att göra en jämförelse inom dessa kontexter, exempelvis huruvida det råder 
meningsskiljaktigheter eller inte.  
 

4.1 Urval av debattartiklar och reflektion över analysmetoden 
Datainsamlingen har skett genom sökning i stora dagstidningar och nyhetssidor efter 
debattartiklar kring ämnet. Valet föll på att använda så aktuella artiklar som möjligt, 
därför har endast artiklar skrivna under 2011 och 2012 använts. Av bibliotekstidskrifter 
har Biblioteksbladet varit den tidskrift där artiklar förekommit. I fråga om urval har 
endast publicerade debattartiklar använts; bloggar och annat informellt publicerat 
material har uteslutits.  
 
Intentionen har varit att försöka täcka in de olika åsikter som yttras i debatten. Det 
förekommer säkerligen andra debattartiklar om ämnet som jag inte har funnit, och som 
antagligen hade varit relevanta. En majoritet av de debattartiklar jag funnit under 
tidsperioden är skrivna av personer från biblioteksfältet. Många av dessa artiklar 
innehåller liknande argument, och det verkar som att det näst intill råder konsensus på 
biblioteksfältet om e-boksfrågan. Eftersom personer från biblioteksfältet är de som hörts 
mest i denna debatt har det naturligt resulterat i att detta perspektiv fått litet större 
utrymme i uppsatsen än övriga. På grund av denna snedfördelning har vissa artiklar från 
biblioteksfältet som liknar varandra vad gäller argumentation valts bort, för att försöka 
få en bättre representation från de olika intressenterna. Artiklarna är skrivna av personer 
som verkar i tre följande fält: bibliotek, författare/upphovsmän och förlag. När det 
gäller materialet är det tydligt att biblioteksfältet dominerar debatten, dessutom verkar 
dessa i samma område som jag själv är en del av. Det är därför värt att problematisera 
mitt eget förhållningssätt till debatten. Eftersom jag själv verkar inom biblioteksområdet 
innebär det att jag har en förförståelse och en insyn i bibliotekskontexten, jag är som 
person inte helt neutral och utomstående i förhållande till biblioteken. Detta kan 
innebära en risk att analysen av materialet på något sätt vinklas till den ene partens 
fördel, men intentionen är givetvis att ge en så rättvis och mångfaldig bild som möjligt 
av debatten.  
 
 
 
5. Resultat 
 
Artiklarna har i detta avsnitt presenterats var för sig. Artiklarna har sammanfattats för 
att skapa en överblick av materialet och över de åsikter som yttras. I analysen kommer 
sedan materialet att tematiseras dels utifrån vilken bakgrund de olika artikelförfattarna 
verkar, men också utifrån Skot-Hansens kulturpolitiska modeller. Under 
sammanfattningarna av artiklarna har centrala begrepp och argument i texten 
presenterats. Dessa återfinns i Bilaga 1-3.  
 
 
 



 

 14 

 
 

5.1 Artiklar skrivna av personer från biblioteksfältet  
 
 
Niclas Lindberg – E-böckerna ruinerar biblioteken. Sveriges Television, Debatt. 21 
november 2011. 
I denna artikel beskriver Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk 
Biblioteksförening hur biblioteken har drabbats av nedskärningar. Dessa börjar synas i 
fråga om exempelvis barns försämrade läsutveckling. Han talar om e-boksdiskussionen 
i förhållande till bibliotekets utveckling, hur digitala medier ökar bibliotekens 
popularitet och ökar möjligheten för användarnas tillgång till information. 
Biblioteksersättningen, den offentliga ersättning som ges för utlån av pappersböcker 
borde enligt Lindberg moderniseras för att anpassas till de digitala medierna. Vidare 
förklarar Lindberg att regeringen har presenterat den såkallade Digitala Agendan, där 
det står att Sverige ska vara ledande vad gäller att utnyttja möjligheterna med 
digitaliseringen. Detta använder Lindberg som ett argument för sin sak i e-boksfrågan, 
samtidigt som han belyser bibliotekets stora vikt i ett samhälle där de digitala klyftorna 
är stora.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• Digital utveckling möjliggör tillgänglighet till information. 
• Aktiviteter för barn och unga minskar som följd av nedskärningar på 

biblioteken. 
• Tillgängligheten sjunker på grund av nedskärningar. 
• Biblioteken ett demokratiskt forum. 
• Digitala miljöer och digital utveckling ökar bibliotekens roll som demokratiskt 

torg. 
• 1,7 miljoner svenskar har inte tillgång till internet. 
• Digitala klyftor, bibliotekens uppgift att överbrygga dessa. 
• Biblioteket enda platsen för folk utan internet att få tillgång. 
• Utlån sjunker på grund av besparingar. 
• Biblioteksersättningen måste anpassas till digitala medier. 
• Digital utveckling utmanar biblioteken organisatoriskt och ekonomiskt. 
 

 
Inga Lundén & Madeleine Sjöstedt – E-böcker ödesfråga för bibliotek. Svenska 
Dagbladet, Opinion. 25 januari 2011.  
Denna artikel är skriven av Inga Lundén, stadsbibliotekarie på Stockholms 
Stadsbibliotek och av Madeleine Sjöstedt (FP), kulturborgarråd i Stockholms stad. I 
denna artikel beskrivs e-boksproblematiken som ett hot mot bibliotekens vara i det 
moderna medielandskapet. Ifall inte e-boksfrågan får en lösning riskerar bibliotekens 
position och uppdrag som kunskapsnav och demokratiskt främjande institution raseras. 
Författarna använder uttrycket museala institutioner, något de menar att biblioteken 
riskerar förvandlas till om man inte utvecklar lösningar på problemen som uppstått i och 
med de digitala medierna. De menar att den ökade efterfrågan från användare att låna 
böcker digitalt ställer krav på ett ”attraktivt och tillgängligt digitalt bibliotek”. Lundén 
och Sjöstedt går tillbaka i historien och förklarar att under 1930-talet gjordes en ändring 
i upphovsrätten för att kunna tillåta fria utlån på folkbiblioteken. De beskriver denna 
åtgärd som grundat i en vilja att uppnå bildning hos befolkningen, och att denna vilja 
var starkare än rädslan för att människor inte skulle köpa böcker längre.  
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Lundén och Sjöstedt menar att rädslan hos bokbranschen att förlora mark på bekostnad 
av bibliotekens ökade tillgänglighet har blossat upp igen, detta på grund av e-
boksfrågan. De beskriver två problem med e-böckerna på biblioteken idag: beståndet 
och kostnaderna. De beskriver en slags paradox: att ju större intresset för e-böcker blir 
på biblioteken, desto mer begränsat blir utbudet. De menar att Elib har möjlighet att 
begränsa utbudet för biblioteken ifall utlåningen ökar. Användarvänligheten är också 
något författarna tar upp som ett problem. De menar att DRM-skydden på e-böckerna 
och begränsningen till särskilda läsverktyg har gjort e-boksläsningen onödigt krånglig 
för användarna. De menar att innehållet är det viktiga och inte paketeringen, och 
kritiserar därmed DRM-skydden. Lundén och Sjöstedt föreslår att en ny modell bör tas 
fram på politisk nivå för att lösa e-boksfrågan både för biblioteken och för 
bokbranschen.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• Det begränsade e-boksbeståndet liknar censur, begränsar tillgängligheten. 
• Tillgång till kunskap, information, begränsat på grund av e-boksbeståndet. 
• DRM-skydden minskar tillgängligheten. 
• Biblioteken behöver möjlighet att erbjuda attraktiva tjänster, såsom e-böcker. 
• Beståndet ekonomiskt problem.  
• Folkbildning viktigare än upphovsrätt, anledningen till bibliotekens existens. 
• Innehållet är det viktiga, inte paketeringen.  

 
Niclas Lindberg & Inga Lundén – E-boksfrågan måste få en lösning! 
Biblioteksbladet 01/2011 
Denna artikel är ett tillägg i debatten kring Elibs avtal med folkbiblioteken. Författarna 
menar det nuvarande avtalet innebär ett hinder för folkbibliotekens uppdrag kring 
informationsfrihet. Detta förtydligar de genom att förklara att det är Elib som har 
kontrollen över e-boksbeståndet. Kontroll av beståndet jämförs i artikeln med censur. 
De menar att denna kontroll förhindrar informationsfriheten och bibliotekens egenmakt. 
Vissa bibliotek har skaffat utlåningstak för att förhindra för stora kostnader av e-
boksutlåningen. Detta tar Lindberg & Lundén upp som ett bevis på att det nuvarande 
avtalet är problematiskt. Författarna påpekar att de skriver utifrån ett 
biblioteksperspektiv, och att de är öppna för att lyssna och samtala med de som 
representerar ett annat. De efterfrågar en lösning på e-boksproblematiken, och deras 
förhoppning är att den såkallade Litteraturutredningen ska kunna ge förslag på 
lösningar.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• Människors rätt till informationsfrihet 
• Folkbiblioteken ska verka för en ej begränsad och ej censuerad tillgång till 

information och litteratur 
• Intellektuell frihet 
• Utlåningstak, en konsekvens av kostnaderna för e-böckerna 

 
Pelle Snickars – Biblioteken sitter fast i en rävsax. Svenska Dagbladet, Under 
strecket. 22 september 2011. 
Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Biblioteket beskriver en paradox genom att 
digitaliseringen av litteratur möjliggör en slags demokratisk utopi samtidigt som den 
riskerar att ödelägga bokbranschen. Snickars beskriver bokens förändrade 
förutsättningar i den digitala miljön och jämför denna med den omdefiniering eller 
identitetskris om man så vill som drabbat andra institutioner, som exempel nämner han 
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Sveriges Radio och Svenska Filminstitutet. Han talar om e-bokslånet som enligt hans 
och andras mening inte är ett faktiskt lån, utan det är i fråga om en slags tillfällig 
kopiering av ett innehåll. När det gäller pappersböcker så har biblioteken inte någon 
kontroll över hur användarna sprider materialet eller bryter mot upphovsrätten. I fråga 
om e-böcker förklarar han krasst att biblioteken i närmast agerar ”kopieringspoliser” åt 
förlagen, eftersom licenskrypteringarna, de begränsade lånen och vattenmärkningarna 
omöjliggör användarens möjlighet att sprida materialet.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• Litteraturens digitalisering, en demokratisk utopi. 
• Biblioteken agerar ”fildelningspolis”, inte bibliotekens uppgift. 
• Litteraturens digitalisering ett hot mot hela branschen. 

 
Karin Linder – Bejaka möjligheterna. Svenska Dagbladet Kulturdebatt. 23 
januari 2012. 
Karin Linder, ordförande i DIK-förbundet ger svar på det förslag som Sveriges 
Författarförbund lagt fram om ett lån per e-bok. Hon skriver att författarförbundet inte 
bejakar möjligheterna med den nya tekniken, utan att de istället vill ”låsa in den digitala 
friheten i ett analogt regelsystem”. Hon förklarar att hon också tycker att författare ska 
ha betalt för sina verk, men hon menar samtidigt att förslaget författarförbundet lagt 
fram skulle te sig absurt i verkligheten. Hon förklarar att övergången till digital teknik 
och digitala medier innebär att många verksamheter måste förnya sig och förändra sina 
roller. Linder beskriver biblioteken som institutioner som håller sig i framkant med den 
nya tekniken, men hon menar samtidigt att biblioteken själva måste bli aktiva i 
upphandlingar, knyta egna avtal med förlag för att kunna bredda sitt e-boksutbud. Hon 
illustrerar detta genom att skriva: ”I stället för att möta framtiden genom att gräva ner 
oss i en långsiktigt ohållbar juridisk position behöver vi befria oss från självpåtagna 
legalistiska tvångströjor”.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• Ny teknik möjlighet för läsarna. 
• Ökad tillgänglighet till ett stort kulturutbud. 
• Biblioteken i framkant för att främja kreativitet, skapande, kulturupplevelser. 
• Biblioteken i framkant för att främja bildning. 
• Författare ska ha betalt för sina verk. 
• Ny teknik förändrar förutsättningarna på marknaden och vårt sätt att konsumera 

kultur. 
• Biblioteken behöver själva förhandla avtal med förlagen, bli mer offensiva. 

 

5.2 Artiklar skrivna av personer från förlagsbranschen 
 
Anna Vogel – Ta inte död på e-boken. 17 januari 2012. Svenska Dagbladet 
Kulturdebatt.   
Anna Vogel är förläggare på förlaget Aglaktuq och hennes debattartikel är ett svar till 
förslaget om ett lån per e-bok som Sveriges Författarförbund anslutit sig till. Vogel 
skriver att motiveringen författarförbundet har till detta är att skydda den kommersiella 
marknaden. Vogel hävdar att en sådan begränsning av e-boken görs så är lika med att 
”döda en av e-bokens kärnegenskaper”. Med detta syftar hon på den ökade 
tillgänglighet för många användare som e-boken kan ge ifall den inte begränsas. Hennes 
andra invändning mot förslaget är att en sådan modell skulle leda till att biblioteken 
skulle ha svårare att uppfylla sitt uppdrag som läsfrämjande instans. Hon menar att om 
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biblioteken ska kunna bidra till läsning måste det vara lätt att kunna låna ut både e-
böcker och pappersböcker. Vogel menar dessutom att Svenska Författarförbundets 
argument för att införa ett annat avtal är grundat på fel skäl. Vogel menar istället att det 
är bibliotekens ekonomi man bör försöka skydda genom ett nytt avtal. Med detta 
hänvisar hon till exempel på bibliotek som varit tvungna att begränsa eller stoppa utlån 
av e-böcker på grund av att kostnaderna skjutit i höjden. Hon nämner Kristianstads 
bibliotek som försökte omförhandla med Elib för att få mängdrabatt, något som Elib 
inte var intresserade av. Vogel ger som förslag att inköp av e-böcker borde fungera på 
samma sätt som med pappersböcker: biblioteken betalar en engångssumma för inköp av 
exemplaret. Slutligen förespråkar Vogel att biblioteken borde själva förhandla direkt 
med förlagen och inte vara så beroende av ett enda företag såsom det är i nuläget.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• E-bokens format innebär ökad tillgänglighet. Att inskränka den är att ta bort 
fördelarna med formatet.  

• Begränsning av utlåningen minskar upplevelsen. 
• Biblioteken ska främja läsning, det ska vara lätt att låna böcker. 
• Biblioteken är hjärtat i ”läs-Sverige”. 
• Författare, förlag och läsare tjänar i det långa loppet på att biblioteken kan 

erbjuda läsning på ett tidsenligt sätt. 
 
Jakob Harnesk – Kompromisser behövs för e-böcker på bibliotek. Biblioteksbladet 
01/2012.  
Jakob Harnesk är nordisk försäljningschef på företaget EBSCO, ett företag som bland 
annat är förlag och leverantör av elektroniska tidskrifter. Harnesk jämför EBSCO:s e-
boksmodell för bibliotek med den som Elib tillhandahåller. EBSCO:s modell innebär att 
biblioteken kan välja prismodell för ett enskilt e-boksinköp. Antingen väljer man den 
dyrare modellen och får således obegränsad tillgång till e-boken. Eller så väljer man den 
billigare lösningen där e-boken får en begränsning. Han menar att man på detta sätt 
enklare kan styra hur kostnaderna blir för biblioteken än jämfört med Elibs modell. Han 
exemplifierar detta med inköpet av en ”viktig” fackbok, som förväntas få ett lågt utlån.  
 
Det skulle för biblioteken vara mest lönsamt att välja den billiga varianten för denna 
bok, för att således ha mer pengar över till fler titlar. Populära titlar såsom svenska 
deckare är mer fördelaktiga att betala en större summa för, eftersom utlånen kommer 
vara högre på en sådan e-bok. Harnesk hänvisar till ett citat av Niclas Lindberg, 
generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening där han förklarar att man inte ska 
likställa e-böcker med pappersböcker vad gäller utlånen, eftersom de olika medierna 
inte är likadana, samt att man genom en sådan metod inte utnyttjar e-bokens potential. 
Harnesk förklarar att han och EBSCO delar denna uppfattning med Lindberg.  
 
Centrala begrepp och argument:  

• Begränsning till 1 lån/bok ej bra, biblioteket ska främja läsning. 
• Biblioteket bidrar till att öka läsning 
• Ersättning till förlagen en förutsättning för att böcker ska produceras. 
• Biblioteken marknadsför litteratur åt förlagen och författarna. 
• E-boken har tekniskt potential, bra för biblioteken. 

 
 
 



 

 18 

5.3 Artiklar skrivna av författare/upphovsmän 
 
Söderlund, M. – Varför ska dikten vara gratis? Svenska Dagbladet, Kulturdebatt. 
26 januari 2012.  
Mats Söderlund, som är ordförande i Sveriges Författarförbund diskuterar i denna 
artikel de föreställningar han menar råder kring författares litterära verk. Han menar att 
det råder en uppfattning om att ekonomisk ersättning för författare inte är viktigt. Han 
påpekar att de litterära verken är författarnas levebröd och att de förtjänar skäligt betalt 
för dessa. Han beskriver att när folkbiblioteken etablerades i Sverige uppfördes 
biblioteksersättningen för författaren, något som han beskriver som en ”ovärderlig 
betydelse för den litterära produktionen i Sverige”.  
 
Söderlund menar att det råder en slags ovilja hos samhället att betala för e-tjänster 
såsom e-böcker, och att denna ovilja riskerar att existera på upphovsmännens 
bekostnad. Han jämför med biblioteken, att inte skulle väl bibliotekarier gå med på att 
arbeta gratis vissa timmar för att lösgöra pengar till medieinköp. Söderlund presenterar 
ett antal åtgärder och ståndpunkter som Sveriges Författarförbund lagt fram gällande e-
boksfrågan. Några av dessa är: Elibs system för e-boksutlåningen måste göras om, 
författare ska få en skälig ersättning för e-bokslånen, e-boksmarknaden måste skyddas 
från ”pirateri”, en nationell enhet bör ha ansvar för att administrera e-boksutlåningen, 
staten bör ta ansvar för e-böckernas infrastruktur. Slutligen menar han att det inte är 
författarna eller förlagen som bromsar e-böckernas utveckling, utan ”Det är alla 
gratisätare som vill frossa på andras bekostnad”.   
 
Centrala begrepp och argument: 

• E-böcker en självklarhet på bibliotek 
• Ny teknik banar väg för kunskapsrevolution 
• Upphovsmän ska ha rimligt betalt, ändras inte av det digitala. 
• Tanken om gratis litteratur är bakåtsträvande och litteraturfientlig. 
• Elib:s modell måste ändras helt. 
• Utan upphovsrättsliga skydd skulle bokmarknaden gå under 
• Författare tjänar dåligt idag och ersättningen bör därför bli större 

 
Louise Hedberg & Mats Söderlund – Inför ett lån per bok även för e-böcker. 
Svenska Dagbladet, Kulturdebatt, 14 januari 2012.  
Författarna till denna artikel är förbundsdirektör respektive ordförande i Sveriges 
Författarförbund. De lägger fram ett förslag om att e-böcker ska förses med möjligheten 
till ett lån per exemplar, med andra ord samma villkor som pappersböckerna. Hedberg 
och Söderlund förklarar att denna modell är tidsenlig, transparent och välfungerande. 
De argumenterar för detta förslag genom att påpeka att försäljningen av böcker faktiskt 
är författarna och förlagens levebröd. Att använda sig av något slags licensavtal där 
flera lån är möjliga under en begränsad tid, är också en lösning Hedberg och Söderlund 
tycker vore lämplig. Vad gäller upphovsrätten och begränsade utlån så förklarar de att 
äldre titlar inte är i samma behov av skydd som de nya. De förklarar att enkla 
affärslösningar sällan fungerar, utan att det krävs en noga genomarbetad modell, både 
vad gäller upphovsrättsliga frågor och själva utlåningen av e-böcker. De efterspråkar en 
lösning för e-böckerna på politisk nivå, att staten på något sätt går in och reglerar för att 
få en välfungerande modell.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• Den digitala utvecklingen bidrar till delaktighet. 
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• Avtal mellan stat och förlag gällande exempelvis DAISY. Digitala medier ökar 
tillgängligheten. 

• Den digitala utvecklingen bidrar till bildning. 
• Digital utveckling leder till ökade upplevelser och möjligheter, kreativitet. 
• Behov av nya upphovsrättsliga lösningar. 
• Bokens framtid på biblioteken beroende av finansiering och politiska lösningar. 
• Författare och förlag beroende av ersättning. Litteraturen är författarnas 

levebröd. 
 
Unni Drougge & Anna Troberg – Sluta spana efter den tid som flytt. Svenska 
Dagbladet, Kulturdebatt 19 januari 2012.  
Författaren Unni Drougge tillsammans med Piratpartiets partiledare Anna Troberg har 
skrivit denna artikel, som är ett svar på Sveriges författarförbunds förslag om ett lån per 
e-bok. Detta förslag lades fram av Svenska Förläggareföreningen, vilket Sveriges 
Författarförbund senare har anslutit sig till. Drougge och Troberg menar att Sveriges 
Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen inte tar hänsyn till vad 
upphovsmännen (författarna) anser om detta förslag. De målar upp en bild som 
beskriver hur förlagen förhåller sig negativt inställda till biblioteken, att denna 
negativitet har funnits med sedan folkbibliotekens födelse. De menar att förlagen och 
bokindustrin är beroende av biblioteken, med detta exemplifierar de med 
Zlatanbiografin, som har hög utlåning, men som samtidigt har slagit försäljningsrekord. 
Vidare beskriver man förläggarna som bakåtsträvande i förhållande till den nya 
tekniken, Drougge och Troberg menar i slutet av artikeln att förlagens negativa 
inställning till de digitala medierna kan leda till problem med att få med de nya unga att 
ansluta sig till dem.  
 
Centrala begrepp och argument: 

• En begränsning av e-boksutlåningen leder till att man inte kan nå lika många 
läsare. 

• E-boksavgiften är mångdubbelt dyrare än pappersboken. 
• Biblioteken har en ansträngd ekonomi. 
• Biblioteken bidrar till bokförsäljningen. 
• Bokbranschens framgångar, mycket tack vare biblioteken. 

 
 
6. Analys 
 
I detta avsnitt kommer de artiklar som beskrivits i resultatdelen att jämföras och kopplas 
samman med Skot-Hansens kulturpolitiska modeller. Avsnittet är tematiserat efter de 
fyra kulturpolitiska motiv (rationaler) som Skot-Hansen tar upp: upplysning, social 
förändring, ekonomisk tillväxt och underhållning (Skot-Hansen, 2006, s. 27).  
 
Debatten består i huvudsak utav två parter: de som vill att biblioteket ska ha tillgång till 
ett mindre kostsamt avtal med Elib, och de som tycker att biblioteken ska ha ett annat 
avtal, men samtidigt att ersättningen för författare och förlag måste öka. Den första 
parten fokuserar på bibliotekens betydelse i samhället, i synnerhet när det gäller 
läsfrämjande, kultur och bildning. Denna part använder sig av en argumentation där 
biblioteken framställs som hotade av nedskärningar och lågkonjunktur, och där 
situationen med e-böckerna på biblioteken späder på problemen med deras redan 
ansträngda ekonomi (se Bilaga 1).  
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Den andra parten i debatten har ett mer bokmarknadsorienterat perspektiv. Flera av de 
artiklar som studerats fokuserar på hur bokmarknaden ska kunna överleva i det digitala 
samhället. Upphovsmän, förlag och andra aktörer på bokmarknaden är enligt 
artikelförfattarna i behov av upphovsrättliga lösningar och bra ekonomiska avtal för att 
kunna ge dem möjlighet till skälig ersättning för sina verk, och för att kunna möjliggöra 
en fri marknad (se Bilaga 2). Denna part består endast i artiklar från författarfältet. Dock 
förekommer argument som kan räknas in i denna part även i andras artiklar. 
 
På något vis kan man säga att nästan alla artikelförfattare vill samma saker, men de har 
olika förslag på hur man ska nå dit. Flera av dem ser e-boken som ett sätt att exempelvis 
öka tillgängligheten och främja kreativitet. Alla är överens om att läsning är en 
oumbärlig aktivitet och kunskap, som leder till bildning, förkovran och estetiska 
upplevelser. De flesta är dessutom överens om att biblioteken spelar en central roll när 
det gäller förmedling och främjande av litteratur och läsning. 
 

6.1 Upplysning 
Motivet om upplysning förekommer främst i artiklar från bibliotekshåll, upplysning är 
något som artikelförfattarna finner vara centralt i bibliotekens uppdrag och mål. Man 
talar om biblioteket som ett nav i kunskapssamhället, där bildning och utbildning 
främjas. E-boken kommer här in som ett instrument för att främja upplysningen, den 
främjar läsande och lärande. Det talas även om att biblioteken själva kan utvecklas 
genom att erbjuda digitala tjänster åt människor, för att främja bildningen (se Bilaga 1). 
Vad gäller dagens e-bokssituation så beskrivs beståndet som problematiskt i förhållande 
till upplysningsmotivet. Det enligt artikelförfattarna begränsade beståndet innebär en 
snedfördelning, och påverkar möjligheten till bildning och upplysning negativt.  
 
Från förlagshållet har inte så mycket yttrats om upplysning förutom en artikel där 
förslaget om ett lån per e-bok påstås kunna minska läsningen (se Bilaga 2). 
Artikelförfattaren menar att det är bibliotekets uppdrag att främja läsning och bildning, 
vilket skulle bli begränsat om en modell med ett lån per e-bok trädde i kraft. Från 
författarhåll menar man liksom från bibliotekshåll att den digitala utvecklingen kommer 
kunna bidra till en ökad bildning. Man beskriver det i en artikel som att den nya 
tekniken banar iväg för en kunskapsrevolution.  
 
Enligt Skot-Hansen har upplysningsmotiven mycket med folkbildningen att göra. 
Folkbildningen kan ses som ett slags demokratiprojekt där ett medvetandegörande av 
människors roll i det demokratiska samhället är centralt (Skot-Hansen, 2006, s. 28). När 
det gäller motiven om upplysning så går det att finna spår av både de instrumentella och 
de expressiva motiven. Men instrumentell kan man se att argumenten om bibliotekens 
roll för att främja bildning dels syftar till användarnas upplevelser. När det gäller 
upplysning så är det liksom social förändring något som bidrar till samhällets utveckling 
och därför kan klassas som ett instrumentellt motiv. Att arbeta för bildning och 
upplysning är något som gynnar samhället, men också individen.  
 

6.2 Social förändring 
Artiklarna skrivna från biblioteksperspektiv fokuserat mer på motivet till social 
förändring än de andra (se bilaga 1). En bild målas upp kring bibliotekets roll som 
mötesplats; medborgerligt och demokratiskt forum. Biblioteket beskrivs av 
artikelförfattarna som en plats där integration och möten mellan människor sker. 
Bibliotekens uppdrag är enligt artikelförfattarna att främja dessa mål. När artiklarna 
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beskriver social förändring och e-böcker handlar det mycket om den tekniska 
utvecklingen. Den digitala utvecklingen har lett till klyftor mellan människor, de som av 
olika anledning inte tagit del i den tekniska utvecklingen hamnar i ett utanförskap. 
Artikelförfattarna menar att det är bibliotekens uppdrag att främja ett digitalt 
innanförskap, där man tillhandahåller digitala medier samt vägleder människor att 
använda dessa.  
 
Motivet om social förändring innefattar ord som egenmakt, inkludering och att stärka 
gemenskapen (Skot-Hansen, 2006, s. 28). Alla dessa inslag är förekommande i 
debattartiklarna (se Bilaga 1). Man vill skapa gemenskap, inkludera människor när det 
gäller teknik; biblioteket framställs som ett demokraticentrum. Inom detta motiv tar 
man från bibliotekshåll upp riskerna med vad nedskärningar och ansträngd ekonomi på 
biblioteken kan leda till. Exempel som tas upp är hur aktiviteter för barn och unga 
minskar; och att tillgängligheten minskar på flera plan. DRM-skydd som förekommer 
på e-böcker är något som tas upp som ett problem från bibliotekshåll. Man menar att det 
minskar tillgängligheten och försvårar för användarna. Att DRM-skydden minskar 
användbarheten var något som även Nilsson och Persson påpekade i sin uppsats 
(Nilsson & Persson, 2011, s. 27).  
 
En sista aspekt från bibliotekshåll som kan kopplas till motivet om social förändring är 
informationsfrihet. Denna aspekt kan kopplas även till upplysningsmotivet. När det 
gäller informationsfrihet så beskriver man hur biblioteken ska verka för människors rätt 
till att få tillgång till information både fritt och kostnadsfritt. Man beskriver en 
problematik med e-boksbeståndet som Elib tillhandahåller, och menar att det är alldeles 
för begränsat för att leva upp till informationsfriheten. De artiklar som är skrivna av 
författarhåll och som håller med biblioteken i sakfrågan, beskriver också den sociala 
förändringen men inte i lika stor utsträckning. Man talar även från detta håll om hur den 
digitala utvecklingen kan leda till ökad tillgänglighet (se Bilaga 1).   
 
Från författarhåll beskrevs hur den tekniska utvecklingen kan leda till ökad 
tillgänglighet för människor. Som exempel nämns hur många förlag har skapat en 
gemensam lösning tillsammans med staten för att tillhandahålla litteratur åt personer 
med olika typer av läshandikapp och synnedsättningar.  
 
När det gäller motiven om den sociala förändringen så förekommer den i artiklarna både 
ur de instrumentella och expressiva motiven. Med de instrumentell kan exempelvis 
tanken om biblioteket som demokraticentrum vara en metod för att skapa medvetna 
människor som kan ta del av olika saker i samhället på lika villkor. Ett sådant mål kan 
både ses som ett expressivt och instrumentellt. Med instrumentellt kan tolkningen bli att 
ju mer inkluderade och deltagande människor känner sig, desto mer positiva effekter för 
samhället. Att motverka utanförskap kan bidra både till expressiva (personerna mår 
bättre själva, har fler positiva erfarenheter av samhället) och instrumentella (brott 
minskar, trygghet ökar, fler deltar i politik) fördelar. Argumentet att aktiviteter för barn 
och unga minskar på biblioteken är ett expressivt motiv i den mening att det är barnens 
upplevelser som fokus ligger på. Vad gäller argumentet om att digital utveckling bidrar 
till tillgängligheten, kan detta också tolkas som ett expressivt motiv då tillgänglighet 
bidrar till möjligheten för människor att ta till sig litteratur.  
 

6.3 Ekonomisk tillväxt 
Motivet om ekonomisk tillväxt är den mest omskrivna i de olika artiklarna (se Bilaga 1-
3). Något som kan förefalla sig naturligt eftersom debatten kretsar kring ett ekonomiskt 



 

 22 

avtal och dess konsekvenser för bibliotek och bokmarknad. Motivet om ekonomisk 
utveckling kan med andra ord sägas vara kärnfrågan i debatten om e-böcker på 
folkbibliotek.  
 
Skribenterna från bibliotekshåll menar främst att den nuvarande situationen med e-
böckerna innebär en ekonomisk osäkerhet för biblioteken. Avtalet gör det svårt för 
biblioteket att på förhand uppskatta kostnaderna, och det går inte att kontrollera dem. 
Man menar att avtalet med Elib måste ändras så att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt 
för biblioteken. En kritik jag vill lyfta från dessa artiklar är att det ges lite förslag på hur 
ett nytt avtal skulle kunna se ut. Istället hänvisar man till Litteraturutredningen och till 
Kungliga Biblioteket, flera skribenter menar att KB borde gå in och förhandla om 
avtalet med Elib. I en artikel argumenteras det för att biblioteken själva borde bli mer 
offensiva, och på egen hand försöka förhandla fram nya avtal med e-
boksleverantörerna.  
 
Den digitala utvecklingen beskrivs från bibliotekshåll som något som utmanar både 
bibliotekens organisation och ekonomi. Begreppet ”digitalt bibliotek” är något som 
nämns vid flera tillfällen. De flesta artiklar som beskriver detta motiv fokuserar i 
huvudsak på hur man ska förhindra att biblioteken påverkas negativt ekonomiskt, inte så 
mycket om hur biblioteken själva ska bidra till ekonomisk tillväxt. Detta ligger kanske 
lite i sakens natur eftersom folkbiblioteken inte är vinstdrivande. Men om man ska se 
till Skot-Hansens modeller så menar hon att den offentliga kulturen används som medel 
för att bidra till den ekonomiska utvecklingen, och att det även gäller biblioteken (Skot-
Hansen, 2006, s. 31), Dock förekommer ett argument från bibliotekshåll om att det är 
viktigt för biblioteken att kunna erbjuda attraktiva tjänster till användarna, såsom e-
böcker.  
 
Från förlagshållet handlar e-boksproblematiken i mångt och mycket om samma sak som 
biblioteken: att överleva i en digital tidsålder. Ersättning till upphovsmän och förlag 
beskrivs som en grundläggande förutsättning för att litteratur ska kunna produceras. Att 
upphovsmän ska ha betalt för sina verk är något som man även från bibliotekshåll 
skriver är viktigt, men att det måste ske så att det blir fördelaktigt även för biblioteken. 
Andra argument som yttras är att biblioteken marknadsför förlagens litteratur och på så 
vis bidrar till förlagens ekonomiska utveckling. I en artikel hävdas det att läsare, förlag 
och författare tjänar på att biblioteken erbjuder läsning på ett tidsenligt sätt.  
 
Från författarna hörs spridda åsikter vad gäller det ekonomiska motivet (se Bilaga 3). 
De olika artikelförfattarna har olika argument och tycker olika i sakfrågan. Vissa ställer 
sig närmre artikelförfattarna från bibliotekshåll i sakfrågan. I en artikel hävdas det att 
kostnaderna för biblioteken för e-boksutlånen är mångdubbelt dyrare än utlånen av 
pappersböckerna. Denna artikelförfattare menar alltså att ersättningen ej är 
proportionerlig med de faktiska kostnaderna. I en artikel menar man att man bör införa 
ett lån per e-bok åt gången. Detta för att de anser att dagens avtal innebär en risk för att 
försäljningen av e-böcker ska gå ner. Dagens avtal är enligt dem alldeles för fördelaktigt 
för biblioteken, och det är alldeles för enkelt för användarna att låna e-böcker. Vidare 
menar man i denna artikel att författarna måste få rimligt betalt oavsett hur den tekniska 
utvecklingen går. I en artikel hävdas att den förekommande tanken om att litteratur ska 
vara gratis är bakåtsträvande och litteraturfientlig. Vidare påpekas att litterära verk på 
grund av den nya tekniken är i behov av nya upphovsrättsliga lösningar.  
 
Som tidigare beskrivit så råder det skilda meningar från författarhåll om hur e-
boksfrågan ska lösas. I en artikel beskrivs det att biblioteken bidrar till förlagens 
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ekonomiska utveckling, att biblioteken marknadsför förlagens böcker. Man menar även 
från detta håll att bokbranschens utveckling och framgångar har skett mycket tack vare 
biblioteken. Med detta förtydligar man att biblioteken bidragit till läsutvecklingen, 
vilket i sin tur har skapat fler bokkonsumenter.  
 
Argumentet att det är litteraturfientligt att hävda att litteratur ska vara gratis kan anses 
vara ett expressivt motiv då argumentet syftar till att litteraturens värde måste erkännas. 
I Skot-Hansens modell kring de expressiva motiven utgår hon ifrån att det är 
upplevelsen av kultur, det som händer hos människor när de tar till sig konst i någon 
form som är det centrala (Skot-Hansen, 2006, s. 34). I denna modell förekommer också 
en kvalitetsdiskussion, där konstens innehåll och värde diskuteras, och det är där jag 
anser att det finns en koppling till argumentet att författare måste få ersättning för sina 
verk (Skot-Hansen, 2006, s. 36). Detta argument följs av en motivering att ingen 
litteratur kommer produceras om upphovsmännen inte får någon ersättning. Detta kan 
tolkas både som instrumentellt och expressivt. Om ingen litteratur produceras har inte 
biblioteken något att erbjuda sina användare. Om bokbranschen inte får någon 
ersättning förlorar de ekonomiskt. Dessa händelseförlopp skulle i slutändan drabba 
biblioteksanvändarna och bokkonsumenterna, som skulle riskera att gå miste om de 
kulturella upplevelserna.  
 

6.4 Underhållning 
Underhållning- eller upplevelsemotiven har inte varit så frekvent i e-boksdebatten. Det 
kan enligt mig förklaras med att debatten i huvudsak handlar om hur avtalen mellan 
biblioteken och företaget Elib bör se ut. Fokus ligger inte på hur e-boksläsarna uppfattar 
mediet. Ingen av artiklarna jag studerat är skrivna ur ett användarperspektiv, dock tar ett 
fåtal upp aspekter av e-boksfrågan som rör användarnas användning av dessa. Vidare 
kan man se att de argument som yttrats kring social förändring och upplysning är 
skrivna med hänsyn till användarnas bästa, enligt artikelförfattarna. Min tolkning av 
underhållningsmotivet relation till en e-bokskontext är e-böckernas användarvänlighet. 
Om man ska se till Skot-Hansens modell och underhållningsmotivet så handlar det om 
hur kulturen ska fungera som rekreation för människor (Skot-Hansen, 2006, s. 34). Lek, 
skoj och avslappning är centrala begrepp. Frågan är dock om e-böcker har en sådan roll, 
är e-böcker till för lek, skoj och avslappning? Med detta i åtanke vill jag införa 
självkritik till mitt val av analysmodell, dessa delar av Skot-Hansens modeller beskriver 
aspekter av kulturpolitik på ett sätt som inte är helt kompatibelt med mitt val av 
uppsatsämne.   
 
Från bibliotekshåll talas det om användarnas rätt till fria lån oavsett format. Man talar 
om att det är innehållet och inte paketeringen som är det centrala. Med detta menar man 
att e-boken och pappersboken bör likställas mer. Vad gäller utbudet av e-böcker menar 
man att ett minskat utbud leder till en försämring för användarna. Vidare talar man om 
att bibliotekens ansträngda ekonomi leder till nedskärningar i kulturutbudet, främst för 
barn och unga. Den digitala utvecklingen beskrivs som en möjlighet för människor att 
kunna ta del av ett rikt kulturutbud, och på så vis få kulturella upplevelser. Skribenterna 
från bibliotekshåll menar att biblioteken är i framkant när det kommer till att främja 
kulturupplevelser och kreativitet.  
 
Från förlagen hörs röster om att biblioteken ska arbeta för att främja läsande, och därför 
ska det vara enkelt för användarna att låna böcker, oberoende av format (se Bilaga 2). 
Det skrivs att e-bokens format innebär ökad tillgänglighet för användarna och ifall man 
begränsar det går man miste om fördelarna med formatet. Från författarna hörs röster 
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om att begränsningar av e-boksutlåningen gör att man inte når lika många läsare, att 
tillgängligheten och spridningen blir mindre. Vidare menar man att den digitala 
utvecklingen leder till ökade möjligheter, upplevelser och kreativitet.  
 

6.5 Den tekniska utvecklingen som en ytterligare dimension 
En dimension eller central tankemodell som uppenbarat sig i de studerade artiklarna är 
tankarna kring den tekniska utvecklingen. Flera artiklar framhäver vikten av att hålla sig 
i framkant med den tekniska utvecklingen. Från de som främjade obegränsade utlån 
framhävdes den tekniska utvecklingen som ett argument för att kunna erbjuda bättre 
service, öka tillgängligheten för användarna, öka möjligheterna till kreativa upplevelser, 
och för att ge biblioteken möjlighet att ”överleva” i det digitala samhället. Från det 
andra lägret, de som i huvudsak har ett bokmarknadsorienterat perspektiv framhölls den 
digitala utvecklingen som ett sätt för förlag och författare att kunna utvecklas och bryta 
ny mark. Samtidigt påtalades från denna sida att om den digitala utvecklingen 
fortskrider utan uppdaterade upphovsrättsliga skydd riskerar den att underminera 
bokmarknaden.  
 
Den tekniska utvecklingen är ett motiv som sträcker sig över flera av de kulturpolitiska 
motiven i Skot-Hansens modeller. Den tekniska utvecklingen används som motiv för 
upplysning, social förändring såväl som ekonomisk utveckling och underhållning. Dock 
är den ekonomiska utvecklingen kanske det mest framtonande i diskussionen om 
teknisk utveckling. En digitalisering av kulturlivet och mediesamhället innebär för 
biblioteken en ökad konkurrens: varför gå till biblioteket och läsa böcker när man kan 
hitta dem på Google? För förlagen innebär istället den digitala utvecklingen en rädsla 
för ett slags litterärt vilda västern, där förlagen har tappat kontrollen över distribution 
och intäkter.  
 
 
7. Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer en diskussion ske kring huruvida uppsatsens syfte och 
frågeställningar har besvarats. Dessutom kommer en diskussion ske kring hur studien av 
artiklarna och analysen av dessa har uppnått de resultat de ämnat leda till. Avsnittet har 
tematiserats utifrån de frågeställningar jag har utgått ifrån när studien har genomförts. 
 

7.1 Vilka idéer går att utröna ur de debattartiklar som skrivits om e-
böcker på svenska folkbibliotek? 
Utgångspunkten i denna frågeställning har varit att det är möjligt att utröna idéer eller 
idealtyper ur artiklarna. Detta är en förförståelse som givetvis har inneburit att analysen 
av materialet har vinklats. Genom att ha en sådan förförståelse har ett antagande gjorts 
om att idéer förekommer, vilket lett till att analysen egentligen inte är speciellt neutral. 
Detta är ett risktagande man tar när man utför en idéanalys, och det kan vara nyttigt att 
vara medveten om det. Sådan förförståelse kan i praktiken innebära att man läser in 
vissa betydelser i materialet som egentligen kanske inte är av så stor vikt. När 
idéanalysen genomfördes användes Dorte Skot-Hansens modeller kring kulturpolitik, 
det är utifrån dessa modeller materialet har studerats. Analysen av materialet är med 
andra ord vinklad utefter dessa modeller. Hade en annan teori använts hade antagligen 
resultatet av analysen sett annorlunda ut.  
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Nilsson och Perssons kandidatuppsats från 2011 har också studerat e-boksdebatten, men 
utifrån en teori om beståndsutveckling på bibliotek. Deras uppsats visar att 
beståndsutveckling figurerat i e-boksdebatten i form av diskussioner kring Elib:s utbud, 
vilket flera skribenter beskrivit som problematiskt. E-boksdebatten i relation till 
beståndsutveckling visar sig i en argumentation om att Elib är de som har kontroll över 
bibliotekens bestånd av e-böcker. Biblioteken har själva inga möjligheter att påverka 
vilka e-böcker de vill ha (Nilsson & Persson, 2011, s. 30). Dock menar Nilsson och 
Persson att Elib egentligen inte har så stor kontroll över beståndet, utan det är upp till 
förlagen att välja vilka titlar som ska vara tillgängliga till utlån (Nilsson & Persson, 
2011, s. 31).  
 
Gällande de fyra olika idéer, idealtyper eller motiv som Skot-Hansen tar upp 
(upplysning, social förändring, ekonomisk tillväxt och underhållning) kan man se spår 
av alla dessa i materialet. Vissa mer framträdande än andra.  
 
Upplysningsmotivet synliggjordes i beskrivningar av hur den digitala utvecklingen och 
e-böckerna främjar läsning och bildning, något som förekom i artiklar från samtliga fält. 
Begreppet bildning var något som förekom i flera artiklar, dock fanns inte någon 
definition av begreppet vilket gör det svårt att veta exakt vad de olika artikelförfattarna 
syftar på när de använder bildningsbegreppet. E-boksbeståndet beskrevs som 
problematiskt i relation till bildning, då vissa artikelförfattare menade att utbudet var 
alldeles för snävt. De menade dessutom att ifall en begränsning av utlåningen sker, 
skulle detta motverka användarnas möjligheter till förkovran och bildning.  
 
Motiven om social förändring var mest förekommande i artiklarna som var skrivna av 
personer på biblioteksfältet. Biblioteket framställdes ofta som en demokratifrämjande 
institution. Några artiklar beskrev hur biblioteken arbetade för att minska digitala 
klyftor i samhället, samt hur biblioteken arbetar för integration och delaktighet. Vad 
gäller e-böcker och social förändring menade flera att e-böckerna möjliggjorde en ökad 
tillgänglighet för användarna. 
 
Den ekonomiska tillväxten var det mest framträdande motivet hos alla artikelförfattare. 
Från författarhåll talades det främst om förlagens och författarnas rättigheter till 
ekonomisk ersättning. Artikelförfattarna från bibliotekshåll talade främst om behovet av 
för dem ekonomiskt hållbar e-boksutlåning. Att e-boksutlåningens ekonomiska modell 
är den mest dominerande delen i debatten är något som även Nilsson och Persson fann i 
sin studie av debattartiklar (Nilsson & Persson, 2011, s. 26).  
 
Underhållningsmotivet var inte lika framträdande i debatten som de övriga motiven. De 
artiklar som studerats har inget användarperspektiv. Kanske hade detta motiv varit mer 
framträdande ifall ett sådant perspektiv varit inkluderat i debattartiklarna. Dock talade 
man emellanåt om e-bokens fördelar gentemot pappersboken, tillgängligheten var något 
som flera artikelförfattare nämnde.  
 
Teknisk utveckling var en dimension eller ett ämne som var framträdande i de flesta 
artiklar. Den tekniska utvecklingen beskrevs som ett sätt att främja den sociala 
förändringen, upplysning, ekonomisk tillväxt och underhållning. Man påpekade dels 
riskerna med den tekniska utvecklingen, att brist på upphovsrättsliga incitament kan 
leda till att den ekonomiska utvecklingen för förlag och författare raseras. Men inte i 
något fall beskrevs den tekniska utvecklingen i sig som något negativt, tvärtom var alla 
mycket omfamnande till en sådan utveckling.  
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7.2 Vilka argument är dominerande i debatten? 
Argumentationen såg olika ut beroende på vilken ställning de olika artikelförfattarna 
tagit i debatten. De mest dominerande argumenten rörde de ekonomiska 
konsekvenserna av Elib:s avtal med folkbiblioteken. Beroende av vilken ställning 
artikelförfattarna tagit i debatten använde de olika typer av argument för att föra fram 
sin mening. Förutom ekonomin fördes en diskussion om bibliotekens och 
bokmarknadens roll och position i det digitala samhället.   
 
Från bibliotekshåll där man förde bibliotekens talan var bibliotekens roll som 
medborgerlig institution och kunskapscentrum ett argument för att bringa fram sina 
intressen gällande e-boksfrågan. Bibliotekens möjlighet att tillhandahålla en service 
som e-böcker på ett för biblioteken fördelaktigt sätt, beskrevs som kritiskt för att 
biblioteken överhuvudtaget skulle kunna överleva ekonomiskt. Flera artikelförfattare 
tryckte på att biblioteken har en ansträngd ekonomi på grund av lågkonjunktur och 
nedskärningar och behöver därför en mer gynnsam modell för att tillhandahålla e-
böcker. Digitala klyftor i samhället var något som fördes på tal i flera artiklar, där man 
menade att biblioteken spelade en central roll i att överbrygga dessa. Vidare talade man 
från bibliotekshåll hur e-boken som medium kan fungera som pedagogisk resurs och 
hur den innebär en ökad tillgänglighet för användarna. Att e-boken möjliggör en ökad 
tillgänglighet är ett argument som även Hanna Hallnäs även fann i sin diskursanalys av 
artiklar skrivna om elektroniskt publicerad litteratur (Hallnäs, 2005, s. 22).  
 
Från förlags- och författarhåll talades det också om e-boken ur en ekonomisk synvinkel. 
Man menade att författare och förlag behöver få skälig ersättning för e-böckerna och för 
de litterära verken i allmänhet. En artikelförfattare menade att ekonomisk ersättning är 
en grundförutsättning för att litteratur ska fortsätta produceras och för att författare 
överhuvudtaget ska vilja skriva böcker. Man talade om att gratis konsumtion av 
litteratur innebär ett hot mot det litterära fältet. Dessa argument användes för att visa på 
vikten av att ha en litterär scen, och att värdesätta litteraturen som konstform. Vad gäller 
e-böcker så innebär detta medium ett sätt för förlagen och författarna att bryta ny mark 
och kunna ta del av den digitala utvecklingen, att hålla sig à jour med samhället och den 
moderna konsumtionen av kultur.  
 
Läsning och bildning var två ämnen som förekom frekvent i debatten. Från olika håll 
framhölls vikten av att främja läsning. Alla parter i debatten var överens om att 
biblioteken spelar en central roll i främjandet av läsning och litteraturförmedling. Vissa 
artikelförfattare menade att bibliotekets läsfrämjande var en viktigare sak att ta hänsyn 
till än upphovsrättsliga aspekter och ekonomisk ersättning när det gällde utformningen 
av e-boksutlåningen. Andra menade att upphovsrättsliga lösningar och ekonomisk 
ersättning var en grundförutsättning för att den litterära scenen skulle kunna överleva. 
Dessa olika argument är enligt min mening motsägelsefulla eftersom biblioteken är 
beroende av att författare och förlag produceras och tillhandahåller litteratur. Samtidigt 
anses biblioteken vara så pass viktiga för läsningen att förlagen och författarna i sådana 
fall även är beroende av biblioteken.  

7.3 Hur ser debatten ut? Är det flera parter mot varandra? 
Analysen av artiklarna visar att det finns två parter eller sidor i debatten, men att 
gränsdragningen inte är helt tydlig. Biblioteken står enade på ena sidan, där vissa från 
förlag- och författarfältet slutit upp tillsammans med dem. Denna sida påpekar att 
avtalet med Elibs ej är gynnsamt för biblioteken och behöver således förändras till 
bibliotekens fördel. Att e-boksmarknaden anses vara problematiskt är något som också 
bekräftas i den tidigare forskning jag tagit del av. I Hanna Hallnäs uppsats tas 
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marknaden upp som en negativ aspekt vad gäller e-böcker, där man menar att 
marknaden är alldeles för begränsad och att priset för e-böcker är alldeles för högt 
(Hallnäs, 2005, s. 31).  
 
Flera artikelförfattare talar om att förlagen behöver kompromissa för att komma fram 
till en lösning, att främja läsning och bildning anses viktigare än att förlagen ska nå 
ekonomisk framgång. Denna sida är den som hörts mest i debatten, vilket lett till något 
av en snedfördelning av presentationen av de argument som yttrats, vad den andra sidan 
tänker kring Elib:s avtal eller om debatten i stort är inte lika tydligt. Att biblioteken har 
dominerat debatten är även något som Nilsson och Persson uppmärksammade i sin 
studie av e-boksdebatten (Nilsson & Persson, 2011, s. 22).  
 
Artikelförfattarna kommer ifrån olika branscher eller fält. När de skriver debattartiklar i 
offentligheten representerar de således branschen eller fältet när de debatterar. När det 
kommer till exempelvis författarfältet kan man genom att studera debatten se att det inte 
råder konsensus ifråga om e-böcker. Unni Drougge och Anna Trobergs artikel går starkt 
emot Mats Söderlunds artiklar i argumentation och sak. När det däremot kommer till 
biblioteksfältet råder i princip konsensus i sakfrågan. Däremot har de olika 
artikelförfattarna olika typer av argumentation. Exempelvis Karin Linder från DIK-
förbundet menar att biblioteken själva måste bli mer offensiva, och förhandla egna 
avtal. I Inga Lundén och Niclas Lindbergs artikel menar man istället att exempelvis 
Litteraturutredningen och Kungliga Biblioteket ska ansvara för att få en lösning på e-
boksfrågan. Förlagen var endast representerade i två artiklar vilket gjorde att detta fält 
inte fick så stor plats i debatten. Detta vara ett resultat av mitt urval, hade jag valt äldre 
titlar hade kanske denna sida fått mer utrymme. De artiklar som studerats har alla ett 
perspektiv där de tar hänsyn främst till biblioteken, vilket gör att 
bokmarknadsperspektivet inte har fått så stort utrymme. Fler artiklar ur ett sådant 
perspektiv hade kanske gjort analysen av debatten lite mera mångsidig.  
 
Från bibliotekshåll hörs flera röster om att någon, exempelvis Kungliga Biblioteket ska 
ta över ansvaret att ordna ett nytt e-boksavtal. Om man går tillbaka till e-
boksutredningen, utförd av Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening kan 
man där se att KB inte verkar vara beredda att helt ta över förhandlingarna. I e-
boksutredningen skriver KB att de är beredda att hjälpa till vid eventuella 
konsortiebildningar, samt vara en aktiv part i fråga om att förhandla nya avtal (Kungliga 
Biblioteket & Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 24). Men att helt gå in och ta över 
ansvaret över e-boksfrågan beskrivs inte som ett alternativ. Under avsnittet där e-
boksutredningen diskuterar eventuella lösningar på e-boksproblematiken förklaras att 
många av problemen kommer lösa sig själva, genom teknisk utveckling kommer 
tillgängligheten att öka. Vad gäller utbudet så menar utredningen att konsumenternas 
efterfrågan kommer leda till ett bredare utbud (Kungliga Biblioteket & Svensk 
Biblioteksförening, 2011, s. 23). Min tolkning är att Kungliga Biblioteket antar en 
stöttande istället för dominerande roll var gäller e-boksfrågan.  
 
Något som jag funnit intressant i några av artiklarna från författarhåll är att biblioteken i 
det närmaste framställs som en konkurrent till förlagen och upphovsmännen vad gäller 
e-böcker, något som kan upplevas paradoxalt eftersom biblioteken enligt mig kan antas 
vara några av förlagens mest trogna kunder. Dock förekommer i flera av dessa artiklar 
meningen att biblioteken bidrar till att främja läsande, och att detta i slutändan gynnar 
förlagen och författarna. Från bibliotekshåll kan man även få uppfattningen att vissa ser 
förlagen som konkurrenter, en mellanhand som försvårar bibliotekens tillgång till 
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litteraturen. En sådan argumentation försätter biblioteken i en offerroll, något som jag 
finner problematiskt eftersom biblioteken ändå är stora, etablerade institutioner.  
 

7.4 Diskussion kring analysmodell 
Jämförelsen mellan Skot-Hansens kulturpolitiska modeller och debatten kring e-böcker 
fungerade väl i den meningen att det fanns spår av de olika motiven eller idealtyperna i 
artiklarna. Dock framkom av analysen att de flesta argument som yttrades i 
debattartiklarna hade en tydligare koppling till den instrumentella modellen snarare än 
den expressiva. Debatten fokuserar på Elib:s ekonomiska modell, bibliotekens 
finansiering och utlåning och bokmarknadens överlevnad. Dessa olika aspekter i 
debatten handlar i mångt och mycket om instrumentella motiv i kulturpolitiken. De 
instrumentella motiven utgår ifrån kulturpolitiken som ett medel för att samhället på 
något vis ska gynnas av denna (Skot-Hansen, 2006, s. 26). De expressiva fokuserar 
däremot på människors kulturella erfarenheter och upplevelser, en modell med ett 
tydligare användarfokus (Skot-Hansen, 2006, s. 34).  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att jag har valt att använda mig av kvalitativ metodik när 
analysen av materialet har genomförts, jag har gjort ett medvetet urval av debattartiklar, 
därför går det inte att göra några generaliseringar utifrån det material som analyserats. 
De slutsatser som dras sker endast i förhållande till de artiklar som här studerats. 
Kanske hade ett annat urval av artiklar gett en helt annan bild av debattklimatet. Jag har 
inte haft för avsikt att täcka in hela debatten kring e-böcker och därför har med största 
sannolikhet en del intressanta argument och perspektiv uteblivit.  
 
En annan kritik av teorival är att det inte är rent kulturpolitiska texter som analyserats i 
denna uppsats. Med rent kulturpolitiska texter menar jag exempelvis olika typer av 
styrdokument såsom biblioteksplaner, eller utredningar såsom Kulturutredningen. Att 
analysera sådana typer av dokument utifrån Skot-Hansens kulturpolitiska modell hade 
antagligen gett mer raka och tydliga jämförelser än denna analys jag har gjort. Dock 
befinner sig ämnet e-böcker på folkbibliotek i en kulturpolitisk kontext. I en förlängning 
handlar ämnet e-böcker på folkbibliotek om hur biblioteken ska överleva i den 
digitaliserade kulturen, hur boken ska göra det, och hur bokbranschen ska göra det 
samma. Ännu en aspekt på denna problematik är att förlagen och författarna har ett 
marknadsekonomiskt perspektiv jämfört med biblioteken som snarare verkar inom 
kulturpolitiken. Att använda en kulturpolitisk modell som analysinstrument för de 
marknadsekonomiska parterna blir därför problematiskt eftersom de verkar inom en 
annan kontext. Analysen av de olika debattartiklarna har visat på en spänning mellan 
den kulturpolitiska kontexten och den marknadsekonomiska. Biblioteken söker efter en 
lösning på e-boksproblematiken som är hållbar både ekonomiskt och kulturpolitiskt, 
medan bokmarknaden endast söker efter en ekonomiskt hållbar lösning.  
 
 
8. Slutsatser 
 
E-boksdebattens kärnfråga är avtalet som Elib har med de svenska folkbiblioteken. 
Detta avtal innebär för biblioteken att de har svårt att budgetera och förutse 
kostnaderna. Avtalet som Elib erbjuder biblioteken har dock fördelar i och med att olika 
stora bibliotek har tillgång till ett lika stort utbud, något som Elib själva menar inte hade 
varit möjligt med andra typer av modeller (Greiff, 2012, s. 25). Analysen av 
debattartiklarna som studerats visar att motivet om ekonomisk utveckling som ingår i 
Skot-Hansens kulturpolitiska modeller har varit det mest dominerande perspektivet. 
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Förutom bibliotekens ekonomi har förlagens och upphovsmännens rätt till ekonomisk 
ersättning varit i fokus. Det ekonomiska perspektivet har gjort sig synlig i en diskussion 
kring hur bibliotekens ansträngda ekonomi påverkas av e-boksutlåningen. 
Bokmarknadens ekonomi har även varit en central aspekt i debatten. E-bokens tekniska 
vara har lett till en osäkerhet vad gäller illegal kopiering och spridning. Förlagen och 
upphovsmännen känner dessutom en rädsla för att den alltför stora ökningen av e-
boksutlån på biblioteken riskerar att konkurrera ut försäljningen av e-böcker.  
 
Läsning och litteraturförmedling har även varit ett centralt ämne i debatten. Man talar 
dels om barns försämrade läsförmåga, hur biblioteken ska arbeta för att främja läsning 
och litteratur. Vissa artikelförfattare har talat om bibliotekens stora roll i förhållande till 
läsningen, och genom det menat att e-boksavtalet måste bli mer fördelaktigt för 
biblioteken. Samtliga artikelförfattare är överens om att biblioteken spelar en viktig roll 
i samhället vad gäller läsning och litteraturförmedling. Däremot råder det skilda 
meningar vad gäller e-bokens relation till läsfrämjande. Vissa menar att en begränsning 
av e-boksutlåningen förhindrar läsfrämjandet, andra ser inte ett sådant samband. 
 
Biblioteken har varit den starkaste rösten i de debattartiklar som studerats, vilket lett till 
en snedfördelning av argumenten. Det har rått en brist på artiklar skrivna ur 
bokmarknadens perspektiv, vad de vill se för lösningar på e-boksfrågan har inte varit 
helt tydligt. Men att de har andra förslag på lösningar än biblioteken i fråga om e-boken 
vet vi sedan tidigare då förhandlingarna mellan Svenska Förläggareföreningen och 
Svensk Biblioteksförening har avbrutits (Barkman, 2012). Det hade dock varit 
intressant att veta mera om hur personer från exempelvis Svenska Förläggareföreningen 
resonerar kring e-böckerna på folkbiblioteken. Gränsdragningen mellan vem som antar 
vilken ställning i debatten har inte varit helt tydlig, då vissa artikelförfattare med olika 
intressen har använt sig av samma typ av argument samt varit eniga i vissa frågor.  
 
Analysen av e-boksdebatten som utförts i denna uppsats visar flera liknande resultat 
som den Nilsson och Persson utförde 2011. Att den centrala frågan i debatten är det 
ekonomiska avtalet med Elib var något som även de fann i sina resultat. Det e-
boksutbud som Elib tillhandahåller upplevdes av flera artikelförfattare som 
problematiskt i förhållande till bibliotekens beståndsutveckling, tillgänglighet för 
användarna, informationsfriheten och främjandet av läsning. Denna problematik 
återfanns både analysen av debattartiklar i denna uppsats och i Nilsson och Perssons.  
 
I inledningen till denna uppsats beskrivs hur konsumtionen av kultur har förändrats i 
takt med att den tekniska utvecklingen har fortgått. Våra vanor och vårt sätt att tänka 
kring kultur och medier har utvecklats och förändrats. Biblioteken har tillsammans med 
bokmarknaden hamnat i en sits där dessa parter på olika sätt känner en press på att följa 
med i den tekniska utvecklingen. Detta för att överhuvudtaget kunna säkra sin position i 
det digitala samhället. Bokförlagen har sett hur exempelvis skivbolagen har ansträngt 
sig för att upprätthålla skivförsäljningen, samtidigt som de har arbetat för att förhindra 
illegal fildelning av musik (Fleischer, 2011a, s. 19). E-boken är ett medium som för 
både biblioteken och förlagsbranschen innebär en möjlighet att integreras med den 
digitala konsumtionen av kultur. Båda parter är därför mycket angelägna att finna en 
lösning på e-boksfrågan som för vardera parten är fördelaktig. Den ängslan som 
förekommer hos både biblioteken och hos bokbranschen kan antas vara en bidragande 
orsak till varför e-boksdebatten blivit så infekterad och till att några nya 
överenskommelser inte gått att skapa.  
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Förslag till vidare forskning 
Min analys av debattartiklarna kring e-böcker på folkbiblioteken har endast utgått från 
personer som är verksamma på bibliotek; författare och förläggare. Något 
användarperspektiv har inte tagits med i denna uppsats. Det hade varit intressant att 
göra en liknande studie med ett användarperspektiv. Det skulle exempelvis kunna ske 
genom analys av blogginlägg rörande e-boksdebatten. Fler användarstudier i relation till 
e-boken tror jag också är viktigt för att kunna utveckla dessa verksamheter på 
biblioteken. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Analysmodell av debattartiklar från biblioteksfältet 

 
Sammanställning av argument yttrade i artiklar skrivna av personer från biblioteksfältet. 
Kategorierna är hämtade från Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska modeller. 
 

Social förändring Upplysning Ekonomisk tillväxt Underhållning 

Teknikklyftor, digitalt 
utanförskap. 1,7 
miljoner utan internet. 
Bibliotek enda platsen 
för dessa att få tillgång 
till tekniken. 

E-bok möjlighet för 
läsande och lärande 

Utlåningstak som följd 
av kostnader, minskar 
tillgänglighet 

Aktiviteter för barn 
och unga sjunker pga 
besparingar 

Människors rätt till 
informationsfrihet, 
frihet från censur och 
begränsningar 

Intellektuell frihet Biblioteks- 
ersättningen måste 
anpassas för digitala 
medier 

Ny teknik möjlighet 
för läsarna, ökad 
tillgänglighet till ett 
stort kulturutbud 

E-böckernas bestånd 
begränsat, liknas vid 
censur 

Bibliotek nav i 
kunskapssamhället,  
Kunskapscentrum, 
främjar bildning 

Digital utveckling 
utmanar bibliotekens 
organisation och 
ekonomi 

Användarnas tillgång 
till litteratur leder till 
bibliotekens utveckling 

Digital utveckling 
möjliggör 
tillgänglighet till 
information 

Digital utveckling 
möjliggör kunskap 

Biblioteken bör ha 
möjlighet att erbjuda 
attraktiva tjänster 
såsom e-böcker 

Biblioteken i framkant 
för att främja 
kulturupplevelser, 
kreativitet 
 

Besparingar och 
nedskärningar minskar 
aktiviteter för barn och 
unga 

Folkbildningen 
grunden för 
folkbiblioteken 
historiskt sett. 

E-boksbeståndet 
ekonomiskt problem 

Innehållet är det 
viktiga, inte 
paketeringen  

Tillgänglighet sjunker 
pga besparingar på 
biblioteken 

Tillgång till kunskap 
genom e-böcker, 
biblioteken utvecklas 
genom att kunna 
erbjuda en sådan 
service 

Litteraturens 
digitalisering = hot 
mot hela branschen 

Snedfördelat e-
boksbestånd leder till 
minskad upplevelse för 
användarna 

DRM-skyddet minskar 
tillgänglighet. Svårt för 
användarna. 

E-boksbeståndet leder 
till sned fördelning = 
problem vad gäller 
bildning 

Författare ska ha betalt 
för sina verk 

Rätt till fria lån oavsett 
format = att värna om 
biblioteket och 
läsandet 

Litteraturens 
digitalisering = 
demokratisk utopi 

Digitalt bibliotek 
vetenskaplig frihet, 
open access 

Ny teknik förändrar 
förutsättningarna för 
produktion, 
distribution och 
konsumtion av kultur 

 

Biblioteket motverkar 
fildelning, skyddar 
förlagen i fråga om e-
böcker. Istället för att 
agera demokratisk 
institution 

 Biblioteken behöver 
bli mer offensiva och 
förhandla egna avtal 
med förlagen 

 

 
 



 

 II 

Bilaga 2: Analysmodell av artiklar från förlagsbranschen 
 
Sammanställning av argument yttrade i artiklar skrivna av personer från 
förlagsbranschen. Kategorierna är hämtade från Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska 
modeller. 
 

Social förändring 
 
 

Upplysning Ekonomisk tillväxt Underhållning 

 Begränsning till 1 lån 
per bok ej bra, bibliotek 
ska främja läsning 

Förlagen behöver 
ersättas annars 
produceras inga böcker 

E-bokens format 
innebär ökad 
tillgänglighet, begränsar 
man lånen går man 
miste om fördelarna 
med formatet 

 Bibliotekens arbete har 
lett till ökning av 
läsning och bildning 

Biblioteken 
marknadsför litteratur, 
förlagen gynnas av detta 

Biblioteket ska främja 
läsande, det ska vara lätt 
att låna böcker 

  E-boken har stor 
potential för att utveckla 
biblioteken 

Biblioteket hjärtat i 
”läs-Sverige” 

  Läsare, förlag och 
författare tjänar på att 
biblioteken erbjuder 
läsning på ett tidsenligt 
sätt 
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Bilaga 3: Analysmodell av artiklar från författarfältet 

 
Sammanställning av argument yttrade i artiklar skrivna av författare. Kategorierna är 
hämtade från Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska modeller. 
 

Social förändring 
 
 

Upplysning Ekonomisk tillväxt Upplevelse 

Digital utveckling leder 
till ökad delaktighet 

Digital utveckling 
möjliggör ökad bildning 

E-boksavgiften 
mångdubbelt dyrare än 
pappersbokens dito 

Begränsningar leder till 
att man inte når lika 
många läsare 

Staten och förlagen har 
avtal gällande digitala 
medier för 
funktionshindrade, 
digitala medier ökar 
tillgänglighet för dessa 
grupper 

Ny teknik banar väg för 
en kunskapsrevolution 

Bokbranschens 
framgångar har skett 
mycket tack vare 
biblioteken 

Digital utveckling leder 
till upplevelser, 
möjligheter och 
kreativitet 

  Biblioteken bidrar till 
försäljningen 

 

  Biblioteken har 
ansträngd ekonomi 

 

  Ett lån per e-bok är 
tidsenligt, transparent 
och välfungerande 

 

  Upphovsmän ska ha 
rimligt betalt, ska inte 
ändras av den tekniska 
utvecklingen 

 

  Behov av nya 
upphovsrättliga 
lösningar 

 

  Bokens framtid på 
biblioteket handlar om 
finansiering och politisk 
vilja 

 

  Tanken om gratis 
litteratur är 
bakåtsträvande och 
litteraturfientlig 

 

 


