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The main obstacles and supportive factors for e-book 

lending in a public library were identified. The study 

reveals that contracts with e-book distributors are 

costly for libraries. First-time users find use of the 
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of control over their e-book stocks through the current 

licensing system. Factors supporting e-book lending 

include the library’s decision to include the 

distributors’ entire e-book supply. This led to a 

significantly increased number of e-book loans. 

Ongoing work with the development of e-book help 

services such as workshops and individual assistance 

supports use of the service. Furthermore, e-book 
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service. In conclusion, the complexity of the e-book as 
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1. Inledning   

 
“Boken är död - länge leve boken” skrev Upsala Nya Tidning 2010 och avsåg 

att den tryckta boken var på väg att ersättas av elektroniska böcker på skärm, e-

böcker (Lingebrandt, 2010).  Men e-boken är inget nytt fenomen. Projekt 

Gutenberg är ett exempel på mycket tidig digitalisering av texter. Redan i 

början av 1970-talet började projektets grundare att digitalisera verk med 

utgången upphovsrätt. Den 4:e juli 1971 lades den amerikanska 

självständighetsförklaringen ut, vilken sedan laddades ned och lästes av sex 

användare (Lebert, 2005). Mycket har hänt sedan dess, då var nätverkstekniken 

begränsad och att skicka fem kilobyte innebar att nätet kraschade. Idag rymmer 

webben oändliga möjligheter att dela och lagra information, och e-böcker kan 

läsas på många sätt: dator, läsplattor, surfplattor och mobiltelefon.   

I det teknologiska samhälle vi lever i, har vi under de senaste tio-femton åren 

upplevt en förflyttning av olika medier från den fysiska verkligheten till en 

digital verklighet. Det gäller allt från dagstidningar och tidskrifter till musik 

och film. En efter en har mediebranscherna tvingats till nedskärningar och nya 

lösningar när nya digitala medie-tjänster breder ut sig på marknaden. 

Bokmarknaden är inget undantag och nu börjar e-böckerna vinna mark. I 

bokbranschen finns dock en viktig aktör som i huvudsak saknas inom de övriga 

mediebranscherna: biblioteken. Mellan 2009 och 2013 ökade e-boksutlåningen 

på de svenska biblioteken kraftigt (Delin, 2014).    

Eftersom e-boken både som ett digitalt medieformat och som ett 

samhällsfenomen är något vi båda är intresserade av och ville fördjupa oss i, 

har vi i det här uppsatsarbetet sett närmare på hur ett svenskt folkbibliotek 

arbetar med e-boken. Vi har valt att fokusera på hur e-boken hanteras på 

biblioteket, vilka problem som kan uppstå i e-boksarbetet och vilka 

utvecklingsprocesser som pågår.   

E-boken utgör ett spännande medieformat för bibliotek att erbjuda sina 

användare, både nya och gamla. Men det finns en skillnad mellan de 

akademiska biblioteken och folkbiblioteken. Mycket material på de 

akademiska biblioteken bestod redan tidigt av digitala tidskrifter och böcker. 

Det beror bland annat på att vetenskapligt material i huvudsak skrivs och delas 

på engelska. På folkbiblioteken utgörs fortfarande endast en liten del av utlånen 

av digitalt material, även om e-boksutlåningen har ökat mycket på senare år.    

Då vi snabbt insåg att e-böcker är ett stort och komplext område valde vi att 

avgränsa vårt arbete till att endast omfatta ett mellanstort folkbibliotek och 

deras arbete med e-boken. Vi har valt att göra en fallstudie av hur Biblioteken i 

Sollentuna arbetar med sitt e-boksbestånd, genom att undersöka e-boksarbetet 

utifrån flera perspektiv.   
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1.2 Uppsatsens disposition   

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning och en problematisering av 

ämnet. Vi presenterar sedan en övergripande bild av e-boken och dess position 

i samhället, både vad det gäller i stort och i folkbibliotekskontext i synnerhet. 

Avsnittet avslutas med vårt syfte, frågeställningar samt en beskrivning av de 

avgränsningar som vi gjort.    

I avsnitt två beskrivs tidigare forskning och litteratur som behandlar e-boken. 

Detta gör vi utifrån två perspektiv. Det ena är biblioteksperspektivet och det 

andra är ur ett användarperspektiv.    

Avsnitt tre presenterar det teoretiska ramverk som vi har arbetat utifrån. Här 

beskrivs Winstons samt Rogers teoretiska begrepp som vi använt för att belysa 

de frågeställningar som vi har undersökt samt hur vi har tillämpat teorierna i 

vårt empiriska arbete såväl som i uppsatsens diskussionsavsnitt.   

Avsnitt fyra beskriver hur vi har arbetat utifrån fallstudiens inbyggda 

möjligheter att undersöka ett fenomen. Här beskrivs hur vi arbetat i 

datainsamlingsprocessen samt hur vi analyserat vårt empiriska material. Vi 

avslutar med att ta upp metodernas begränsningar och de etiska överväganden 

som vi har stött på under arbetet.    

Avsnitt fem omfattar resultatanalysen och diskuteras utifrån fem olika 

perspektiv. Dessa är avtal, ledningens, bibliotekariernas, e-tjänsten samt den 

statistik som vi har utgått ifrån.   

Diskussionsavsnittet behandlar dels gynnande faktorer och dels de motstånd 

som möter spridningen av en innovation. De är på så sätt kopplade till de 

frågeställningar som vi arbetat med, och till Winstons teori. Med hjälp av 

Rogers fem attributsbegrepp diskuterar vi här de resultat som kom fram i den 

empiriska delen.    

Sedan följer en kort sammanfattning i punktform av de slutsatser som vi har fått 

fram. Uppsatsen avslutas med en utvärdering av vår valda teori och metod samt 

förslag på framtida forskning.   
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1.3 Bakgrund och problematisering    

E-boken som samhällsfenomen   
Viktigt för förståelsen är att först definiera vad en e-bok är och vad som skiljer 

den från den tryckta boken. Litteraturvetaren Alexandra Borg (2014), menar att 

det som traditionellt har definierat boken är dess form, snarare än dess innehåll, 

även om det finns böcker som frångår den traditionella formdefinitionen (till 

exempel Pixiboken, som har ett litet format och saknar sidnumrering).    

Formatet skapar boken och till viss del människans upplevelse av innehållet.  

Borg (2014) framhåller att egenskaper hos bokens form som vi idag tycker är 

självklara och definierande för en bok är ofta resultatet av tidiga tekniska 

förutsättningar i bokproduktionen. Här kan nämnas pagineringen som från 

början var instruktioner till tryckaren om hur sidföljden skulle vara. Ett annat 

exempel är den så kallade ”smutssidan” längst fram som skulle skydda sidorna 

innan boken hade blivit bunden. Idag är det här beståndsdelar av bokens format 

som till viss del formar upplevelsen av bokläsandet.    

Litteraturteoretikern Gerard Genette definierar det ramverk som finns runt om 

den retoriska berättelsen i det publicerade verket som para-texter (Genette, 

1987/1997). Här avses sådant som försättsblad, bindning, baksidestexter, 

papperskvalité och illustrationer. Han menar att genom dessa para-texter 

skapas en zon kring den litterära texten som påverkar läsarens upplevelse. I e-

boken går till viss del den aspekten förlorad eftersom e-bokens form är flytande 

och föränderlig. Formen hos en e-bok beror på vilket verktyg man använder för 

att läsa den och vilken mjukvara som används.    

Den tryckta bokens innehåll är statiskt där typsnitt, radavstånd och avsnitt är 

fastlåsta i texten. Bokens layout blir en viktig del av läsupplevelsen. Detta 

ställer krav på inte bara författaren utan även bokförlaget att skapa en helhet 

som sedan ligger fast. Hayes (2003) beskriver hur dessa fysiska egenskaper blir 

till bibliografiska koder som är lika viktiga för läsaren som de språkliga 

koderna. Hon väcker frågan om vad som händer med en text när den 

digitaliseras, vad är en text utan det fysiska ramverket? Vad skiljer då det 

digitala verket från den fysiska tryckta boken? I den digitala världen 

materialiseras texten när den laddas ner på skärmen och den förändras från den 

fysiska texten. Den börjar existera först när den har laddats ner och att tro att 

texten inte skulle förändras genom nedladdning är en missuppfattning. Den 

behöver passera genom olika datorprogram och servrar vilket kan förändra 

textens layout, färg och den kan se olika ut i olika läsare. Det här påverkar i sin 

tur hur läsaren upplever det litterära verket. Borg (2014) beskriver det som ett 

dynamiskt textflöde där den materialiserade e-boken är instabil till skillnad mot 

den tryckta som är direkt tillgänglig i sitt statiska format så snart du öppnar den 

för läsning.    

I diskussionen bör man dock påminnas om att det är en skillnad på nyskrivna 

böcker, som i regel är digitala redan i sitt ursprungsformat (eftersom 

majoriteten av författare idag skriver med hjälp av digitala verktyg) och verk 
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som är skrivna tidigare, under andra förutsättningar. Det finns en skillnad 

mellan de böcker som produceras i dag direkt för e-boksmarknaden och mot de 

verk som har blivit digitaliserade, men var analoga från början.      

Några av de uppenbara fördelarna med att digitalisera böcker tar Almerud upp 

redan 1999. Det är relativt lätt och billigt, det ger en ökad tillgänglighet. Det 

ger möjligheter till att söka, kopiera och infoga hyperlänkar i texten, och till att 

bryta upp det traditionella linjära berättandet. Man kan även arbeta utanför 

textformatet genom att infoga ljud, bilder och till och med filmsekvenser.    

En annan aspekt som Jenkins (2014) lyfter i en populärvetenskaplig artikel om 

e-bokslicensiering och bibliotek är att den digitala boken inte slits, sidor blir 

inte blekta, blir tummade eller går sönder. E-boken bibehåller sitt reella och 

“fysiska” värde även om bokens nyhetsvärde kan sjunka när den blir gammal 

och inte längre är intressant ur samma säljperspektiv som tidigare.    

Allt det här påverkar både vad folkbiblioteken ska innehålla och erbjuda 

användarna, inte bara rörande de rent praktiska och ekonomiska frågorna som 

vilka avtal som sluts med bokförlagen. Det betyder även att den digitala 

litterära värld som e-boken öppnar upp ställer nya krav på folkbiblioteken även 

ur ett läsfrämjande perspektiv. Man kan fråga sig hur bibliotekarierna själva ser 

på arbetet med att lyfta e-boken till användarna ur båda dessa perspektiv.   

E-boken och folkbiblioteken   
Folkbibliotekens traditionella uppgift är att möta användaren och att förvalta 

litteratur i fysisk form, och i den nya digitala värld som webben skapar så 

uppstår både motsättningar och möjligheter. Folkbibliotek arbetar kontinuerligt 

med utmaningen att möta användarna på webben. Det digitala området 

innefattar inte bara tekniskt kunnande utan handlar även om arbeta med nya 

sätt att möta användaren på, som till exempel genom bloggar och sociala 

medier, ökad datorkompetens hos användarna eller läsfrämjande arbete genom 

digitala bokcirklar. I bibliotekslagen (SFS 2013:801) konstateras i 9§ att:    

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

Det här inbegriper även digitalt publicerad litteratur, och det är lagstadgat att 

folkbibliotekens medieutbud ska vara allsidigt (SFS 2013:801, 6§). Ett 

bibliotek som inte lånar ut digitala medier har därmed svårt att leva upp till 

lagen. Att föra ut digitala medier till användare är en del av folkbibliotekens 

arbete även enligt Unescos folkbiblioteksmanifest:   

Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 
genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt 
anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som 
grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och 
samhällsutveckling men skall också tjäna som minne for mänsklig strävan och 
fantasi.    
(Svenska Unescorådet, 2006, sid. 9)   
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De här båda utdragen väcker flera frågor kring folkbiblioteken och deras 

relation till e-boken. Det är intressant att undersöka hur folkbiblioteken 

förhåller sig till att föra ut e-boken till sina användare, som ett nytt format som 

kräver nya tekniska verktyg. I samtal kring e-boken är det även intressant att se 

på vilket sätt den skiljer sig från den tryckta boken som läsaren är van vid. 

Klart är att läsupplevelsen skiljer sig mellan den tryckta boken och e-boken och 

folkbibliotekens uppgift är därmed mer komplicerad och komplex än att bara 

köpa in böcker som läses på en skärm istället för på papper.     

E-boksaktörer och biblioteksavtal    
Den största aktören på svensk e-boksmarknad är Elib, en e-boksdistributör som 

ägs av bokförlagen Bonniers, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget. Elib 

har producerat och distribuerat e-böcker i Sverige sedan år 2000. De har även 

distribution i Finland, Norge och Danmark. Distributionen går genom 

återförsäljare som Adlibris och Bokus, och de har även en affärsmodell för 

utlåning av e-böcker genom folkbibliotek (Elib, u.å.[a]).   

Fram till 2014 var den vanligaste prismodellen i Elib:s e-boksavtal med 

folkbiblioteken att alla böcker lånades ut till samma pris, och det fanns ett fast 

e-boksutbud för biblioteken att köpa. Som ett exempel kan nämnas avtalet 

mellan Stockholms stadsbibliotek, Nacka och Elib från 2001, som innebar att 

varje lån kostade biblioteken 18-20 kronor. Av det var 8-10 kronor en 

distributionsavgift (Petrén, 2014a).    

Varken förlag eller bibliotek var nöjda med dessa prismodeller, och under  

2012 inleddes samtal mellan Svensk biblioteksförening och Förläggareförening 

för att försöka hitta en ny modell. Organisationerna kunde dock inte enas och 

samtalen avbröts (Riksdagen, 2013). Under 2013 lades förslag fram från både 

förlagshåll och bibliotekshåll till nya prismodeller, och till slut stod Elib:s nya 

biblioteksavtal färdigt hösten 2014.    

Det nya avtalet består i att biblioteken kan välja på två olika lånemodeller för 

varje titel de tar in: accesslån eller stycklicens. Accesslån innebär att 

biblioteket får låna ut boken obegränsat, och betalar en summa för varje lån, 

vilket kan vara lägre än 20 kronor om boken är gammal, men betydligt högre, 

upp till 100 kronor per lån (Delin, 2014) ifall det är en ny bok. Med en 

stycklicens betalar biblioteket ett fast pris för att få låna ut boken ett visst antal 

gånger, under en viss tidsperiod, till en låntagare i taget. Det nya avtalet 

innebär även att biblioteken kan kontrollera e-boksbeståndet genom att välja 

vilka titlar som ska köpas in, samt att Elib tillhandahåller ett nytt API som kan 

integrera e-bokstjänsten i bibliotekens egen hemsida (personlig kommunikation 

med Björn Waller, Elib, 2015-02-25). Vid en jämförelse mot vad e-böcker 

kostar att köpa för en privatperson, är det tydligt att biblioteken får betala 

nästan lika höga priser per utlån av nya titlar. Adlibris tio mest köpta e-böcker 

hade 20:e maj 2015 ett pris på mellan 47 och 160 kronor per bok, med en 

median på 108,5 kronor (Adlibris, 2015).   
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Det fanns stora förhoppningar om att det nya biblioteksavtalet skulle betyda ett 

ökat antal titlar till användarna, men ökningen blev inte så stor. Det nya e-

boksutbudet hamnade på totalt 11 600 titlar, en ökning på ca 300 titlar (Petrén, 

2014a).    

Varje förlag inom Elib gör sin egen prissättning av utbudet. Natur & Kultur 

tillgängliggjorde i november 2014 alla sina e-bokstitlar enligt ett avtal med 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, i en accessbaserad modell där 

böckerna delas in i tre olika priskategorier. Nya titlar kostar 30 kronor att låna, 

böcker äldre än två år kostar 13 kronor att låna, och alla böcker kan lånas ut ett 

obegränsat antal gånger (Cederskog, 2014).   

Avtalet med SKL ses som en modell som gynnar både förlag och bibliotek 

genom rimliga prisnivåer, och förhoppningen bland biblioteken är att flera 

förlag ska följa efter. Idag har förlagen en fri prissättning av e-böcker mot 

biblioteken, och nya titlar kan kosta över 70 kronor per utlån. Avtalet med SKL 

innebär att biblioteken får tillgång till förlagens hela utbud, genom att karenstid 

för nya böcker saknas och priset på nyutgivna böcker inte är satt så högt att 

biblioteken måste välja bort dem. I väntan på att fler förlag ska ansluta sig till 

SKL:s avtal har Stockholms stadsbibliotek  infört en prisbegränsning på 20 

kronor för e-bokslån, inga böcker som kostar mer än så per utlån finns 

tillgängliga som e-böcker genom biblioteket. Vi benämner hädanefter den här 

begränsningen på 20 kronor för “lånetaket”. Stockholms stadsbibliotek 

uppmanar alla folkbibliotek att följa efter (Petrén, 2014b).   

Svensk media har belyst e-bokskonflikten mellan bibliotek och förlag det 

senaste året, där fokus framför allt har legat på förlagens prissättning av e-

bokslicenser till bibliotek. I artiklar om prissättningen av e-böcker och hur det 

påverkar biblioteken beskrivs hur ett antal bibliotek under 2014 slutade med e-

boksutlåning på grund av skenande kostnader (Delin, 2014; Viksten, 2014). 

Flera bibliotekschefer menar att det är förlagens prissättningar och karenstider 

på nya boktitlar som utgör hinder för e-boksutlåningen.  Samtidigt påpekar  

Elib:s VD Johan Greiff i en artikel att “biblioteken är enormt viktiga för 

bokförlagen” (Cederskog, 2014). Ett flertal nyckelpersoner inom 

förlagsbranschen har påpekat att ett stort problem utgörs av den höga 

momssatsen på e-böcker, som idag ligger på 25 %, jämfört med den reducerade 

momsen på tryckta böcker som är 6 %. De menar att den höga momsen 

förhindrar lägre prissättning på e-böcker. Enligt beslut i EU-domstolen 2015 

får medlemsländer inte tillämpa den lägre skattesats på elektroniska tjänster, 

som kan tillämpas på till exempel tryckta böcker (Haggren, 2015).    

Mikael Petrén, enhetschef för Digitala biblioteket i Stockholms stadsbibliotek, 

kommenterar i ett blogginlägg det nya e-boksavtalet ur ett biblioteksperspektiv 

(Petrén, 2014a). Han menar att priserna för nya böcker är så högt satta att det i 

praktiken blir som att behålla karantänstiden på nyheter. Han är även negativ 

till modellen med stycklicens, eftersom biblioteken måste betala ett högt pris i 

förskott, för att få tillåtelse att låna ut en e-bok ett visst antal gånger, utan att 

veta i vilken omfattning den kommer att lånas ut.    
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I mars 2015 meddelade IT-bolaget Axiell Group att de köper 70 % av bolaget 

Elib från de svenska bokförlagen (Axiell, 2015). Axiell Group utvecklar 

digitala bibliotekstjänster, främst för skandinaviska och brittiska folkbibliotek. 

Vad det kommer att innebära för e-boksmarknaden återstår att se. Kanske kan 

det leda till en positiv utveckling för e-boksutlåningen, genom en bättre 

integrering av e-bokstjänster med bibliotekens hemsidor.   

E-boken och upphovsrättsskydd   
I diskussionen kring vad en e-bok är kan det även vara intressant att skilja på 

upphovsrättsskyddade e-böcker och andra e-böcker. Upphovsrättslagen 

reglerar hur verk får användas och spridas, däribland böcker och e-böcker (SFS  

1960:729). Upphovsrätten gäller i 70 år efter författarens död. För 

kommersiella e-böcker som är upphovsrättsskyddade, är det problematiskt att 

de är lätta att kopiera och på så sätt sprida illegalt (Almerud, 1999). De 

tekniker som förlagen och tillverkare använder för att styra, begränsa och 

kontrollera marknaden för digitalt material och skydda upphovsrätten går under 

beteckningen DRM-skydd (Digital Rights Management restrictions). DRM-

skydd är inte unikt för e-böcker, och teknikerna ser olika ut för olika typer av 

digital media. Till exempel används kopieringsskyddet CSS för DVD-skivor 

(OECD, 2012).   

 

För e-böcker finns det olika typer av DRM-skydd, som har tagits fram av olika 

tillverkare. Amazon, Apple och Barnes & Noble har krypteringsskydd som 

förhindrar spridning av e-böckerna, samt låser läsningen av filerna till deras 

egna läsverktyg (OECD, 2012). Även Adobe har ett eget krypteringsskydd, 

som många av Elib:s e-böcker för utlåning använder (Elib, u.å. [b]). Det 

betyder att läsare måste ladda ner något av programmen, Adobe Digital 

Editions (Pc/Mac), Bluefire Reader (iOS) eller Aldiko (Android) för att få 

tillgång till boken. Elib har däremot valt att skydda många av sina 

kommersiella e-böcker med vattenmärkning istället för kryptering. 

Exemplaret märks med köparens ordernummer och det är därmed köparens 

ansvar att boken inte sprids vidare, eftersom det då går att spåra källan.    

Resultatet av upphovsrättsskyddet kan innebära att användare snarare hyr eller 

lånar en e-bok än köper den då boken som regel är låst till ett visst program eller 

en viss återförsäljare. Det här skapar ett problem vad det gäller  

“inlåsningseffekten” på e-boksmarknaden då olika försäljare kan ha olika avtal 

och låser därför in konsumenten till att enbart kunna använda sig av en viss 

produkt. På samma sätt finns en “utlåsningseffekt” som innebär att det kan 

finnas olika avtal i olika länder och materialet därmed kan vara otillgängligt 

fast det finns tillgängligt på nätet (OECD, 2012). Eftersom e-böckerna säljs på 

licens till biblioteken till skillnad från boken som säljs som en fysisk produkt 

skapar DRM-system ett tekniskt hinder för att biblioteken ska kunna hantera 

sitt eget material. Ju mer hinder och regler kring detta desto mer troligt är det 

att utvecklingen går mot enbart licensiering istället för inköp när det gäller hela  

e-boksmarknaden (Jenkins, 2014). Jenkins skriver om en ny situation där allt är 

licensierat och inget ägs, som något nytt och främmande som vi behöver ta 

ställning till. Vi har vuxit upp under antagandet att människor ägde sina böcker 
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och sin musik. Med ägandet kom rättigheter som tillät oss att dela, låna ut, 

sälja, allt utan att bli övervakade. Idag kan problem med licensiering förändra 

ett biblioteks utbud på en dag. Ett exempel Jenkins tar upp är när det plötsligt 

"försvann" böcker från Kindle-läsplattor eftersom det bestämdes att säljaren 

helt enkelt inte hade de nödvändiga rättigheterna. Hon skriver: “Imagine 

cultural usage entirely dependent on the person writing the license” (Jenkins,  

2014, s. 75). Det hon menar är att biblioteken förlorar all sin själv-

bestämmanderätt av vad som är viktigt att ha i biblioteket beroende på hur 

avtalen ser ut.   

  

 
E-bokens tekniska förutsättningar   
Det har länge varit möjligt att läsa e-böcker med hjälp av stationära datorer, 

men det var först när mer portabla läsverktyg togs fram som e-boksläsningen 

verkligen tog fart. Idag är det vanligt att läsa e-böcker med hjälp av läsplattor, 

surfplattor eller så kallade smarta mobiltelefoner. Läsplattor är gjorda speciellt 

för att underlätta läsningen av långa texter. De har en särskild sorts skärmar 

som efterliknar bläck på papper (OECD, 2012). Flera bokförlag har tagit fram 

egna läsplattor: Amazons Kindle, Adlibris Letto och Barnes & Nobles Nook 

(Läsplatta, 2014). 2011 var Amazons Kindle den världsledande läsplattan och 

på den engelskspråkiga marknaden var det lanseringen av den som blev 

startskottet för en kraftigt ökande e-boksläsning.    

Att läsa e-boken på en surfplatta är ett populärt alternativ i Sverige. Surfplattor 

möjliggör flera aktiviteter än läsplattor. Surfplattor görs med touchskärmar och 

kan användas för till exempel mejl eller videovisning. Smarta mobiltelefoner är 

produkter som inte heller de är speciellt framtagna för e-boksläsning, men som 

ändå ofta används till det (OECD, 2012).   

Det officiella filformatet för e-böcker enligt organisationen International 

Digital Publishing Forum (IDPF) är EPUB. Det kan läsas av de flesta läsplattor 

på marknaden, och även många surfplattor. E-böcker finns även i HTML-

format eller som PDF-filer. Fördelen med ett format speciellt framtaget för e-

böcker, som EPUB, är bland annat att texten anpassar sig efter sidan, att 

textformat som typsnitt och storlek går att ändra, och att det finns stöd för 

mjukvara som förenklar läsningen för personer med funktionsnedsättning 

(Kulturutskottet, 2013).   

E-boksmarknaden och dess spridning   
Utvecklingen av e-boksmarknader skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder och 

olika språk. I USA utgjorde e-böcker 13 % av den totala bokförsäljningen 2013 

och i Storbritannien utgjorde de 11 %. Inga andra länder har än så länge haft en 

lika framgångsrik e-boksutgivning. I Sverige är e-boksförsäljningen fortfarande 

relativt låg, endast någon procent av bokmarknaden utgörs av e-böcker, trots 

att svenskar i allmänhet är snabba att ta till sig nya teknologier (Wischenbart et 

al., 2014). Sverige är dessutom ett land som historiskt sett har haft en 

befolkning med hög läskunnighet och utbredda läsvanor, tack vare tidiga 
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rörelser av folkskolor och folkbibliotek (Bergström & Höglund, 2013). Trots 

det var det bara en tiondel av svenskarna som någon gång under 2013 läste en 

e-bok (Bergström & Höglund, 2014).    

En orsak till den långsamma e-boksutvecklingen i Sverige kan vara att det är 

ett litet språkområde, med en hög andel av befolkningen som kan läsa 

engelska, men även andra språk. Den lokala e-boksproduktionen blir då mindre 

viktig, eftersom svenskarna i hög grad kan välja att även läsa internationella e-

böcker. Det finns heller inte någon marknad utanför landet för e-böcker på 

svenska (Macevičiūtė et al., 2014).    

Ytterligare en speciell faktor på den svenska marknaden utgörs av biblioteken, 

som svarar för en mycket stor andel av e-boksinköpen: ca 85 % under 2013 

(Wischenbart et al., 2014). Utlåningen av e-böcker har ökat explosionsartat i 

Sverige de senaste åren, med 459 % från 2009 till 2013 (Delin, 2014). Någon 

liknande biblioteksdominans av e-boksmarknaden kan inte ses i något annat 

land. Trots den stora roll biblioteken spelar för e-böcker, och trots den stora 

roll e-böckerna spelar för biblioteken har forskningen knappt ägnat 

folkbiblioteken någon uppmärksamhet, utan fokuserat på de akademiska 

biblioteken (Macevičiūtė & Borg, 2013). De akademiska bibliotekens nyinköp 

utgörs visserligen till mycket stor del av e-böcker, men större delen är 

engelskspråkig litteratur som köps in från internationella återförsäljare.    

För samspelet mellan den lokala e-boksmarknaden i Sverige och biblioteken 

behöver man ägna även folkbiblioteken vetenskaplig uppmärksamhet. Vi 

uppfattar att det finns en vetenskaplig lucka här som är intressant att 

undersöka.   

 

E-boken i Norden   
Även om vårt fokus i den här uppsatsen ligger på hur folkbibliotek i Sverige 

arbetar med e-böcker är det intressant att mycket övergripande sätta in ämnet i 

ett nordiskt perspektiv. De nordiska grannländerna Norge, Danmark och 

Finland är på många sätt i samma situation som Sverige när det kommer till e-

böcker: de utgör små språkområden, har välutvecklade folkbibliotek och 

befolkningar med goda kunskaper i engelska. Vi kan konstatera att 

folkbiblioteken i de nordiska länderna fortfarande håller på att prova sig fram 

för att hitta en fungerande lösning på e-boksutlåningen och bilden som 

framträder är ganska splittrad.  Vi kommer inte här att gå in närmare på de 

kostnader och avtal som folkbiblioteken i de nordiska länderna arbetar med, då 

vi anser att det ligger utanför vårt uppsatsområde, men det kan nämnas att den 

svenska distributören Elib levererar e-böcker till folkbibliotek i både Danmark, 

Norge och Finland.    

I Norge provar man till exempel mellan 2013 och 2015 en utlåningsmodell av 

e-böcker där e-boken betraktas som en tryckt bok: biblioteken köper böckerna 

styckvis och lånar ut dem till en låntagare i taget. Modellen lanserades av Den 

norske Forleggerforening, och har mottagits positivt av Norsk   
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Bibliotekforening främst för att förlagen nu uppmuntras till e-boksutlåning via 

biblioteken (Den norske Forleggerforening, 2013).    

I Danmark finns det nu, efter långa förhandlingar, en samlad tjänst för e-

boksdistribution till biblioteken. Tidigare har utlåningen varit splittrad på två 

tjänster, bibliotekens å ena sidan och förlagens å andra sidan. Det nya avtalet 

nästan fördubblar bibliotekens utbud av e-böcker (Zorn, 2014).    

Den finska marknaden påminner om den svenska där förlagen konkurrerar på 

den kommersiella marknaden och biblioteken utgör en stor del av e-

boksutlånen. Förändringar för att möta den nya utvecklingen sker långsamt. 

Förlagen vill sälja direkt till konsumenten och få ut ett bättre marknadspris 

(Nousiainen-Hiiri, 2011). I februari 2014 startades ett samarbete mellan finska 

folkbibliotek för att utveckla deras e-boksarbete, med syftet att sänka 

bibliotekens kostnader för e-bokstjänster, ta till vara på kunskapen som finns  

inom organisationen, skapa ett gemensamt metadatasystem samt arbeta med att 

förbättra användarupplevelsen (Ketonen, 2014).    

Samtida digitala biblioteksprojekt i Norden   
I de nordiska länderna pågår idag ett antal olika nationella digitala 

biblioteksprojekt. Vissa handlar om att digitalisera material och tillgängliggöra 

det för medborgare, medan andra handlar om att utveckla den digitala 

infrastrukturen på folkbibliotek i allmänhet. Vi ger här en mycket övergripande 

beskrivning av några av dem för att belysa hur komplicerad den digitala 

samtiden är.   

Det kanske mest välkända digitaliseringsprojektet i Norden är det norska 

Nasjonalbibliotekets projekt Bokhylla. Det är en digital service som startades 

upp 2009 och vars mål är att tillgodose den norska befolkningen med gratis 

digitalt material, tillgängligt för alla med en norsk ip-adress. Syftet är att skapa 

en samling av e-böcker och andra publikationer där kultur och litteraturarv från 

ett av Europas mindre språkområden bevaras (Vigdis, 2010). I projektet ingår 

som ett första steg digitalisering av alla norska publikationer från åren 1790-

1799, 1890-1899 och 1990-1999. Användaren kan söka fritt i databasen på 

titel, författare, ord, text eller citat. Bokhylla är det andra projektet i Norge vars 

uppgift är att digitalisera och tillgängliggöra upphovsrättskyddade verk. Det 

första projektet hette The High North (Vigdis, 2010) och startades upp 2006. 

Det var efter en utvärdering av det här projektet som Kulturministeriet tillsatte 

en utredning som ledde fram till att Bokhylla startades. Bokhylla finansieras av 

Nasjonalbiblioteket och har möjliggjorts genom ett avtal mellan 

Nasjonalbiblioteket och Kopinor (som representerar författarna). 

Nasjonalbiblioteket betalar Kopinor en viss summa för varje sida som 

digitaliseras (Nestegard, 2009).    

I Danmark 2010 startades projektet Danskernes digitale bibliotek vars uppgift 

är att samordna den digitala utvecklingen på de danska folkbiblioteken, i form 

av till exempel etablering och upphandling av IT-infrastruktur. Syftet är att i 

mesta möjliga mån tillgängliggöra den nya tekniken för medborgarna, genom 
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att skapa en struktur för gemensamma digitala bibliotekstjänster. Dessa ska 

fungera som ett komplement till det lokala biblioteksbeståndet   

(Kulturministeriet, Kulturstyrelsen & Kommunernes Landsforening, 2012).   

Inom ramen för detta arbetade man med TING-projektet, vilket är ett projekt 

som rent praktiskt hanterar digitala frågor. Projektet hanterar affärsmodeller 

och utveckling av de danska bibliotekens hemsidor samt arbetet med att skapa 

ett gemensamt bibliotekssystem (Hapel, 2012). Projektet resulterade bland 

annat i en tillfällig tjänst: The e-book bookcase, som gav användarna 

möjligheten att streama böcker till mobil eller dator via bibliotekets katalog 

(Fristed, 2011).   

Även i Finland har det genomförts flera projekt för att utreda hur läsandet och 

bokens framtid ser ut och ska hanteras. Ett av de största projekten är Next 

Media eReadingprojekt som startades 2011. Projektet hade som syfte att 

undersöka hela bokmarknaden och hela processen från författare, bokförlag,  

bibliotek och konsument och genomfördes av forskare vid Aalto Universitetet. 

Projektet fokuserade på hur man kan arbeta med att öka e-boksläsandet 

(Ketonen, 2014).    

Här i Sverige pågår projektet Digitala biblioteket vilket är ett samarbete mellan  

Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek (Digitala biblioteket, 

2015). Samarbetet går ut på att skapa ett digitalt folkbibliotek där användarens 

behov ska stå i centrum. Under 2014 och 2015 arbetar de med att ta fram en 

gemensam digital tjänst inriktad på barn. Här är målet att skapa en webbplats 

med ett kvalitativt innehåll med e-böcker för barn för att främja barn och ungas 

läsande. De har även inlett ett samarbete med projektet Hitta en bra bok! som 

har fått stöd av Kulturrådet. Övertygelsen är att biblioteken behöver arbeta på 

ett annat sätt för att skapa intresse hos barn och unga än för vuxna. Genom att 

implementera barnlitteraturen i den vanliga katalogen går det inte att möta de 

annorlunda krav som den här målgruppen har, utan biblioteken behöver finna 

andra lösningar för till exempel hur man bland annat kan presentera e-böcker 

för barn. Hela satsningen stöds av Vinnova som är statens 

innovationsmyndighet samt SKL, Sveriges kommuner och landsting.   

  

  

E-boken i en svensk kulturpolitisk kontext   
Vi ger här en översikt över de kulturpolitiska strukturer i Sverige som har 

betydelse för e-boksutlåningen på folkbibliotek. 2011 utvidgades Kungliga 

bibliotekets (KB) ansvar till att omfatta samordning och utveckling av 

kommunala och regionala biblioteksverksamheter från att tidigare enbart haft 

ansvar för forskningsbiblioteken. I det nya uppdraget ingår även att se över och 

samordna den digitala biblioteksverksamheten (Almerud, 2014). Det innebar 

en stor förändring för både KB:s uppdrag men även för hur arbetet ska drivas i 

frågor om samverkan mellan olika bibliotek och enheter. I sammanhanget bör 

nämnas att den nya rollen har varit ifrågasatt och omdiskuterad då det finns 

motkrafter som hävdar att KB:s uppdrag inte borde omfatta folkbiblioteken 

utan enbart ha fokus på forskningsbiblioteken (Ibid.).   
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I samband med uppdraget skapades en “Inflytandestruktur” som skulle styra 

verksamhetens samarbeten inom olika sektioner, genom inrättningen av ett 

antal styr- och expertgrupper med strategiskt och rådgivande ansvar. 

Styrgruppen för BIBSAM-konsortiet arbetar med avtal och licenser för 

tidskrifter, databaser och e-böcker för forskningsbibliotek och myndigheter. 

Expertgruppen för digitalisering kartlägger digitaliseringsprojekt. Ansvaret för 

att driva frågor om e-böcker på folkbibliotek finns dock inte tydliggjort inom 

ramen för någon grupps arbete. I en förstudie 2013 diskuterade KB  

möjligheterna till att föra ett mer aktivt arbete inom området.    

Förstudien lade grunden till idén om att skapa en gemensam plattform för 

upphovsrättslig fri e-litteratur. 2013 fick Kungliga biblioteket uppdraget och 

medel av Kulturdepartementet för att genomföra en sådan försöksverksamhet 

och slutrapporten blev klar 2015 (Stjernvall, 2015). I uppdraget ingår att se 

över hur KB via Libris skulle kunna förmedla upphovsrättsligt fritt material till 

biblioteken. Tanken är att det i framtiden ska bli möjligt att uppdatera Libris 

med material direkt från förlagen, men i det här skedet har man fokuserat på 

fritt tillgängligt material från Litteraturbanken, Stockholms 

universitetsbibliotek samt KB:s eget material. Prototypen har sedan testats och 

utvärderats av folkbibliotek i Göteborg, Malmö, Mjölby, Norrköping, 

Stockholm och Umeå. Resultaten visar att försöket har varit lyckat och 

fungerat utan nämnvärda problem och förhoppningarna är att kunna 

vidareutveckla arbetet i framtiden.   

Ansvaret för det nationella arbetet med folkbibliotekens e-boksarbete ligger 

även på intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting. De är 

utsedda till förhandlingspart åt Sveriges kommuner och de förhandlar fram e-

boksavtal med förlag och distributörer (Kungliga biblioteket, 2013).    

En annan viktig punkt är den nya e-pliktslagen som trädde i kraft 31 december 

2014. Den innebär att publicister inom tre månader efter publicering är skyldig 

att leverera allt material som är digitalt tillgängligt till KB. Lagen är ett 

komplement till den tidigare lagen om pliktexemplar. Även utgivningen av e-

böcker påverkas av e-plikten. Privatpersoner som publicerar digitalt material 

påverkas inte, utan lagen berör endast publicering som sker yrkesmässigt. Det 

är enbart material som “rör svenska förhållanden” som ska levereras. Syftet är 

att bevara den digitala delen av kulturarvet, för forskning, men hur materialet 

ska tillgängliggöras är ännu inte klart (Larsson, 2015).   
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1.4 Syfte, frågeställningar och avgränsning   

Vårt syfte med det här uppsatsarbetet var att identifiera olika faktorer som 

påverkar e-boksarbetet på folkbiblioteken. Utifrån en fallstudie på Biblioteken i 

Sollentuna ville vi undersöka dessa faktorer och se om vi kunde identifiera 

dem. Vi arbetade utifrån följande frågeställningar:    

• Vilka faktorer gynnar användandet av e-böcker på biblioteken?   

• Vilka motstånd möter biblioteken i sitt arbete med e-böcker?   

Vi har undersökt dessa frågeställningar på Biblioteken i Sollentuna genom att 

intervjua bibliotekarier och få biblioteksledningens perspektiv, samt genom att 

se närmare på bibliotekets avtal med e-boksleverantören Elib, bibliotekets 

arbete med hur e-böcker presenteras på hemsidan och dess e-tjänst samt se på 

statistik över e-boksutlån under perioden november 2014 till april 2015.    

Avgränsning   
Vi undersökte i den här studien e-boken ur ett folkbiblioteksperspektiv. 

Eftersom det är ett stort och komplext område valde vi att avgränsa oss till att 

studera hur ett mellanstort folkbibliotek i Sverige ser på och arbetar med e-

böcker idag. Vi fokuserade på vilka möjligheter och vilka motstånd som möter 

de svenska folkbiblioteken i sitt arbetet kring det här mediet.    

Vi har under uppsatsens gång försökt att definiera e-boken som en produkt och 

ett medieformat. Men det är inte alltid så enkelt som att säga att en e-bok är en 

bok i digitalt format. Att se den som en enskild statisk produkt kan till och med 

vara begränsande för bibliotekens arbete, då man lätt går miste om den 

potential som e-boken kan bära med sig ur flera olika perspektiv. Vi har i vår 

studie därför försökt att beskriva och visa på den komplexitet som e-boken bär 

med sig på flera nivåer, både ur ett användarperspektiv och ett 

folkbiblioteksperspektiv. Men inte minst ur det juridiska perspektivet som 

upphovsrätten på webbpublicerat material innebär, gör att diskussionen kring 

e-boken är än mer mångfacetterad än problematiken kring den tryckta bokens 

rättigheter. Den dimension och komplexitet som webben, som ett eget globalt 

och tekniskt fenomen, innebär gör att vi har varit tvungna att avgränsa vår 

studie. Vi har därför aktivt valt att inte lägga ett stort fokus på det juridiska 

perspektivet av e-böcker då vår gemensamma kunskap kring de juridiska 

frågeställningar som omgärdar Internet, upphovsrätt och politiska samt 

marknadsekonomiska styrmedel inte är tillräcklig bred för att belysa det 

perspektivet fullt ut på ett korrekt sätt.   
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2. Tidigare forskning och litteratur 

   
I det här avsnittet beskrivs aktuell forskning och litteratur som berör e-böcker 

på folkbibliotek. Vi behandlar dels e-boksutlåning ur bibliotekets perspektiv 

och dels e-boksutlåning ur biblioteksanvändarnas perspektiv. Genom 

litteratursökningar har vi tagit fram aktuella artiklar och rapporter. Utöver 

något enstaka undantag har vi begränsat oss till material som är utgivet från 

2012 och framåt. Mycket av den publicerade forskningen på området berör 

amerikanska förhållanden.   

Vår uppsatshandledare Elena Macevičiūtė har varit behjälplig med att ta fram   

vissa artiklar. Vi har bland annat fått ta del av en opublicerad  

enkätundersökning (Macevičiūtė & Wilson, 2012). Genom vår 

uppsatshandledare fick vi också möjligheten att ta del av  

forskningsprojektet ”E-boken i en småspråkig kultur” (forskningsprogram “The 

case of the e-book in ‘small language’ culture: media technology and the 

digital society”) som är ett samarbete mellan Högskolan Borås och Göteborgs 

universitet. Projektets syfte är att under fyra år, med start i januari 2013, 

undersöka e-bokens samhälleliga och tekniska förutsättningar för produktion, 

spridning och användning i Sverige. Forskarna undersöker vilka förutsättningar 

e-boken har i ett litet språkområde som Sverige, i kontrast mot länder som 

England, USA eller Tyskland, vars språk talas av människor världen över 

(Macevičiūtė et al., 2014).   

2.1 Biblioteksperspektiv på e-böcker   

Macevičiūtė och Wilson, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap 

på Högskolan i Borås, genomförde 2012 en enkätundersökning riktad mot alla 

folkbibliotek i Sverige. Den visade att 95 % av biblioteken erbjöd e-böcker till 

sina användare, medan endast 9,6 % av biblioteken hade någon form av 

policydokument som styrde e-bokstjänsten. På frågan om varför biblioteken 

hade e-bokstjänster, svarade biblioteken bland annat att det berodde på 

efterfrågan från användare, vikten av att kunna erbjuda olika typer av medier, 

att det var ett sätt att locka nya läsare till biblioteket, och att det är viktigt för 

biblioteken att “hänga med i utvecklingen” och erbjuda ny teknik. De framhöll 

även fördelarna med e-böcker, som att de går att låna dygnet runt och flera 

låntagare kan låna nya böcker utan att behöva stå i kö.    

Den absoluta majoriteten svarade att biblioteken använde Elib som e-

boksleverantör. En stor andel av biblioteken (68 %) var missnöjda med avtalen 

som Elib erbjuder. Många menade att kostnaderna för biblioteken blir alltför 

höga, att biblioteken inte själva kan bestämma vad som ska köpas in och då 

tappar kontrollen över sitt utbud, och att det finns brister i e-boksutbudet (till 

exempel avsaknaden av barnlitteratur och en “karantänperiod” innan vissa titlar 

släpps som e-böcker, samt att e-böcker då och då försvinner ur utbudet).    
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Endast ett litet antal bibliotek svarar att de har utfört användarundersökningar 

av sina e-bokstjänster. Wilson och Macevičiūtė påpekar vikten av 

styrdokument, utvärderingar och användarundersökningar, för att biblioteken 

ska kunna sätta upp tydliga mål med e-bokshanteringen, och presentera 

underlag för resursfördelning. De menar att studier som rör användarnas 

tillfredställelse med e-bokstjänster än så länge saknas.    

Jeanette Woodward, bibliotekschef och biblioteksvetare, ger i boken The 

transformed library: E-books, expertise and evolution (2013) en god översikt 

över e-boken ur ett amerikanskt biblioteksperspektiv. Liksom i Sverige är 

relationen i USA mellan bokförlag och bibliotek problematisk när det kommer 

till e-böcker. Flera stora förlag i USA (Penguin, HarperCollins, Random 

House) har sagt upp eller kraftigt begränsat sina avtal med biblioteken, eller 

markant höjt kostnaderna för biblioteksdistribution. De är rädda för att 

biblioteksutlåningen ska slå ut marknaden för e-böcker.    

Ur bibliotekens perspektiv är den största skillnaden mellan tryckta böcker och 

e-böcker det faktum att tryckta böcker säljs, medan e-böcker licensieras. När 

ett bibliotek har köpt ett fysiskt exemplar av en bok står det dem fritt att låna ut 

boken enligt deras egna regler. När ett bibliotek köper licens för en e-bok är det 

förlaget och distributören som sätter reglerna och förutsättningarna för 

utlåningen. Woodward (2013) skriver att e-boksutlåningen i USA följer samma 

mönster som utlåningen av tryckta böcker: e-boksexemplaren lånas ut till en 

låntagare i taget, under en viss tidsperiod, och kan inte användas efter att 

låneperioden gått ut. Tydligen innebär detta lånesystem ändå en risk enligt 

förlagen, som drar sig ur dessa avtal. Modeller för e-boksutlåning från 

förlagshåll har bland annat innehållit förslag om att låntagare måste befinna sig 

på plats i biblioteket för att ladda ner e-böcker, och att låntagare måste komma 

från bibliotekets geografiska upptagningsområde. Som exempel tar Woodward 

upp Amazons utlåningsavtal, som hon menar verkar vara gjort för att vara ett 

så användarovänligt alternativ som möjligt: låntagarna måste gå igenom en 

krånglig registreringsprocess, och endast vissa titlar går att låna över internet, 

medan vissa måste överföras via USB från en biblioteksdator.    

The American Library Association (ALA) behandlar i en rapport från 2013  

aspekter av de olika avtalsmodeller för e-böcker och folkbibliotek som är i 

bruk (McCallum, 2013). McCallum skriver att rapporten kan användas av 

bibliotekarier för att förstå vilka villkor i avtalsmodellerna som är gynnsamma 

för biblioteken, och vilka de bör undvika. Han menar att e-boksavtal bör 

inbegripa tre essentiella villkor, och biblioteken bör sträva efter att sluta avtal 

som innehåller dessa. Det handlar om att (1) alla e-böcker som finns till 

försäljning även ska finnas till utlåning, (2) biblioteken ska ha bestående 

rättigheter till e-böckerna som de köper, de ska äga e-böckerna snarare än att 

äga e-bokslicenser, samt (3) biblioteken ska kunna integrera tillgången på alla 

e-böcker, så att de finns att tillgå på samma sätt och i samma plattform.    

Idag är det svårt eller rent av omöjligt att hitta avtal mellan förlag/distributörer 

och bibliotek som ser ut som förslagen ovan. Rapporten tar upp de 

begränsningar i avtalen från förlagens/distributörens sida som ofta går att hitta i 
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både amerikanska och europeiska avtalsmodeller. Bland annat handlar det om 

att endast en låntagare i taget kan låna e-boken, att biblioteken får betala för ett 

visst antal utlån, karenstid på nya böcker så att de inte finns till utlån med 

detsamma, eller utlån som endast kan ske på plats i bibliotek.    

Folkbiblioteken har en viktig roll att spela i litteraturförmedling mellan 

användare och förlag, något som författaren till rapporten påpekar. Författaren 

behandlar aspekter av e-boksutlåningen som kan gynna även förlagen. Det 

handlar om att till exempel ge användare tillgång till ett förlags katalog, utan 

att biblioteken nödvändigtvis har tillgång till utlån av alla förlagets titlar. 

Användare kan då upptäcka nya titlar som de kan köpa eller be biblioteket 

köpa in. Ett annat exempel är att integrera en möjlighet till e-boksköp i 

bibliotekskatalogen, så att användare kan köpa e-böcker direkt istället för att 

låna dem.    

De amerikanska forskarna Moyer och Thiele skrev 2012 en artikel som utgör 

både en litteraturöversikt av e-böcker i amerikanska folkbibliotek och en 

fallstudie av ett folkbiblioteks utlåning av läsplattan Kindle. I artikeln lyfter 

författarna folkbiblioteken som ett verktyg för att öka marknadsföringen av e-

böcker, istället för att fokusera på de konflikter som kan uppstå mellan förlag 

och bibliotek. De beskriver ett bibliotek som har utlåning av läsplattan Kindle 

till sina användare. Biblioteket har sjutton läsplattor som var och en innehåller 

över 100 titlar, ett utbud som hela tiden fylls på. E-böckerna på läsplattorna är 

storsäljare, vars tryckta motsvarighet har långa reservationsköer. Författarna 

skriver att läsplattorna lånades av tre typer av användare: de som ville prova på 

en läsplatta inför ett inköp, vana biblioteksanvändare som ville ha snabb 

tillgång till många nya titlar, och semesterläsare, som lånade en Kindle inför en 

resa. Utlåningen av läsplattor blev mycket omtyckt. Det möjliggör för alla i 

samhället att läsa e-böcker, oavsett om de har råd att införskaffa en egen 

läsplatta.    

De två forskarna Zubac och Tominac (2014) menar i en litteraturöversikt av 

trender på e-boksmarknaden att amerikanska bibliotek har kommit längre med 

att erbjuda e-böcker till sina användare än vad europeiska bibliotek har, och de 

påpekar bland annat att många bibliotek i USA har läsplattor till utlån. Amazon 

är den största leverantören av e-böcker till amerikanska folkbibliotek, men 

även andra kommersiella aktörer som Apple och Sony distribuerar e-böcker till 

biblioteken. Författarna tar även upp problemet med att ingen amerikansk 

distributör i dagsläget skyddar biblioteksanvändarnas personuppgifter eller 

låneuppgifter.   

Ett litet antal vetenskapliga publikationer tar upp e-böcker på folkbibliotek ur 

ett beståndsperspektiv. Hur mycket kostar det för biblioteken att tillhandahålla 

e-böcker jämfört med trycka böcker, hur skiljer sig utlåningen av dem, och är 

det försvarbart för biblioteken att byta ut delar av sitt bestånd av tryckta böcker 

mot e-böcker? I en amerikansk studie jämfördes utlåningsfrekvens och kostnad 

per utlån för e-böcker och tryckta böcker på ett mellanstort folkbibliotek i USA 

(Gray & Copeland 2011). Forskarna fann att genomsnittet för hur många 

gånger ett e-boksexemplar lånades ut var lite högre än genomsnittet för hur 
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många gånger ett tryckt exemplar lånades ut. Kostnaden per utlån var något 

högre för e-böcker än för köpta, tryckta böcker. När artikeln publicerades hade 

förlaget HarperCollins nyligen infört en begränsning för hur många gånger en 

e-bok kunde lånas ut per licens: gränsen låg vid 26 gånger, och som grund gav 

förlaget bland annat en tryckt biblioteksboks livslängd. I studien hittade Gray 

och Copeland inga belägg för att tryckta böcker skulle slitas ut efter 26 utlån. 

Bibliotekarierna Cottrell och Bell (2014) diskuterar i en forskningsartikel 

resursfördelning mellan tryckta böcker och e-böcker i biblioteken. Författarna 

beskriver folkbibliotekens problem med dyra eller dåliga e-boksavtal och 

otillräckliga resurser, samtidigt som de påpekar att e-boksläsandet nu börjar 

plana ut i USA och att de tryckta böckerna inte har tappat mark lika snabbt som 

man tidigare trodde. De menar att det än så länge kvarstår mycket osäkerhet 

kring hur framtiden för e-böcker kommer att se ut, och att nya teknologier och 

plattformar för läsning kan komma att infinna sig i framtiden. En annan viktig 

faktor är att läsningen av böcker överhuvudtaget ser ut att minska i dagsläget, 

och att det kanske inte är försvarbart för biblioteken att lägga stora resurser på 

dessa medier. Cottrell och Bell (Ibid.) skriver att det biblioteken kan göra är att 

försöka kartlägga sina användare för att behålla relevansen i 

beståndsplaneringen, samt att det egentligen handlar om att vänta och se vad 

framtiden kommer att innehålla, utan att ta några alltför drastiska beslut.    

2.3 E-böcker ur användarperspektiv   

I det här avsnittet fokuserar vi på svenska användares upplevelser av e-böcker, 

och biblioteksanvändares e-boksupplevelser. Vi tar enbart upp studier som 

berör folkbibliotek. Än så länge är antalet användarundersökningar som berör 

e-böcker på folkbibliotek mycket begränsat.    

Bergström och Höglund analyserar e-boken ur ett användarperspektiv i en 

undersökning från 2014. Författarna konstaterar att e-boksutlåningen vid 

svenska bibliotek ökade mycket snabbt mellan 2010 och 2013 (figur 1).  Här 

fastslås att det är något vanligare att läsa skönlitteratur än facklitteratur i e-

boksform, att e-boksläsningen är betydligt mer utspridd bland yngre 

åldersgrupper än äldre, och att personer med en surfplatta eller en smartphone 

är mer benägna att läsa e-böcker. Biblioteksvana har också stor betydelse för e-

boksläsningen, särskilt vana vid att använda bibliotekets e-tjänster. Det är en 

försumbar andel svaranden i undersökningen som anger att de endast har läst e-

böcker det senaste året, och inte någon tryckt bok, vilket antyder att 

bibliotekens förhoppning om att e-böcker kan locka nya läsare kanske inte 

stämmer så väl.    
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Figur 1. Ökningen av antal utlån av e-böcker på svenska bibliotek från 2000 till 2013. Hämtad 
från s. 241 i Bergström, A. & Höglund, L. (2014) E-boken - möjligheter och hinder I A. 
Bergström & L. Höglund (red.), Mittfåra & marginal: SOM-undersökningen 2013: SOM 
rapport 61, 239-252. SOM-institutet.   
 
 
Bergström och Höglund försöker även identifiera användares attityder till e-

böcker, som eventuellt kan förklara varför de läser eller inte läser e-böcker. 

Påståendet om att e-böcker är för komplicerade att ladda ned och läsa har ett 

relativt stort stöd bland äldre och bland dem som aldrig läser e-böcker. En 

mycket större majoritet av alla svaranden håller dock med om att “e-boken kan 

aldrig ersätta känslan av en tryckt bok”, särskilt de som aldrig läser e-böcker 

verkar vara av den uppfattningen. Bergström och Höglund (2014) menar att 

eftersom tillgången på surfplattor och läsplattor ökar, står inte hindren för ökad 

e-boksläsning att finna i tekniska förutsättningar. De menar att det snarare är 

strukturella och kulturella hinder som ligger i vägen, som till exempel hur folk 

värderar e-böcker jämfört med tryckta böcker.    

Enheten Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek  genomförde 2014 

en enkätundersökning bland sina e-bokslåntagare (Digitala biblioteket, 2014) 

för tredje året i rad. De såg bland annat en ökning av äldre e-bokslåntagare och 

av utlåningen av e-böcker för barn. Undersökningen visade även att takten på 

ökningen av e-bokslån håller på att avta. Användarna efterfrågar i 

undersökningen ett bättre e-boksutbud, med fler nya böcker.    

2014 publicerades resultatet av en stor engelsk undersökning av 

biblioteksanvändare och e-böcker (Martindale, Willett & Jones, 2014) . 

Undersökningen gjordes med hjälp av en online-enkät, riktad mot e-bokslånare 

i Derbyshire, som fick 435 svar. Den visar att de som lånade e-böcker var lika 

benägna att låna tryckta böcker från biblioteket. E-bokstjänsten användes alltså 

inte som en ersättning för fysiska boklån, utan snarare som ett komplement. 

Användare som inte har lånat något de senaste sex månaderna får i 

undersökningen tillfälle att ange orsakerna till det. Den vanligaste förklaringen 

var att e-boksutbudet var för dåligt, både genom att titlar saknades eller att de 

exemplar som fanns ofta var utlånade. Men det var även vanligt att användare 
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upplevde problem med tekniken. Både i form av att ladda ner e-boken eller att 

deras läsverktyg (läsplattan Kindle) var inkompatibel med bibliotekets e-tjänst. 

Tekniska svårigheter verkar inte vara ett problem för dem som verkligen läser 

e-böcker regelbundet, utan det är snarare en barriär som hindrar folk från att 

överhuvudtaget börja läsa.   

I den engelska undersökningen liksom i den svenska SOM-undersökningen 

framkommer att tillgången till en läsplatta eller surfplatta är mycket viktig för 

läsning av e-böcker: av de svarande anger 55 % att de använder en läsplatta för 

att läsa e-böcker, och 49 % att de använder en surfplatta.  Den engelska 

undersökningen utforskar även vad e-boken kan betyda för folk med 

lässvårigheter och funktionsnedsättningar. En stor del av användarna i den 

engelska studien utnyttjar möjligheten att ändra hur text visas i e-boken: över 

40 % av de som svarade på enkäten ändrar textstorleken eller typsnittet, och  

17 % använde andra visningsalternativ som förenklade läsningen.  

Undersökningen i Derbyshire var den största av sitt slag i Storbritannien och 

den blev startskottet för ett kompetenshöjande arbete med bibliotekspersonalen 

kring e-boksfrågor, och även för ett informationsarbete riktat mot allmänheten.   

De amerikanska forskarna Rabina och Peet undersökte 2014 hur användare 

upplevde e-boksutlåningen på New York Public Library. De lät studenter låna 

e-böcker och e-ljudböcker från bibliotekets digitala tjänster och sedan beskriva 

sina upplevelser av processen. Något som ofta återkom i beskrivningarna var 

klagomål på det begränsade utbudet av digitalt material, och att e-böckerna 

som efterfrågades ofta var utlånade till andra låntagare. Många av studenterna i 

undersökningen saknade en läsplatta, vilket de ansåg var ett hinder för att 

utnyttja det digitala materialet. I undersökningen framkom även många 

kommentarer som berörde förlagens och distributörernas del i processen, vissa 

blev förvirrade av att behöva besöka kommersiella sajter för att låna e-

böckerna, vissa blev osäkra på om tjänsten var gratis eller om de skulle behöva 

betala, och vissa blev irriterade på att utlåningsprocessen var fragmenterad och 

upplevde en förlust av kontroll. Studenterna tyckte att hjälp till att genomföra 

lånen saknades. De efterfrågade utveckling av både online-hjälp, i form av till 

exempel videoguider, och bättre hjälp från bibliotekarierna när de kom till det 

fysiska biblioteket.    

De serbiska forskarna Tešendi och Boberić-Krstićev (2015) har studerat hur e-

böcker kan tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättningar. De 

beskriver ett forskningsprojekt i vilket mjukvaran “The audio library” har 

använts. Programmet gör så att biblioteket kan implementera en audiotjänst, 

där de textade e-böckerna blir upplästa till användaren, och som är direkt 

kopplat till bibliotekets katalog. Det ger människor med synnedsättningar 

tillgång till ett biblioteks hemsida, vilket i sin tur innebär att en 

användarmålgrupp som idag står utanför bibliotekets e-tjänst skulle ges tillgång 

till e-böcker direkt via hemsidan.    
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och 

litteratur   

Det är en begränsad mängd studier som berör e-bokens förutsättningar på 

folkbibliotek, jämfört med mängden studier som tar upp e-böcker på 

akademiska bibliotek. Gemensamt för den forskning och litteratur som vi har 

hittat är att studierna oftast utgår ifrån bibliotekariernas perspektiv, mer sällan 

biblioteksanvändarnas. Problemen med otillräckliga och dyra e-boksavtal 

återkommer i många artiklar och rapporter (till exempel Cottrell & Bell, 2014; 

Macevičiūtė & Wilson, 2012), och att de är både en konsekvens av och en källa 

till konflikter mellan bokförlag och bibliotek. I flera användarundersökningar 

kommer det fram hur avtalen påverkar låntagare i form av begränsade e-

boksutbud på biblioteken (Martindale, Willett & Jones, 2014; Rabina och Peet, 

2014). Samtidigt kan man i litteraturen hitta förhoppningar om vilka positiva 

möjligheter e-böcker kan föra med sig för biblioteken, i form av till exempel 

utlån av läsplattor eller förbättrad tillgänglighet för personer med 

synnedsättningar.      

 

 

3. Teoretiskt ramverk   

 
Elektroniska böcker kunde läsas redan under internets barndom, och mot slutet 

av 1990-talet utvecklades de första läsverktygen för e-böcker, men nästan tjugo 

år senare utgör e-böckerna bara en marginell andel av den svenska 

bokmarknaden (Wilson, 2014). Vad är det som avgör när en ny teknologi blir 

framgångsrik och får spridning? Det finns ett antal olika teorier som behandlar 

utvecklingen och spridningen av tekniska innovationer, som kan appliceras på 

e-boksläsningen. Vi utgår främst ifrån Winstons teori om spridning av 

innovationer i en social kontext, samt delar av Rogers teori om 

spridningshastighet för innovationer.    

Den brittiske innovationsforskaren Brian Winston (1998) beskriver hur 

förändring och utveckling sker enligt en modell där den sociala sfären 

motsvarar ett fält där vetenskap och teknologi korsas. Kärnan i hans teori är 

att det är den sociala kontexten som avgör vilka innovationer som blir 

framgångsrika.    

Innovationsprocessen startar enligt Winston med idébildning, där ett problem 

och en möjlig lösning formuleras. Det kan finnas en föreställning om hur 

tekniken ska utformas för att lösa problemet, men ofta sker idébildningen av 

teknologier långt innan de genomförs i praktiken. Det kan dröja decennier eller 

mer innan nästa steg i processen följer: utformandet av prototyper. Det här 

stadiet är det praktiska genomförandet av idéer: byggandet av uppfinningar. 

Wilson (2014) skriver att idén om en liten, portabel maskin som skulle 

möjliggöra läsningen av tusentals böcker föreslogs redan 1930 av Bob Brown, 

mer än sextio år innan det första läsverktyget för e-böcker utvecklades.   
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I processens nästa steg får den sociala kontexten en avgörande betydelse. De 

yttre samhälleliga faktorerna samverkar för att avgöra vilken eller vilka 

prototyper som får spridning, vilka som blir framgångsrika innovationer. 

Winston kallar detta fenomen för "supervening social necessity", vilket skulle 

kunna översättas som "inträffandet av sociala förutsättningar". De sociala 

förutsättningarna här kan till exempel handla om ekonomiska faktorer eller nya 

kommunikationsbehov. Det som skiljer dem från den sociala påverkan som 

sker under idébildningsstadiet eller prototypstadiet är att de är mer generella 

och kommer utifrån samhället som stort, snarare än att vara något som pågår i 

uppfinnarens eget huvud.   

Winston delar in de sociala förutsättningarna ("supervening social necessities") 

i olika typer. Dels kan det handla om att det har gjorts teknologiska framsteg på 

ett annat område. Till exempel var utbyggnationen av järnvägen en 

förutsättning för att telegrafen skulle spridas, eftersom den skapade ett behov 

av ett direkt signalsystem. Liknande faktorer avgjorde när radion började tas i 

bruk – det var behovet av att kommunikation mellan pansarfartyg som 

avgjorde radioteknikens framgång.   

En annan typ av sociala förutsättningar är när mer generella faktorer samverkar 

för att skapa en kraft som direkt påverkar innovationsprocessen. Winstons 

exempel är hur dagens kontor, med utrustning som telefonen, faxen och 

skrivmaskinen skapades utifrån det moderna företagets behov. Även 

kommersiella krafter kan verka som sociala förutsättningar och avgöra en 

prototyps framgång och fall, till exempel behovet hos företag att skapa och 

sprida nya produkter. Winston menar att både CD-skivan och Super 8-filmen är 

innovationer som fått genomslag tack vare kommersiella faktorer.    

I Winstons modell följer därefter en transformering: de sociala 

förutsättningarna verkar som en transformerande kraft på prototypen eller 

prototyperna och en innovation är född. Det blir ett gynnsamt förhållande för 

utvecklingen av uppfinningar, och innovationen förflyttas och sprids ut på 

marknaden.   

I fallet med e-boken kan man välja att se på både verktygen som används för 

att läsa e-böcker (till exempel läsplattor och datorer) och själva e-böckerna i sig 

som prototyper, vilka sociala faktorer verkar på för att lyfta till innovationer. 

Vi fokuserade på själva e-boken som en prototyp (och innovation), och därmed 

utgör verktygen för e-boksläsning en del av de samhälleliga faktorer som har 

betydelse för huruvida e-boken får spridning.    

E-boksforskaren Tom Wilson använder sig av Winstons teori för att beskriva e-

bokens genombrott (Wilson, 2014). De tidiga e-boksläsarna fick aldrig något 

större genomslag eller påverkade försäljningen av e-böcker nämnvärt, men 

Wilson beskriver hur det skedde något år 2006 – då tog plötsligt försäljningen 

av e-böcker fart. Wilson föreslår att det var handdatorn samt iPoden som 

gjorde sitt inträde på marknaden, och satte igång e-boksläsandet. Bokförlaget 

Amazon och deras läsplatta Kindle är faktorer som senare kraftigt har påverkat 

och drivit fram den amerikanska e-boksmarknaden.   
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Konceptet "supervening social necessity" i Winstons teori är den drivande 

kraften, acceleratorn, som transformerar och sprider en uppfinning. Men det 

finns även krafter i samhället som motverkar spridningen av en innovation. De 

här begränsande, bromsande faktorerna, kallar Winston för "the law of the 

suppression of radical potential", eller lagen om förhindrandet av 

spridningspotential. De begränsande krafterna arbetar för att minska 

spridningshastigheten hos innovationen så att samhället får tid att absorbera 

den. Innovationer utmanar ofta etablerade företag och institutioner, och de 

reagerar med kraft för att skydda och bevara dessa. Ett exempel skulle kunna 

vara hur medieförlag applicerar upphovsrättsskydd och DRM för att förhindra 

obegränsad spridning av nya digitala medier som musik, film och böcker. 

Mekanismer som är till för att skydda upphovsrätten, som licenser eller låsning 

av medier till ett visst typ av läsverktyg, kan göra det så krångligt för 

användaren att nyttja medierna så att de utgör en högst påtaglig bromsande 

faktor.    

Wilson (2014) föreslår vissa faktorer som drivande för spridningen av e-boken, 

även om han menar att det är för tidigt för att peka ut dem som de krafter som 

bildar en "supervening social necessity". Dessa faktorer är:    

• Tillgången på läsverktyg för e-böcker på marknaden   

• Efterfrågan av läsverktyg för e-böcker hos konsumenter   

• Tillgången på e-böcker   

• Ett aktivt förlagsarbete med e-böcker   

Andra faktorer är intåget av vissa specifika läsverktyg på marknaden: som 

Apples iPad 2010, och det sjunkande priset på e-läsarna. För den 

engelskspråkiga marknaden kan e-bokens genombrott redan tyckas ha inträffat 

men på den svenska marknaden går det långsamt. I en undersökning i USA 

2013 angav 76 % av befolkningen att de hade läst en e-bok någon gång under 

det senaste året (Wischenbart et al., 2014) medan samma siffra för Sverige år 

2013 var 10,6 % (Bergström och Höglund, 2014). Marknaden för e-böcker i 

småspråkiga länder ser annorlunda ut mot marknaden i länder där språket talas 

internationellt. De sociala förutsättningarna är olika, och de faktorer som driver 

e-boksutvecklingen i USA behöver inte vara desamma som i Sverige.     

Till stöd för att kunna identifiera bromsande och gynnande faktorer för e-

boksspridningen har vi även använt oss av delar ur Rogers teori om diffusion 

av innovationer (Rogers, 2003). Den amerikanske kommunikationsforskaren 

Everett Rogers har tagit fram ett omfattande teoretiskt ramverk för 

spridningsmönster av nya idéer. Kärnan i hans teori är att innovationer når ut 

via kommunikationskanaler, över tid, mellan medlemmar i ett socialt system. 

Med en innovation menar Rogers en idé, ett förfarande, eller ett objekt som 

uppfattas som ny av dem som börjar använda sig av den.   

Rogers utgår ifrån att hastigheten med vilken en innovation sprider sig beror på 

olika variabler som relaterar till innovationen, kommunikationskanalerna och 

det samhälle den sprider sig i. Vi berör en av dessa variabler: innovationens 

egna attribut. De övriga variablerna fokuserar på sociala system och hur 
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innovationen kommuniceras mellan medlemmar i samhället, perspektiv som vi 

bortsåg från eftersom de går utanför bibliotekskontexten som vår undersökning 

fokuserade på.    

Rogers beskriver fem olika attribut eller egenskaper hos innovationer, som har 

betydelse för hur lyckad spridningen av den kommer att vara. De fem 

egenskaperna är:   

• Innovationens relativa fördelar gentemot tidigare tekniker eller idéer. 

Hur mycket bättre uppfattar användare att den nya innovationen är än 

de traditioner som den ersätter? Den här egenskapen är positivt 

korrelerad till spridningshastigheten.    

• Innovationens kompatibilitet. Hur förenlig är innovationen med 

användarnas värderingar, vanor, tidigare idéer samt de behov 

användarnas har? Den här egenskapen är positivt korrelerad till 

spridningshastigheten.    

• Innovationens komplexitet. Hur svår är innovationen att förstå och 

använda? Rogers menar att komplexitet oftast är negativt korrelerad till 

spridningshastigheten, även om resultatet av forskningen inte är helt 

entydig här.    

• Innovationens testbarhet. Kan innovationen utprovas? Om en ny idé 

eller en ny teknik kan testas innan den införs permanent, kan det öka 

möjligheterna för att den kommer att implementeras. Rogers föreslår att 

testbarhet är positivt korrelerad till spridningshastigheten.    

• Innovationens observerbarhet. Är resultatet av innovationen lätt att 

iaktta? Går det till exempel tydligt att se de praktiska effekterna av att 

införa en ny teknik? Observerbarhet är positivt korrelerad med 

spridningshastigheten.   

I vår studie undersökte vi hur Rogers teori om fem olika attribut kan tillämpas 

på e-boken som en innovation. Biblioteken i Sollentuna blev här en av de 

kommunikationskanaler genom vilka e-boken sprids.   

3.1 Tillämpning av det teoretiska ramverket   

Utifrån de här båda teorierna och dess begreppsformuleringar undersökte vi e-

bokens förutsättningar. Med vår studie identifierade vi vilka faktorer som kan 

utgöra “supervening social necessities” för e-bokens spridning och vilka hinder 

som utgör “the law of suppression of radical potential”, i den avgränsade 

kontexten Biblioteken i Sollentuna. För att tydligare kunna identifiera och 

beskriva gynnande och bromsande faktorer kopplade vi även e-bokens 

spridningsrelaterade egenskaper inom folkbiblioteken till Rogers fem 

innovationsattribut. Här undersökte vi var e-boken befinner sig på de olika 

skalorna, och hur det påverkar e-bokens position och utvecklingspotential inom 

bibliotekskontexten. Vi har utgått ifrån bibliotekets syn på e-boken som en 
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innovation och tog med oss det teoretiska ramverket som vi beskrivit ovan i 

studiens olika delar. Det innebar att både under datainsamlingen såväl som i 

analys och diskussionsavsnitt förhöll vi oss till det här teoretiska ramverket och 

lät dessa begreppsformuleringar vara nära anknutna till de frågeställningar 

samt arbete som sedan genomfördes.   

  

4. Fallstudien som arbetsmetod     

 
Med fallstudien som arbetsmetod undersökte vi ett folkbiblioteks e-boksarbete 

ur flera olika perspektiv. Dels studerade vi e-boken ur ett biblioteksperspektiv, 

genom att ta del av bibliotekariernas åsikter och funderingar kring e-böcker, 

samt genom att undersöka vilka mål och visioner biblioteksledningen har med 

e-boksarbetet. Här genomförde vi tre semi-strukturerade intervjuer med 

bibliotekarier och förde mejlkorrespondens med en av processcheferna. Vi 

studerade även e-boken ur ett användningsperspektiv, hur ser utlåningen av e-

böcker och tjänsten för e-boksutlåningen ut, här såg vi närmare på hemsidan 

(där e-boksutlåningen är integrerad) och undersökte statistik för e-

boksutlåningen.     

Fallstudien som metod blev ett naturligt val då vi ville undersöka e-bokens 

position på ett folkbibliotek utifrån flera parametrar. Merriam (1994, s. 25) 

beskriver fallstudien som en metod där syftet med undersökningen inte är att 

testa en hypotes utan snarare en metod för att beskriva och tolka ett fenomen 

och är partikularistisk till sin form. Det innebär att studien fokuserar på en 

situation eller en företeelse och åskådliggör detta utifrån den kontext som det 

befinner sig i. Wildemuth (2009, s. 53) beskriver hur fallstudien som metod 

passar bra för att undersöka och skapa förståelse för tekniska innovationer i ett 

organisatoriskt sammanhang och på så sätt kan vara av värde att arbeta med 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. Hon menar att de svagheter som 

arbetsmetoden har, är att det är svårt att generalisera de resultaten, då det som 

studeras är bundet till sin kontext. Men även hon lyfter att målet med 

fallstudien inte är att hitta generaliserande tolkningar utan snarare att studera 

ett specifikt fenomen (Ibid., s.55). Andra teoretiker menar att det inte går att 

undersöka ett fenomen utanför den kontext som det befinner sig i, då det utan 

sitt sammanhang inte går att tolka utifrån en reell verklighet utan riskerar att 

endast bli till teoretiska påstående utan förankring (Flyvberg, 2006).  Flyvberg 

(2006) menar att formella generaliseringar är övervärderade då det enstaka 

fallet kan säga mer om verkligheten. Han tar Poppers diskussion kring 

“falsifiering” till stöd där en enda betraktelse eller ett enda fall som skiljer sig 

från antagandet betyder att hela tesen antingen behöver omvärderas eller 

revideras. Värdet av just den enskilda fallstudien är därför av största vikt, enligt 

honom. Bryman (2011) talar mer om fallstudien som en designmetod för en 

undersökning snarare än en arbetsmetod. Han beskriver hur fallstudiedesignen 

till skillnad mot en tvärsnittdesign passar för att undersöka ett fenomen utifrån 

både kvalitativa och kvantitativa arbetsmetoder. Vi har också valt att blanda 
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dessa båda metoder i form av till exempel kvalitativa intervjuer, och kvantitativ 

undersökning av lånestatistik.    

Valet av bibliotek föll på Biblioteken i Sollentuna. Det var dels ett   

bekvämlighetsurval, då en av oss arbetar som timvikarie där, men Biblioteken i 

Sollentuna var också extra intressant att undersöka eftersom de provar nya 

metoder för att göra tillgängligheten av e-böcker bättre för allmänheten. De har 

tagit bort lånetaket (på 20 kronor per utlån) för e-böcker, en variabel som 

särskiljer Sollentunas bibliotek från majoriteten av andra folkbibliotek. Det 

skapar ett intressant perspektiv i fråga om vad kostnadsbegränsningar innebär 

för e-boksutlåningen samtidigt som det kan vara svårare att utifrån våra resultat 

dra generella slutsatser för folkbibliotekens e-bokshantering i stort. Biblioteken 

i Sollentuna är därför inte representativt för Sveriges alla folkbibliotek, men 

den här studien kan ändå ge en inblick i hur arbetet med e-böcker ser ut och 

vilka processer som styr e-bokens förutsättningar på ett folkbibliotek.     

4.1 Datainsamling   

Semi-strukturerade intervjuer   
Vi genomförde semi-strukturerade intervjuer med tre bibliotekarier på 

Biblioteken i Sollentuna. Urvalsgruppen var målinriktad, vilket är en 

samplingsteknik som är strategisk då den försöker att matcha frågeställningar 

gentemot urval (Bryman, 2011). Via ett möte med bibliotekets processchefer 

blev vi rekommenderade att intervjua fyra personer med olika tjänster på 

biblioteket, för att få olika perspektiv på ämnet. Vi fick möjlighet att samtala 

med tre av dessa. Intervjuerna genomfördes sedan på Biblioteken i Sollentuna 

och tiden som vi fått avsatt var 30 minuter per intervju. Vi tog fram en 

intervjuguide med en bas av frågeställningar som vi utgick från i våra 

intervjuer. Frågorna i intervjuguiden var grupperade enligt teman som 

behandlar olika delar av e-bokshanteringen. Intervjuguiden var densamma till 

de olika intervjuerna men den gav oss möjligheter att vidareutveckla och föra 

diskussionen i lite olika riktningar beroende på informant. Vi var båda 

delaktiga i alla intervjuer samt i att sedan transkribera vårt material. Det 

sammanlagda arbetet med att transkribera och tydliggöra teman tog ca 20 

timmar. De teman som vi formulerat i vår intervjuguide strukturerades sedan 

till viss del om när vi gick igenom vårt material.    

De tre informanterna är alla bibliotekarier vid Biblioteken i Sollentuna. Deras 

arbetsuppgifter är dock varierande då de har lite olika positioner inom 

biblioteket. Arbetsuppgifterna innebär bland annat administrativt arbete, gallra 

e-böcker och tryckta böcker, inventera, köpa in och hjälpa låntagare med allt 

från kopiering till lånedatorerna som finns på biblioteket. Två av informanterna 

har tjänster som är mer inriktade på IT och e-böcker. Där ingår att hjälpa 

låntagare med e-boksfrågor, ta hand om bibliotekets fysiska datorer samt 

ansvara för kontakten med kommunen som har hand om bibliotekets publika 

datorer.    



26 

 

Intervjuerna inleddes med en kortare presentation av vår studie. Detta som ett 

komplement till att vi i ett tidigare skede har beskrivit studien via 

mejlkonversation. Informanten gavs möjlighet att ställa uppföljande frågor om 

det fanns något som var oklart. Intervjuerna spelades in efter informantens 

godkännande. Intervjutiden var begränsad till cirka 30 minuter per person för 

att underlätta för genomförandet.    

Wildemuth (2009) beskriver en intervjumetod som vi lyfte in och arbetade med 

som en utgångspunkt i vissa av våra frågor i vår intervjuguide, även om vi var 

flexibla och inte byggde hela intervjuerna på rena intervjutekniker. Den kallas 

Time-line interviewing och kopplas ofta till Dervins Sense-making theory. 

Teorin innebär att man tolkar det som sker mellan en persons inre (kognitiva) 

och yttre (handlingar). Tekniken går ut på att tillsammans med den som 

intervjuas gå igenom olika tidsspann. Dervin genomförde bland annat en studie 

under 1970-talet där de fokuserade på användarna i ett bibliotek i Kalifornien 

och hur de hanterade problematiska situationer i samband med sitt 

biblioteksbesök. Genom att ställa frågor där de gick igenom steg för steg hur de 

tänkt, hanterat och löst problemet så fick biblioteket kunskap om hur 

användarna hanterar den specifika situationen (Savolainen, 1993). Genom att 

till viss del använda samma metod kunde vi steg för steg undersöka hur 

bibliotekarier använder och möter e-böcker i sitt arbete. Genom att lyfta fram 

en situation där informanten får beskriva hela händelseförloppet kan man 

tillsammans med deltagaren följa händelseförloppet, samtidigt som man kan 

ställa frågor som vidareutvecklar upplevelsen. Den här metoden skapar en 

möjlighet för oss att se på en situation som beskriver användares och 

informanternas vardagliga möte med e-boken. Det är en hjälp eftersom det 

annars kan vara svårt att få en intervju att flyta och få den medverkande att 

brodera ut sitt svar och börja ifrågasätta sin egen upplevelse. Det finns annars 

en risk att den medverkande lätt fokuserar enbart på det positiva i en 

intervjusituation (Bryman, 2011).    

Mejlkorrespondens   
Vi ville även genomföra en semi-strukturerad intervju med en av 

processcheferna för att få ledningens perspektiv på e-boksarbetet, särskilt i 

samband med arbetet att ta fram den nya biblioteksplanen. Men på grund av 

tidsbrist och ett pressat schema från bibliotekets håll var det inte möjligt att 

hinna med en intervju. Vi fick istället möjlighet att ställa ett antal frågor till en 

av processcheferna via mejlkorrespondens. Frågorna hölls relativt öppna för att 

ge möjlighet till utförliga svar, och de relaterade i huvudsak till bibliotekets 

utvecklingsarbete på e-boksområdet: vilka planer och visioner ledningen har 

för e-boksarbetet.    

Genomgång av e-bokstjänsten   
För att få en uppfattning om vad som möter användarna när de vill börja låna e-

böcker gjorde vi en översikt av hur e-boksutlåningen på Sollentuna biblioteks 

hemsida fungerar. Vi gjorde ett antal nedslag där vi såg på bibliotekets e-

bokstjänst. Genomgången av hemsidans färg, form och innehåll skedde mellan 
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2015-04-02 och 2015-04-05 och utgår från hur den såg ut och vilken 

information som fanns på den vid den ovan angivna perioden. Syftet med 

genomgången är att belysa arbetet med en e-tjänst. Vi ville med genomgången 

se hur biblioteket arbetar med sidan utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.    

  

Statistikinsamling   
Vi fick statistik från en av de e-boksansvariga bibliotekarierna på Biblioteken i 

Sollentuna över fem månaders e-boksutlån via mejl, i .xls-format. Statistiken 

behandlade november 2014 fram till och med mars 2015. Statistiken utgjordes 

av listor på alla utlånade e-bokstitlar med information om medieformat (e-bok 

alternativ e-ljudbok), ISBN-nummer, antal utlån per titel, kostnad per utlån 

samt total kostnad per titel. Dessa redovisades per månad i fem separata 

.xlsfiler.   

4.2 Analys av det empiriska materialet   

Vi kopplade våra analyser till det teoretiska ramverk vi valt genom att se på de 

sociala förutsättningarna som genomsyrar kontexten som innovationen 

befinner sig i och som styr om innovationen får en genomslagskraft eller inte. I 

vår studie och den tolkning som vi har valt av Winstons begrepp utgörs den här 

sociala kontexten kring e-boken av folkbiblioteken och dess användare. I vår 

studie blir därför "supervening social necessity" de gynnande faktorer som 

omgärdar e-boken i folkbiblioteks arbete. På samma sätt arbetade vi med hans 

begrepp "the law of the suppression of radical potential" som beskriver de olika 

faktorer som bromsarfolkbibliotekens arbete med spridning av e-boken.     

I Rogers modell relaterade vi främst vårt resultat till de olika attributen eller 

egenskaperna som kännetecknar en innovation och hur dessa kan komma att 

påverka spridningen av den. De olika egenskaperna utgörs av: relativa fördelar 

gentemot äldre teknik, komplexitet, kompatibilitet, testbarhet och 

observerbarhet (för definitioner av dessa, se avsnitt 3 Teoretiskt ramverk). 

Vissa av de här egenskaperna kan verka gynnande för dess spridning, och vissa 

kan vara motverkande. Vi har kunnat identifiera hur fyra av dessa egenskaper 

återfinns hos e-boken som en innovation, och hur de hindrar eller gynnar 

arbetet med e-böcker på Biblioteken i Sollentuna. E-bokens observerbarhet är 

svår att identifiera, eftersom begreppet knappast går att relatera till vår 

undersökning. Vi har inte varit ute efter att mäta “effekten” eller “resultatet” av 

e-bokens påverkan på något sätt.    

Tematisk innehållsanalys av intervjuer och mejlkorrespondens   
Efter upprepade genomläsningar av de transkriberade intervjuerna och 

mejlkorrespondensen kunde vi strukturera materialet enligt olika teman. I de 

fem olika teman som vi kunde urskilja undersökte vi återkommande mönster i 

informanternas svar. För varje tema försökte vi identifiera subteman: vilka 

utgjordes av gynnande och bromsande faktorer, samt de olika attributen hos 
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innovationer enligt Rogers (2003) modell. Vi har i vår innehållsanalys främst 

sökt efter repetitioner, metaforer och analogier samt likheter och skillnader i 

informanternas svar. Dessa är mönster i datan som är av största vikt när man 

försöker identifiera teman (Ryan & Bernard, 2003).    

Arbetsprocessen att skapa teman kan beskrivas med Altheides etnografiska 

metod för innehållsanalys (ECA, “ethnographic content analysis”). Det innebär 

att vi under arbetets gång har reviderat och omarbetat de teman som vi hade 

som en ingångspunkt allteftersom studien har framskridit. Då förståelsen för 

och med den kontext (folkbiblioteken) som e-boken befinner sig i har varit en 

förutsättning för analysen och tolkningen (Bryman, 2011, s.507).   

Analys av lånestatistik    
I den mer kvantitativa delen av arbetet analyserade vi data från 

utlåningsstatistiken av e-böcker hos Biblioteken i Sollentuna. Resultatet 

redovisas med deskriptiva metoder i tabell- och diagramform. Genom 

undersökningen av statistiken ville vi ta reda på hur utlåningen har förändrats 

sedan lånetaket lyftes på Biblioteken i Sollentuna, och vilka merkostnader det 

har inneburit för biblioteket. Vi beräknade kostnader för e-boksutlånen, både 

månadsvis och totalt, samt satte kostnaden i relation till utlånen. Kostnader och 

utlån grupperades enligt nivåerna under 20 kronor per lån, 20 kronor per lån 

och över 20 kronor per lån eftersom dessa var extra intressanta att undersöka 

med tanke på lånetaket på 20 kronor.    

Vi gjorde en översikt av vilken sorts titlar som oftast lånades ut, genom att 

tilldela de tjugo mest utlånade titlarna för månaderna december 2014 till och 

med mars 2015 (utlånen för november månad togs inte med eftersom de 

utgjordes av ett mycket litet antal av titlar som bara lånades ut 1-2 gånger) en 

genre (hämtad från Biblioteken i Sollentunas webbkatalog). Genrerna som 

verken delades in i utgjordes av vuxen skönlitteratur (Vuxen skön), deckare för 

vuxna (Vuxen deckare), facklitteratur för vuxna (Vuxen fakta) eller 

skönlitteratur för barn (Ung). Det gjordes för att få en överblick över vilka 

genrer som finns tillgängliga som e-böcker och vilka genrer som mest 

efterfrågas. Eftersom deckare är en väl avgränsad litterär genre som oftast står 

att finna separat från annan skönlitteratur på folkbiblioteken valde vi att plocka 

ut den.    

 
Analys av e-bokstjänst   
Vi har i vårt arbete plockat in lite olika metoder i vår genomgång av hemsidans 

e-bokstjänst, en av dem är en traditionell “walkthrough”, där man identifierar 

en användare och går igenom hemsidan utifrån problemsituationer (Sharp, 

2011, s. 515). Vi har även använt oss av delar från den heuristiska 

utvärderingsmodellen, som är en metod som framförallt används under 

designprocesser, och där man går igenom en hemsida utifrån ett analytiskt 

förhållningssätt. Analysen är dock inte en djupgående översyn, då det är ett 

uppsatsämne för sig. Vi ville snarare se på e-boksarbetet utifrån så många 

parametrar och perspektiv som möjligt. Då e-boksutlåningen utgår från 
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folkbibliotekens hemsida hade det varit problematiskt att genomföra studien 

utan att på något sätt beröra eller beskriva e-tjänsten.     

Vi har valt att använda oss av begreppet användningsanalys istället för 

användaranalys. Detta för att vi i våra analyser inte utgick från användarnas 

egna upplevelser utan från en tolkning av vad som möter dem och vad de lånar. 

Vår studie har inte användarens egen upplevelse i fokus utan är snarare baserad 

på vår tolkning av vad användaren möter.     

4.3 Metodernas begränsningar och etiska 

överväganden   

I den här fallstudien kombinerade vi kvalitativa metoder som semistrukturerade 

intervjuer med kvantitativa metoder i form av statistikundersökning. Vi hoppas 

att på så sätt ge en mer nyanserad bild av området som vi undersökte. I en 

kvalitativ studie kan det vara svårt att undvika att resultatet till viss del färgas 

av undersökarens egna värderingar, eftersom resultatet i någon mån måste 

tolkas av undersökaren. Genom att stödja resultatet av våra kvalitativa 

undersökningar med kvantitativ data i form av lånestatistik blir tolkningen mer 

balanserad och vi fick en djupare förståelse för området.     

Vi planerade att genomföra fyra intervjuer med olika bibliotekarier, samt en 

intervju med en person ur biblioteksledningen, men på grund av ett pressat 

arbetsschema från bibliotekets håll var det enbart möjligt att få till stånd tre 

intervjuer och ställa frågor till en av bibliotekets processchefer via mejl. Det 

hade varit värdefullt att få ta del av ytterligare en bibliotekaries synpunkter, 

särskilt eftersom vår undersökning är av så begränsad omfattning, men vi 

märkte efter den tredje intervjun att det inte tillkom så många nya perspektiv.    

Eftersom antalet medverkande i den här studien var så begränsat har vi varit 

noggranna med att försöka anonymisera informanterna i möjligaste mån. Alla 

namn och svaren på frågorna har gjorts anonyma så långt det går. Inför 

intervjuerna (och mejlkorrespondensen) gav vi både skriftlig och muntlig 

information om syftet med vår studie och syftet med intervjuerna.   

Informanterna blev informerade om att de när som helst fick avstå att svara på 

frågor. Intervjuerna transkriberades och materialet sparas i ett år för att sedan 

förstöras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Informanterna gavs möjligheten att läsa igenom referat av sina 

intervjuer innan publicering. På förfrågan av informanterna anonymiserades 

materialet därefter ytterligare.    

Vår studie begränsades av att vi inte involverade användarna i vår 

undersökning. Det är så klart problematiskt att diskutera och skapa en 

övergripande förståelse för ett fenomen utan att plocka in 

användarperspektivet. I inledningsskedet var ett alternativ att genomföra en 

enkätundersökning bland bibliotekets användare. Detta lät sig dock inte 

genomföras på ett sätt som fungerade för alla inblandade parter, och vi tog då 

ett beslut om att avgränsa uppsatsen till ett “utifrån”-perspektiv istället. Vi 
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diskuterade även möjligheten att involvera användarna vid vår genomgång av 

hemsidans e-tjänst men kom fram till att det är en uppgift som mycket väl kan 

utgöra en egen undersökning och att det inte var användarens upplevelse vi 

ville ha i fokus för vår studie.    

Den statistik som vi fick möjlighet att använda oss av beskriver en begränsad 

period om fem månader. Här är frågan hur mycket statistik över en så pass kort 

period kan berätta. Vi fann ändå ett stort intresse av att gå igenom den då den 

visar en period där utlåningens förutsättningar kraftigt förändrade sig, det vill 

säga i och med det borttagna lånetaket. Det är alltid intressant att följa upp en 

sådan förändring statistiskt under en längre tid för att på så sätt få en högre 

validitet på den kvantitativa analysen. Förhoppningsvis kommer fler studier på 

hur e-boksstatistiken förändras under olika förutsättningar i framtiden.     
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5. Resultatanalys   

 
I det här avsnittet presenteras och diskuteras de resultat som vi har fått fram 

under vårt empiriska arbete utifrån de metoder som vi har valt att arbeta 

utifrån. Vi tog i varje del med oss de frågeställningar som vi arbetat med som 

en bas samt har haft det teoretiska ramverket med oss. Vi inleder med att 

beskriva Biblioteken i Sollentuna och den kommun som den geografiskt 

befinner sig i. Här kommer vi även att beskriva de avtal och tekniska 

förutsättningar som ligger till grund för Sollentunabibliotekens e-boksutlåning. 

Därefter presenterar vi bibliotekets perspektiv på e-böcker, utifrån intervjuer 

med bibliotekarier och mejlkorrespondens med biblioteksledningen. Avsnittet 

avslutas med en analys av hemsidan och redovisning av lånestatistiken, som 

tillsammans utgör ett användningsperspektiv på e-böcker.    

5.1 Sollentuna kommun och Biblioteken i 

Sollentuna   

Sollentuna är en kommun i Stockholms län med 68 145 invånare, 31 december 

2013 (Sollentuna kommun, 2015). Kommunen växer med ca 1 000 invånare 

per år (Biblioteken i Sollentuna, 2013).   

Biblioteken i Sollentuna är uppdelade på fem enheter. Dessa är huvud- 

biblioteket som ligger i Sollentuna centrum, Arena Edsberg som öppnade 2011, 

Rudbeckskolans bibliotek, Häktet Sollentuna där biblioteket har uppsökande 

verksamhet för att kunna erbjuda personer som sitter häktade möjlighet till 

läsning, samt Galleri Aniara som är en mindre utställningslokal i 

huvudbiblioteket med utställningar för besökarna. Det finns cirka 30 personer 

anställda och en budget på cirka 20 miljoner kronor per år. E-bokshanteringen 

utgår från huvudbiblioteket. Biblioteken har ca 360 000 besökare sammanlagt 

per år och det lånas ut ca 340 000 böcker om året  (Biblioteken i Sollentuna, 

2013).     

Avtal och tekniska förutsättningar   
Biblioteken i Sollentuna har idag ett avtal med e-boksleverantören Elib. Avtalet 

med Elib är enligt stycklicens-modell, biblioteket kan alltså låna ut de e-böcker 

som köps in ett obegränsat antal gånger, och biblioteket köper in hela beståndet 

utan begränsningar i utbudet.    

De e-böcker som erbjuds kan användare ladda ner som EPUB (offline) eller 

strömmande EPUB. Här finns även strömmande e-ljudböcker. För att få 

tillgång till bibliotekets e-boksutbud behöver användarna ha ett lånekort för 

Biblioteken i Sollentuna. Detta kan man enbart skaffa genom att besöka 

biblioteket personligen, sedan kan användaren hantera sitt konto och sina lån 
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själv via e-tjänsten. Lånekortets giltighetstid är dock begränsat till tre år och 

måste sedan förnyas. Alla är välkomna att skaffa ett lånekort på oavsett om 

man bor i kommunen eller ej.   

Biblioteken i Sollentuna har ett tillskott från kommunen på 500 000 kronor per 

år som är avsatt till e-böcker. Den extra resursen tillkom efter önskemål från 

biblioteket. Tillskottet har möjliggjort för biblioteket att kunna ta bort lånetaket 

på e-böcker för sina användare, så att låntagare har tillgång till hela Elib:s 

utbud oavsett pris på lån. Den begränsning som finns är att varje låntagare får 

låna max två e-böcker i veckan.    

Hemsidan de använder är inköpt från Axiell Arena, vilket är ett vanligt 

hemsidesystem för folkbibliotek. Idag använder sig biblioteket av 

katalogsystemet Libra men arbetar nu med en övergång under hösten 2015 till 

Book-it.    

5.2 Bibliotekets perspektiv på e-böcker   

Sollentunas biblioteksplan (2008) blev antagen av fullmäktige 2008-12-17 och 

gällde för perioden 2009-2010. Planen är utdaterad och biblioteket arbetar inte 

efter den eller använder den som något typ av styrdokument idag. Biblioteket 

arbetar just nu med att ta fram en ny biblioteksplan som ska vara klar under 

våren 2015. Då detta inte låg inom den tidsram som vi avsatte för 

uppsatsarbetet så finns det inget aktuellt styrdokument att utgå från i dagsläget.   

Genom mejlkorrespondens med en av Sollentunabibliotekets processchefer har 

vi fått ta del av ledningens tankar kring arbetet med den nya biblioteksplanen 

och hur de arbetar med att utveckla e-boksområdet. Processchefen beskriver 

hur biblioteket planerar att formulera sig kring e-böcker och de digitala 

bibliotekstjänsterna i den nya biblioteksplanen, som eventuellt kommer att 

börja gälla från årsskiftet 2015/2016. Där nämns att biblioteket vill “öka 

kunskaperna om e-resurserna med syfte att sprida användningen” 

(mejlkorrespondens med processchef, 30 april 2015). Med e-resurser menar 

biblioteket bland annat e-böcker, artiklar i elektroniska tidskrifter, databaser 

och webbplatser. Ett stycke i planen förtydligar även hur e-böcker används, att 

de lånas med lånekort i bibliotekskatalogen och vilka verktyg de kan läsas med 

(dator, telefon, surfplatta eller läsplatta).    

Biblioteket planerar att skriva i den nya biblioteksplanen att de kommer att  

“höja ambitionen när det gäller de digitala delarna av verksamheten, särskilt för 

den prioriterade målgruppen barn och unga” (mejlkorrespondens med 

processchef, 30 april 2015). De kommer i biblioteksplanen att ta upp att 

webben ger möjligheter till att nå användare inom bibliotekets prioriterade 

målgrupper, och att det finns möjligheter att göra det digitala innehållet ännu 

mer anpassat till deras behov.    
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5.3 Bibliotekariernas perspektiv   

Resultatet av de genomförda intervjuerna presenteras och analyserades enligt 

fem olika teman: (1) definitionen av e-boken, (2) e-boksavtal och bestånd, (3) 

det dagliga arbetet och mötet med användaren, (4) yttre förutsättningar och 

hinder för e-böcker, (5) visioner och hinder för bibliotekets e-boksarbete. Här 

diskuteras gemensamma mönster i informanternas svar, samt hur deras 

resonemang skiljer sig åt. Vi har valt att inte skriva ut de datum som 

intervjuerna genomfördes vid citaten för att behålla informanternas anonymitet.    

 

Definitionen av e-boken   
Hur man definierar en e-bok har betydelse för hur man använder sig av den. Vi 

undersökte därför hur bibliotekarierna själva ser på e-boken. På bibliotekets 

webbplats definieras en e-bok som "en bok i elektroniskt format".  

Bibliotekarierna i Sollentuna håller sig också till den definitionen när de fick 

frågan "Vad är en e-bok?". De menade genomgående att en e-bok är en bok 

som man kan läsa på en skärm, eller med sitt elektroniska verktyg. En av 

informanterna reflekterade över begränsningen med den definitionen. Hon 

menade att en e-bok skulle kunna vara mer än bara en text i digitalt format, och 

påpekade att det fanns sådana förhoppningar i e-bokens tidiga historia.    

Jag ser ju inte stor skillnad ärligt talat, mer än att det är behändigt att ha med 
sig e-böcker. Från början var det ju så himla mycket prat om att det skulle bli 
mycket bättre och man skulle kunna lägga in bokmärken, kopiera bitar, 
markera och ha sig, speciellt när det gäller studentlitteratur. Men jag tycker 
inte att det har blivit så mycket mervärden som man skulle kunna ha. Man 
sade att man skulle kunna klippa in musik i vissa stycken och så men det har 
ju inte blivit så. Nu ser jag mest att det är en bok fast i ett annat format.   
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Men dessa funktioner som skulle kunnat lyft e-boken som ett unikt 

medieformat, till exempel digitala bokmärken, redigering och integrering av 

andra medier, är ingenting som är möjligt med dagens e-böcker i någon större 

utsträckning. Informanten funderade på om det kan bero på att drivkraft och 

intresse saknas från förlagens håll.    

Hon påpekade samtidigt att den största fördelen med e-böcker är att kunna 

ändra hur texten visas på skärmen vid läsning av e-böcker, att många 

äldre användare uppskattar att kunna förstora texten och öka kontrasten 

mot bakgrunden, och hon brukar visa användare hur de gör när de 

kommer till biblioteket med frågor om e-böcker.   

En annan av bibliotekarierna fokuserade på den taktila skillnaden mellan att 

läsa en fysisk bok och en e-bok. Hon menade att läsningen av en e-bok inte ger 

samma känsla som att bläddra i sidorna av en tryckt bok, och hänvisade till när 

hon använder böcker i bokcirklar. Att kunna bläddra fram till en viss sida, och 

veta ungefär var i boken något kan hittas, eller var på en sida en viss mening 

finns, ger en annan upplevelse och förenklar diskussionen kring läsningen på 

ett sätt som inte går att uppnå med e-böcker. De informanter som uppehöll sig 

vid nackdelarna med att läsa e-böcker konstaterade båda två att de saknar ett 
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fullgott verktyg för att läsa e-böcker. De tror att läsplattor är det bästa 

alternativet, och tyckte inte att läsning med surfplatta, dator eller smartphone är 

optimalt för e-böcker.   

Hur skillnaden mellan e-böcker och tryckta böcker uppfattas kan också till viss 

del vara en generationsfråga. I Sollentuna kommun får eleverna i grundskolan 

använda surfplattor och lära sig att ladda ned e-böcker, och de intervjuade 

bibliotekarierna sade att även om barnen laddar ned en hel del e-böcker från 

bibliotekets hemsida kommer de sällan till biblioteket för att be om hjälp. De är 

vana vid att själva låna och läsa, och en av informanterna funderade på om det 

kan vara så att yngre generationer inte gör lika stor skillnad på digitala och 

analoga medieformat som äldre. De väljer inte sida mellan tryckta böcker och 

e-böcker, eftersom de har vuxit upp med tillgången till båda medierna. 

Informanterna tror att e-boksläsningen kommer att öka i framtiden i takt med 

att yngre generationer växer upp.    

Man kan tänka sig också att utlåningen av e-böcker stiger när barnen som går 
i skolan nu blir vuxna. De är ju vana, de är inte rädda. De vet att deras 
surfplattor inte sprängs.    
(Bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Flera gånger uttryckte bibliotekarierna att e-böcker och tryckta böcker lämpar 

sig för läsning i olika situationer. De tyckte alla att det är praktiskt att kunna 

läsa e-böcker när de är på väg någonstans. En informant menade att det handlar 

om texternas komplexitet, e-böcker passar bättre för ytligare texter eller när 

hon vill skumma igenom någonting, medan hon tror att en tryckt bok passar 

bättre för djupläsning. De intervjuade bibliotekarierna verkade inte vara av 

åsikten att e-böcker och tryckta böcker konkurrerar, utan snarare att de 

fungerar som komplement till varandra. Ingen av bibliotekarierna uttryckte en 

oro inför tanken på det “boklösa” samhället.    

E-boksavtal och bestånd   
Vi frågade även hur bibliotekarierna ser på Elib:s nya avtalsmodell och de 

mekanismer för priskontroll som förlagen har, som karenstider, ökade priser på 

nya böcker och utlåningslicenser istället för obegränsade utlån. En av 

informanterna ansåg att begränsningarna tar bort e-bokens mervärden och att 

det blir komplicerat för låntagarna, som ofta är omedvetna om hur e-

boksutlåningen fungerar på biblioteken. De flesta tror att biblioteken äger e-

böckerna och vet inte att varje lån kostar pengar. Därför menade informanten 

att det är nödvändigt för biblioteken att begränsa mängden e-böcker som en 

användare kan låna, annars skulle folk när de upptäckte e-böckerna ladda ner 

mycket större mängder.    

Efter att Biblioteken i Sollentuna tog bort taket för vad ett e-bokslån får kosta, 

har den totala kostnaden för e-boksutlånen ökat kraftigt. En av informanterna 

beskrev hur biblioteket begränsat hur många lån en låntagare kan göra på en 

vecka, först till fem lån i veckan till att nu tillåta två lån per vecka och 

användare. Det var en ökning som sedan stagnerade något för att återigen ta 

fart. Vad det kan bero på vet hon inte men hon sade:   
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Vi tror att det har att göra med det nya avtalet, att vi har fler och nyare 
böcker. Det är därför vi har valt att inte sätta tak på böcker. Vi fick välja, 
antingen begränsa antal lån eller vilken typ av böcker. Kanske kommer vi att 
behöva göra båda i det långa loppet. Det vet jag inte. Men det känns 
bakåtsträvande att ta bort de nya. Ska vi inte erbjuda dem? Det känns ju 
konstigt.    
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Det innebär att de idag erbjuder användarna alla böcker från Elib:s utbud, även 

om de kan välja bort enskilda förlag om de önskar. Men det är inget de gör, 

berättade informanten. När vi frågade om beståndet och om de upplever att det 

finns någon genre som överväger i utbudet beskrev två av bibliotekarierna att 

det nu har kommit mer barnböcker som e-böcker. Tidigare var det mest 

vuxenlitteratur och då framförallt deckare. De titlar som går åt och som också 

är dyrare är nyutkomna deckare som till exempel Roslund och Läckberg.   

En annan informant lyfte att urvalet av e-böcker som biblioteket får levererat 

som helhet idag inte är helt optimalt i fråga om kvalité och anpassningen 

mellan bred och nischad litteratur. Det kan vara titlar som är alldeles för smala 

för att hitta en läsargrupp på biblioteken, eller titlar som är producerade av 

författarna själva, utan någon form av urvalsprocess från förlagens sida. Ett 

bättre e-boksbestånd skulle vara mer anpassad till bibliotekens målgrupper.   

Det är ju många som önskar att Stockholms stadsbibliotek skulle ta tag i det 
där, Svensk biblioteksförening har haft möten där de pratar om det där, om 
man skulle kunna lösa det på något sätt. Och ja, det är ju biblioteken som vet 
vilka böcker som funkar.   
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Att kostnaden för e-boksutån är hög är ett hinder som alla tre bibliotekarierna 

är medvetna om. En av dem beskrev att just för eleverna på många skolor i 

Sollentuna får surfplattor blir de ibland uppmanade av sina lärare att ladda ned 

e-böcker från Biblioteken i Sollentuna, och det kan resultera i väldigt stora 

engångssummor för biblioteket, hon önskade att skolorna och skolbiblioteken 

skulle stå för dem istället.    

Även processchefen lyfte problemet med de höga utlåningskostnaderna som 

har uppstått sedan biblioteket tog bort sitt lånetak (mejlkorrespondens med 

processchef, 30 april 2015). Nu följer biblioteket noga upp kostnaden för e-

bokslånen varje månad för att kontrollera att den inte blir för hög. Att erbjuda 

e-boksutlåning genom det nya avtalet, med ett borttaget lånetak, är en process 

som hela tiden är under utvärdering.     

Informanterna beskrev en oro över merkostnaden för utlånen och att det kanske 

bara en tidsfråga hur länge det kommer att fungera. Å andra sidan var de alla 

tre positiva till att kunna erbjuda användarna hela Elib:s utbud och att det vore 

”tråkigt” om den möjligheten skulle försvinna. De tog upp punkter som 

biblioteket skulle kunna arbeta mer med vad det gäller kostnader för e-bokslån 

såsom skolornas och skolelevers e-bokslån. Dessa kostnader bör ligga på 

skolorna och inte på biblioteket då de ska ha egna avtal med Elib enligt en av 

bibliotekarierna. De beskrev även hur svårt det blir när förlagen själva väljer ut 

vilka titlar som ska väljas ut till att bli en del av e-boksbeståndet, och 
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bibliotekarierna tappar kontrollen över e-boksurvalet trots att det är de som har 

kunskap om vilka böcker biblioteksanvändarna efterfrågar. Det blir då en 

broms för e-boksutlåningen som helhet. En av dem tog Fifty shades of grey 

som ett exempel. Den togs bort från e-boksutbudet efter bara en vecka då 

förlaget “ångrade” sig.    

En bibliotekarie påpekade att sedan e-boken började bli aktuell under 1990-

talet har huvudfokus skiftat från att handla om hur läsverktygen ska se ut till att 

handla om vem som ska betala för e-boksläsningen. Nu är resurserna ett 

problem, och hon menade att det blir en svår fråga särskilt för mindre bibliotek.   

Det dagliga arbetet och möten med användare   
Gemensamt för bibliotekarierna är att de möter användarna i situationer där e-

boken är central. Vi bad dem beskriva en sådan situation och beskriva vad det 

kan handla om samt hur de hanterar och löser situationen från början till slut.    

Det mesta vad det gäller e-boksutlåning går idag att hantera via sitt 

användarkonto på bibliotekets hemsida, så de möten med användarna som 

uppstår rörande e-boken sker oftast då ett problem av något slag har uppstått. 

Då kommer användaren in till biblioteket för att få personlig hjälp. Här skiljde 

sig våra informanternas upplevelse något i hur ofta ett sådant möte med 

användarna sker. Det blir tydligt att besökare på en av Sollentunabibliotekens 

filialer inte har samma behov och där är dessa möten mer ovanliga. Där är det 

dagliga mötet med e-boken är relativt sällsynt. När vi diskuterade vilka faktorer 

som bibliotekarien tror påverkar användningen och läsandet av e-böcker, och 

därmed vilka användare som vänder sig till biblioteket med frågor kring detta, 

svarade hon:    

Jag tror att Sollentuna och Edsberg är lite speciellt i och med att de har varit 
så tidiga med att förse sina skolelever med datorer och plattor, de har haft det 
lite som strategi. Så att barn här på de flesta skolor är väldigt vana vid att 
låna e-böcker själva, de gör det utan vår inblandning, själva ifrån 
klassrummet. Och många äldre vill inte ha det när man föreslår det. ‘Nej, jag 
vill ha en riktig bok’ säger de när man föreslår det.   (Enligt bibliotekarie vid 
personlig intervju, 2015)   

Den bibliotekarie som arbetar mest vid filialen beskrev att målgruppen där 

skiljer sig något från huvudbibliotekets målgrupp. Filialen har ett stort fokus på 

att arbeta med de äldre i området som ofta har biblioteket som en mötesplats 

och ett ställe att ta sin dagliga promenad till. De användare som kommer till 

filialen och ställer frågor kring e-boken och bibliotekets e-bokstjänst är ofta 

frustrerade över de problem som kan uppstå när de behöver skapa konton och 

ladda ner program för att kunna läsa e-boken. Hon upplever att det finns en 

önskan hos många av dem att läsa och få tillgång till e-böcker på sina plattor 

eller läsverktyg men att frustrationen som uppstår när saker inte fungerar eller 

när det är problem med sidan kan bli ett hinder för den gruppen av användare. 

De väljer då bort e-boken som alternativ. Biblioteket valde därför att lägga in 

en programpunkt i april där låntagare kunde ta med sig sin platta och få hjälp 

med att känna sig hemma i tekniken som behövs. Det var planerat lite som en 

workshop med information för den som vill lära sig mer om e-boken.    
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Två av bibliotekarierna beskrev att vissa användare kan komma in på 

biblioteket med sin platta och be om hjälp då det upplevs vara för många steg i 

registreringsprocessen eller att det har uppstått problem med att ladda ner 

Adobe ID [ett typ av DRM-skydd som Elib använder sig av; skrib.anm.]. Det 

kan även handla om att de är osäkra på vart filerna har lagt sig.    

Det är oftast surfplattor, inte så ofta läsplattor, de som har en läsplatta brukar 
ofta vara tillräckligt teknikintresserade för att kunna lösa det själva eller med 
hjälp av manualen. Allra oftast är det folk som inte vet alls hur man ska göra. 
Har man väl installerat allt så är det hur enkelt som helst, då är det bara att 
plocka ner en bok. Men första gången man gör det är det hur mycket som 
helst, Adobe ID, Android, folk blir stressade av det.   
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Manualen som finns på bibliotekets hemsida som en hjälp för e-bokslån räcker 

enligt henne inte för en del låntagare. Även hon menade att registreringen av 

ett Adobe ID kan verka avskräckande och konstigt för många låntagare. De 

låntagare som kommer till biblioteket för att få hjälp tillhör mestadels den äldre 

åldersgruppen, 40 år och uppåt.   

Ett gemensamt hanteringssätt i dessa situationer är ren felsökning där 

bibliotekarie och användare tillsammans går igenom de steg som man behöver 

göra för att på så sätt lösa problemet, och så att användaren får kunskap om hur 

det fungerar. En annan situation kan vara att en användare helt enkelt frågar, 

antingen på biblioteket eller via telefon, då blir svaret att de enklaste är, om 

möjligt, att de tar med sig sin platta eller läsverktyg till biblioteket för att få 

hjälp.    

Möjligheten att låna strömmande e-ljudböcker (online) skapar problem för en 

del låntagare. Den tjänsten ställer andra krav på verktyget som används och för 

att få tillgång till tjänsten krävs det att användaren är uppkopplad för att det ska 

fungera. Det vill säga att användaren lyssnar “strömmande”. En av 

bibliotekarierna är inte nöjd med lösningen i dagsläget och skulle gärna se en 

bättre fungerande variant.    

Det blir tydligt att det finns hinder i den dagliga hanteringen av e-boken. Inte 

bara i det direkta mötet med användare som upplever problem med e-tjänsten 

och lånen men även ifråga om inre rutiner vad det gäller relationen mellan 

bibliotekets egen katalog, Axiell och Elib. Ett problem som framförallt den it-

ansvarige stöter på är att e-bokshanteringen ligger på tre olika nivåer. Det här 

innebär att om bibliotekarierna måste justera något på en låntagarpost rörande 

e-bokslån, det kan vara att personen har lånat för många böcker av misstag 

eller helt enkelt gjort fel, måste detta hanteras inte bara via katalogen utan lånet 

behöver även justeras hos Elib. Det här är ett omständligt förfarande. Det är 

heller inget som är prioriterat hos någon av instanserna, utan tas när det finns 

tid.    
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Om man måste justera någonting på en låntagarpost att de har lånat för många 
av misstag eller håller på att lär sig, då måste man ta bort det i katalogen. Det 
är tre delar, det första är ju biblioteket och så är det Elib, men det går igenom 
Axiell, hubben, och då måste man… Elib vill ju inte att man skickar 
personnummer för det måste ju vara konfidentiellt, så därför så ”hashar” man 
lånekortsnumret så att det blir 128 tecken. Om jag vill göra något på en 
låntagares konto… om man tar vårt program, Libra, så syns det inte men lånet 
ligger kvar. Då måste jag först mejla Axiell som ger mig det hashade numret 
så att jag kan gå in på Elib:s sida och ta bort dem där. Det där kan ta ganska 
lång tid då det inte är något som prioriteras om det finns annat att göra.   
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Under den tid som en av informanterna har arbetat med e-böcker har hon märkt 

att intresset för e-boken ständigt ökar och att fler låntagare kommer in till 

biblioteket med e-boksrelaterade frågor. En annan informant berättade att en 

grupp som idag visar ett stort intresse är äldre studenter, som när de får 

information om att en specifik bok finns som e-bok vill veta mer och lära sig 

hur de kan läsa den. Hon beskrev att när hon arbetar på huvudbiblioteket så 

möter hon fler användare som är positiva till e-boken. Där är de e-

boksintresserade låntagarna mellan 20-50 år medan det på filialen mest är 

personer på 75+ som ställer frågor. Hon beskrev även att det är en stor skillnad 

på hur teknikvana personerna som kommer in är. Äldre som reser mer och som 

vill ha med sig lite böcker på resan är de som ofta har läsplattor. Andra väljer 

surfplattor, som går att använda till fler saker än läsning. Yngre personer har 

ofta enbart sin mobil medan studenter använder en mindre laptop. Målgruppen 

är alltså varierad, men en av informanterna beskriver det som en 

generationsfråga. När dagens barn och unga blir äldre så kommer de att ha en 

helt annan vana av att läsa e-böcker.   

Yttre förutsättningar och hinder för e-bokens spridning   
En fråga som vi ställde i intervjun handlade om hur begränsad e-boksläsningen 

är i Sverige jämfört med engelskspråkiga länder som USA, och varför det ser 

ut på det här sättet. En av informanterna har under resor till USA själv funderat 

mycket på varför det skiljer sig åt. Hon tror att en viktig anledning handlar om 

spridningen av läsverktygen: i USA blev läsplattan Kindle snabbt väldigt 

populär. ”Man sade inte: 'Jag ska köpa en läsplatta' utan 'jag ska köpa en 

Kindle'”. Hon gjorde en jämförelse med telefonen Blackberry, som för några år 

sedan snabbt blev den telefon som alla skulle ha i USA, medan den är relativt 

okänd i Sverige. En relaterad anledning handlar om att de amerikanska 

förlagen tidigt började arbeta med e-böcker och att producera dem i snabb takt, 

när de upptäckte att det fanns en marknad. Hon menade att de svenska förlagen 

är långsammare och kanske är rädda för att våga satsa på den svenska 

marknaden, eftersom e-böcker kan uppfattas som "något exotiskt".   
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Böcker är ju ganska billigt i Sverige, om det är det. Om det var dyrare med 
fysiska böcker vore det kanske skillnad. För nu är väl e-böcker ganska mycket 
dyrare än en pocket till exempel. Så har man ingenting bestående. Man äger 
ingenting när man har betalat de där pengarna. Sedan vet jag inte. Förlagen är 
väl inte superintresserade av att biblioteken ska låna ut så mycket. Man kan 
också tänka sig att biblioteken blir någon slags inkörsport till e-böcker. Det är 
någon slags tröskel. Först måste man testa att läsa en e-bok och se man gillar 
det. Man vill inte betala för något utan att veta att det funkar.   
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Två av bibliotekarierna tror just att det är prissättningen i Sverige som är en 

stor bidragande faktor till att e-boken inte slår igenom. Att kostnaden för en e-

bok nästan ligger på samma nivå som den tryckta boken gör att intresset inte 

blir detsamma. En bibliotekarie beskrev hur man bär med sig den fysiska 

boken medan den nedladdade boken hänger samman med ett visst läsverktyg - 

förlorar du den så förlorar du ditt “bibliotek”. Det här är så klart befriande för 

vissa som ändå inte har ett intresse av att spara sin lästa litteratur men det 

innebär att de lika gärna kan gå till biblioteket och låna boken där. Den taktila 

upplevelsen av boken och att ha något bestående är med andra ord en viktig del 

i relationen till boken resonerade bibliotekarierna.    

De engelskspråkiga bokutbudet är större då det är en större marknad. Här har 

stora aktörer valt att lägga ut till exempel klassiska verk gratis för nedladdning. 

I Sverige skedde aldrig den utvecklingen, trots att svenskarna är ett rätt 

teknikintresserat folk, sade en informant. Förlagen tycks vara mer 

”svårjobbade" och motarbetar sig själva på ett sätt:   

De vet inte riktigt vad de vill med det här. Det ska bli intressant att se vart det 
leder nu när Elib har börjat med sin nya prismodell. Det tråkiga är att det blir 
mer och mer som vanliga böcker och inte e-böcker. Det känns som att de 
idéer som förlagen och Elib tar fram för att hålla priserna under kontroll, som 
karenstider, ökat pris på vissa böcker, varje bibliotek har några licenser, allt 
det där tar ju bort mervärdet med en e-bok. Det blir så snurrigt. Om man säger  

“ni får tjugo ex [istället för obegränsat antal ex; skrib. anmärkn.] av Jag är 
Zlatan”. Det är ju inte det som är e-böcker liksom.    
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

En av bibliotekarierna sade att hon hoppades på att de svenska förlagen skulle 

se möjligheterna med att ge ut just klassiker, de smala titlarna, som har gått ur 

tryck även här i Sverige. Hon nämnde Nils Holgerssons resa som ett exempel 

på en titel som inte går att få tag på i nytryck längre. Här skulle förlagen ha 

möjligheten att till en billig produktionskostnad kunna erbjuda läsare gamla 

klassiker som de bedömer kostar alltför mycket att trycka i nytryck. De skulle 

kanske inte kunna få in pengar på små volymer men de skulle istället kunna 

erbjuda många titlar av den typen av litteratur.     

Visioner och hinder för e-boksarbete på biblioteket   
Bibliotekarierna har många idéer om hur biblioteket skulle kunna utveckla 

arbetet med e-böcker, och en del åtgärder är redan under införande. Biblioteket 

har haft och planerar att fortsätta med en workshop för e-böcker, där användare 
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kan få information om hur det fungerar att låna och läsa e-böcker. Biblioteket 

ska även införa tidsbokning för dem som har tekniska problem med e-

bokslåningen, eller för dem som behöver hjälp med att komma igång. Då ska 

låntagare kunna boka en bibliotekarie under en timme för att få personlig hjälp. 

Genom att utveckla möjligheterna för låntagare att få mer personlig service 

eller direkt hjälp på biblioteket när de stöter på problem, kan man minska 

upplevelsen av att e-boksutlåning är krångligt och svårt.   

Vi har börjat litegrann med “boka en it-kunnig” eller “boka en bibliotekarie”. 
Det tar ju ganska lång tid. Särskilt om det är en som inte ens har laddat ner 
apparna...//... Man står ute och det är kö, då har vi tänkt att man kan boka en 
tid istället. Så sätter man sig här och går igenom det i lugn och ro. Vi har 
smygstartat det och kommer att publicera det till hösten på webben. Jag har 
haft en jättetrevlig dam som var så glad. Hon kom in med tulpaner sedan.  
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015)   

Att bibliotekspersonalen är kunnig om e-böcker och de tekniska aspekterna 

kring dem, är viktigt för att tjänsten ska nå ut till låntagarna på bästa sätt. En av 

informanterna berättade att biblioteket ska arbeta mer med utbildning för 

personalen om e-böcker, så att alla ska känna sig säkra på hur man lånar och 

laddar ner e-böcker, och kan lösa de tekniska problem som låntagarna kan stöta 

på. ”Ambitionen är att alla [i personalen; skrib.anm.] ska kunna hur man gör”.    

Det här är även en viktig del av e-boksarbetet ur ledningens perspektiv. 

Biblioteket kommer även att marknadsföra tjänsten med skyltning och 

bibliotekets ambition är att alltid erbjuda e-boken som ett alternativ, om den 

finns, när låntagare efterfrågar en bok som är utlånad.    

De intervjuade bibliotekarierna tog upp olika aspekter av e-boksområdet när de 

beskrev sina idéer om hur en ideal e-bokstjänst skulle fungera. En informant 

fokuserade på distributörens prismodell och utbud av e-böcker. Hon skulle 

vilja se en fast månadskostnad, och ett utbud som generellt håller högre 

kvalitet. Informanten menade att beståndet inte alltid är anpassat till 

bibliotekets användare, och att det vore bättre med ett urval som var gjort av 

bibliotekarier, för biblioteksanvändning. Hon påpekade att det är distributören 

och förlagen som sätter priserna, och att biblioteket saknar inflytande över både 

kostnad och bestånd i dagsläget. Även om det är möjligt för biblioteket att gå 

in och välja ut titlar till sin katalog ur distributörens e-boksutbud idag, är det 

inte möjligt att lägga ned den tid som behövs för att genomföra det. 

Informanten uttryckte senare i intervjun att hon är frustrerad över förlusten av 

kontroll som kommer med e-boksutlåningen.    

De två andra informanterna fokuserade på aspekter av e-boksutlåningen som 

ligger inom bibliotekets arbetsområde, snarare än på distributörens. De 

funderar kring möjligheterna att skylta med e-böcker på skärmar runtom i 

biblioteket, att kunna låna ut läsplattor till användare för att de ska kunna prova 

på det nya mediet, att utveckla de egna webbtjänsterna till att exempelvis 

generera rekommendationer till e-boksanvändare eller förbättra tjänsten för 

strömmande ljudböcker.    
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Ett hinder för hur bibliotek kan utveckla sina digitala e-bokstjänster handlar om 

integritetsskyddet. Som en informant påpekade: att utveckla personliga e-

bokstjänster som till exempel tar fram tips och rekommendationer baserat på 

vad användare tidigare har lånat och läst, betyder att biblioteket skulle behöva 

samla in data från sina användare. Enskildas låneuppgifter på bibliotek är 

sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap 2§ (SFS 

2009:400), vilket hindrar biblioteken från att använda personlig information 

hur som helst. Biblioteken som institution sätter i allmänhet också det 

personliga integritetsskyddet högt, vilket kan försvåra konkurrensen med 

tjänster från förlag eller bokhandlare som verkar i ett klimat där normen är att 

alla personliga aktiviteter som sker över nätet registreras. Men vi möts av 

tankar och idéer kring hur biblioteket skulle kunna utveckla och arbeta med en 

individualiserad e-tjänst:    

Ja, precis, beroende på vad du har läst och så... Vilka böcker du har avslutat 
och hur snabbt du har avslutat dem. Det skulle också kunna ge bibliotekarier 
möjlighet att tänja lite på folks gränser. Till exempel "jag läser inte 
ungdomsböcker" och "ja men läser du de här böckerna och du gillar spänning 
så..." Fast då blir det ju en matematisk algoritm som räknar ut, och inte en 
bibliotekarie... ...//… Dels är det ju det här med att vi inte lagrar information 
om folks lån. Och dels krävs det ju stora volymer, en sådan här 
rekommendationstjänst kanske inte går för ett mindre bibliotek så här. Men 
någon kommer nog utveckla det. Amazon använder ju det och Adlibris har ju 
lite det...   
(Enligt bibliotekarie vid personlig intervju, 2015.)   

Hur aktivt och engagerat bibliotekarier än förespråkar e-böcker, är det svårt att 

övertala låntagare att börja låna ett nytt medieformat. Informanterna upplever 

att biblioteksbesökare inte alltid är intresserade av att låna e-böcker när de 

föreslår det. ”Jag tror att många blir lite såhär: Nej, jag tänker inte läsa en e-

bok, böcker ska man hålla i handen. Det blir lite som att man väljer sida” 

(enligt bibliotekarie vid  personlig intervju, 2015).   

En informant sade att det är svårt att intressera bibliotekets "stammisar" för e-

böcker, det är ofta personer som vill komma in till biblioteket och inte är 

intresserade av att sitta hemifrån och ladda ned böcker. Intresset finns ibland 

hos yngre, och informanten berättade att det då ofta handlar om att ladda ned e-

böcker som ett alternativ när den tryckta boken inte finns att tillgå.    

Gemensamt för de flesta av bibliotekariernas idéer är viljan att göra det enklare 

för användare att låna, läsa och lyssna på e-böcker, och att lyfta upp och 

marknadsföra e-boksutlåningen. Gemensamt är även att det oftast är resursbrist 

som utgör det stora hindret. Alla informanter uttryckte intresse för att utveckla 

e-bokshanteringen, men sade samtidigt att det är svårt eller omöjligt att ha råd 

med en optimal e-bokstjänst. Resursfördelningen mellan det tryckta beståndet 

och e-bokshanteringen tas upp som en anledning, det är viktigt för biblioteket 

att bibehålla sitt tryckta bestånd och inte fördela om alla sina resurser till e-

böckerna.     
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5.4 Hemsidan ur ett användningsperspektiv   

Färg, form och första mötet   
Först några ord om färg och typsnitt och hur de kan påverka 

användarupplevelsen. I det första övergripande mötet med Biblioteken i 

Sollentunas hemsida möts man av ett ganska stort informativt innehåll, sidan 

har många färger och separata utbud. Sharp (2011, s.19) använder begreppet 

“learnability” som beskriver hur en sida med till exempel mycket information 

kan försvåra hur lätt det är att ta till sig och tyda innehållet.    

Sidan har en klar röd färg i bakgrundsplattan under loggan. Det är dock inte 

samma färg som Sollentuna kommun använder sig av. Fördelen med att 

använda samma färgschema som kommunen är igenkänningsfaktorn. Då det 

finns en stor kontrast mellan de olika färgscheman som används så förblir 

läsbarheten ändå hög (Redish, 2012).   

Sidan är inte responsiv, vilket betyder att det är svårare att läsa via andra 

enheter såsom mobiler, det här är viktigt utifrån ett användarperspektiv 

(Paterno, 2013). Att använda en responsiv webbdesign innebär att layouten 

ändras och anpassas till den skärm som används. Bild och text “följer med” och 

användaren behöver inte scrolla eller zooma in för att se hela sidan. För en ny 

generation där webbaktiviteten allt oftare utgår från mobilen kan det vara en 

broms om användaren upplever svårighet med att navigera på sidan med olika 

verktyg.    

I mitten av hemsidan finns en stor modul med klickbara bilder som bläddrar 

automatiskt från höger till vänster. Det skapar en känsla av rörelse. I en studie 

som Redish beskriver i boken Letting go of the words (2012) undersöktes hur 

användarens ögonrörelser rör sig över webbsidan när hen söker information. 

Det blev tydligt att sådant som att infoga en bild på en informationssida inte 

gjorde mycket i en söksituation efter fakta. Informantens ögonrörelser var först 

till webbsidans huvud med logga och tillhörande information för att sedan 

svepa till höger och tillbaka till mitten där hen sökte av informationslänkar. På 

Biblioteken i Sollentunas sida innehåller modulerna textinformation snarare än 

bilder, men det här kan vara en bra sak att ta med sig vid diskussioner kring 

uppdateringar av en e-tjänst för att skapa den bästa möjliga 

informationskanalen för användaren.    

På Biblioteken i Sollentunas hemsida kan det vid första anblick ta en stund 

innan man upptäcker de åtta mindre söklänkarna som ligger placerade strax 

under modulen med bibliotekets logga i toppen. Första klicket tar användaren 

direkt in till en tydlig sökruta där man själv kan söka efter sin e-bok. Det finns 

olika åsikter kring hur många klick som krävs för att nå fram till ett mål på 

webben. En teori är att undvika alltför många klick, eftersom man tappar sina 

användare ju fler klick de behöver ta sig igenom. Detta är en myt enligt Redish 

(2012) då hon hävdar att det inte handlar om antal klick utan om andra 

faktorer. Är sidan pedagogisk och har ett flyt framåt, där användaren inte 

behöver backa för att komma rätt, betyder antal klick inte så mycket.    
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Under sökrutan ges det möjlighet att klicka på en topplista där de 50 mest 

utlånade böckerna är rankade, för att sedan fortsätta med böcker indelade i 

genreindelning. Sidans upplägg ger användaren möjlighet att kunna söka både 

direkt i sökrutan eller att gå in under den genre som man är intresserad av. 

Sidan är enkel, pedagogisk och skapar en känsla av det som av Sharp (2011) 

benämns som “findability”, vilket innebär att det är enkelt att hitta det man 

söker.     

Vad det gäller användare som för första gången besöker e-tjänsten för att kunna 

låna e-böcker finns på sida två en spalt till höger där man som första alternativ, 

förutom inloggningsmöjligheten som visas i en klar blå färg, ser en tydlig 

klickbar länk som heter: E-böcker - så här gör du. Genom att vara tydlig och 

inte låta användaren fastna i otydliga formuleringar hjälps användaren framåt 

och till en positiv upplevelse av sidans tillgänglighet (Redish. 2012).  Allt som 

kan förenkla användningen av e-tjänsten kan på sikt innebära att man gynnar e-

boksläsandet genom att tillgängliggöra det för alla sina användare.   

Sollentunabiblioteket har även en modul på höger sida av sin e-bokstjänst där 

man får tips om fria e-böcker utanför biblioteket. Här möter användaren 

alternativ som Project Gutenberg, Projekt Runeberg, Feedbooks samt 

Manybooks, med en kortare beskrivning samt direktlänkar. Användaren får 

även tips om Google Books och Litteraturbanken. Det här är ett enkelt sätt att 

presentera användaren inför nya vägar till e-böcker och därmed skapa ett större 

intresse för användare som inte hittar det de söker i bibliotekets egen katalog.   

Att möta alla användargrupper    
Möjligheten att ändra språk finns inbyggt i sidan och på så sätt kan biblioteket 

möta användare med andra modersmål än svenska. Genom att klicka på en 

ikon uppe på höger sida kan användaren genom Google översätta texterna. 

Biblioteket skulle kunna arbeta mer med att göra sidan tillgänglig för personer 

med funktionsnedsättningar. Man skulle kunna jobba med små medel för att 

möta den här gruppen bättre. Ett förslag är att ge användaren möjlighet att 

ändra storleken på texten med ett enkelt klick. Många vet inte hur de ska göra 

för att förstora texten i sin webbläsare och även om de vet det, så kan det vara 

av vikt att ha en sådan tjänst direkt på hemsidan. Viktigt är då att all text på 

sidan går att anpassa, så att användare inte ska behöva kisa eller anstränga sig 

för att få tillgång till bibliotekets information, och även för att skapa en 

enkelhet och tydlighet (Redish, 2012, s.48). Det går även att anpassa hemsidan 

till färgblindhet, där det vanligaste problemet är svårigheter att skilja grönt från 

rött. En medvetenhet om färgskalor och placeringar av texter och titlar gör 

hemsidan bättre anpassad för alla användare (Redish, 2012, s.51-52).    

International Federation of Library Associations, IFLA, och American Library 

Association, ALA, har tagit fram ett antal riktlinjer för hur bibliotek ska 

säkerställa att deras tjänster når människor med funktionshinder (American 

Library Association, 2001). Där beskriver de hur alla bibliotekets användare 

ska ha tillgång till hela biblioteket, även den teknik som biblioteket erbjuder. 

De skriver på sin hemsida (21 maj 2015): “Well-planned technological 
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solutions and access points, based on the concepts of universal design, are 

essential for effective use of information and other library services by all 

people.” Det här styrker att det finns ett stort arbete som ligger framför 

folkbiblioteken i form av att anpassa den nya tekniken till alla sina 

användargrupper.    

5.5 Statistik över e-boksutlån   

Utlånen av e-böcker på Biblioteken i Sollentuna ökade kraftigt mellan 

november 2014 och mars 2015 (tabell 1). Det låga antalet utlån i november 

hänger antagligen ihop med att e-boksutlåningen då flyttades över från Elib:s 

webbsida till bibliotekets webbkatalog. Det ökade antalet utlån är troligtvis en 

effekt av att biblioteket tog bort pristaket på e-bokslånen. Från december 2014 

till mars 2015 ökade e-boksutlåningen med över 300 %, och kostnaden ökade i 

samma omfång (tabell 1).    

Tabell 1. Antal utlån och kostnad för utlån av e-böcker och e-ljudböcker från Elib på 
Biblioteken i Sollentuna under perioden november 2014 till och med mars 2015.  

 
  

 

Bland de 20 mest utlånade e-bokstitlarna utgör vuxen skönlitteratur 

och deckare tillsammans de genrer som utlånas mest (figur 2) på 

topp tjugo-listan. Men barnlitteraturen utgör en relativt stor andel av 

utlånen, över en tredjedel. Några titlar bland barnlitteraturen 

utlånades mellan 40 och 50 gånger i månaden, betydligt fler gånger 

än någon vuxentitel utlånades.   
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Figur 2. De tjugo mest utlånade e-böckerna och e-ljudböckerna från december 2014 till och 
med mars 2015 och på Biblioteken i Sollentuna, fördelat över litterär genre.    

De här siffrorna belyser enbart de titlar som har lånats ut ett stort antal gånger, 

medan majoriteten av e-bokslånen utgörs av titlar som endast lånas ut någon 

enstaka gång eller ett par gånger i månaden. Facklitteraturen utgör här en 

mycket liten del av de e-böcker som lånas ut mest. Förmodligen återfinns 

betydligt fler fackböcker bland de e-böcker som endast lånas ut enstaka gånger. 

På Sollentunas bibliotekshemsida finns en sammanställning med länkar till e-

böcker fördelade över ämnesord (Biblioteken i Sollentuna, 2015). Siffrorna är 

inte exakta och visar troligtvis inte e-böcker som inte har ämnesord, och i vissa 

fall kanske samma e-bok återkommer flera gånger om den har flera ämnesord. 

Men de pekar på att utbudet av skönlitteratur och facklitteratur inte skiljer sig 

åt särskilt mycket, det finns drygt 3300 e-böcker för vuxna med skönlitterära 

ämnesord och drygt 3600 e-böcker med facklitterära ämnesord. Lite färre e-

böcker för barn och unga finns tillgängliga, ca 1300 e-böcker innehåller 

ämnesord för barn och unga. Det visar att det fortfarande finns ett glapp mellan 

e-böcker för vuxna och e-böcker för barn, trots att vi kan se att det finns en stor 

efterfrågan på e-böcker för barn i statistiken (figur 2).    

 
Tabell 2. Antal utlån och total kostnad för e-böcker på Biblioteken i Sollentuna (mellan 

november 2014 till och med mars 2015) i prisintervallerna: 0-20 kronor, 20 kronor och 20-77 

kronor.   
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Eftersom vi inte har tillgång till information om utgivningsår i lånestatistiken 

får styckpriset tjäna som en indikator på e-bokens ålder: nyare titlar tenderar att 

ligga i det övre prisskiktet (över tjugo kronor i lånekostnad) medan äldre titlar 

oftast kostar under tjugo kronor att låna ut.   

Det vanligast förekommande priset per utlån av e-böcker på Biblioteken i 

Sollentuna är 20 kronor, men nästan 1 500 utlån, eller en fjärdedel av alla utlån 

utgjordes av böcker som kostade mer än så (tabell 2). Det här indikerar att 

andra bibliotek går miste om många potentiella e-bokslån genom att välja bort 

de e-böcker som kostar mer än 20 kronor. Det verkar även finnas ett intresse 

hos dem som läser e-böcker att låna sådant som kostar under 20 kronor (ofta 

äldre litteratur, nischade verk eller böcker från mindre förlag). En fjärdedel av 

alla utlån utgörs av sådant som kostar under 20 kronor per lån (tabell 2).   

 
Figur 3. Hur utlånen av e-böcker på Biblioteken i Sollentuna (mellan november 2014 till och 
med mars 2015) fördelar sig över prisintervallerna: 0-20 kr per utlån, 20 kr per utlån och 20-77 
kr per utlån.   

 
När vi undersökte hur utlånen fördelade sig över de tre prisintervallen månad 

för månad, var fördelningen relativt jämn (figur 3). På det här sättet försökte vi 

identifiera lånetrender över tid, för att ta reda på ifall det borttagna lånetaket 

och det nya avtalet hade någon påverkan på vilken typ av titlar som lånas ut. 

Eventuellt finns en marginell ökning (ungefär med tio procentenheter) av antal 

utlån av titlar i det lägsta prisintervallet, och en marginell minskning av antal 

utlån av titlar i det högsta prisintervallet (även där ungefär med tio 

procentenheter). Det pekar på att det borttagna lånetaket tenderar att öka 

utlåningen för alla e-böcker, och kanske inte bara de allra nyaste och dyraste 

titlarna, men det statistiska underlaget är för litet, och skillnaden är för 

marginell för att det går att dra några säkra slutsatser.    
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Sammanfattningsvis är det tydligt att både utlånen av e-böcker och bibliotekets 

kostnader för det har ökat betydligt sedan det nya avtalet med Elib började 

gälla, och den största kostnaden utgörs av böcker som kostar mer än 20 kronor 

per utlån för biblioteket (tabell 2).     

 

5.6 Resultat i korthet   

Vi har under arbetet med analysen fått fram ett resultat som vi har bearbetat 

och belyst med hjälp av vårt teoretiska ramverk. I varje del av vår analys har vi 

fört en diskussion med våra frågeställningar som bas för att på så sätt hållit fast 

vid våra avgränsningar. De olika analysdelarna har gemensamt belyst våra 

frågeställningar på olika sätt och vi kunde tidigt se hur de interagerade med 

varandra och hur komplex e-bokens position inom folkbiblioteken är. Analysen 

visar även på den dubbelsidighet de olika faktorerna bär med sig och att det 

finns ett samspel mellan dem.     

I våra intervjuer fann vi att det fanns en samstämmighet mellan ledning och 

bibliotekarier om vad som är viktigt att arbeta med framåt. Vi kunde även 

isolera ett flertal faktorer som upplevdes som gynnande för bibliotekariernas 

arbete med e-boken inom folkbiblioteken såväl som faktorer som upplevdes 

som hinder. Vi diskuterar dessa utifrån en större folkbibliotekskontext i avsnitt 

6. Diskussion.     

I den analys som vi genomförde av hemsidans e-tjänst gjorde vi vissa nedslag i 

de olika delarna för att se hur biblioteket arbetar med att möta användarna via 

den plattformen. Att arbeta med ett biblioteks hemsida för att föra ut e-boken 

och tillgängliggöra den till bibliotekets användare är inte alltid en helt enkel 

uppgift. Det är inte bara sådant som färg, form och till exempel typsnitt som 

avgör hur enkel eller svår en e-tjänst kan upplevas utan vi kunde även se att till 

exempel den pedagogiska problematiken med att skapa ett konto och få 

tillgång till e-bokstjänsten är något som påverkar.    

Det statistiska underlaget visar att det borttagna lånetaket har ökat utlåningen 

av e-böcker och att det i sin tur har inneburit kraftigt förhöjda kostnader för 

biblioteket. I statistiken framgår även att bland de mest utlånade e-böckerna är 

ca en tredjedel barn- och ungdomslitteratur, och närmare två tredjedelar utgörs 

av vuxen skönlitteratur.    
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6. Diskussion    

 
Winstons teori för spridning om innovationer utgör en förenklad modell av hur 

verkligheten ser ut. Att separera de båda begreppen"supervening social 

necessity" och “suppression of radical potential” har inte alltid varit möjligt. 

Det här beror på att e-boken i folkbiblioteken inte går att se på utifrån ett enda 

perspektiv. Det finns flera nivåer som man behöver ta hänsyn till vid 

diskussionen av vad som är gynnande och vad som är bromsande för 

spridningen av e-böcker.    

Vi kunde identifiera tre aktörer som interagerar, påverkar och är beroende av 

varandra. Dessa är folkbiblioteken, Elib samt användaren. En faktor som kan 

innebära en "supervening social necessity" för en aktör kan vara en 

“suppression of radical potential” för en annan. Som till exempel när 

biblioteket lyfter lånetaket: det är en kraftigt gynnande faktor för användarna 

av e-böcker samtidigt som det ökar bibliotekets kostnader så mycket att det 

riskerar att bli en broms för biblioteksverksamheten.     

6.1 Hinder för e-boken   

"The law of suppression of radical potential" utgörs av alla de faktorer som 

tillsammans arbetar för att förhindra spridningen av en innovation. E-boken 

utgör en av många olika digitala medier som har gjort ett intåg på marknaden 

de senaste tio-femton åren, som webbtidningar, bloggar och webbaserade 

musiktjänster, och de konkurrerar alla med de traditionella medierna på 

likartade sätt. En del mediekonsumenter är snabba med att ta till sig de nya 

digitala formaten, medan andra är långsammare. I fråga om valet mellan e-

böcker och tryckta böcker finns det en grupp av användare som hävdar att den 

tryckta boken är överlägsen enbart för att den är fysisk och inte digital. De 

intervjuade bibliotekarierna i vår studie säger att det finns låntagare som inte 

kan tänka sig att läsa e-böcker, de vill ha "en riktig bok" när de är på 

biblioteket. Det får stöd av resultatet av Bergström och Höglunds undersökning 

(2014) där en majoritet av respondenterna anser att en e-bok aldrig kan ersätta 

känslan av en tryckt bok.  Med utgångspunkt i Rogers teori om en innovations 

kompatibilitet kan man fråga sig om e-boken har en låg kompatibilitet med 

användares föreställning kring läsningen som en taktil, fysisk upplevelse. E-

böcker bryter traditionen av böcker som något fysiskt, som kan köpas,  

bläddras i, bli sliten och samlas i användarens bokhylla. De bryter traditionen 

av böcker som ett samlarföremål, med affektionsvärde. I e-bokens fall är det 

tydligt att det finns användargrupper som hävdar de traditionella, tryckta 

böckernas överlägsenhet.   
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Marknad, avtal och kostnader   
För att lägga grund till diskussionen kan det vara intressant att mycket 

kortfattat ge ett kulturpolitisk och bibliotekshistoriskt perspektiv för att på så 

sätt lyfta in e-boken i en marknadskontext och den komplexa relation som finns 

mellan förlag och folkbibliotek. Det tidiga svenska folkhemmets ideologiska 

perspektiv på kultur och bibliotekets roll i samhället har genomgått en 

väsentlig förändring sedan bibliotek och förlag för första gången skulle sluta 

avtal mellan varandra.    

En stor förändring som påverkat hur samspelet mellan folkbiblioteken och 

marknaden har formats idag var när 1980-talets mer marknadsvänliga och 

liberala tankar genomsyrade och förändrade kulturpolitiken i den kommunala 

verksamheten fundamentalt (Frenander, 2012, s.7). Här blev New Public 

Management (NPM) en allt viktigare del i hur bibliotek som en offentlig 

institution skulle styras. Tankar om att det inte ska finnas en statlig styrning 

samt att det även inom den offentliga verksamheten ska finnas konkurrens och 

att marknadsekonomiska drivkrafter ska vara gällande.     

Under 1980-talet ströks dessutom uppdraget medieförmedling från 

folkbibliotekens huvudsakliga uppgifter. Kvar fanns då enbart det kulturella 

uppdraget samt informationsuppdraget. Den tryckta boken fick en särställning 

och de övriga medierna var underordnade då den tryckta bokens position var 

hotad (Frenander, 2012 s.53). Men trots att NPM blev en allt vanligare 

styrprocess så fanns fortfarande en stark ideologisk tankegång där den ”fria 

boken” var en förutsättning för ett samhälles demokratiska grund. Ingen 

medborgare skulle begränsas i sitt läsande på grund av ekonomiska 

förutsättningar. Han beskriver hur den kulturpolitiska utredningen som kom 

1984 hade ett tydligt mål för folkbiblioteken: att motverka den kommersiella 

marknaden och på så sätt utgöra ett alternativ där de skulle ”motverka 

kommersialismens negativa verkningar” (Ibid., s.9). Idag verkar det som att 

marknaden och förlagen styr bibliotekens verksamhet mer än tidigare, kanske 

som en direkt följd av New Public Management styrning och tankar om att den 

privatiserade konkurrensmarknaden ska styra den kommunala verksamheten. 

Kanske fick e-boken därför en dålig start då varken bibliotek eller förlag såg 

den potential som e-boken har eller förstod vidden av det nya medieformatet 

och den komplexitet som den skulle bära med sig i form av rättigheter, nya 

avtal och helt nya juridiska förhållanden att ta ställning till.   

Det är intressant att undersöka e-bokens roll som ett eget medieformat i den här 

kontexten och biblioteksutvecklingen under de senaste 30 åren. Medvetna om 

att det är ett ämne för sig vill vi ändå kort reflektera över folkbibliotekens 

uppgift att tillhandahålla e-boken som ett separat medieformat till sina 

användare. Avtalen som idag sluts mellan Elib och folkbiblioteken innebär 

stora kostnader för de enskilda kommunerna, och de kan ifrågasättas samtidigt 

som man diskuterar folkbibliotekens demokratiska uppdrag utifrån ett större 

perspektiv. Inte bara begränsar kostnaderna folkbibliotekens uppdrag att kunna 

tillhandahålla litteratur och medier i olika format som kan få medborgarna att 

växa och utvecklas, det går även stick i stäv med de ideologiska tankegångar 

som låg till grund 1982 om att ingen medborgare ska begränsas på grund av 
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ekonomiska faktorer. Här är det inte den enskildes ekonomiska förutsättningar 

som styr urval och tillgång utan den kommunala ekonomin. Ur ett större och 

mer övergripande perspektiv är det här en balansgång med folkbibliotekens 

uppdrag, där vi i ett framtidsperspektiv behöver se över på vilket sätt 

marknadsekonomiska krafter ska tillåtas styra över högre ideologiska och 

demokratiska medborgerliga rättigheter.   

Att det historiskt sett har funnits slitningar mellan bokförlagen, som en 

representant för den marknadsekonomiska sidan, och folkbibliotekens strävan 

efter att kunna uppfylla sitt uppdrag med fri litteratur är inget nytt. Men varje 

tid har sina egna förutsättningar och den politiska kontext som vi idag befinner 

oss i ser helt annorlunda ut mot när folkbiblioteken startade den fria utlåningen 

av böcker. Den historiska samtidskontext som präglat diskursen mellan förlag/ 

marknad och folkbibliotek är under ständig förändring. De ideologiska och 

visionära mål om inkluderande som varit det svenska folkhemmets tankegods 

formade andra förutsättningar. Vår uppfattning är därför att den situation vi har 

idag rörande e-boken och diskursen mellan förlag, avtal och folkbibliotek, 

rörande e-boken, är en ny situation där det behövs nya verktyg och nya 

perspektiv, inte minst med tanke på att e-bokens existens befinner sig på en så 

global plattform som webben.    

Winston tar i sin modell upp hur etablerade institutioner kan utgöra en 

motverkande kraft på nya idéer, och vara en viktig del i de faktorer som utgör 

“suppression of radical potential”, något som även återkommer i vår 

undersökning. Vi kan se att bokförlagens utformning av e-boksavtal från 

bibliotekens håll ses som en begränsande faktor för utlåningen av e-böcker. 

Med medel som karenstider och höjda priser på nya böcker eller licensmodeller 

istället för obegränsade lån försöker förlagen förhindra en alltför omfattande e-

boksutlåning. Från bibliotekens håll uppfattas det som att förlagen motverkar 

spridningen av e-böcker, medan förlagen motiverar det med ekonomiska 

resonemang: om alla lånar e-böcker istället för att köpa kan inte e-

boksmarknaden utvecklas. Bibliotekarier hävdar å andra sidan att biblioteken 

spelar en viktig roll för att förmedla litteratur mellan läsare och förlag (Moyer 

& Thiele 2012, McCallum 2013, Petrén 2014b).     

De begränsningar på e-boksutlåningen som förlagen inför kan innebära att 

låneprocessen uppfattas som onödigt krånglig och svår av låntagarna, vilket 

reflekteras tillbaka på biblioteket. Att erbjuda ett brett utbud av e-böcker till 

sina låntagare kan bli kostsamt för ett enskilt bibliotek. Bibliotek som inte har 

dessa resurser att lägga har svårt att erbjuda ett fullgott e-boksutbud till sina 

låntagare. Att som användare försöka låna e-böcker på biblioteket, och då 

mötas av hinder som ett begränsat antal lån, ett förlegat e-boksutbud eller att 

kanske till och med att behöva köa för att få låna den e-bok man vill ha, kan 

skapa ett motstånd mot e-boken som ett medieformat och urholka förtroendet 

för biblioteket som en kanal för att få tillgång till det nya mediet.    

I Macevičiūtė och Wilsons undersökning från 2012 framgick att en stor del av 

biblioteken var missnöjda med Elib:s avtal, mycket beroende på att 

kostnaderna för biblioteken var alltför höga. Samtidigt är Elib:s modell relativt 
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fördelaktig för biblioteken, vid en jämförelse med de amerikanska förhållanden 

som Woodward (2013) tar upp. I ett internationellt perspektiv kanske de 

svenska förhållanden är relativt gynnsamma för biblioteken.    

Teknik   
Enligt Rogers teori utgör komplexiteten, och ofta då hur svår en ny idé eller ny 

teknik är att lära sig, en aspekt av en innovation som kan förhindra eller gynna 

dess spridning. För att låna och läsa en e-bok behöver användaren vara i 

besittning av både ett tekniskt verktyg och antingen en viss datakunnighet, eller 

någonstans att vända sig för att få teknisk hjälp. Både den svenska 

undersökningen av Bergström och Höglund (2014) och den brittiska 

undersökningen av Martindale, Willett och Jones (2014) identifierar en grupp 

av användare som tycker att e-böcker är för krångligt att ladda ned och läsa, 

något som bibliotekarierna i våra intervjuer ger stöd för. De påpekar bland 

annat att Adobe ID, systemet för rättighetsskydd som Elib använder, utgör ett 

hinder för låntagarna. De som kommer till biblioteket för att få hjälp med e-

bokslånen har ofta fastnat i steget där användaren ska skaffa ett Adobe ID, och 

det finns förmodligen ett mörkertal av användare som aldrig tar sig förbi det 

steget i låneprocessen. I tidigare undersökningar har det framkommit att det är 

de låntagare som aldrig läser e-böcker som tycker att det är för komplicerat 

(Bergström & Höglund, 2014 och Martindale, Willett & Jones, 2014), vilket 

pekar på att det finns en viss "tekniktröskel" att ta sig över för att börja med e-

boksläsningen. Det räcker kanske inte bara med att bistå de låntagare som 

själva kommer in till biblioteket med e-boksfrågor, utan bibliotek (och 

distributörer) skulle även behöva arbeta med att "sänka tröskeln" genom att 

förenkla låneprocessen och ge mer hjälp till låntagare online.    

Även bibliotekariernas arbete med e-böcker försvåras av de många olika 

tekniska system och aktörer som är inblandade i e-boksutlåningen. När e-

boksutlånen behöver justeras tar det tid att rätta till eftersom både biblioteket, 

Axiell och Elib är inblandade, och det kan säkert skapa en viss frustration hos 

e-bokslåntagaren och en känsla av att "e-böcker är krångligt".   

Något som både de intervjuade bibliotekarierna påpekar i flera olika 

sammanhang, och som flera tidigare studier har visat (Bergström & Höglund, 

2014 och Rabina & Peet, 2014) är att läsverktyget är av stor vikt för huruvida 

man väljer att läsa e-böcker eller inte. Wilson (2014) identifierade just 

tillgången på läsverktyg som en av de viktigaste faktorerna som kan avgöra e-

bokens framtid. Avsaknad av ett verktyg som är utformat speciellt för att 

förbättra e-boksläsning kan utgöra ett hinder för att biblioteksanvändare ska 

låna och läsa e-böcker, och det påverkar hela förhållningssättet till e-böcker. 

Här kan man dra paralleller till den tidigare diskussionen om medborgares 

demokratiska rättigheter och de ekonomiska förutsättningarna i en kommun. 

Ska ett bibliotek lägga stora resurser på att tillgängligöra ett medieformat som 

bara de kommuninvånare kan använda som äger de rätta tekniska verktygen? 

En läsplatta eller surfplatta är kostsam att införskaffa. Genom att förlägga en 

stor del av bibliotekets resurser till e-boksinköp istället för inköp av tryckta 
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böcker utestänger bibliotek de kommuninvånare som inte har råd att köpa en 

dyr läsplatta eller surfplatta för e-boksläsning.    

Förlust av kontroll   
Att bibliotekarier upplever en förlust av kontroll i och med e-boksbeståndet 

framkommer i vår undersökning liksom i andras (Jenkins 2014, Macevičiūtė & 

Wilson 2012, McCallum 2013, Woodward 2013). Bibliotekarierna har svårt att 

behålla kontrollen både över kostnaderna och över beståndet av e-böcker. De 

tvingas köpa in det förlagen erbjuder, utan att ha möjlighet eller råd att gå in 

och göra ett aktivt urval. Det kan leda till att e-boken som ett medieformat 

bland de andra biblioteksmedierna behandlas lite styvmoderligt, att e-böckerna 

inte riktigt är inkorporerade i samlingen på samma sätt som de övriga eftersom 

det inte är ett bestånd som biblioteket aktivt har valt ut. Det kan reflekteras i 

bibliotekens arbete med e-böcker: de kanske undviker att skylta med e-böcker 

på hemsidan eftersom det är osäkert vilka som kommer att finnas kvar i 

utbudet, eller undviker att använda e-böcker till bokcirklar eftersom det inte 

finns någon garanti för att de finns kvar i beståndet under bokcirkelperioden.     

Förlusten av kontroll över sitt bestånd kan även innebära att ett folkbibliotek 

kan ha svårt att genomföra sitt uppdrag som förmedlare av medier till sina 

användare. Som tidigare nämnts ska folkbiblioteken enligt bibliotekslagen vara  

“anpassade till användarnas behov” samt “folkbibliotekens utbud av medier 

och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet” (SFS 2013:801). När 

bibliotekarierna förlorar möjligheten att göra ett aktivt beståndsurval går de 

miste om möjligheten att anpassa bibliotekets samling till användarnas behov, 

och samtidigt kan det vara svårt att garantera samlingens allsidighet och 

kvalitet.    

En problematik kring e-böcker är just att de inte behandlas som varor utan 

snarare som tjänster, de säljs och köps i form av licenser som ger konsumenter 

(individer eller bibliotek) tillstånd att använda dem. Det ger en otrygghet för 

biblioteken som inte finns vid inköp av tryckta böcker, eftersom förlagen kan 

bestämma sig för att dra in e-bokslicenserna. Här uppstår ett problem med 

kompatibilitet: e-böckerna följer inte det konsumtionsmönster för traditionella 

böcker som användare, bibliotek och förlag är vana vid, och det är en egenskap 

hos e-boken som kan försvåra dess spridning.    
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6.2 Gynnande faktorer för e-boken   

De faktorer som Wilson (2014) föreslår som avgörande för e-bokens spridning 

kan vi till stor del återfinna som viktiga faktorer i vår undersökning: tillgången 

på läsverktyg, tillgången på e-böcker, och ett aktivt förlagsarbete med e-

böcker, även om de slutsatser vi kan dra av vår undersökning är begränsade till 

bibliotekskontexten. Här är det just bibliotekets tillgång på e-böcker som blir 

avgörande, samt biblioteksanvändarnas tillgång på läsverktyg. Att förlagen 

aktivt arbetar med att göra e-böcker tillgängliga för utlån och en fortsatt dialog 

mellan bibliotek och förlag för att förbättra e-boksavtalen ser vi också som 

viktiga faktorer för att e-boksutlåningen ska öka.    

Biblioteken kan arbeta aktivt med att erbjuda användarna e-bokshjälp på olika 

sätt. Att lyfta lånetaket kan vara en annan gynnande faktor som innebär en stor 

ökning av e-boksutlåningen då det ger ett större utbud av böcker där även nya 

titlar ingår. Men bibliotek kan även arbeta med ett antal andra områden som 

har potential för att lyfta e-boken och öka dess spridning bland användare. Det 

handlar bland annat om hemsidan. Här kan man utveckla strategier för att nå 

fler användare, till exempel tillgänglighetsanpassa sidan och använda sig av 

videoguider för att underlätta e-låneprocessen. Det skulle även ligga i linje med 

de visioner som till exempel Biblioteken i Sollentuna vill arbeta mot i den 

kommande biblioteksplanen.     

Vår studie visade att det finns blandade känslor inför e-boken, men att både 

bibliotekarierna och deras upplevelser av möten med användare präglas av en 

positiv grundinställning till e-boken som ett nytt medieformat. Det blev även 

tydligt i vår undersökning att användarnas intresse ökar, de vill veta mer och 

det finns en önskan om att få tillgång till e-böcker. Här syns dock en tydlig 

skillnad mellan generationerna, både ifråga om användande som vad det gäller 

viljan att ta till sig det nya mediet. De äldre som har tagit till sig e-boken ser 

fördelarna med att kunna ändra textstorlek och kontrasten på skärmen vid 

läsning medan den yngre generationen många gånger har en mer avslappnad 

relation till e-boken. Inte minst genom att de är på nätet i större utsträckning än 

de äldre. Överlag kan vi konstatera att det idag finns en vana vid att använda 

datorer, mobiler och surfplattor till alla möjliga sysslor, med resultatet att även 

e-boksläsning faller sig mer naturligt.     

Möten med användarna   
Genom att arbeta aktivt med att ge personalen kunskap om hur e-

boksutlåningen fungerar och hur bibliotekarier kan hjälpa de besökare som 

kommer in på biblioteket och ber om hjälp kan biblioteket påverka e-

boksläsandet i en positiv riktning för användarna. Det här är ett aktivt och 

ständigt pågående och föränderligt arbete för att öka teknikkunskaperna hos 

medborgarna och visa möjligheterna med de digitala medierna. Det knyter 

även an till målsättningen i Unescos folkbiblioteksmanifest (2006) att alla 
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biblioteksanvändare ska hitta lämpliga medier, och att de ska inkludera 

traditionella såväl som digitala.    

Rogers (2003) talar om en innovations komplexitet och hur en ny innovation 

uppfattas av användarna i fråga om hur enkel den är att ta till sig. Vissa 

innovationer har ett redan tydligt syfte och användningsområde, och är enkla 

att ta till sig. När det kommer till e-boken så har vi diskuterat problematiken 

kring att starta låneprocessen. När användaren väl har tagit sig igenom 

processen med att ladda ner applikationer och program för läsning och sin 

första bok så är det sällan som problem uppstår. Det är alltså i inledningsskedet 

som det kan vara problematiskt. Det är därför viktigt att biblioteken har 

strategier för att guida användarna till e-boksläsning.   

Ett annat område är att biblioteken genom att lyfta e-bokens relativa fördelar 

skulle kunna nå ut till fler användare. Ett sätt att arbeta med det här är genom 

att öka e-bokens testbarhet, till exempel utlån av läsplattor. Det finns 

amerikanska exempel på hur utlåningen av läsplattor har fungerat vid 

folkbibliotek (Moyer & Thieles, 2012). Deras undersökning visade att det var 

ett mycket populärt och omtyckt system. Även i Martindale, Willett och Jones 

(2014) undersökning slogs det fast att betydelsen av att ha tillgång till en 

läsplatta påverkar hur villig användaren är av att läsa e-böcker. Det här är ett 

spännande område där en liknande användarundersökning där bibliotek lånar ut 

läsplattor och följer upp e-boksläsningen vore av värde att genomföra i 

Sverige. Rogers (2003) menar att testbarhet är ett effektivt sätt att sprida en 

innovation och kan påverka hur snabbt ett samhälle adopterar den.   

Arbetet med e-boksbestånd   
Hur ett bibliotek väljer att arbeta med sitt e-boksbestånd påverkar även det 

utlåningen av e-böcker. I Stockholms stadsbiblioteks undersökning (Digitala 

biblioteket, 2014) framgår att det finns en tydlig önskan från många e-

bokslåntagare att förbättra utbudet av nyare titlar, speciellt romaner och 

deckare. På Biblioteken i Sollentuna har det borttagna lånetaket inneburit en 

signifikant ökning av e-boksutlåningen, just för att biblioteket på så sätt har 

tillgängliggjort fler och nyare titlar.    

Mellan december 2014 till mars 2015 ökade utlånen med 300% på Sollentunas 

bibliotek. Det var inte bara de nyaste och allra dyraste titlarna som ökade, utan 

det finns även en tendens till en ökad utlåning av billigare, äldre titlar. Det 

visar att det finns en potential för att marknadsföra hela e-boksutbudet, även 

äldre och mer smalare litteratur, genom att låta nyare titlar synas i e-

boksutbudet.   

E-bokens format och tillgänglighet skapar andra förutsättningar än den tryckta 

boken och de lämpar sig därför för lite olika läsning. Vi kan identifiera det som 

ett tydligt exempel på vad som i Rogers modell (2013) beskrivs som en 

innovations relativa fördelar. Det ligger även i linje med Bergström och 

Höglunds (2014) analys där det slås fast att det är den skönlitterära genren som 

framförallt lånas som e-bok. Vår statistik visade att det är deckare som står för 
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den högsta utlåningen av de tjugo böckerna i toppskiktet, även om det är 

ganska jämt mellan deckaren och andra typer av vuxenromaner.    

I och med förflyttningen av e-boksutlåningen från Elib:s katalog till 

bibliotekens egna webbsidor blir det nu enklare för biblioteken att lyfta fram 

vissa titlar. Biblioteken får en större möjlighet att styra hur e-boksbeståndet ska 

presenteras för sina användare. Det går även att göra ett aktivt urval i beståndet 

vad det gäller vissa förlag. Hur det enskilda biblioteket väljer att arbeta med 

beståndet kan komma att bli en faktor som påverkar e-boksutlåningen.   

 

Arbetet med prioriterade målgrupper   
Bibliotekslagen fastställer tre grupper av användare som prioriterade 

målgrupper: personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna 

och personer som har annat modersmål än svenska, samt barn och ungdomar 

(SFS 2013:801).     

En förutsättning för att kunna arbeta mot barn och unga med bibliotekets 

digitala tjänster, är att kunna erbjuda ett utbud som är speciellt avsett för den 

målgruppen. Här behöver bibliotek och Elib skapa samtal för att identifiera vad 

användarna önskar och vill låna både nu och i ett framtidsperspektiv. Att den 

yngre generationen får vanan att använda sig av bibliotekets resurser på det här 

sättet går inte att poängtera nog. När de växer upp och har en vana av att låna 

både skönlitteratur och fackböcker som e-böcker kommer kostnaderna att se 

annorlunda ut. Kanhända kommer detta i sin tur att ställa helt nya krav på de 

avtal som idag ingås, både vad det gäller kostnader samt rättigheter. I 

diskussionen kring barn och ungas val speglas Rogers (2013) begrepp om 

kompatibilitet. Där framgår det hur en grupps vanor, värderingar och attityder 

påverkar en innovations spridning. I och med att den här målgruppen bär med 

sig andra vanor av att röra sig på webben och i de digitala biblioteken kommer 

e-boken som innovation att stärkas och bli en allt mer naturlig del av 

användarnas vardag. När e-boken och den tryckta boken inte längre står i 

motsats till varandra har kanske också spridningen av e-boken som en 

innovation planat ut.   

E-böcker på andra språk än svenska eller engelska är sällsynta på 

folkbiblioteken. I Sollentunas katalog finns 790 e-böcker på engelska, men e-

böckerna på finska (ett av Sveriges minoritetsspråk) är bara 70 stycken. Genom 

att lyfta upp det som finns i beståndet  och även guida användare till andra 

källor för e-böcker kan biblioteket arbeta närmare sin målsättning att erbjuda 

digitala tjänster som motsvarar de prioriterade målgruppernas behov.   

För användare med funktionshinder i form av synnedsättning har e-böcker en 

viktig relativ fördel gentemot tryckta böcker: det är möjligt att ändra hur texten 

ska visas i form av typsnitt, storlek och kontrast, för att förenkla läsningen. Här 

finns det stor potential för biblioteket att marknadsföra e-boken mot en grupp 

som skulle kunna ha särskild nytta av den. För användare med 

hörselnedsättning kan biblioteket lyfta möjligheten att låna strömmande e-

ljudböcker.    
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Arbetet med bibliotekets hemsida   
Med folkbibliotekens e-bokstjänst finns det stora möjligheter att möta 

användarna digitalt, och skapa förutsättningar för att höja intresset för e-

böcker. Ett sådant är individualiserade användarsidor. Ett annat sätt är att 

arbeta med mer marknadsmässiga och kommersiella webbshopsalternativ. När 

man arbetar med sådana lösningar finns som regel möjligheter att lägga till fler 

tjänster såsom Andra har lånat det här, Vad har andra tittat på, Senast lånat, 

Andra som lånat denna har även lånat den här boken samt att kunna visa en 

vara (boken) från flera perspektiv. I det här fallet skulle bibliotek kunna arbeta 

med ett utdrag ur boken, genom ett kort textavsnitt, eller illustrationer om det 

gäller barnböcker, för att användaren tidigt ska kunna läsa och se om hen är 

intresserad av att låna boken. En sådan lösning skulle på sikt kunna vara 

lönsam för biblioteken eftersom de på det sättet skulle slippa lån där låntagare 

upptäcker först efter lånet att hen inte vill läsa boken. Det här är även något 

som tidigare användarundersökningar stödjer, 81 % av respondenterna i 

Stockholms stadsbiblioteks enkätundersökning skulle gärna ha en liknande 

tjänst (Digitala biblioteket, 2014).   

En annan möjlighet för en utvecklad bibliotekswebb för e-böcker är att ha 

tydligare skyltfönster på webben där bibliotekarierna kan ge tips, råd och 

rekommendationer till användarna. En mer kommersiell marknadslösning av 

webbsidan skulle även kunna skapa möjligheter för biblioteket att bättre kunna 

kartlägga sina användare och de lån som görs för att på så sätt ha en bättre 

överblick av beståndsplanering (Cottrell & Bell, 2014) genom att se skillnader i 

hur och när de olika medierna används. Framförallt då arbetet med e-boken 

ständigt är under utveckling och pågående förändring och på sitt sätt påverkar 

även det tryckta bokbeståndet. För att arbeta på ett sådant sätt krävs det dock 

att bibliotek hittar lösningar för att bibehålla låntagarnas integritet och för att 

kunna spara information utan att registrera enskilda användares identitet.     

Biblioteket kan även skapa andra förutsättningar för vidare läsning, förutom det 

som de själva kan erbjuda användarna, genom att tipsa och länka till de fria e-

bokstjänster som finns. Det här ger den som söker efter klassiker eller annan 

smalare litteratur möjlighet att fortsätta söka efter det som biblioteket inte har 

möjlighet att erbjuda idag. Genom att visa användarna de olika alternativ som 

finns, även om biblioteket själva inte kan erbjuda dem, skapar man ett intresse 

för litteratur och det är något som även kan gynna både bibliotek och förlagens 

verksamhet i slutändan (McCallum, 2013).    

Biblioteken kan inte ensamt forma den perfekta e-tjänsten utan det krävs en 

interaktion mellan användare, teknik och bibliotek för att skapa en så bra 

etjänst som möjligt. På så sätt skapas ett digitalt bibliotek som är öppet för alla 

användargrupper i samhället och vara inkluderande även för de som alltför lätt 

hamnar utanför. Den komplexitet som många användare idag upplever i sitt 

möte med e-bokstjänsten i inledningsskedet kommer om tio år troligtvis inte 

upplevas lika problematisk, användarna kommer att ha en annan vana av att 

vara på nätet och nya tekniska lösningar kommer att förenkla interaktionen.     
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7. Slutsatser 

   
I arbetet med vår studie har vi kunnat identifiera ett antal huvudsakliga faktorer 

som gynnar och motverkar e-boksarbetet på ett svenskt folkbibliotek.    

Gynnande faktorer:   

• Att aktivt arbeta med att möta och hjälpa användaren i låneprocessen, 

både i det personliga mötet och via e-bokstjänsten.   

• Att arbeta med att göra e-boken tillgänglig för alla olika målgrupper, 

till exempel barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.    

• Att arbeta med att förbättra e-boksutbudet, till exempel genom att lyfta 

lånetaket.    

• Att lyfta e-bokens fördelar, till exempel dess portabilitet och läsbarhet.   

 

Bromsande faktorer:   

• Begränsande och dyra avtal med förlagen.   

• Tekniska svårigheter för användare och bibliotek, till exempel 

svårigheter med att skapa och hantera bibliotekskonton för e-boksutlån.   

• Förlust av kontroll över e-boksbeståndet, till exempel att 

bibliotekarierna inte kan göra ett aktivt urval.    

 

Vår studie visar dock på den komplexitet som omgärdar e-boken som en 

teknisk innovation som håller på att bli en integrerad del av folkbibliotekens 

uppdrag. Det krävs att biblioteken utvecklar metoder och arbetar med de 

gynnande faktorerna för att kunna lyfta e-boken till användarna och för att bli 

ett medieformat bland andra i folkbibliotekens utbud. Den diskurs som idag 

präglar relationen mellan kommersiella marknadsintressen och folkbibliotekens 

uppdrag komplicerar dessutom situationen ytterligare.   
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8. Utvärdering av teori och metod samt 

förslag på framtida forskning   
 

Valet att arbeta med en fallstudie var passande för de frågeställningar som vi 

har undersökt. Genom att fallstudien gav oss möjlighet att se på ett fenomen 

utifrån flera perspektiv kunde vi skapa oss en bild av e-boken i en 

folkbibliotekskontext för att på så sätt kunna belysa och besvara våra 

frågeställningar. Genom att applicera Winstons teori på vårt arbete och låta 

våra frågeställningar ligga kant i kant med det teoretiska ramverk som vi valt 

fick vi verktyg att analysera och diskutera dessa med på ett konkret sätt. Rogers 

attributsbegrepp som vi använt oss av har varit ytterligare en hjälp att lyfta och 

tydliggöra de faktorer som vi isolerat. Vi anser att de val av teori och 

arbetsmetod vi har gjort i det här uppsatsarbetet har varit bra för att skapa en 

bild av e-boken i sitt samspel med folkbiblioteken.    

Att tydligt identifiera en ensam faktor som den viktigaste komponenten i 

"supervening social necessity" eller “suppression of radical potential” är dock 

inte helt möjligt i en studie av den här begränsade storleken, och det är möjligt 

att spridningen av e-böcker i Sverige fortfarande är i ett så tidigt skede att det 

är svårt att peka ut någon enskild ansvarig faktor. Därför föreslår vi fortsatta 

studier inom området.   

Forskningen kring e-böcker hittills har, i den mån den berört 

bibliotekskontexter, nästan uteslutande fokuserat på akademiska bibliotek. Det 

finns en vetenskaplig lucka vad gäller e-böcker på folkbibliotek. Vi har inte 

hittat någon liknande undersökning som ger en översikt av ett enskilt 

folkbiblioteks hela e-boksarbete. De undersökningar som vi har studerat har 

som regel varit fokuserade på att undersöka sina frågeställningar utifrån en 

enskild arbetsmetod, som enkät eller intervjuer. Vi ville därför föra in flera 

perspektiv och flera olika metoder för datainsamling för att ge en översiktsbild. 

Vi kan här se spännande möjligheter till framtida studier av e-boksarbete på 

folkbibliotek. Som exempel vore det intressant att genomföra en 

användarundersökning av korrelationen mellan utlåning av läsplattor och 

läsning på ett svenskt folkbibliotek.    

Överlag behövs det fler studier som utgår från användarna för att få deras 

perspektiv på läsning och lån av e-böcker.  Eftersom det har framkommit i 

många undersökningar att e-boksutbudet på bibliotek ofta upplevs som 

bristfälligt av användarna (bland annat Martindale, Willett & Jones, 2014 och 

Digitala biblioteket, 2014) är det av intresse att som i vår studie undersöka 

effekten av att erbjuda ett  bredare utbud. Något som vi gärna skulle se är en 

komparativ undersökning av e-bokslånen på två folkbibliotek som arbetar på 

olika sätt med beståndet: där det ena erbjuder hela utbudet från leverantören 

och det andra har en begränsning i utbudet (till exempel genom ett lånetak).    
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Vi vill avsluta med att föra fram ett förslag om en framtida uppföljning av  

Biblioteken i Sollentunas e-boksarbete för att se konsekvenserna av att lyfta 

lånetaket. Här skulle det vara intressant att även föra in användarnas 

perspektiv.     

E-boken är ett medieformat som här för att stanna, och ur demokratiskt 

synpunkt är folkbibliotekens arbete med att skapa möjligheter för e-

boksläsning av största vikt. Frågan om hur det kan göras på bästa sätt, med de 

medel som finns, kvarstår att besvara. Vi tror att framtiden för e-

bokshanteringen på folkbibliotek kommer att fortsätta vara en svår balansgång 

mellan kommersiella aktörer och medborgarnas intressen.      
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Tema 1 Det praktiska arbetet och eventuella problem 

“Vad har du för tjänst här på biblioteket?” 

“Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter under en vanlig arbetsdag” 

“I vilka situationer möter du e-böcker i ditt arbete?” 

“Led oss genom två sådana situationer från början till slut.” 

“Skulle du kunna beskriva ett problem som kan uppstå i de här 

situationerna” 

 

Tema 2 Vad är en e-bok? 

“Hur skulle du definiera en e-bok?” 

“Tycker du att det är någon skillnad på att läsa en e-bok och att läsa en tryckt bok?” 

    “På vilket sätt?” 

 

Tema 3 Visioner och hinder 

“Har låntagarnas intresse för e-böcker förändrats sedan ni började låna ut dom?”  

“Varför tror du att efterfrågan på e-böcker i Sverige är så pass mycket mindre än i 

andra länder, till exempel USA (2 % av bokförsäljning mot 23 % av 

bokförsäljning)?” 

“Hur skulle den perfekta e-bokstjänsten på ert bibliotek se ut?” 

“Vad hindrar er från att genomföra den tjänsten?” 

 


