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He walked to the console, and the screen became alive as his fingers 
brushed on the pad. Now it was a miracle beyond the dreams of any 
poet, a charmed magic casement opening on all seas, all lands. 
Through this window could flow everything that man had ever 
learned about his universe, and every work of art he had ever saved 
from the dominion of time. All the libraries and museums that had 
ever existed could be funnelled through this screen, and the millions 
like it scattered over the face of the earth. 
 
Arthur C. Clarke 
Imperial Earth 
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Inledning 

 

Det är redan mer än 20 år sedan man började tala om det papperslösa samhället. 

Datorer och bildskärmar förväntades ersätta böcker och tidningar, och ersätta det 

pappersmateriel som står och tar upp hyllmeter efter hyllmeter på våra bibliotek. Det 

vi vid det här laget märkt är att vi är långt ifrån denna vision. Datorerna har snarare 

ökat pappersproduktionen. 

Boken och biblioteket har ofta en mycket symbolisk roll i skönlitteratur som på 

mer eller mindre fantasifyllda sätt försöker skildra vår framtid. I olika 

framtidsskildringar får vi beskrivet för oss mer eller mindre mörka visioner av bokbål, 

förbjudna böcker och papperslösa samhällen. Nu när den elektroniska boken börjar 

vinna mark är det naturligtvis inte långsökt att komma att tänka på dessa visioner. 

Kommer den traditionella pappersboken att behålla sin plats som bärare av vårt 

kulturella arv, eller kommer allt vi behöver veta snart att finnas i databaser tillgängliga 

för alla som har en uppkoppling? Kommer biblioteket och bibliotekarien kanske till 

och med att bli överflödiga i det nya informationssamhället, där allt kommer att finnas 

tillgängligt för den som vill söka? 

Eftersom e-bokens inträde på våra svenska bibliotek fortfarande befinner sig i ett 

relativt tidigt skede, finns det många frågor att söka svar på. Syftet med min uppsats är 

att titta närmare på den elektroniska bokens intåg på våra svenska bibliotek. Detta ska 

jag göra genom att välja ut några bibliotek som på olika sätt infört e-böcker. Jag 

tänker intervjua personer som jobbar med e-böcker på dessa bibliotek och se hur de 

löst detta rent praktiskt, hur det har fungerat hittills och hur de ser på framtiden. Det 

är trots allt de som faktiskt jobbat praktiskt med e-böcker som stött på eventuella 

problem, och som antagligen själva har önskemål och visioner om framtiden.  

Min intention är att skapa en så öppen diskussion som möjligt runt ämnet för att 

på så sätt få fram de tankar intervjupersonerna har runt biblioteket, sin egen yrkesroll 

och den elektroniska boken. Jag vill ta reda på om våra bibliotekarier ser e-boken 

som ett hot mot den traditionella boken och om den uppfyller de krav och 

förväntningar som krävs för att slå igenom på samma sätt som våra kära 

pappersböcker. 
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Forskningsöversikt 

 

Eftersom e-boksutlåning vid svenska bibliotek är något relativt nytt, finns inte särskilt 

många undersökningar i ämnet.  

För att få en bra överblick över forskning och litteratur inom ämnet elektronisk 

publicering kan man dock vända sig till Charles W. Bailys bibliografi Scholarly 

Electronic Publishing Bibliography som finns på nätet.1 Där finns en mängd 

hänvisningar till lämpliga artiklar om elektronisk publicering. 

I The battle to define the future of the book in the digital world, tittar 

Clifford Lynch närmare på några olika möjliga framtidsvisioner för den traditionella 

pappersboken i den digitala världen.2  Han tar också upp ett antal problem 

biblioteken står inför när de ska införa e-böcker. Lynch menar att den elektroniska 

boken är en uppfinning som kan erbjuda många mervärden och som kommer att 

kunna bli ett utmärkt sätt att presentera text. Men han säger också att vi bör vara 

försiktiga med att allt för snabbt anamma den elektroniska boken innan de problem 

en överföring av våra pappersbundna texter kan innebära.  

Magisteruppsatsen Skönlitteraturens nya kläder? Elektronisk publicering av 

skönlitteratur: en kvalitativ intervjustudie med nio svenska förlag och fyra 

andra aktörer på det litterära fältet, av Annika Zachrisson och Camilla Smith, 

skriven år 2000 vid Bibliotekshögskolan i Borås, behandlar elektronisk publicering av 

skönlitteratur.3 Det är skriven ur ett förlagsperspektiv och de frågeställningar som tas 

up är till exempel vilka möjligheter och hinder förlag och andra aktörer på 

bokmarknaden ser för elektronisk publicering av skönlitteratur. Deras intervjustudie 

visar att den svenska förlagsbranschen då förhöll sig avvaktande till elektronisk 

publicering av skönlitteratur i jämförelse med utvecklingen i USA. De traditionella 

 
1 URL: http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html 
2 Lynch, Clifford, The battle to define the future of the book in the digital world 
URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/ 
3 Smith, Camilla & Zachrisson, Annika, Skönlitteraturens nya kläder? Elektronisk publicering av 
skönlitteratur: en kvalitativ intervjustudie med nio svenska förlag och fyra andra aktörer på det litterära 
fältet, (Borås 2000) 
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förlagen och de övriga aktörerna var alla överens om att den tryckta boken utgjorde 

det optimala mediet för produktion och konsumtion av skönlitteratur.  

Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv, skriven av 

Christel Larsen och Helén Olsson vid Bibliotekshögskolan i Borås 2001, är i stället 

ett försök att åstadkomma en användarstudie av e-boken som medium för 

skönlitteratur.4 Uppsatsen försöker identifiera användarnas motiv till valet av e-boken 

som medel för läsning av skönlitteratur, klargöra om bokens gränssnitt påverkar 

läsupplevelsen och försöka utröna eventuella gemensamma faktorer hos användarna. 

Författarna kommer i sin undersökning fram till att även om de intervjuade 

personerna valt e-boken som medel för skönlitterär läsning, tycker de ändå att den 

traditionella pappersboken besitter en status och ett värde som inte kan mäta sig med 

e-boken. E-bokens teknik bör utvecklas och förfinas, och tekniken måste 

standardiseras för att de intervjuade ska se e-boken som ett likvärdigt alternativ till 

pappersboken. I dagsläget fyller e-boken och pappersboken olika funktioner och e-

boken används främst som ett komplement till pappersboken när det kommer till 

skönlitterär läsning. 

I magisteruppsatsen Den nya bibliotekariens kompetens - en studie av 

bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå, skriven av Emelie Falk och 

Susanne Litbo-Lindström vid Lunds universitet 2000, är syftet bland annat att ta reda 

på om den kompetens och kunskap den nya bibliotekariens fått genom utbildningen 

överensstämmer med marknadens efterfrågan, och att utifrån den då senaste tidens 

debatt tydliggöra profession och status i bibliotekariens identitet.5 

Man diskuterar hur den nya informationstekniken medför nya värderingar och 

begrepp, och hur detta ställer krav på en ny identitet. Detta gäller både bibliotekariens 

personliga utveckling och omstrukturering av gamla värden, till exempel yrkesrollen, 

arbetsmarknaden och utbildningarna. Bibliotekarieutbildningen har fått en ny inriktning 

som bland annat påverkats av just den nya utvecklingen inom informationstekniken. 

Där verkar den nya bibliotekarien komma rätt i tiden. 

Informationsteknologin har påverkat nästan alla verksamheter i samhället och har 

lett till att biblioteksvärlden fått nya arbetsverktyg. Eftersom många av verktygen är 

gemensamma för hela informationssektorn kan de bibliotekarier som behärskar 

dessa söka sig även utanför biblioteksvärlden. Författarna frågar sig om en ny 

bibliotekarie fötts ur denna utveckling? 

 
4 Larsen, Christel & Olsson, Helén, Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv, 
Magisteruppsats, (Borås 2001) 
5 Falk, Emilie & Litbo-Lindström, Susanne, Den nya bibliotekariens kompetens - en studie av 
bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå, (Lund 2000) 
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Den slutsats författarna drar är att den nya bibliotekarien med sin utbildning har 

en god kompetens som gör att bibliotekarien kan möta de nya kraven. Nu gäller det 

bara att utnyttja denna kompetens och underhålla den utifrån de förändringar som kan 

tänkas komma. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet för min magisteruppsats är att undersöka e-bokens intåg på våra svenska 

bibliotek. De bibliotek jag valt ut för min undersökning har under en tid haft någon 

form av e-bokshantering och jag ska titta närmare på hur detta fungerat rent 

praktiskt. Jag ska också undersöka vilken form av e-böcker de valt att tillhandahålla, 

hur utlåningen fungerar och vilka leverantörer de valt att använda sig av. Jag tänker 

undersöka hur det fungerat hittills, om resultatet blivit det de hoppades på och om de 

planerar fortsätta verksamheten. Jag skall också titta närmare på hur de intervjuade 

bibliotekarierna ser på framtiden; både bokens, bibliotekets och bibliotekariens. 

Jag ska försöka utvärdera bibliotekens e-boksprojekt hittills och utifrån detta föra 

en diskussion om framtiden med intervjupersonerna. När det gäller e-bokens följder 

för framtiden tänker jag följa tre huvudpunkter: 

 

• Biblioteket 

• Bibliotekarien 

• Boken 

 

För att nå det övergripande syftet med uppsatsen utgår jag från följande 

frågeställningar: 

 

• Vilka olika system för e-bokshantering har biblioteken valt att använda sig 

av? 

 

• Hur har det gått hittills för de bibliotek jag valt att undersöka? Är de nöjda 

med resultaten? 

 

• Ser man vid dessa bibliotek e-boken som ett hot mot bokens, bibliotekets 

och bibliotekariens framtid? 
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• Hur skulle de intervjuade bibliotekarierna själva vilja att det såg ut på 

framtidens bibliotek? 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Som teori har jag valt att titta närmare på bokhistorikerns Frederick Kilgours teori 

om e-boken som den senaste i en rad stora revolutioner i bokens historia, och på de 

fem kriterier han ställer nödvändiga för en forms övergång i en annan.6 Teorin är 

hämtad från hans bok The Evolution of the Book från 1998. 

Frederick Kilgour talar om sju stora förändringar i bokens historia.7 Den första 

revolutionen var uppfinnandet av lertavlor som skrivmaterial cirka 2500 f.Kr. Den 

andra var skapande av papyrusrullen cirka 2000 f.Kr och den tredje codex-formens8 

genombrott cirka 150 e.Kr. Nästa stora förändring var den gutenbergska 

tryckkonsten cirka 1450. Sedan kom införandet av ångkraft i tryckerierna cirka 1800 

och genombrottet för tryckning via offset9 omkring 1970. Den sista revolutionen 

Kilgour talar om är genombrottet för den elektroniska boken som han förlägger till 

cirka år 2000. Dessa sju revolutioner i bokens historia kommer att beskrivas närmare 

i kapitlet om bokens utveckling. 

Utifrån detta ställer Kilgour upp fem konkurrensmässiga kriterier nödvändiga för 

att en ny form av texthantering skall kunna ersätta en annan. Dessa element är: 

 

• Samhälleligt behov av information 

 

• Teknologisk kunskap och erfarenhet 

 

• Organisatorisk erfarenhet och möjlighet 

 

 
6 Frederick G. Kilgour är bokhistoriker och professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid The 
University of North Carolina. 
7 Kilgour, Frederick G., 1998, The Evolution of the Book, (Oxford 1998), s. 3 ff. 
8 Codex används ofta synonymt med begreppet bok. Det är ett antal större blad eller ark, vanligen med 
skriven eller tryckt text, som hophäftats längst ena sidan 
9 Offset är en indirekt plantrycksmetod som innebär att trycket från tryckplåten först avsätts på en 
gummiklädd cylinder och därefter på papperet. 
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• Förmåga/möjlighet att integrera en ny form i ett redan existerande 

informationssystem 

 

• Ekonomisk genomförbarhet 

 

Jag har valt att se dessa kriterier ur bibliotekets perspektiv och skall använda dem 

när jag analyserar min undersökning. Finns det behov av ett nytt medium som den 

elektroniska boken? Finns den teknologiska kunskap och erfarenhet som behövs för 

att biblioteken till fullo skall kunna utnyttja de fördelar en e-bok erbjuder i jämförelse 

med en traditionell pappersbok? Hur fungerar de system som i dag finns utformade 

för e-boksutlåning, och hur passar de in på biblioteken? Hur passar e-böckerna in i 

de bibliotekskataloger och den logistik som finns på våra bibliotek i dag, och slutligen, 

är det lönsamt eller ens möjligt för ett bibliotek att införa e-böcker? 

 

Definition av centrala begrepp 
 

Jag kommer i denna uppsats att återkomma till vissa centrala begrepp som jag i detta 

kapitel definierar.  

Biblioteket: Eftersom de bibliotek jag använt mig av i min undersökning till stor 

del skiljer sig markant från varandra ger jag här en mycket generell definition. Jag gör 

ingen skillnad mellan folkbibliotek, forskningsbibliotek eller nationalbibliotek utan ser 

mer till biblioteket som institution. 

Bibliotekarie: Med detta menas en person som arbetar vid ett bibliotek och 

som benämns med yrkestiteln bibliotekarie oavsett om personen genomgått någon 

formell bibliotekarieutbildning eller inte. 

Bok: Den traditionella pappersboken har jag valt att, liksom den franske 

bokhistorikern Albert Labarre, definiera som en ”i skrift återgiven text, avsedd att 

spridas i hanterlig form”.10 Enligt detta är alltså boken ett medium förknippat med 

förmågan att bära fram skrifttecken och att självt vara bärbart.  

E-bok: I denna uppsats har jag valt att definiera e-bok som ett digitalt verk som 

laddas ned och läses via någon typ av läsverktyg. Alltså litterära verk med samma 

textstruktur som en traditionell bok. Det som dock skiljer en e-bok från en traditionell 

pappersbok är att e-boken ofta erbjuder mervärden utöver att bara presentera en 

 
10 Svedjedal, Johan, Den sista boken, (Smedjebacken 2001), s. 19 ff 
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text. Man kan till exempel ofta göra understrykningar, lägga in bokmärken och göra 

anteckningar i marginalen.  

Eftersom det är biblioteksböcker som är intressanta i för denna undersökning har 

jag också begränsat mig till e-böcker som lyder under samma upphovsrättsliga lagar 

som den traditionella pappersboken. Alltså inte de gratistexter som man fritt kan 

ladda hem från Internet. 

Läsverktyg: För att läsa en elektronisk bok behöver man ett läsverktyg, som är 

själva hårdvaran texten läses på. Vanligast i dag är att läsa e-boken på en vanlig PC 

eller på en handdator. Det kan även vara en av de speciellt för e-boksläsning 

utformade läsplattor som ännu inte lanserats i Sverige. Till läsverktyg räknar jag även 

de speciella program som behövs för att ladda hem eller läsa en e-bok. 

 

Metod och tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har gått till väga vad gäller 

källmaterial, avgränsning, val av undersökningsmetod, urvalet av intervjupersoner, 

insamlingen av mitt undersökningsmaterial samt det praktiska genomförandet av 

intervjuundersökningen. Jag ska även beskriva hur jag arbetat med min analys av 

intervjuerna. 

 

Källmaterial 

Mitt primära källmaterial består av de intervjuer jag genomfört med bibliotekarier vid 

några utvalda svenska bibliotek. Jag har inte försökt komma fram till några egentliga 

sanningar om bibliotekariens, bokens och bibliotekets framtid, utan i stället försökt få 

en bild av vad bibliotekarien själv tror om detta.  

Det sekundära källmaterialet består av den litteratur jag använt för att 

komplettera min intervjuanalys. Jag har inte använt mig av särskilt mycket sekundärt 

källmaterial eftersom min undersökning gått ut på att ta reda på vad de intervjuade 

bibliotekarierna tror, inte hur den allmänna debatten sett ut. 

Avgränsning 

Jag har enbart koncentrerat mig på bibliotek inom Sverige som under en tid haft 

någon form av e-bokshantering. 
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Urval 

Biblioteket i min undersökning valdes ut slumpmässigt utifrån de olika former av e-

bokshantering de praktiserade. Jag valde medvetet olika former för att få ett bredare 

undersökningsunderlag. 

 När det gällde intervjupersonerna var mina urvalskriterier att de skulle jobba på 

ett bibliotek med någon form av e-bokshantering, och också delta eller ha deltagit 

praktiskt i denna hantering. Jag skickade ut förfrågningar till biblioteken via e-post, 

där jag presenterade mitt uppsatsämne och frågade vilka personer det skulle vara 

lämpligast att jag vände mig till. På så sätt fick jag fram sex personer, två personer vid 

Stockholms universitetsbibliotek och en person vardera vid Kungliga biblioteket, 

Norrköpings stadsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek och Göteborgs 

universitetsbibliotek, som lämpade sig för intervju. 

Metod 

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag genom studier av 

mitt sekundära källmaterial försökt sätta mig in i de grundläggande problemen runt 

elektroniska böcker. För att kunna besvara den centrala frågeställningen har jag 

sedan genomfört kvalitativa intervjuer med 6 bibliotekarier vid 5 olika svenska 

bibliotek.  

Innan varje intervju skickade jag via e-post ut information om syftet med 

intervjun och om de centrala frågorna till intervjupersonerna. Denna innehöll en 

sammanfattning av vad jag tänkt skriva om, hur intervjun skulle gå till rent praktiskt, 

vilken typ av frågor jag tänkte ställa och vilka övergripande frågeställningar jag ville 

besvara. På detta sätt var intervjupersonerna förberedda och hade haft tid att själva 

fundera över frågeställningarna innan intervjutillfället. 

Intervjuerna hade form av fri diskussion runt några centrala frågor. Detta för att 

Intervjupersonernas åsikter skulle komma så fritt som möjligt. Genom att göra 

kvalitativa intervjuer hade jag möjlighet att få enskilda personers uppfattningar, 

erfarenheter och tankar runt e-boken. Jag ställde inte alltid samma frågor till 

intervjupersonerna, och inte alltid i samma ordning. Intervjuerna spelades in på 

bandspelare, för att jag fritt skulle kunna koncentrera mig på samtalet utan att behöva 

ta anteckningar. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. Varje intervju tog cirka en 

timme och 20 minuter. Tre av intervjuerna tog plats på intervjupersonernas 

arbetsplats. De andra två genomfördes som telefonintervjuer. Eftersom intervjun 

spelades in och noga hade planerats in i intervjupersonernas tidsscheman, fann jag att 

de fungerade precis lika bra som de intervjuer jag genomfört ansikte mot ansikte. 

Intervjumaterialet redovisas i undersökningskapitlet där det delats upp i ett antal 

centrala områden för att bli mer lättöverskådligt 
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Analys 

I analysen av intervjumaterialet försöker jag skapa en struktur i fråga om de olika 

aspekter som framkommit som centrala vad gäller problem och möjligheter runt e-

böcker och bibliotek. Eftersom intervjuerna har mycket olika karaktär, mycket 

beroende på att det är olika typer av bibliotek, valde jag att först presentera varje 

intervju för sig, för att sedan dra slutsatser. Jag har dock försökt följa en liknande 

struktur för att göra materialet mer lättöverskådligt.  

Efter sammanfattningarna av de olika intervjuerna gör jag en analys i två delar. 

Först tänker jag sammanfatta intervjuerna, hitta gemensamma nämnare och kartlägga 

de problem och tankar mina intervjupersoner har runt elektroniska böcker på 

bibliotek. Sedan tänker jag utifrån upp som teoretiska utgångspunkter jag tidigare 

presenterat besvara mina frågeställningar. 
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E-boken 

I detta kapitel ska jag ge en presentation av den elektroniska boken. Syftet är inte att 

gå in för djupt på tekniska detaljer, utan att ge en förklaring på vad en elektronisk bok 

egentligen är och hur man använder sig av den. Jag tänker också ta upp de fördelar 

och nackdelar e-böckerna i nuläget medför. 

Vad är en bok? 

Inte ens den traditionella tryckta boken är så enkel att definiera som man kanske kan 

tro. Enligt nutida definition är en bok ett ting som består av tryckta papper som 

samlats och fästs samman inom pärmar.11  

I Nationalencyklopedin beskrivs en bok som ”ett större antal blad eller ark, 

vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäftats längst ena sidan”.  

Sådana definitioner har varit tillräckliga under en lång tid som präglats av den så 

kallade codex-formen, alltså just den bok som består av blad som fästs samman på 

detta sätt för att bära tryckt eller skriven text från tillverkare till läsare. Men  text har 

ju genom tiderna burits fram till läsare på andra sätt. Till exempel via lertavlor, 

papyrusrullar, mikrofilmer och datornätverk. Den franske bokhistorikern Albert 

Labarre menar därför att den mest koncisa definitionen av termen bok kanske är 

den som finns i ett uppslagsverk från slutet av 1800-talet: en bok är en ”i skrift 

återgiven text, avsedd att spridas i hanterlig form”. Enligt detta är alltså boken ett 

medium förknippat med förmågan att bära fram skrifttecken och att självt vara 

bärbart.  

George P. Landow, professor i engelska och konsthistoria, menar även han att 

begreppet bok kan referera till tre olika aspekter av den fysiska boken; den fysiska 

boken som objekt, en speciell teknisk lösning samt själva texten.12  

De förmågor som anses viktiga hos en bok har alla att göra med tillgänglighet och 

bokens historia kan ses som en utveckling mot ökad tillgänglighet, både vad gäller hur 

läsaren tar till sig texten och hur boken når fram till läsaren. 

 
11 Svedjedal, Johan, 2001, Den sista boken, s. 17 
12 Landow, George P., Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary Critical Theory and 
Technology, 2 rev. Uppl., Baltimore 1998, s. 57 
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Vad är en e-bok? 

Så vad är då egentligen en e-bok? Här kan man säga att det råder viss 

begreppsförvirring. Det här teknikområdet är nytt och därför är terminologin 

fortfarande något vacklande. Är e-boken den elektroniska texten i sig eller är det 

verktyget man använder för att läsa boken? Kanske är e-boken helt enkelt en 

kombination av dessa båda. 

Ofta kan man i olika sammanhang läsa om e-böcker där man med ”e-bok” 

menar läsplattan i sig och inte den elektroniska texten. En läsplatta är ett läsverktyg 

som ser ut ungefär som en riktig bok och där man kan läsa texten direkt på skärmen. 

De mest kända är Rocket eBook13 och SoftBook14. På de flesta Internetbokhandlar 

och webbförlag definieras dock e-boken som en vanlig bok som har överförts till 

elektroniskt format så att den kan läsas direkt på en dator, handdator eller på en 

särskild e-boksläsare. Man syftar alltså på textfilen i sig och inte på läsverktyget.  

Svenska datatermgruppen anser det viktigt att visa på begreppsskillnaden mellan 

datorn och filen: 15 

”En bokdator påminner till form och handhavande om en tryckt bok. Ofta 

har därför inte bara den elektroniska texten utan även datorn benämnts e-bok, 

särskilt när man avser datorn tillsammans med dess innehåll. Detta kan leda till 

begreppsförvirring. När det är viktigt att göra åtskillnad mellan dessa begrepp 

kan man därför använda e-bokfil respektive bokdator. Andra tänkbara termer 

för själva datorn är e-bokläsare, e-läsare som ansluter till liknande termer som 

e-post och e-handel och till andra apparater som kallas läsare: 

dokumentläsare, kortläsare, cd-läsare.” 

Precis som George P. Landows definition av den traditionella begreppet bok 

som  tre olika aspekter, kan man se e-boken som tre sammankopplade delar. 

Dessa är de tre delar som tillsammans bildar e-boken.  

För det första är det e-boken som verktyg. Utan läsverktyg är den bara text i 

cyberrymden. Detta läsverktyg kan vara en stationär- eller bärbar dator, en läsplatta 

eller en handdator.  

Den andra delen som skapar e-boken är programvaran eller formatet. För att 

man överhuvudtaget skall kunna läsa e-boken på de nyss nämnda läsverktygen 

krävs mjukvara för att kunna läsa den elektroniska filen. 

 
13 URL: http://http://www.gemstar-ebook.com/ebcontent/devices/default.asp 
14 URL: http://softbook 
15 Svenska Datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella 
datatermetbör hanteras på svenska.  
URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/index.html  
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Slutligen behövs självklart det digitalt, textuellt representerade verket, den 

elektroniska texten i sig. 

Att läsa en e-bok? 

För att läsa en e-bok behöver man ett läsverktyg som är själva hårdvaran. Vanligast 

just nu är att läsa sin e-bok på en vanlig PC, både stationära och bärbara, eller på en 

handdator. Dessa är så kallade öppna plattformar. Fördelen med öppna plattformar 

är att man inte är tvungen att köpa en speciellt utformad och dyr apparat för att läsa 

sina e-böcker. Allt som behövs är ett speciellt e-boksläsarprogram som enkelt finns 

att ladda ned från Internet. Exempel på sådana program är MS Reader, Adobe 

Ebook reader och Mobipocket. Man kan även läsa e-böckerna i PDF- eller 

HTML-format. En stor fördel med dessa öppna plattformar är att bokläsning bara är 

en av många användningsområden.  

Dessa är så kallade slutna plattformar som enbart är konstruerade för läsning av 

e-böcker. Den stora fördelen med dessa läsverktyg är att skärmupplösningen är 

anpassad för detta ändamål och därför gör läsningen behagligare än vid läsning på till 

exempel en vanlig PC. En annan fördel är att externa program inte går att laddas hem 

eller startas på dessa plattformar, och att man därför kan förhindra olaglig kopiering. 

Nackdelarna är att dessa läsverktyg ännu befinner sig i ett utvecklingsskede och 

fortfarande är svåra att få tag på. De har ännu inte hårdlanserats i Sverige. Exempel på 

dessa läsverktyg är Rocket Ebook, Glassbook Reader och Cybook.16 

För- och nackdelar med e-boken 

Den stora fördelen med den elektroniska boken är tillgängligheten. E-boken finns 

alltid på plats och om man har en uppkoppling behöver den inte vara mer än några 

musklick bort. Dessutom får tiotals böcker plats i ett läsverktyg som inte är större 

eller tyngre än en traditionell pappersbok. Detta läsverktyg kan man sedan ta med sig 

och läsa var man än befinner sig. Ska man se till miljön betyder denna utveckling 

även att en hel del träd kan sparas, och att vi slipper avgasutsläpp från transporter 

och bilburna biblioteksbesökare. En annan mycket stor fördel är de mervärden en 

elektronisk bok kan erbjuda framför en vanlig traditionell bok. I en e-bok kan man 

till exempel lägga bokmärken, göra anteckningar i marginalen och i vissa fall även slå 

upp de ord man vill ha förklaringar till. I vissa fall kan e-boken även vara multimedial 

och erbjuda bilder, ljud och filmer som kompletterar texten. En e-bok blir med andra 

ord inte lika stum som en traditionell pappersbok.  

 
16 Minnesanteckningar från praktik och föreläsningar 
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Den största nackdelen med e-boken i dag är den höga tekniktröskeln. Det krävs 

en viss teknikkunskap för att kunna ladda hem en e-bok. Lärverktygen räknas ofta 

också till nackdelarna. Det är jobbigt att läsa från skärm och handdatorer är dyra. De 

så kallade läsplattorna befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede. De 

upphovsrättsliga aspekterna ställer till många problem. Att ge bort en bok i present 

eller att kopiera den kan komma i konflikt med bokbranschen som håller hårt på sina 

upphovsrättigheter. Något som heller ännu inte lösts är bevarandeaspekterna. En e-

bok slits inte på samma sätt som en traditionell pappersbok, men hur dessa 

elektroniska böcker skall bevaras är egentligen inte löst. Den sista nackdelen jag 

tänkte ta upp är bristen på utvecklad standard. Det finns många olika format och 

läsverktyg och tills dessa standardiserats kommer många svårigheter att återstå med e-

bokshanteringen.17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
17 Minnesanteckningar från praktik och föreläsningar 
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Boken, biblioteket och bibliotekarien  

Vilka problem ställs biblioteket och bibliotekarien inför  i och med den nya tekniska 

utvecklingen? Är den traditionella boken hotad av den nya elektroniska?  

Boken 

Som jag tidigare nämnde i kapitlet om de teoretiska utgångspunkterna, har boken 

enligt bokhistorikern Frederick G. Kilgour, under historiens gång genomgått sju stora 

förändringar Fyra av dessa förändringar har inneburit att boken förändrats rent 

fysiskt, medan de andra tre inneburit revolutioner i teknik och framställning.  

Den första revolution Kilgour talar om skedde i Mesopotamien då lertavlan 

uppfanns runt år 2500 f. Kr. Nästa förändring var då man i Egypten cirka 2000 f. Kr, 

började skriva på papyrusrullar. I och med den tredje revolutionen, codexformen, 

fick boken den utformning vi i dag kallar bok. Codexformen började användas runt 

150 e. Kr och hade blivit den fullt dominerande formen cirka 400 e. Kr. Extremt 

långa perioder av stabilitet karakteriserade dessa bokens första tre former. Både 

lertavlan och papyrusrullen existerade 2500 år, och codexformen i nästan 2000. 

Bortsett från formen på boken, har den största förändringen i bokens historia varit 

den ökade hastigheten av själva produktionen, och ur den synvinkeln var den 

följande revolutionen troligen den viktigaste i bokens historia: den gutenbergska 

boktryckarkonsten runt år 1450. Den femte förändringen var införandet av ångkraft i 

tryckerierna cirka 1800, och den sjätte kom på 1970-talet i form av tryckning via 

offset. När Kilgour sedan fortsätter med den sjunde revolutionen, talar han om ännu 

en fysisk förändring för boken: genombrottet för den elektroniska boken, daterad till 

omkring år 2000. 

Som vi ser när vi studerar vår historia så är detta inte första gången boken stått 

inför en stor förändring. Redan i det antika Grekland blev den muntliga kulturen  

utbytt mot den nya teknologin skriften.18 Många gånger har gamla former fått ge vika 

för gamla, men det har alltid berott på att behov faktiskt funnits för dessa nya former. 

Men frågan är om den elektroniska boken verkligen kommer att betyda slutet för den 

 
18 Birkerts, Sven, The Gutenberg elegies. The fate of reading in an electronic age, (London 1994), s. 118 
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traditionella pappersboken som faktiskt i stort sett behållit samma form under nästan 

2000 år. 

Paul Durgid menar i sin essä "Material matters: The past and futurology of the 

book" ur The future of the book att visionärer genom tiderna varit alltför ivriga att 

proklamera ting och företeelsers födsel och död.19 Uppfinningar som talande 

maskiner och hushållsrobotar är några exempel som vi väntat på sedan 40-talet, men 

som aldrig verkar dyka upp. Inte ens det papperslösa kontoret, som det redan nu 

finns alla förutsättningar för, verkar ligga inom en överskådlig framtid, menar Durgid. 

Många kontor klarar sig inte ens utan en vanlig skrivmaskin. Han tycker att man inte 

ska underskatta vanans makt, och det faktum att boken är en fortfarande mycket 

funktionell teknisk uppfinning. Han anser att vi inte bör vara för snabba med att 

begrava det som ännu är andvändbart och klart funktionsdugligt. Alberto Manguel 

berättar i sin En historia om läsning om ett arkeologiskt fynd som gjordes i mitten 

av 1980-talet i Sahara.20 Man hittade två kompletta böcker i en byggnad från 300-

talet. Den ena boken var en kassabok och det äldsta ograverade exemplet vi har på 

en bok i codex-form. Det var en bunden volym som skulle påminna om våra pocket-

böcker om det inte var för att den var gjord i trä. Manguel förvånas över att denne 

anonyme läsares behov och önskemål, med lätta variationer beroende på 

omständigheterna, sammanfaller med hans egna, nästan sexton århundraden senare. 

Jeffrey Nunberg säger i förordet till The future of the book, att böcker utan 

kulturellt värde nog kommer att försvinna snart.21 Texter som tekniska manualer och 

bruksanvisningar kommer antagligen snart att ersättas av elektroniska varianter. Men 

när det gäller de böcker vi vanligtvis menar när vi säger böcker, kommer övergången 

med all sannolikhet att ta mycket längre tid. Umberto Eco säger i slutordet i samma 

bok att detta inte behöver vara någonting negativt.22 Han menar att det ändå redan 

finns för många böcker. Vad han menar med det kan man förstå när man funderar 

över det exempel Nunberg tar upp i sin The places of book in the age of 

electronic reproduction. Enligt honom väger den tryckta dokumentationen som 

följer på byggandet och leveransen av en Boeing 747, cirka 350 ton.23 Alltså bara lite 

mindre än själva planet. Nunberg frågar sig om någon överhuvudtaget skulle ha några 

reservationer angående att i stället låta dessa texter ta elektronisk form, om detta 

skulle innebära att världen blir en rymligare och grönare plats. 

 
19 Nunberg, Geoffrey, ed, The future of the book, (Los Angeles 1996), s. 63 f 
20 Mangual, Alberto, En historia om läsning, (Stockholm 1996), s. 145 
21 Nunberg, Geoffrey, ed, 1996, s. 10 f 
22 Nunberg, Geoffrey, ed, 1996, s. 300 
23 Nunberg, Geoffrey, "The places of book in the age of electronic reproduction" ur Bloch, Howard R. & 
Hesse, Carla, ed, Future libraries,  (Berkely 1995), s. 13 
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Något som är viktigt att komma ihåg är dock att det enda som skiljer en 

elektronisk bok från en traditionell pappersbok är sättet den presenteras på. Jay 

David Bolter menar till exempel i Writing Space att den status som tidigare varit 

förbehållen den tryckta pappersboken fortsättningsvis kommer att innefatta även 

digitala verk.24 

Walt Crawford och Michael Gorman skriver i sin bok  Future libraries: 

Dreams, madness and reality, att det är viktigt att slå hål på många av de myter som 

finns om framtiden.25 De menar att man ska komma ihåg att Tryckkonsten på inget 

sätt är döende. Böcker, tidskrifter och tidningar är fortfarande några av de största 

och mest blomstrande industierna i världen. De påpekar också att bokens och 

bibliotekens död redan förutspåtts flera gånger tidigare, både när den rörliga filmen 

kom och när radio och TV slog igenom och blev populära.  

Biblioteket 

Vad har då biblioteket för roll i denna utveckling? Eller rättare sagt, vad spelar e-

boken för roll för biblioteket? Biblioteket utgör ju traditionellt en av de viktigaste 

länkarna mellan informationen och dess användare. Det är en stor utmaning för 

biblioteket att förbereda sig för den elektroniska framtiden och försöka finna 

lösningar för att möta kundernas behov. Det är tydligt att elektronisk information får 

en allt större roll i biblioteket. Preben Hansen säger i sin rapport Information och 

teknologi, Ett nätverk av möjligheter, att dagens informationshanteringssituation 

kan beskrivas som dubbel.26 Han menar att samtidigt som produktion, lagring och 

distribution av information fortfarande används på ett traditionellt sätt, så övergår man 

sakta till elektroniska medier. Den information som produceras i dag kan skapas, 

lagras och distribueras i både tryckt och digital form. Biblioteken befinner sig alltså i 

en informationsteknologisk övergångsfas.  

Att införa hanteringen av elektronisk information på ett bibliotek innebär dock en 

hel del problemlösande. Än så länge är det svårt att finna några fasta lösningar på hur 

hanteringen av elektroniska information skall fungera. Biblioteken måste  för att klara 

detta upprätta samarbeten av olika slag när det gäller förvärv och tillhandahållandet 

av elektronisk information. I fallet med elektroniska böcker är det olika leverantörer 

som måste kontaktas och anlitas. 

 
24 Bolter, Jay David, Writing space: The computer, hypertext, and the history of writing, (New Jersey 
1991) 
25 Crawford, Walt & Gorman, Michael, Future libraries: Dreams, madness and reality, (Chicago 1995), s. 
34 
26 Hansen, Preben, Information och teknologi. Ett nätverk av möjligheter, från skriftserien Stockholm 
papers in library and information science, (Stockholm 1994) 
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I en artikel kallad What is the role of e-books in libraries? på Blue Skyways, 

som är en webbaserad service till biblioteken i Kansas, USA, räknas tre punkter upp 

om varför det är viktigt för ett bibliotek att hänga med i e-bokens utveckling.27  

Dessa tre punkter är grundläggande för att lägga upp riktlinjer för hur bibliotekarien 

bör välja ut, införskaffa, organisera och låna ut e-böcker. Den första punkten är att 

biblioteket skall kunna introducera aktuell e-boksteknologi för låntagarna. Den andra 

är att biblioteket skall kunna erbjuda låntagarna de titlar de vill ha, på samma sätt som 

de erbjuds andra medier. För att detta skall fungera är det viktigt att e-boken 

integreras i bibliotekets traditionella arbete och organisation. Den tredje punkten som 

tas upp är att e-boken med sina unika mervärden skall förbättra bibliotekets service. 

Den kan till exempel rationalisera arbetet genom automatiserad logistik och på ett 

annat sätt än den traditionella pappersboken, alltid finnas tillgänglig för låntagarna. 

Preben Hansen talar även han om de risker som finns för biblioteken om de inte tar 

denna utveckling och dess konsekvenser på allvar.28 Dessa risker är bland annat att 

biblioteken kommer att upptäcka att de saknar den kunskap om service och 

information som deras kunder redan har kännedom om, att andra aktörer tar på sig 

att erbjuda och utföra tjänster som traditionellt hör till bibliotekens områden och att 

de kunskaper som finns inom biblioteken inte utnyttjas i samband med utvecklingen 

inom informationsteknologin. 

Bibliotekarien 

Så vad kommer detta att betyda för bibliotekarien och dess yrkesroll? De sekundära 

källor jag valt tar inte upp mycket om bibliotekariens roll utan koncentrerar sig på 

boken och biblioteket. Denna fråga tänker jag i stället låta de bibliotekarier jag 

intervjuat svara på själva.  

 
27 What is the role of e-books in libraries? 
URL: http://skyways.lib.ks.us/central/ebooks/siteindex.html 
28 Hansen, Preben, 1994, Information och teknologi. Ett nätverk av möjligheter 
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Presentation av de undersökta biblioteken 

 

 I detta avsnitt vill jag ge en kortfattad presentation av de bibliotek som ingår i min 

intervjuundersökning, och av de personer vid respektive bibliotek jag valt att 

intervjua. 

Stockholms stadsbibliotek 

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och betjänar 

ca 700 000 invånare.29 Förutom stadsbiblioteket vid Sveavägen, ingår 38 

stadsdelsbibliotek, bibliotek på sjukhus, servicehus o.d. samt Läsesalongen i 

Kulturhuset. 30 

Social och uppsökande verksamhet drivs på flera sätt. Ett sextiotal bibliotek finns 

på sjukhus, servicehus och andra institutioner. Man erbjuder också biblioteksservice 

på arbetsplatser och barnens bokbuss besöker barnstugor i ytterstaden. Biblioteket 

har också Boken kommer-verksamhet som riktar sig till sjuka och funktionshindrade 

med regelbundna besök och boksändningar. Talböcker för läshandikappade finns på 

alla bibliotek. 

Internationella biblioteket är ett folkbibliotek med ett unikt bokbestånd med ca 

220 000 böcker på mer än 100 språk. Internationella Biblioteket, som finansieras av 

Stockholms stad, Stockholms läns landsting samt Statens kulturråd, består av ett 

bibliotek som är öppet för besökare och en lånecentral som ger service till andra 

bibliotek såväl inom som utom Sverige. 

Stadsbiblioteket är också länsbibliotek, det vill säga en administrativ enhet som 

ger service åt länets bibliotek, och lånecentral för mellersta Sverige. 31 

 
29 URL: http://www.ssb.stockholm.se 
30 Akalla, Alvik, Aspudden, Bagarmossen, Björkhagen, Blackeberg, Bredäng, Brommaplan, Enskede, 
Farsta, Fruängen, Gamla stan, Gröndal, Gubbängen, Hagsätra, Hjorthagen, Hornstull, Husby, Hässelby 
Strand, Hässelby Villastad, Högdalen, Kista, Kungsholmen, Medborgarplatsen, Mälarhöjden, Rinkeby, 
skarpnäck, Skärholmen, Sköndal, Spånga, Stora Essingen, Telefonplan, Tensta, Vällingby, Årsta, Älvsjö, 
Örby och Östermalm. 
31 Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Sundbyberg, Tyresö, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 
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Vid Stockholms stadsbibliotek talade jag med Lars Granström. Han gick 

bibliotekarieutbildningen i Borås 1985-1986. Han jobbar nu halvtid på fältet inom 

enheten för uppsökande verksamhet, och halvtid vid den inre verksamheten. Lars är 

en av tre personer som har ansvaret för e-böckerna vid biblioteket.  

 

Stockholms universitetsbibliotek 

Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största vetenskapliga 

forskningsbibliotek och en av Stockholms mest välbesökta kulturinstitutioner.32 Det 

består av ett huvudbibliotek med kursbibliotek, tretton filialbibliotek och ett nätverk 

av datoriserade tjänster. Biblioteket tillhandahåller främst litteratur inom universitetets 

fakulteter: humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Väsentliga 

delar av SUB:s mediebestånd finns på filialerna, två humanistiska, sex 

naturvetenskapliga och fem samhällsvetenskapliga bibliotek.33 I bibliotekets katalog 

ingår såväl huvudbibliotekets som filialernas bestånd, med ett undantag: Psykologisk-

pedagogiska biblioteket som har en egen katalog. Drygt 130 personer arbetar på 

biblioteket och det har cirka 2 miljoner besökare per år. 

Biblioteket riktar sig till studenter genom studielitteratur i stora öppna samlingar, 

drygt 1500 läsplatser och ca 200 datorarbetsplatser,  till forskare och lärare genom 

tillgång till stora tryckta litteratursamlingar, ett stort utbud av elektroniska 

informationstjänster och kurser i informationssökning samt till allmänheten genom att 

vara ett öppet, offentligt bibliotek som erbjuder tillgång till samlingar och personalens 

kunskap. 

Stockholms universitetsbibliotek har totalt drygt 2.500.000 volymer och cirka 10 

000 tidskrifter. Samlingen växer med mer än 700 hyllmeter varje år, och det 

elektroniska utbudet i form av referens- och fulltextdatabaser ökar ständigt.  

Biblioteket är även ett av de sju bibliotek i Sverige som tar emot pliktexemplar 

av varje svenskt tryckt verk, men till skillnad från till exempel Kungliga biblioteket har 

universitetsbiblioteket ingen bevarandeplikt. 34 

Vid Stockholms universitetsbibliotek talade jag med Annika Zachrisson och 

Bodil Edvardsson. Annika har jobbat vid universitetsbiblioteket sedan december 

 
32 URL: http://www.sub.su.se 
33 Asienbiblioteket , biologibiblioteket, botaniska biblioteket, filmvetenskap, geobiblioteket, Journalist, 
media, kommunikation JMK, kemibiblioteket, latinamerika-institutets bibliotek, matematiska biblioteket, 
psykologiska-pedagogiska biblioteket, socialhögskolans bibliotek, Virtuella biblioteket/företagsekonomiska 
institutionen och SCFAB:s bibliotek. 
34 Övriga bibliotek är: Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala 
universitetsbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek och Umeå 
universitetsbibliotek. 
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1995. Hon jobbar halvtid på journaliskhögskolans bibliotek och resten på 

huvudbiblioteket inom den juridiska ämnesgruppen. Bodil har jobbat på biblioteket 

sedan 1972, och Bodil arbetar gruppen för humaniora samt med en del olika 

projekt. Båda ingår dessutom i universitetsbibliotekets e-boksprojekt där Bodil är 

projektledare. 

Göteborgs universitetsbibliotek 

Göteborgs universitetsbibliotek35 består av centralbiblioteket, sex filialbibliotek36 samt 

fem institutionsbibliotek37 med personal som administreras av universitetsbiblioteket. 

Centralbiblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen för de humanistiska 

ämnesområdena och samhällsvetenskaper. Bokbeståndet omfattar ca 35 000 

hyllmeter, med en årlig tillväxt på ca 450 meter. Universitetsbibliotekets stora samling 

av äldre litteratur är till största delen placerad på Centralbiblioteket. 

Centralbiblioteket prenumererar på ca 1500 utländska och håller ca 5000 löpande 

svenska tidskrifter. 

Svensk litteratur erhålls genom den så kallade pliktleveranslagen, vilken innebär 

att tryckerierna är skyldiga att skicka ett exemplar av allt som trycks i Sverige till 

Kungliga biblioteket och de sex stora universitetsbiblioteken, däribland Göteborgs 

universitetsbibliotek. På Centralbiblioteket behålls relevant litteratur inom humaniora 

och samhällsvetenskap. Utländsk litteratur bevakas systematiskt utifrån de 

ämnesområden som studeras på universitetet och ett urval köps in. 

Här talade jag med Mats Cavallin som jobbat på bibliotek i 30 år. Nu är han 

bland annat chef för det Digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek. 

Kungliga biblioteket 

Kungliga biblioteket är en myndighet under Utbildningsdepartementet som leds av 

riksbibliotekarien.38 Nationalbiblioteksuppgiften innebär framför allt att biblioteket 

bevarar och registrerar allt svenskt tryck, vilket erhålls som så kallade pliktleveranser 

från landets tryckerier. De registrerade uppgifterna om den svenska litteraturen 

samlas i en nationalbiografi. Biblioteket ansvarar också för microfilmningen av våra 

dagstidningar. Det är också kungliga bibliotekets uppgift att utse ansvarsbibliotek. 

 
35 URL: http://www.ub.gu.se 
36 Biomedicinska biblioteket, Geovetenskapliga biblioteket, Pedagogiska biblioteket, Botanik- och 
miljöbiblioteket, Ekonomiska biblioteket och Kurs- och tidningsbiblioteket 
37 Samhällsvetenskapliga biblioteket, Iberoamerikanska institutets bibliotek, IHU, Institutionen för 
hushållsvetenskap, HDK, Högskolan för design och konsthantverk och Biomedicinska biblioteket - 
Studietorget i Annedal. 
38 URL: http://www.kb.se 
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Kungliga biblioteket har också andra övergripande och samordnande uppgifter. 

Det är bland annat en central biblioteksmyndighet med ansvar för samordning av 

landets forskningsbiblioteksväsen och för det nationella bibliotekssystemet LIBRIS, 

samt för att genom fördelning av medel stödja samordningen mellan olika bibliotek. 

KB har också stora, äldre samlingar av utländska böcker, handskrifter främst från 

svenska, litterära och kulturhistoriska personer, kartor och bilder. KB har till uppgift 

att vårda, förkovra och tillhandahålla dessa samlingar.  

Den svenska litteratur som finns på Kungliga biblioteket får inte lånas därifrån. 

Vid kungliga biblioteket har jag talat med Gunilla Jonsson, som är 

avdelningschef på avdelningen för insamlad dokumentation. Hon har jobbat på 

Kungliga biblioteket i snart 31 år. 

Norrköpings stadsbibliotek 

Norrköpings stadsbibliotek39 har cirka 5000 besökare per dag och består av 

huvudbiblioteket och åtta kommundelsbibliotek40. På biblioteket finns cirka 375 000 

böcker, 530 tidskrifter och 100 dagstidningar. Det är ett mycket modernt och väl 

utrustat bibliotek med 200 datorer. Stadsbiblioteket bedriver även 

arbetsplatsutlåning, erbjuder talböcker samt inläsningstjänst och har en bokbuss 

genom vilken man har fri tillgång till stadsbibliotekets större bokbestånd genom 

beställningar. På hemsidan presenterar biblioteket sig som ett virtuellt bibliotek med 

substantiellt innehåll. Förutom 4400 CD-skivor, 2000 ljudböcker, 1650 videofilmer 

och 60 DVD-skivor, kan biblioteket stoltsera med ett alldeles eget spöke. 

På Norrköpings stadsbibliotek talade jag med Charlotte Landgren som är 

mediechef. Hon gick på bibliotekshögskolan i Borås och har jobbat på bibliotek sedan 

1978.  

 

 
39 URL: http://www.nsb.norrkoping.se 
40 Eneby bibliotek, Hageby bibliotek, Navestads bokcafé, Vilbergens, Krokeks, Östra Husby bibliotek, 
Skärblacka bibliotek och Åby bibliotek. 
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Redovisning och analys av undersökningsresultaten 

Sammanfattning av intervjuerna 
  

Göterborgs universitetsbibliotek 

E-böckerna är vad Mats Cavallin vid Göteborgs universitetsbibliotek kallar för ”Den 

tredje vågen”. Databaser kom ju först, och sedan e-tidskrifterna. Nu är det e-

böckerna. Och vid Göteborgs universitetsbibliotek har man tillhandahållit e-böcker 

sedan 2001, då man började använda sig av Netlibrarys tjänster. Netlibray ett 

amerikanskt företag med över 35 000 e-böcker.41 De vänder sig till bibliotek och 

större organisationer, vilket gör dem ganska unika i en bransch där de flesta andra 

riktar sig direkt till privatpersoner. Över 5 600 bibliotek över hela världen har 

förvärvat e-böcker från Netlibrary som ett komplement till sina samlingar av tryckt 

litteratur. Netlibrarys utbud riktas i första hand mot forskningsbibliotek. Det finns 

dock en hel del böcker som borde vara intressanta för medelstora och stora 

folkbibliotek. Alla böcker är engelskspråkiga.  

Biblioteket kan identifiera sig mot Netlibrary på ett av två möjliga sätt, IP-nummer 

eller URL. Att identifiera sig med IP-nummer ger biblioteket möjlighet att begränsa 

potentiella användare till exempelvis inom bibliotekets lokaler, kommunens skolor 

etc. Om man däremot bestämmer att kommunens invånare måste komma åt böckerna 

även hemifrån, då får man välja modellen med identifikation genom en URL. Det 

innebär att alla som klickar på en särskild länk på bibliotekets webbsidor får tillgång till 

kommunens böcker hos Netlibrary. Det innebär att alla som har tillgång till 

bibliotekets webbsidor även kommer åt bibliotekets böcker hos Netlibrary. Det är 

dock än så länge problemfyllt eftersom varje e-bokslicens bara kan läsas eller lånas 

av en person åt gången.  

Varje anslutet bibliotek har en hemsida på Netlibrarys server. Där kan man välja 

att söka i hela Netlibrarys utbud, endast i den egna samlingen eller bland cirka 4000 

 
41 URL: http://www.netlibrary.com 
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copyrightfria böcker. Sökningen kan ske i fulltext, efter titel, författare, förlag, eller 

efter ämnesord.  

Varje boklicens kan bara vara utlånad åt en person i taget. Vissa böcker kommer 

man alltså behöva fler licenser till. Tyvärr finns det ingen funktion för att ställa sig i kö 

på en bok. Varje bibliotek kan själva bestämma lånetid och hur många böcker varje 

låntagare kan ha samtidigt. .  

Biblioteket får tillgång till flera olika funktioner rörande administration och statistik. 

Bland dessa ingår till exempel att se alla användarkonton som tillhör det egna 

biblioteket, att söka, lägga till, redigera och bestämma behörighetsnivå för 

användarekonton, att ändra lånetid för alla böcker eller olika lånetider för olika 

kategorier av böcker - kategorierna skapar biblioteket själva, att bestämma hur 

många böcker varje användare får ha samtidigt och att hålla  statistik på hur ofta 

böcker är utlånade och lästa 

Utlåningen av e-böcker påminner med detta system alltså mycket om den av 

vanliga pappersböcker. Biblioteket köper en titel som låntagaren sedan kan låna via 

en databas med ID-filtrerad access, som man kommer åt från bibliotekets nät. Om 

man är lärare, student eller forskare vid Göteborgs universitet kan man även  låna och 

läsa bibliotekets e-böcker hemifrån. Vad gäller Netlibrary kan man även låna boken 

på till exempel en bärbar dator. Varje titel kan bara lånas av en låntagare åt gången, 

och lånetiden är satt till 24 timmar. Detta gör systemet ganska konventionellt. E-

böckerna finns presenterade på bibliotekets hemsida och finns även som poster i det 

lokala biblioteksdatasystemet. 

När biblioteket skulle göra sitt första urval från Netlibrary utgick de från hur 

mycket de olika fakulteterna i snitt betalade för tryckta böcker. Sedan valdes 

böckerna ut och Mats berättar att detta var en mycket spännande process. För att 

köpa in e-böcker måste man tänka på ett nytt sätt. Skulle man till exempel köpa in 

böcker biblioteket redan hade i sin ägo? Först tyckte vi det var jättefjantigt, Men 

efter hand kom vi på att det var inte alls dumt. Ett exemplar man kan ha för 

desperata som inte kan hitta sin bok och sådär. Så jag kommer inte ihåg  exakt, 

men 50 % var väl böcker vi redan ägde. Om det var lyckosamt vet jag inte. 

När man diskuterar kostnaden på e-böcker tycker Mats att det är viktigt att 

poängtera att det beror på den modell man valt. Med Netlibrarys modell blir boken 

ungefär 50 % dyrare än en pappersbok, men då garanteras man någon sorts access 

för gott till titeln. I andra modeller kanske man prenumererar på titlarna och om denna 

service går ned är det ju möjligt att man förlorar allt. Men som Mats säger finns det ju 

flera steg i lönsamheten. Om man ska komma med en allmän uppfattning så 

underskattar nog biblioteken sina kostnader för att hantera böcker. Det är ju 

så många led. Bokvård, transporter, kontroller, alla de sakerna försvinner ju. Så 
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där är väldigt mycket att vinna. Man måste nog utvidga sina kunskaper på 

biblioteken om hur mycket det kostar med ett lån. Det är ju en rationalisering. 

Vid Göteborgs universitetsbibliotek bestämde man sig tidigt för att inte 

tillhandahålla någon form av e-boksläsare till sina låntagare. Läsverktyg är inte så 

intressant för oss, berättar Mats. Den infrastruktur som finns vid ett universitet 

är nät och datorer. De flesta studenter och forskare har tillgång till nät och 

datorer i någon form. Om läsare inte finns i var mans egendom är det ingen bra 

infrastruktur. Handdatorer finns inte heller i var mans ägo, men mats menar att det 

ändå är rätt otympligt att läsa sina e-böcker på en sådan. Ett annat skäl till att 

biblioteket bestämt sig för att inte tillhandahålla någon form av läsare, är de eventuella 

underhållsproblemen. Vi vet ju vad som händer när man lånar ut en vanlig PC. 

De tappas i golvet och så. Sådana problem ska inte biblioteket ha. Dessutom 

skulle det medföra att biblioteket inte skulle kunna låna ut fler böcker än de hade 

läsare. 

Mats är nöjd med resultatet hittills. Ja nu har jag inte riktigt årssiffrorna, men 

på de böcker vi har är det ju väldigt höga utlåningssiffror och det är ju de vi 

kan mäta. När det gäller Netlibrary har vi en snittsiffra på 5 utlån per bok per 

år. Så 70 % är ju alltså utlånade. Så det är mycket bra siffror. Han anser dock att 

det måste till en ny kunskap för att låntagarna ska förstå potentialen med e-böcker. 

Folk har fortfarande ofta attityden att de bara söker efter en specifik titel. De tänker 

inte på att söka på tvären. 

Nu har Göteborgs universitetsbibliotek även köpt in Ebrary där man till skillnad 

från Netlibrary får hela samlingen som i dag är på cirka 10 000 titlar.42 Göteborgs 

universitetsbibliotek är det första biblioteket i Europa som köpt in programmet 

Ebrarian, som ger tillgång till 10 000 e-böcker från Ebrary. E-boksamlingen har en 

huvudsaklig akademisk inriktning och innehåller engelskspråkiga böcker med bred 

ämnestäckning från ett hundratal förlag. Böckerna kan läsas direkt över nätet med 

hjälp av en särskild läsare som distribueras av Ebrary. Med hjälp av Ebrarian-

programmet kan man göra understrykningar, anteckningar m.m. i e-boken och skapa 

sig egna elektroniska bokhyllor med sin mest använda litteratur. Flera användare kan 

använda samma titel på samma gång. När vi lägger ut den så är det en annan 

värld, säger Mats. Då kommer chansen att hitta något att bli mycket större. Men 

det medför också många problem. För et bibliotek innebär detta ett helt nytt sätt att 

tänka. Man köper in en hel samling och på så sätt kommer urvalet i efterhand. Alla 

böcker kommer ju inte att vara sådana som biblioteket skulle ha valt att köpa in. 

 
42 URL: http://learningnetwork.ebrary.com/ 
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Mats frågar sig hur det till exempel går med censurbegreppet. Ska biblioteket gå 

igenom hela samlingen för att se vilka böcker som passar, och i så fall plocka bort 

dem?  Han undrar också hur klassifikationen skall skötas. Böckerna som kommer 

har engelsk eller amerikansk klassning och då är frågan om man på biblioteket ska 

sitta och gå igenom hela samlingen och klassa den enligt SAB. Det här är helt nya 

frågor som kommer upp, säger Mats. Och väldigt spännande saker. 

Fördelarna med e-böcker anser Mats framför allt vara tillgängligheten. En e-bok 

är alltid på plats. Och i Ebrary kan hur många som helst låna en titel samtidigt. En stor 

nackdel med Netlibrary är att en bok bara kan lånas ut till en låntagare åt gången. 

Sökbarheten är också något Mats ser som en stor fördel, och han menar att det 

öppnar vägar för helt nya alternativval och influenser. Den nya sökbarheten gör ju 

att man söker och så kan det finnas en bok som läraren inte har hört talas om. 

Det kommer ju att bli så hela tiden. Det är mycket spännande. Men för att den 

nya sökbarheten ska komma till sin fulla rätt krävs en volym som Mats menar att 

biblioteket i dag inte har. I Netlibrarys databas kan man söka i fulltext bland alla 40 

000 titlar, vilket gör den till en mycket kraftfull databas. Och då kan man ju grubbla 

på om det räcker med att ha, som i vårt fall, sammanlagt 700 titlar, undrar Mats. 

Om man räknar grovt finns det väl 1,5 miljoner titlar vanliga böcker. Om man ser i 

katalogposter och så. Om man jämför med 10 000 eller 20 000 eller 40 000 e-

böcker. Det dröjer länge innan det blir någon matchning. När folk väl har lärt sig 

det här och vant sig, då är det ju mycket kraftfullt, menar Mats. Men då måste vi 

ha volymen. Det har vi inte i dag. Men vi har inte råd att köpa mer för de 

kostar ju en 6-700 kronor. 

Att e-böckerna inte haft större genomslag har enligt mats att göra med 

infrastrukturen. Läsare är dyra. Hade vi haft en massprodukt i dag, så hade det 

blivit en massmarknad, menar Mats. 

E-bokens fördelar för biblioteket är enligt Mats att man slipper en stor del av 

hanteringen. Logistik, transport och liknande. Nackdelen i sin tur är att det är lätt att 

biblioteket förlorar kontrollen över sina användare eftersom det är andra som 

levererar böckerna. Med vanliga böcker kan man ju till exempel se vem som lånar 

vad. En annan nackdel är beroendet av utlandet, och av linjer och nät. Det blir helt 

enkelt fler tekniska beroenden. Detta gäller bland annat arkiveringen. 

Arkivproblemet är en annan sak. Jag talar om problem för att det är nytt, inte 

för att det är dåligt. Det är inte löst med arkiv. Vad gör man om man säger att 

nu har vi inte råd att hålla den här tjänsten längre? Då har vi kanske 20 000 

poster som vi ska ta bort. Men med vanliga böcker så kan den finnas nu när 

den fanns för 100 år sedan. Det blir svårare att hålla den traditionen. Mats väljer 

dock att se dessa problem som utmaningar snarare än nackdelar. 
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På framtidens bibliotek skulle Mats vilja att det fanns väldigt mycket väldigt billigt. 

Han vill se att man utnyttjar den potential elektronisk litteratur faktiskt har och att den 

ska vara en lika naturlig del av bibliotekets bestånd som e-tidskrifterna är i dag. 

Framför allt vill han att e-böckerna ska få den volym de förtjänar. 

Han tar också upp behovet av en generaliserad nivå, eftersom hanteringen med e-

böcker i dag kan kännas lite förvirrande. Allt ska bli ett sammanhang så att det 

inte blir den här förtvivlade konkurrensjakten. Någonting som gör att det flyter 

så att säga. Någon typ av standardisering av prismodellen kanske. Det måste till, 

för det är kaos. Vi lever i Klondyke för tillfället skulle man kunna säga. Men vi 

ser ju att biblioteket har en viktig roll i detta. För vi vill ha enhetliga lösningar. 

En person som köper en bok rättar sig ju efter institutionen. 

Mats vill också se att biblioteket tar sitt ansvar precis som det gjort förut. Att vi 

ska kunna göra urval på något sätt, urskilja på något sätt. Det är en av de saker 

vi saknar i dag kan man säga. I alla fall med modellen som Ebrary har. Om vi 

får en massa skräp och lite bra, vad gör vi? 

Till sist tycker Mats också att det är viktigt för biblioteket att hänga med i 

teknikutvecklingen. Om det kommer en infrastruktur med läsare så ska vi ha den, 

poängterar han. Vi ska kunna se till så att våra medborgare på olika nivåer får den 

vartefter vi kan och har uppgift att göra. 

Som det ser ut i dag anser inte Mats att e-boken är ett hot mot pappersboken. 

Han ser det i stälet som en utveckling. Han tror att e-boken kan vara ett hot mot 

traditionella uppslagsverk och liknande, men det tycker Mats inte är något konstigt. 

Handbokslitteratur är enligt honom den litteratur som lämpar sig allra bäst för 

elektronisk publicering.  

Men annars dröjer det tills e-boken blir ett ordentligt hot. Det är klart att man 

ska använda sig av dessa databasresurser som ställs till vårt förfogande, säger 

Mats, men att säga att det är slut med det tryckta, det tror jag inte på förrän 

jag ser en annan apparatur. 

När tekniken blir bättre kommer e-boken att bli ett allt större hot, men Mats 

tycker inte att det behöver vara någonting negativt. Han menar att om läsverktygen 

blir bättre och alla fördelar med e-böcker tas till vara, med multimedia och hypertext 

och allt vad detta innebär, kan detta till och med leda till att fler böcker lånas och 

läses. Så fort det blir bättre teknik kommer innehållet att ändras, menar Mats. 

Men man vet ju aldrig. Men det är ju som med microfilm som det inte blev så 

mycket mer med. Det fanns ju fantastiska ritningar med en mil microfilm med 

hela världens litteratur. Men det blev inte så för folk hatade att läsa sånt på 

skärmar. Det kan också hända att människor börjar läsa på ett nytt sätt i och med e-

böcker tror Mats. Faran är väl att man kommer att snuttifiera. Varenda 
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människa kommer att citera Focault och de intellektuella giganterna. Det 

kallar man sekventiell läsning. 

Mats ser absolut inte mörkt på bibliotekets eller bibliotekariens framtid heller. Vi 

har en jätteuppgift att förklara det här de närmaste åren, menar han. Just nu 

har vi en hybridsituation som kommer att pågå en lång tid framöver. Om man 

tänker sig ett paradigmskifte så ligger det nog en lång tid framöver. I så fall får 

man nog scanna för allt vad tygen håller, skrattar Mats. Men det kommer ett 

skifte när man har skaffat den här infrastrukturen och vant sig vid det sättet, 

att det inte är någon idé att gå till ett bibliotek om man ändå kan hämta det från 

nätet. Eller från ett bibliotek eller digitalbibliotek som sysslar med att skaffa 

rättigheter. Men man kanske inte besöker det. Fast det skulle ändå inte skilja 

sig så mycket från hur det är nu. Vi är ju en mellanhand, men vi är väldigt 

skickliga distributörer. 

Han tror att bibliotekets uppgifter trots allt inte kommer att förändras alltför 

mycket. Att de gamla uppgifterna, som till exempel värderingsproblemen, kommer 

att finnas kvar. Om vi säger att vi har de gamla sakerna. Samla, bevara och 

förteckna. De kommer ju att behövas i framtiden också. Om man kommer att 

sitta på bibliotek om 2000 år eller 100 år, det vet jag inte. Men uppgiften 

kommer att finnas kvar. 

Stockholms universitetsbibliotek 

Både Bodil Edvardsson och Annika Zachrisson ingår i e-boksgruppen vid 

Stockholms universitetsbibliotek, en projektgrupp som fungerar som något av en 

spindel i nätet när det gäller e-böcker på biblioteket. Själva projektgruppen är 

väldigt bra för den kan initiera saker och lämna över till respektive grupper 

och avdelningar, berättar Bodil. Det är vi som börjar ta kontakter. Vi bevakar 

och håller kontakterna ute och så kan vi plocka in när vi stöter på intressanta 

saker och så kan vi starta projekt. Själva kärnan i e-boksgruppen är att öka 

kompetensen hos de anställda och förbereda dem för e-boken. De ordnar 

föreläsningar och visningar och har även skaffat in några handdatorer som personalen 

ska kunna pröva på. Tanken är att personalen konkret ska få lära sig hur denna 

teknik fungerar. Stockholms universitetsbibliotek är medlemmar i det 

samhällsvetenskapliga konsortiet SamKon, tillsammans med tio andra svenska 

bibliotek. Det har de varit sedan januari 2001. SamKon är ett projekt inom ramen 

för ansvarsbiblioteksverksamheten som finansieras av BIBSAM vid Kungliga 

biblioteket. Biblioteken som ingår i konsortiet är Göteborgs universitetsbibliotek, 

Uppsala universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, 

Stockholms universitetsbibliotek, Örebro universitetsbibliotek, Arbetslivsinstitutets 
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bibliotek , biblioteket vid högskolan i Malmö, biblioteket vid högskolan i Borås samt 

Riksdagsbiblioteket. De ämnen som ingår är sociologi, statsvetenskap, biblioteks - 

och informationsvetenskap, informatik, media - och kommunikationsvetenskap, 

statistik och socialt arbete. Idag har SamKon tillgång till mer än 30.000 elektroniska 

böcker via leverantören Netlibrary. Av dessa äger konsortiebiblioteken 250 

elektroniska böcker som kan läsas eller lånas via Internet. De är tillgängliga - dygnet 

runt - från alla datorer anslutna till universitetens nätverk. E-böckerna finns 

presenterade i bibliotekens respektive bibliotekskataloger.  

Varje titel kan bara läsas av en person åt gången. Stockholms universitetsbibliotek 

delar dessutom sina böcker med de andra biblioteken i konsortiet, vilket innebär att 

låntagaren är tvungen att vänta om en bok är upptagen på ett av de andra biblioteken. 

Detta är något Annika upplever som en stor nackdel. Ja det är ju vansinnigt, 

skrattar hon. Och dessutom är vi ju i dagsläget upp mot tio bibliotek som ska 

samsas om en enda titel. Ett enda exemplar av en bok.  

Samlingen av elektroniska böcker finns på Netlibrarys server och via den kan 

man titta på böckerna på bibliotekets datorer. För registrerade elever vid Stockholms 

universitet ska det även gå att ladda ned böckerna hemifrån, men Bodil och Annika 

berättar att detta system tyvärr är lite svajigt. Tillgången skulle jag själv säga 

känns lite begränsad, säger Annika. Som att det blir mest här på plats och det är 

ju liksom emot mediet i sig att man måste vara på plats här för att vara säker på 

att komma åt titlarna. Programmet som behövs för att kunna läsa e-böckerna går 

inte heller att ladda hem på de publika datorerna på universitetet, så att på kvällen sitta 

och läsa en e-bok på en dator där går inte heller. På så sätt får man tyvärr inte heller 

tillgång till de finesser Netlibrary erbjuder sina e-boksläsare. För att kunna slå upp 

glosor, göra anteckningar i marginalen och stryka under måste man nämligen vara off-

line. Det som blir ett mervärde med e-boken, det har de inte möjlighet att 

utnyttja, säger Bodil. Så det finns lite kvar att önska.  

När det gäller utlåning har man inte kunnat mäta några massiva utlåningssiffror, 

men böckerna används i alla fall. Bodil tror att mycket har att göra med hur e-

böckerna marknadsförs. Ingen vet riktigt hur mycket som bör läggas på 

marknadsföringen. E-boksgruppen har vid upprepade tillfällen gått ut till berörda 

institutioner och bjudit in dem till e-boksträffar på biblioteket, men tyvärr har inget 

större intresse visats. Bodil menar att detta är ett dilemma biblioteket har som 

institution. Forskarna kommer ner när de behöver oss, men när vi i vår tur ska 

försöka locka dem, visa något nytt, då blir det betydligt svårare. Det är ju egentligen 

ingen forskare som kan avsätta tid för någon framtid som de inte kan veta så mycket 

om. Annika menar att det också är svårt att gå ut till institutionerna och visa det på 

plats eftersom de flesta institutioner saknar tekniken och visningsutrustning.  
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Och sedan ligger ju biblioteket föra och ska erbjuda tjänster som man inte 

vet om det är någon som behöver, säger Bodil. Och vissa forskare säger att det 

här kan bli intressant, men då måste det vara betydligt mer. Fler titlar. Men 

allting tar ju tid att utveckla. Och deras intresse kommer inte förrän senare 

men då ska vi nu arbeta i någon sorts tomrum och det går ju inte. Man måste ju 

bygga upp det tillsammans. 

Bodil och Annika är försiktiga med att säga hur framtiden ser ut för elektroniska 

böcker på Stockholms universitetsbibliotek. Bodil berättar att de går terminsvis, 

vilken gör att de lättare kan lägga om och ändra planerna. Ja vi vill ju gärna 

fortsätta med detta, säger Annika. Vi i e-boksgruppen tycker ju att det är roligt 

att jobba med det här, men just nu har ju vårt uppdrag lite av 

bevakningskaraktär. Alltså att hålla sig a jour med vad som händer. Ingen av 

dem tror dock att e-boksgruppen kommer att upplösas. Den är ju etablerad för 

att stanna, menar Annika. För jag tror ju att det kommer att röra på sig så 

småningom. Det kommer snart att hända något som vi kan gå in i själva, eller 

haka på själva. Det har väl framtiden för sig, men vi är väl lite avvaktande just 

nu. 

För universitetsbibliotekets räkning anser både Annika och Bodil att det är 

kurslitteratur som lämpar sig bäst för elektronisk publicering. Det är ju det som 

Göteborgs universitetsbibliotek tagit initiativ till med sina kontakter med 

Studentlitteratur, säger Bodil. Så det är ganska naturligt. För skulle man kunna 

erbjuda, till att börja med separata kurser där det fanns många studenter, 

åtminstone större delen av böckerna på en kurs, en 70-80 procent, i elektronisk 

form så vore det jättespännande. Men det känns ju som om det är en liten bit 

kvar att gå också. Att komma överens med förlagen och så om ersättning. 

Men även böcker av uppslags- och handbokskaraktär tycker Annika skulle 

lämpa sig väl för elektronisk publicering. Alltså främst kurslitteratur, men sedan 

har vi ju också pratat om referenslitteratur som är av karaktären att bara slå 

upp. För det är ju sådant som man även om tekniken krånglar faktiskt kan 

tänka sig att stå en kvart med vid en dator här ute i biblioteket. Bodil håller med. 

Det skulle ju vara fantastiskt att kunna sitta var som helst och ha tillgång till 

en hel referensverksamhet, menar hon. Mycket tilltalande. 

Tillgängligheten är något Annika ser både som en fördel och som en nackdel. Det 

borde vara en fördel, menar hon, men tillgängligheten är inte så enkel som man 

skulle önska att den var. Men det tror jag i och för sig har framtiden för sig. 

All teknik går ju trots allt framåt.  

Det faktum att bara en person kan låna en viss titel åt gången är också en stor 

nackdel. Det tycker jag känns oerhört frustrerande, berättar Annika. Att det här 
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mediet blir så begränsat. Alltså det har ju inte blivit någon skillnad egentligen 

mot ett tryckt daglån kan man säga. Det är ju samma svårighet att få tag på det. 

Men jag vet inte om det kommer att komma några andra lösningar på det här i 

framtiden. Förlagen vill ju ha sina pengar förstås. För att tackla detta problem 

skulle Stockholms universitetsbibliotek vara tvungna att köpa in flera exemplar av 

varje populär elektronisk bok, och detta är något som i nuläget inte är intressant för 

dem. Annika tycker att det är synd att ett sådant mervärde som tillgänglighet går 

förlorat i det här systemet, men förstår att det beror på att förlagen självklart inte är 

intresserade av att hundra personer ska kunna läsa samma bok till priset av en. 

Bodil är relativt nöjd med handdatorerna som finns på marknaden och skulle 

mycket väl själv kunna tänka sig att läsa kurslitteratur på en. Jag ser enorma 

fördelar om det i framtiden fungerar med de här handdatorerna, menar hon. Att 

slippa ha med sig tonvis med böcker. Att kunna ha allt i fickan. Men i 

dagsläget är ju sådana saker för dyrt. En handdator är ju inget var man har i 

fickan. Det är ju för en exklusiv skara grabbar och män som vill briljera med 

teknikprylar. Det är inte alls så utbrett. Hon är också skeptisk till att läsa e-böcker 

vid vanlig PC-skärm. Att läsa långa texter på skärmen, jag tror inte det har 

framtiden för sig, menar hon. Det är nog de kortare texterna, de där man går in 

och tittar, det är de som har framtiden för sig. Dessutom tar hon upp problemet 

med strålning, något som ingen egentligen kan säga något om vid det här laget. 

En stor fördel med e-böckerna är enligt Bodil de mervärden de kan erbjuda. 

Hon tycker att det är viktigt att en e-bok kan ge något utöver den vanliga traditionella 

boken. Att man kan slå på ord, att det ligger mer åt hypertexten till, det är det 

som gör den elektroniska texten intressant, menar hon. Att den inte är så stum. 

Utan att man kan klippa och klistra. Det måste ju komma bra sådana system 

för att det ska lyckas i framtiden. 

Något som båda också är tveksam till är kostnaden. Båda önskar att det skulle 

kunna vara billigare. Men som det känns nu så blir det snarare tvärtom, menar 

Annika.  En elektronisk bok kostar oss nog faktiskt mer än en tryckt bok. Men 

hon säger också att det naturligtvis är en fördel att den elektroniska boken har evig 

livslängd, medan en tryckt bok kan slitas och försvinna. Den eviga livslängden leder 

henne vidare till frågan om arkivering och hur detta ska lösas. Dessutom frågar hon sig 

vad som skulle hända om ett förlag läggs ner eller går i konkurs. Vad händer med 

böckerna då?  

När jag frågar hur de själva skulle vilja att det såg ut på framtidens bibliotek 

skrattar både Bodil och Annika. Ja det är ju en jättebra fråga, säger Bodil. Det 

finns ju så många fantasifulla beskrivningar redan och har funnits i århundraden 

om hur biblioteken ska se ut och hur snabbt det ska gå att få bort alla problem. 
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Och de är alltid fel. På alla konferenser börjar man med att tala om vad man 

sa för tio år sedan och så skrattar man ihjäl sig.  

Men för Bodil är det i alla fall naturligt att det kommer att finnas elektroniska 

texter. Hon tror inte att e-böckerna nödvändigtvis kommer att slå ut den traditionella 

boken, men hon skulle gärna se en ökad användning av elektronisk kurslitteratur. 

Varken Bodil eller Annika ser e-boken som något egentligt hot mot 

pappersboken. Nej det har jag aldrig kunnat göra, säger Annika. Jag tror att 

det är alldeles för djupt rotat i människan. Någon egentlig konkurrenssituation 

tror hon därför inte kommer att uppstå. Jag tror att e-boken kommer att fortsätta 

existera parallellt med den tryckta boken. Att man kan ha kurslitteratur i både 

tryckt och elektronisk form. Det tror jag är idealet. 

Bodil håller med. Jag ser det bara som ett utmärkt komplement, säger hon. 

Ny teknik som är mycket bra att använda i utvalda sammanhang. 

Båda tror att biblioteket kan komma att förändras, men ingen tror att det skulle 

kunna försvinna. Jag tror att vår verksamhet kommer att förändras betydligt, 

menar Bodil, men jag tror att boken snarare kommer att få ett större värde för 

man kommer ju att mörka vad det är man förlorar. Jag tror att man kommer 

att vårda sina äldre böcker bättre. Och det krävs ju kunskaper för det. 

Biblioteket kommer att förändras, men det kommer att finnas kvar. Det har 

redan förändras. Men alla de tjänster ett bibliotek kan erbjuda kommer det att 

fortsätta finnas efterfrågan för. Det är de båda överens om. 

Bodil och Annika har svårt att se att bibliotekarieyrket skulle vara hotat av den 

nya tekniken, men de har båda märkt vissa förändringar. Det kommer att förändras 

och det tycker jag kanske att det redan gjort, berättar Annika. På de få åren jag 

varit här. Nu examineras man ju inte längre som bibliotekarie. Man får en 

examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Och det ligger ju något redan i 

namnet där. Det är ju så att vi mer och mer glidit över i den där grå zonen 

informationsspecialist. Annika tror att bibliotekarieyrket håller på att förändras mot 

att mer baseras på elektroniska resurser, och att bibliotekarien skall kunna plocka 

fram och bedöma material ur dessa. 

Bodil tror att den tekniska utvecklingen kommer att leda till att fler och fler 

bibliotekarier söker sig till näringslivet i stället för att jobba på bibliotek. Hon menar 

att om privatiseringen och näringslivet ökar sin andel på bekostnad av det kommunala 

och offentliga, är det självklart att det kommer att påverka ett yrke som 

bibliotekariens. Så jag tror att det alltid kommer att finnas behov av det här 

yrket, men man får titta sig runt omkring på läget, och på vad man väljer. Och 

då är det privatisering och näringslivet som gäller. Det är där det finns pengar. 

Sedan kommer det kanske att slå tillbaka, det vet man inte. 
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Men Bodil tycker ändå att det är någonting speciellt med att jobba vid 

forskningens kärna på ett stort universitetsbibliotek. Och detta är något Annika 

absolut håller med om. 

Stockholms stadsbibliotek 

”E-boken kommer” står det på skärmsläckaren på datorn i Lars Granströms rum på 

Stockholms stadsbibliotek. Här har man tillhandahållit e-böcker sedan juni förra året. 

Det hela började med att ett företag som hette A Million Voices, som nu gått upp i 

Eboken.nu43, kom till biblioteket för att tala om e-böcker och print-on-demand. De 

hade med sig en läsplatta, en Rocket Ebook, som de visade upp och pratade om. Då 

blev jag tänd på idén och tänkte att det här är ju framtiden det, berättar Lars. 

Man ska även kunna läsa böcker elektroniskt. Man sitter ju framför 

dataskärmar hela tiden och läser annat elektroniskt så nu är det dags för att 

läsa e-böcker. Lars pratade med ledningen vid Stockholms stadsbibliotek och även 

de blev intresserade. Vid den tidpunkten fanns det inget utlåningssystem för e-böcker 

förutom Netlibrary, men Lars ringde till Piratförlaget och frågade hur deras e-böcker 

kom till. Han fick då veta att de kom via Elib, som då hette Adlibris. Han kontaktade 

dem och de inledde en diskussion om hur de skulle kunna lösa det här med utlåning, 

för att till slut bygga upp ett system för biblioteksutlåning av e-böcker.  

Elib44 är ett svenskt företag som producerar och distribuerar e-böcker med 

kopieringsskydd för den skandinaviska marknaden. Elib gör detta i samarbete med 

alla förlag som är intresserade och säljer via de återförsäljare som säljer e-böcker. 

Elib AB startade hösten 2000 och bakom står Bakom Elib står bokförlagen Natur 

och Kultur45 och Piratförlaget46 samt Internetbokhandeln Adlibris47. Förlaget 

producerar och distribuerar e-böcker och är ett av de första företagen i världen som 

distribuerar e-böcker med kopieringsskydd.  

Elib  hjälper också bibliotek med utlåningssystem för e-böcker. Systemet fungerar 

så att man via Stockholms stadsbiblioteks hemsida går in och lånar böckerna som 

fortfarande ligger på Elibs server. Biblioteket betalar på så sätt för antalet utlån och 

äger alltså inte titlarna. Elibs bibliotekssystem gör det relativt  enkelt för bibliotek att 

börja med e-boksutlåning. Systemet är byggt så att varje bibliotek får sina egna sidor 

med bibliotekets layout. Biblioteket behöver bara länka från sin webbplats till de egna 

 
43 URL: http://www.eboken.nu 
44 URL: http://www.elib.se 
45 URL: http://www.nok.se/ 
46 URL: http://www.piratforlaget.se/ 
47 URL: http://www.adlibris.se/shop/ 
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sidorna i Elib. Inga anpassningar eller förändringar av bibliotekets övriga system är 

därför nödvändiga. 

För att kunna låna hem en e-bok till sin dator måste man ha ett lånekort vid 

biblioteket. Sedan måste man också ladda ned ett e-boksläsarprogram, i det här fallet 

Adobe Acrobat e-reader. Detta kan man göra från bibliotekets hemsida. Sedan är 

det bara att klicka sig fram till boken och låna hem den till sin dator. På sin egen dator 

ha man sedan som ett eget bibliotek med de böcker man lånat, och då är det bara 

klicka på en bok för att läsa den. Man kan låna tio böcker under en tiodagarsperiod 

och man får läsa varje bok i 5 dygn.  

Till skillnad från i Netlibrarys system kan man med Elib låna ut samma titel till hur 

många personer som helst samtidigt. Och det är bra, säger Lars. Annars är den ju 

upptagen precis som en traditionell pappersbok och det tycker jag är dumt om 

det finns möjlighet att lösa det med obegränsat lån. Det är ju det som är vitsen 

med elektroniska texter. Annars blir det ju ett traditionellt sätt att jobba på. Att 

man ska låsa texterna liksom.  

I dagsläget har Stockholms stadsbibliotek cirka 80 titlar. De hade 50 från början, 

men Elib lägger hela tiden upp nya titlar på listan utan att biblioteket behöver göra 

något. Detta är ett system Lars är mycket nöjd med. Det är väldigt lättskött och 

inte  meningen  att det ska finnas någon byråkrati, säger han. Han är mycket nöjd 

med de smidiga lösningarna, både för bibliotekets del och låntagarnas. En sak som vi 

inte tänkte på var det här med lånekort, berättar han. Man måste ju göra ett 

personligt besök för att skaffa ett lånekort och skriva under och då har vi ju fått 

förfrågningar från utomlands om de kan låna en bok, och då skickar vi ett 

provisoriskt lånekort via e-post. Så ingen byråkrati, och det har vi fått mycket 

uppskattning för. 

Det största problemet med e-böcker anser Lars vara läsverktygen. Det finns ju 

egentligen inga läsplattor i Sverige i dag och handdatorer är dyra. Dessutom tycker 

han att handdatorerna borde göras lite enklare så att äldre och handikappade lättare 

kunde använda dem. Många äldre kommer bort sig i knapptryckningen och Lars 

efterlyser en handdator där man bara behöver trycka på en enkel knapp för att 

boken ska komma fram. Men han tror också att detta är en generationsfråga. Han 

tror att unga läshandikappade kommer att ha mycket glädje av e-böckerna. 

Lars ser egentligen inga direkta nackdelar med e-böcker. Det är ju alltid så att 

det blir rationaliseringar när man utvecklar arbete, menar han. Det här kan ju 

en person sköta, i stället för om det hade varit pappersböcker. Då kanske det 

hade gått åt tio personer. Men alla kravåtgärder och sånt, nu finns det ju inga 

krav, det försvinner. Och det är ju inga brev att skicka ut och 

förseningsavgifter och sånt försvinner ju. Om det sen är nyttigt att sitta framför en 
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skärm och läsa, det är någonting tiden får utvisa. Jag vet ju inte hur bra det är att 

läsa en skärmtext, om det är farligt eller inte. Det vet man ju inte om det är 

strålning eller så. Men det får vi se när den dagen kommer. Nya arbetsskador 

alltså. Vi kanske inte har några ögon kvar, skrattar Lars. 

Det som tilltalar Lars mest med e-böcker är tillgängligheten. Han tycker om 

tanken på att böckerna hela tiden ska finnas inne för utlån och att en låntagare inte ska 

behöva leta så mycket för att hitta det den söker. Informationen tycker inte jag ska 

stanna upp om man behöver den. Den ska ju kunna nås direkt. Det handlar inte 

om stress eller sådana saker. Stress är om man får springa runt på tio bibliotek 

och leta efter en bok. Det är stress. Däremot att kunna få en bok omedelbart, 

det minskar stress om man hanterar det på ett bra sätt. Han ser också fram emot 

att följa utvecklingen av e-böckerna. När man sedan utvecklar böckerna med 

länkar till hypertext och sånt, så att det i till exempel en skönlitterär bok finns 

ordet Strindberg i texten. Då ska man kunna klicka på det och gå vidare till 

Strindberg och på så sätt kan man få en bok att öppna vägen till alla andra 

böcker. Då vet jag inte vad det finns mer att göra. Då blir information 

tillgänglig. Jag tycker inte att det ska behöva gå åt så mycket tid till att springa i 

arkiv. Det har sin charm tycker kanske vissa, men jag tycker inte det, skrattar 

Lars. För det är ju kunskapen man vill åt. 

Lars låter så positiv att det nästan känns onödigt att fråga om biblioteket planerar 

att fortsätta med sin e-boksutlåning. Nej, skrattar Lars. Vi ser ingen anledning att 

sluta med det här eftersom det har tagit så bra, fått så bra gensvar och att flera 

bibliotek är intresserade. Och titlarna fylls ju på automatiskt så på så sätt utökas 

verksamheten och beståndet hela tiden. Det finns fortfarande tekniska problem kvar 

att lösa, men det tror Lars ordnar sig så småningom. Det är en relativt ny teknik, så lite 

problem får man stå ut med. Snart kommer låntagarna dessutom att kunna uppleva fler 

av de mervärden en e-bok kan erbjuda. Till exempel kommer man snart att kunna 

lyssna på sin e-bok om man tröttnar på att läsa själv. Bara att trycka på read och 

luta sig tillbaka med hörlurar. 

Lars tror att det är kurslitteratur som lämpar sig bäst för elektronisk publicering. 

Han ser framför sig hur man skulle kunna ladda ned hela kurser i handdatorer så att 

eleverna slipper springa runt och leta efter sin kurslitteratur. Då skulle eleven kunna 

koncentrera sig mer på sitt pluggande i stället. Men han ser heller inga problem med 

elektronisk publicering av skönlitteratur. Lars skulle själv gärna sitta på ett tåg och 

läsa en bra deckare på en handdator. 

På framtidens bibliotek vill Lars att man helt fritt skall kunna välja vilken format 

man vill läsa en bok i. Eftersom den elektroniska publiceringen skulle kunna innebära 

att låntagarna egentligen aldrig behöver besöka biblioteket, tror Lars att det mer kan 
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få karaktären av en informationscentral. Och så kanske man har ett litet bestånd av 

pappersböcker, skrattar Lars. Ett referensbestånd som står i ett glasskåp. Och så 

kan man visa dem och säga att så här såg det ut tidigare. Han tycker dock att det 

är svårt att gissa hur framtiden kommer att se ut. Men han tror på e-böckerna. Jag 

tror att det är tillgängligheten man skall jobba på. Böcker skall vara 

tillgängliga så snabbt som möjligt och då blir det ju e-böckerna man kommer 

att behöva. 

Nej det kan man nog inte säga, säger Lars när jag frågar honom om den 

traditionella boken är hotad av e-boken. Den är nog inte hotad. Det finns 

egentligen inga hot. De skapar vi själva på något sätt. Det är ytterligare ett sätt 

att läsa bara. Ett komplement. Lars tycker att det är viktigt att bredda 

läsmöjligheterna. Han tror dock att många nog ser e-boken som ett hot.  Han menar 

att om man inte känner till alla fakta runt e-böckerna, är det lätt att tro att de kommer 

att slå ut pappersböckerna. Men så har man ju tänkt om andra saker också. När 

videon kom så trodde man att nu försvinner biograferna och så, men det är ju 

inte så. De blir komplement som är viktiga. Lars tycker också att man ibland 

glömmer att det faktiskt är texten som är det viktiga. Det blir tekniken man 

projicerar på. Man tänker liksom inte på att det viktigaste fortfarande är 

berättelsen, texten är ju det det handlar om. Sedan hur man läser det är 

egentligen inte så viktigt. 

Lars tror inte att biblioteket kommer att bli onödigt i framtiden, men däremot tror 

han att låntagaren inte alls i samma utsträckning kommer att känna något behov av att 

besöka biblioteket. Man kan ju sitta och låna från hemmet, menar han. Så 

egentligen vet jag inte varför man ska sitta på bibliotek då mer än att ha det 

som läsesal. Han menar dock att det finns andra tjänster på biblioteket som gör att 

det kommer att fortsätta vara en nödvändig del av samhällsservicen. 

Han tror inte heller att bibliotekarieyrket är hotat. Det kommer nog att ändra 

roll, men jag tror att det kommer att bli mer spännande att arbeta som 

bibliotekarie i framtiden. Jag menar det traditionella att sitta bakom en disk 

och hämta boken på hyllan, det tror jag kommer att försvinna lite grann. Lars 

menar att det redan märks på hur bibliotekarien numer får en utbildning i biblioteks- 

och informationsvetenskap.  
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Norrköpings stadsbibliotek 

På Norrköpings stadsbibliotek valde man att i maj köpa in fyra handdatorer av 

märket Cassiopeia48. Idén var att man skulle låna ut inte bara e-boken utan även 

läsverktyget till låntagaren. På så sätt skulle låntagarna få chansen att prova på hur det 

var att använda en handdator och fundera på om det är något de själva skulle vilja 

köpa. 

Charlotte landgren berättar om hur hon snabbt hittade hinder för den planerade 

e-boksutlåningen. Först letade hon gratistexter på nätet och fann att i stort sett alla 

som fanns var i HTML eller PDF-format, och därför inte gick att använda på de 

inköpta handdatorer som hade Microsoft Reader49 och Mobi-pocket50. De som 

fanns i rätt format var dessutom oftast engelska klassiker. Till slut hade hon dock 

hittat 10-12 gratistitlar som alla lades in på handdatorerna. Nästa steg var att vända 

sig till de förlag som säljer e-böcker. Från Bonnier köptes några titlar, och på grund av 

att de inte var kopieringsskyddade men ändå skyddade av copyright, köptes titlarna i 

så många exemplar som det fanns handdatorer. Hos Elib upptäckte Charlotte att det 

var svårare eftersom deras titlar var ordentligt kopieringsskyddade och svåra att 

hantera på handdatorer. Hon skulle vara tvungen att ta hem titlarna till sin dator och 

sedan fördela dem till handdatorerna, och i och med detta skulle varje överföring 

räknas som en kopiering. Hon erbjöd sig först att betala för varje titel två gånger, men 

detta var ändå inte tekniskt genomförbart. Till slut kom de dock fram till en lösning 

med ett ”mjukare” kopieringsskydd som tillät Charlotte att göra en 

säkerhetskopiering. Så nu finns sammanlagt ungefär 20 titlar på varje Cassiopeia på 

biblioteket. Tio av dessa titlar är gratistexter och resten är köpta från förlag. Idén är 

att låntagaren ska kunna använda handdatorn så fritt som möjligt. Man ska kunna läsa 

e-böcker, göra anteckningar och sätta bokmärken, men även använda de övriga 

funktioner en handdator innehåller. Alltså är de när de kommer tillbaka inte i lämpligt 

tillstånd att låna ut till nästa låntagare utan måste nollställas till nyskick. Efter 

överenskommelse med Elib har Charlotte innehållet på handdatorerna på 

säkerhetsdisketter som används efter varje utlån för att återställa handdatorerna. 

De låntagare som lånade en handdator fick fylla i en utvärdering som Charlotte 

ännu inte hunnit sammanställa. När hon bläddrar i den kan hon ändå snabbt dra 

slutsatsen att reaktionerna är övervägande negativa. Många nackdelar rörde själva 

läsverktyget, handdatorn. Batteriet ansågs till exempel hålla alldeles för kort tid, cirka 

5 timmar. En låntagare hade tagit med sig sin Cassiopeia till sommartorpet utan el och 

 
48 URL: http://www.casio.com/personalpcs/product.cfm?section=19&product=3553# 
49 URL: http://www.microsoft.com/reader 
50 URL: http://www.mobipocket.com/en/HomePage/default.asp 
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var besviken över den korta batteritiden. En annan teknisk nackdel var den dåliga 

utomhusläsningen. I solsken är det mycket svårt att läsa på skärmen. Många hade i 

utvärderingen dessutom angett att texten var för liten och skärmen för dålig. Den lilla 

skärmen gör att man måste bläddra ofta, vilken många ansåg bökigt. De flesta tyckte 

dock att själva handdatorn var lätt att hantera, men de fördelar en e-bok kan 

erbjuda, bokmärken och anteckningar och så vidare, var det inte många som ens 

hade använt.  

En av frågorna var hur de tyckte att läsupplevelsen var jämfört med en 

pappersbok. Där hade bara runt tre personer av det tjugotal som tillfrågats svarat att 

det var en bättre läsupplevelse. Och när jag talade med dem hade många svårt att 

förklara vad det var, berättar Charlotte. De tyckte alltså inte om handdatorerna 

på det sättet. Och det hade inte så mycket att göra med otydligheten, det sa de. 

Många hade ju även positiva saker att säga, men trots att de då hade angett 

såna här positiva saker, hade de ändå angett sämre läsupplevelse. Och då 

undrade jag varför det var sämre och många angav att det var själva känslan. 

Och när man försöker fråga vad det är så har de väldigt svårt att förklara men 

det tycks ha någonting att göra med närhet, upplevelse och att man rent fysiskt 

liksom kan ta på texten i en bok, följa den med fingret. Att man betydligt 

snabbare bläddrar fram och tillbaka. Att man plötsligt slår igen den en stund 

och tittar på omslaget och läser på baksidan, och sedan öppnar den igen.  

Norrköpings stadsbibliotek gjorde en hel del reklam för e-böckerna i början. 

Man skrev om det på hemsidan och hade en stor skylt på informationsdisken, med en 

hand som höll en Cassiopeia och texten ”När läste du en e-bok sist?”. Och då är det 

ju klart att då tänker alla att det har jag aldrig gjort, vad är det för något, 

berättar Charlotte. Så det fungerade ju bra. Väckte nyfikenhet. En del backade 

ur redan när de fick höra vad det var och andra lånade en. Men sedan tog vi 

bort skylten någon gång i december, och då slutade man att fråga. 

Nu har de beslutat sig för att avsluta e-boksprojektet. Böckerna ligger 

fortfarande med i katalogen och de finns fortfarande för utlån, men efter april planeras 

de dras in. Charlotte berättar att de snart kom fram till att copyrighten och de 

skyddade texterna gör utlåning av den här formen mycket svår. Dessutom, säger 

Charlotte, är det ju inte meningen att ett bibliotek ska låna ut läsverktygen. Det 

är ju som att vi skulle låna ut bandspelare, grammofonspelare eller CD-spelare, 

och det gör vi ju inte.  

Charlotte berättar att hon var upprymd av idén i början, men att hon nu inte 

riktigt tror på den längre. I början visste jag ju inget om format. Att varje 

läsplatta kan kräva olika format. Och visst förstod jag att det fanns copyright, 
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men jag förstod inte det här med svårigheten att föra över texten till en 

handdator.  

Möjligheten att fortsätta verksamheten i annan form har diskuterats fram och 

tillbaka på biblioteket, men inget har planerats. Charlotte har fått information från 

bland annat Elib, men känner att det just nu inte är något för Norrköping. Just nu 

avvaktar jag. För vi har inte en spontan efterfrågan. Vi lyckades väcka 

nyfikenhet genom reklam, men det höll inte. Hon anser att e-böcker skulle kunna 

vara bra vid till exempel platsbrist och att man kanske skulle kunna ha lite mer udda 

texter som e-böcker i stället för pappersböcker. Hon tycker också att man i så fall 

skulle samarbeta inom länet och kanske också med universitetet, och på så sätt ha en 

gemensam bank. Men hon tycker att det i så fall vore utmärkt om länsbiblioteket tog 

det som sin uppgift.  

Charlotte är skeptisk till skönlitteratur som e-böcker. Hon tror att denna typ av 

publicering skulle passa bättre för olika typer av uppslagsverk, lexikon och 

ordböcker. Ja parlörer till exempel om man åker utomlands passar ju jättebra. 

Jag kan tänka mig olika typer av handböcker. Men det jag tycker att det 

passar sämst för är skönlitteratur.  

I framtidens bibliotek skulle Charlotte gärna vilja se ett bredare genomslag för e-

boken, som med CD och kassetter. Men hon tycker inte att biblioteket ska skapa 

efterfrågan innan det finns en efterfrågan i handeln. Det viktigaste tror hon dock är 

utvecklingen av själva läsverktyget. Hon tycker inte att det ska vara avgörande vilken 

apparat man har om man vill läsa en e-bok. Charlotte tror att e-bokens framtid mest 

hänger på hur man ska läsa texten. Hon tror att det krävs mycket bättre läsverktyg 

för att den ska klara konkurrensen från vanliga pappersböcker. Framför allt 

läsverktyg som erbjuder en läsupplevelse som påminner om den traditionella 

pappersboken. Hon vill också se att problemen kring copyrighten löses och att 

formaten blir mer enhetliga. På så sätt skulle många problem lösas för de bibliotek som 

vill ha e-boksutlåning. Något hon också tänkt på är lagring och arkivering. Hon frågar 

sig om det är någon som tänker på att dessa elektroniska texter också bör bevaras. 

Själv skulle hon gärna se att kungliga biblioteket tog hand om detta. 

Charlotte tycker inte att frågan gäller huruvida e-boken hotar den traditionella 

bokens framtid eller inte. Hon är mer intresserad av hur texten kommer att 

förmedlas. Och jag lägger inte in sånt som om boken ska överleva eller om det 

kommer något efter boken, utan snarare om det kommer något efter papper. 

Det har ju utvecklats hittills. Pergament och så och från bläck till tryckning. Jag 

tycker ju då att det är det här med papper som inte kommit så långt.  Om e-

boken slår igenom tror Charlotte att den mycket väl skulle kunna förändra 

biblioteket. Om man hittar rätt format och den slår igenom så är det klart att det 
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kommer att förändras. Det är ju absolut revolutionerande och många som 

jobbar på bibliotek kommer att få tänka om. Hon tror däremot inte att e-boken 

kommer att förändra bibliotekarierollen särskilt mycket. Jag tycker inte att det ska 

påverka något för vi är ju redan informationsförmedlare. Och det tycker jag ju 

inte i sig ska förändras. Däremot kommer formerna att förändras. Man kanske 

inte går i hyllorna och plockar fram böcker längre. Men jag låter framtiden 

komma och försöker hänga med. Jag tror inte att jag kan påverka den. Men 

vill inte förneka den på något sätt. Det är bara att tänka att vad kan vi göra för 

våra kunder och hur kan vi anpassa vår verksamhet. Om det kommer nya sätt 

att förmedla text så kommer vi att göra det också. 

Kungliga biblioteket 

Kungliga biblioteket har naturligtvis också fått en hel del att tänka med i och med e-

böckernas utveckling. Mer här ser infallsvinkeln lite annorlunda ut. Eftersom Kungliga 

biblioteket är vårt nationalbibliotek måste de mer tänka på bevarandeaspekten. 

Som det ser ut nu kan man på en enskilt PC ute i biblioteket läsa Kungliga 

bibliotekets e-böcker. Dessa böcker har de via avtal förvärvat direkt från några olika 

e-boksförlag, och det rör sig än så länge om böcker som inte kommit ut på papper. 

Att samla och bevara alla de texter som kommit ut i e-boksformat är naturligtvis 

något som Kungliga biblioteket tänker på, men eftersom fenomenet är relativt nytt är 

det något man ännu inte funnit alla lösningar på. Det finns ju många förlag som har 

parallellutgivning, berättar Gunilla Jonsson. När de ger ut något på papper så 

passar de på att ge ut e-böcker också. Och det är ju något som vi ska tackla så 

småningom också, men vi har tyckt att det är inte så bråttom med det. Kungliga 

biblioteket har alltså prioriterat att försöka bibehålla nationalbiblioteksfunktionen och 

kunna tillhandahålla det som publiceras i landet. Därför har de ännu inte vänt sig mot 

de större kommersiella förlagen, utan har avtal med mer eller mindre ideella aktörer.  

Vid årsskiftet hade Kungliga biblioteket cirka 223 titlar, och dessa är uteslutande 

skönlitterära. Förlagen är Serum, Omnibus och Inko Eldonejo, som ger ut böcker på 

Esperanto. 

 Böckerna köps inte in, utan tillhandahålls gratis från förlagen. Gunilla tror att 

förlagen gärna gör det för att få en post i LIBRIS, men Kungliga biblioteket har som 

grundprincip att om en post ska göras i nationalbiografin och i LIBRIS-basen, då ska 

biblioteket också ha filen i sin ägo. 

Inget av de större kommersiella förlagen är ännu inblandade och det är heller 

inga utländska förlag. Vi ser det här som en del av nationalbiblioteksuppgiften och 

uppgiften att överhuvudtaget samla in och bevara det som är publicerat i landet, 
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berättar Gunilla. Det utländska kan ju komma att bli aktuellt också, men det är inte 

aktuellt i dag för oss. Men det blir då i så fall som en del av ett normalt förvärv. 

Det man på Kungliga biblioteket håller på att jobba med, och som Gunilla tror att 

man snart kommer att få fason på, är rutinerna. När man har pappersböcker så har 

man ju en fastlagd logistik, menar Gunilla. De går ju så att säga på ett löpande band. 

De går genom en snitslad bana genom huset och behandlas, katalogiseras, märks och 

i förekommande fall binds in och forslas till sin plats i magasinet. Och sedan kan man 

låna ut dem enligt givna rutiner. Och runt e-böckerna har vi ju då från början försökt få 

till stånd en logistik som är så automatiserad som möjligt. 

Mycket är redan automatiserat. Till exempel skickar förlaget med bibliografiska 

uppgifter i ett formulär tillsammans med e-boksfilen som skickas. På så sätt får 

biblioteket en post som automatiskt skickas in i LIBRIS-systemet. Det dyker också 

upp ett automatiskt meddelande hos katalogisatörerna när en ny e-bok anlänt, så att 

de kan leta upp posten i LIBRIS och katalogisera färdigt posten.  

Det som återstår att automatisera är själva överföringen av filen till PC:n e-

böckerna ska ligga på. Detta beror helt och hållet på upphovsrättslagstiftningen. Vi 

har ju varit angelägna att gentemot förlagen uppträda vettigt, vara väldigt 

noggranna med att tillgodose förläggarnas önskemål att inte bryta eller riskera 

att bryta mot upphovsrättslagtiftningen. Så än så länge går det till så, och det här 

skulle jag egentligen helst inte vilja tala om, skrattar Gunilla, att när det kommit 

nya filer då vidtar det manuella. Från den FTP-server där filen landar så 

kopieras den sedan över till CD och sedan är det då en person som faktiskt 

måste ta denna CD i nypan och gå ner och helt handgripligen installera den här 

filen i datorn.Nu håller man på Kungliga biblioteket på att arbeta fram en lösning där 

man ska kunna föra över e-boken från FTP-servern till den publika PC:n utan att den 

ska behöva gå via det vanliga nätet. En annan klumpighet man jobbar med att bli av 

med är den HTML-sida där titelinformationen för e-böckerna finns. Än så länge 

måste den fyllas på manuellt. 

Planerna är ju att vi snart ska vara färdiga med den här logistiken och 

sedan skall kunna tackla fler förlag, berättar Gunilla. Men just nu är det något vi 

inte kan ta på oss. Men vi ser fram mot att det blir någon form, så småningom, 

av leveransplikt för sånt här material. Det man på Kungliga biblioteket ser fram 

mot är en reglering som trots upphovsrättens krav skall göra det möjligt för dem att 

tillhandahålla materialet inom bibliotekets väggar på samma villkor som gäller för 

tryckta publikationer. 

När det gäller för- och nackdelar tar Gunilla i första hand upp att det inte finns 

någon fastlagd logistik för e-böcker. Men hon menar att när detta väl är löst blir den 

automatiserade logistiken en stor fördel. Det krävs ju lite ansträngning jämfört 
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med det tryckta materialet, men herre gud det har man ju haft väldigt många år 

på sig att utveckla rutiner runt, menar hon. Men det här kan ju bli väldigt 

resurssnålt om man väl får det på plats.  

Nästa nackdel hon tar upp är läsbarheten. Hon menar då både den rent grafiska 

läsbarheten och att det är bökigt att bläddra och få överblick i en e-bok. Men 

läsverktyg är något Kungliga biblioteket än så länge inte bryr sig så mycket om. Så 

länge e-böckerna bara tillhandahålls inom bibliotekets väggar, vilket Kungliga 

biblioteket är hänvisade till när det gäller svensk litteratur, tycker inte Gunilla att det 

spelar någon större roll om boken måste läsas på en vanlig PC-skärm. Där skulle man 

ju ändå vara tvungen att sitta vid ett bord på biblioteket och läsa.  

Det har jag överhuvudtaget inte funderat på, svarar Gunilla på frågan om hur hon 

skulle vilja att det såg ut på framtidens bibliotek. Hon vill helst uttala sig i väldigt 

generella termer och återkommer direkt till bevarandeaspekten. Jag tycker att det 

är väldigt viktigt att man ska spara åtminstone en väsentlig och representativ 

del av samtidens vetenskapliga och litterära publicering. Det som så att säga 

har gjorts tillgängligt. Som någon med avsikt velat sprida. Handskrifter och 

arkivmaterial är en annan sak, det talar jag inte om, utan just det här som 

någon med avsikt har velat sprida till sina medmänniskor. Det som påverkar 

samtiden, och alla försök att påverka samtiden och utvecklingen. Det tycker 

jag att man någonstans ska kunna spara. Hon tycker också att det är viktigt att 

detta inte bara görs i Sverige, utan att man får till stånd en global infrastruktur. 

Nästa sak hon tar upp är tillgängligheten. Hon tycker att det är viktigt att man slår 

vakt om att samhället subventionerar tillgång till den information som produceras, så 

att medborgarna inte kan komma att behöva betala för varje enskilt utnyttjande. Det 

tycker hon är ett demokratiskt fundament. Hon är medveten om de upphovsrättsliga 

hindren, och att man inte kan sprida material på ett sätt som totalt förstör marknaden 

för producenterna, men hon tycker att det skall finnas möjlighet för medborgarna att 

informera sig utan att det ska kosta pengar. 

Bevarande och tillgänglighet är alltså vad Gunilla vill se även i framtiden. Det är 

de två saker som jag vill ska vara tillgodosedda i framtidens bibliotek. Och hur 

det sedan ser ut, det vill jag inte säga något om, skrattar hon. Men det här är de 

två grundvärdena som är viktiga tycker jag.  

Gunilla tror inte att e-boken kommer att vara något större hot mot den 

traditionella pappersboken förrän produkterna blir bättre än pappersboken. Och hon 

menar att om det är en bättre produkt som erbjuder fler fördelar, så finns det ju 

egentligen ingenting att sörja över. Men hon tror att det kommer att dröja ett bra tag 

innan detta sker. Åtminstone vad gäller elektronisk publicering av 

underhållningslitteratur. 
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Något hot mot biblioteket kan hon inte heller se att e-boken skulle vara. Om 

biblioteket fylls med filer så är det ju fortfarande böcker, menar hon. Men det 

ska bli spännande att se vad som händer de närmaste åren. Vi vet ju inte ens 

hur fort det kan gå. 

Gunilla tror absolut att bibliotekarie är ett bra yrkesval. Det var någon politiker 

som för länge sedan sa att det är svårt att spå, särskilt om framtiden, skrattar 

hon. Och det här är ju också en sak som är svår att spå. Men man kan ju se att 

bibliotekarier är en väldigt eftersökt kategori på arbetsmarknaden. Hon tycker 

också att det är roligt att se att bibliotekarier inte bara är efterfrågade på bibliotek, 

utan också har funnit en vidare arbetsmarknad. Att bibliotekariens roll skulle vara 

hotad tror hon inte. Alltså när man jobbar på bibliotek i dag, och särskilt på 

nationalbibliotek, så är det ju så oerhört spännande tycker jag. Man befinner sig 

ju just mitt i en otroligt dynamisk utveckling som ju är väldigt svår. Man kan 

inte överblicka konsekvenserna. Det är ju mycket vi talat om här som vi inte 

vet hur vi ska lösa. Men det är ju ohyggligt spännande. 
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Analys 

 

Min analys kommer att bestå av två delar. Först tänker jag sammanfatta intervjuerna, 

hitta gemensamma nämnare och kartlägga de problem och tankar mina 

intervjupersoner har runt elektroniska böcker på bibliotek. Sedan tänker jag utifrån 

Kilgours fem kriterier, som jag tog upp som teoretiska utgångspunkter, besvara mina 

frågeställningar.  

 

Analys utifrån intervjuerna 

Verksamhetens utformning 

Det finns några olika system att välja mellan för ett bibliotek som beslutat sig för att 

tillhandahålla e-böcker, men än så länge inte tillräckligt många för att biblioteken 

egentligen skall ha så många valmöjligheter Det är viktigt att biblioteket hittar ett 

system som passar just detta bibliotek, men det kan än så länge vara ganska svårt. 

Detta beror på att de modeller som finns har en hel del begränsningar. Biblioteket 

måste också bestämma sig för hur man vill att böckerna skall läsas, det vill säga man 

måste besluta sig i frågan angående eventuella inköp av läsverktyg.  

Vid Stockholms stadsbibliotek har man valt att använda sig av svenska Elibs 

modell. Det är en enkel modell där låntagaren enkelt kan låna en e-bok hemifrån sin 

egen dator, och där flera låntagare kan låna samma titel samtidigt. I detta system 

betalar biblioteket för varje utlån.  

Vid Norrköpings stadsbibliotek beslutade man sig för att helt enkelt låna ut 

handdatorer som redan innehöll ett antal texter biblioteket förhandlat till sig från några 

olika förlag.  

Stockholms universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek använder 

sig båda av amerikanska Netlibrarys modell. Här köper biblioteket tillgång till 

böckerna som därför bara kan lånas av en låntagare åt gången. Göteborgs 
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universitetsbibliotek har förutom Netlibrary också skaffat Ebrary, ett system som 

tillåter flera låntagare att låna samma titel samtidigt.  

Kungliga biblioteket, som skiljer sig avsevärt från de andra biblioteken i denna 

undersökning eftersom det är vårt nationalbibliotek, ser sin e-bokshantering som en 

del av nationalbiblioteksfunktionen, och erbjuder dessutom inte sina låntagare att låna 

e-boken. Den kan endast läsas på plats i biblioteket. De har än så länge bara valt att 

kontakta några mindre ideella aktörer. 

Utvärdering av verksamheten 

Hur intervjupersonerna tycker om resultatet hittills beror mycket på vilken form av e-

boksutlåning de använt sig av. Det är viktigt att systemen inte krånglar för mycket och 

att de passar för den typen av bibliotek som använder sig av dem. Ändå befinner sig 

hela e-bokshanteringen i ett relativt tidigt skede, och ingen av de jag intervjuat är 

beredda att ge sig på någon riktig utvärdering. Stockholms stadsbibliotek är hittills 

mycket nöjda med det system de valt. Alla bibliotek jag talat med, med undantag av 

ett, planerar fortsätta sin verksamhet. Många anser dock att det just nu är mer i form 

av en övervakningsperiod, där man vill vara lite försiktiga och invänta e-

bokssystemens utvecklingen. Vid Norrköpings stadsbibliotek har man dock beslutat 

lägga ned verksamheten. Detta är dock inte något definitivt beslut, utan bara i väntan 

på bättre system. Än så länge finns ingen direkt standardisering för e-bokshanteringen 

och biblioteken är tvungna att pröva systemen för att de som de passar.  

Alla de intervjuade ser e-boken som en ganska självklar del av bibliotekens 

framtid, men anser att systemen fortfarande är för osäkra och hindren för många för 

att e-boken skall komma till sin fulla rätt i biblioteket. 

E-bokens för- och nackdelar 

Under intervjuerna kom några övergripande för- och nackdelar fram.  

En fördel med e-boken är den automatiserade logistiken som kan rationalisera 

bibliotekariearbetet betydligt. Böckerna har också evig livslängd i motsats till 

pappersböcker som lätt slits. De mervärden en e-bok kan erbjuda är också en klar 

fördel med denna publiceringsform. Läsaren har möjlighet att sätta bokmärken, 

stryka under, göra anteckningar i marginalen och ändra typsnitt och textstorlek. 

Texten är ofta också sökbar. I vissa fall finns även tillgång till lexikon. Tillgängligheten 

är en annan fördel de intervjuade bibliotekarierna tar upp. Boken finns alltid på plats 

och är lätt att ta med sig. 

Många av dessa fördelar blir dock nackdelar eftersom tekniken fortfarande är 

något svajig. Tillgängligheten är till exempel inte så stor som man skulle önska. 
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Dessutom medför upphovsrättslagstiftningen att titlarna i vissa system bara kan lånas 

av en låntagare åt gången. 

Tekniken och läsverktygen ses fortfarande som nackdelar. Läsverktygen lämnar 

fortfarande mycket att önska både när det gäller utformning och läsupplevelse. 

Dessutom tar flera av de jag intervjuat upp frågan om det möjligen kan vara skadligt 

att läsa långa texter från en skärm. Detta är dock något intervjupersonerna tror 

kommer att ordna sig inom en snar framtid. De är medvetna om att det är en ny 

teknik som fortfarande lider av vissa barnsjukdomar. 

Andra problem jag utläst från intervjuerna är lagrings- och arkiveringsfrågan. 

Biblioteken frågar sig vad som händer om e-boksleverantören till exempel går i 

konkurs. Försvinner böckerna då?  

De problem de intervjuade bibliotekarierna tog upp tror de dock beror på att 

denna teknik är relativt nu. Jag kan utläsa en stor framtidstro ur intervjuerna och de 

flesta verkar tro att dessa problem kommer att lösa sig bara marknaden stabiliseras 

och leverantörerna kan erbjuda mer standardiserade modeller.  

Lämpliga publiceringsformer 

Intervjupersonerna är överens om att det är fack- och kurslitteratur som borde 

lämpa sig bäst som elektronisk publicering. Kortare texter och texter som med fördel 

bör vara sökbara är lätt att föreställa sig som e-böcker. Handdatorer med hela 

kurser skulle kunna underlätta skolarbetet mycket för arbetstyngda studenter, och att 

stå i ett bibliotek och slå i ett uppslagsverk.  

Framtidens bibliotek 

Det var inga vilda framtidsvisioner som mötte mig då jag frågade intervjupersonerna 

om hur de själva skulle vilja att det såg ut på framtidens bibliotek. I stället fick jag 

sansade svar och bilder av ett bibliotek som till stor del ser ut som det vi har i dag. 

Deras visioner bestod mest i att de problem som finns runt e-bokshanteringen i dag 

skulle vara lösta. Alla såg den elektroniska boken som en naturlig del av det framtida 

biblioteket, men att detta inte nödvändigtvis betydde att pappersboken är hotad. 

Något de flesta tog upp var vikten av att kunna erbjuda det biblioteket erbjuder i 

dag. Det mina intervjupersoner alla ville se var en standardiserad modell där e-boken 

är ett lika självklart inslag i bibliotekets bestånd som den vanliga boken. I framtidens 

bibliotek skulle problemen runt arkivering och upphovsrättslagstiftningen till exempel 

vara lösta.  
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Hot mot boken? 

Ingen av de jag intervjuat ser alltså e-boken som något hot mot den traditionella 

pappersboken. I alla fall inte förrän på väldigt lång sikt. Hoten är något vi själva 

skapar och de jag intervjuade väljer att i stället se e-boken som en möjlighet. En 

utveckling mot något bättre. Om nu e-boken skulle komma att slå ut den tryckta 

boken skulle det bara bero på att den har mer att erbjuda. Och om en ny teknik tar 

över den gamla är det inget att sörja över, det är alla jag intervjuat överens om. E-

boken är bara ännu ett steg i bokens utveckling mot att bli mer tillgänglig. Men detta 

hänger mycket på utvecklingen av läsverktygen. Det måste komma bra läsverktyg för 

att den breda massan skall välja att läsa sin litteratur i elektronisk form. De 

mervärden en e-bok kan erbjuda måste också komma till sin fulla rätt. När tekniken 

stabiliserats så att allt fungerar med sökning, understrykningar, möjligheter att göra 

anteckningar i marginalen och multimediala inslag, tror de tillfrågade bibliotekarierna 

att många skulle välja den nya elektroniska boken före den gamla traditionella 

tryckta. Flera av de jag intervjuat tog dock upp exempel med nya medier som 

förutspåtts slå ut de gamla, men såklart inte gjorde det. Flera av dem poängterar också 

att det är människor vi har att göra med, och att något så invant som att läsa en bok på 

papper, är något så djupt rotat i människan att den vanan är svår att bryta.  

Än så länge, och för ett bra tag framöver, fungerar den traditionella 

pappersboken och den elektroniska boken som utmärkta komplement för varandra. 

Hot mot biblioteket 

Att biblioteket kan komma att förändras är ingen främmande tanke för de 

bibliotekarier jag pratat med i min undersökning. Men de tror ändå att bibliotekets 

roll är så pass viktig i samhället att det inte finns någon risk för att det blir överflödigt 

eller försvinner. De gamla traditionella biblioteksuppgifterna kommer ju fortfarande 

att finnas kvar även om de tryckta böckerna blir utbytta mot elektroniska. Någon 

kommer fortfarande att behöva samla, bevara och förteckna. Och även om 

biblioteket fylls med filer i stället för tryckta böcker, är det ju fortfarande samma 

texter vi talar om. Det är ju bara mediet som är nytt. Däremot är det inte säkert att 

människor kommer att behöva gå till biblioteket i framtiden. Det kanske räcker med 

att ha en uppkoppling för att få tag i det man behöver. Men att formerna förändras 

behöver inte betyda att biblioteket är hotat. De bibliotekarier jag intervjuat tycker i 

stället att det är en mycket spännande utveckling och är glada över att befinna sig 

mitt i den.  
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Hot mot bibliotekarien? 

Inte heller bibliotekariens roll är hotat enligt de jag intervjuat. De gamla traditionella 

bibliotekarieuppgifterna som att plocka böcker i hyllorna kanske kommer att 

försvinna men bibliotekariens roll som informationsförmedlare kommer alltid att 

behövas. Att bibliotekarieyrket mer kommer att baseras på elektroniska resurser 

märker de jag intervjuat redan. Flera av dem tror att bibliotekariens framtida roll mer 

och mer kommer att gå ut på att plocka fram och bedöma material ur dessa 

elektroniska resurser. 

En fara med denna förskjutning från bibliotekarie mot informationsspecialist tror 

några av de jag intervjuat kan vara att de nyutexaminerade bibliotekarierna mer och 

mer söker sig mot näringslivet. Men bibliotekarierna i min undersökning är alla 

mycket nöjda med sitt yrke och ser med stor spänning fram mot att följa den 

spännande utvecklingen på plats i sitt bibliotek.  

 

 

Analys utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

Samhälleligt behov av information 

Vi lever i ett samhälle då informationsflödet ökar lavinartat så detta kriterium är redan 

uppfyllt. Nya sätt att presentera information verkar alltid vara välkomna. Särskilt om 

dessa erbjuder mervärden utöver de gamla medierna och dessutom nya sökvägar. E-

boken är ett mycket bra sätt att presentera information. Den kan både rationalisera 

arbetet i biblioteket och öka tillgängligheten för låntagarna. Mina intervjupersoner tror 

absolut att behovet finns för elektroniska böcker, och att de, om tekniken fungerade 

bättre och det fanns en fungerande infrastruktur, skulle kunna bli en självklar del av 

bibliotekets bestånd. 

Teknologisk kunskap och erfarenhet 

Den teknologiska kunskapen och erfarenheten lämnar dock fortfarande en hel del 

kvar att önska. De mervärden en e-bok kan erbjuda kommer ofta inte till sin fulla rätt 

på grund av de än så länge vingliga tekniska lösningarna.  Detta har liksom mycket 

annat att göra med att tekniken fortfarande är ny och att det råder brist på 

automatiserad logistik och standardiserade lösningar. Än så länge handlar det 

fortfarande om att prova sig fram, både från förlagen och bibliotekens håll. 
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Organisatorisk erfarenhet och möjlighet 

Här finns det också fortfarande en hel del problem kvar att åtgärda innan biblioteken 

på ett bra och lätthanterligt sätt kan erbjuda sina låntagare e-böcker. E-böckerna är 

ett relativt nytt inslag i biblioteksvärlden och det är än så länge brist på 

standardiserade modeller för biblioteken att använda sig av. Som Mats Cavallin sa  

så lever vi för tillfället i Klondyke. Biblioteken har egentligen inga riktiga riktlinje eller 

exempel att följa, utan det gäller att anpassa dig vartefter. 

Förmåga och möjlighet att integrera en ny form i ett redan existerande 

informationssystem 

E-böckerna kan relativt lätt katalogiseras och presenteras tillsammans med de 

traditionella pappersböckena i bibliotekens kataloger. Men det finns trots allt många 

frågor kvar att lösa när det gäller e-bokens integrering i det existerande 

informationssystemet. Dessutom finns många problem runt lagring och arkivering. E-

boken skiljer sig fortfarande alltför mycket från det övriga beståndet för att kunna bli 

en helt naturlig del. Den kräver specialbehandling och utformning av en ny logistik. 

Ekonomisk genomförbarhet 

Flera av de bibliotekarier jag talade med tycker fortfarande att den elektroniska 

boken är för dyr för biblioteket att köpa in. För att e-boken skall komma till sin rätt 

behövs stora volymer och det är just nu dyrare att köpa in en elektronisk bok än en 

traditionell.  

 

 

Slutanalys 
 

 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna, alltså de fem konkurrensmässiga kriterier 

Kilgour ställer nödvändiga för att en ny form av texthantering skall kunna ersätta en 

annan, finns det fortfarande många problem för biblioteken att tackla innan den 

elektroniska boken blir en lika självklar del av beståndet som den traditionella 

pappersboken. Bibliotekarierna jag intervjuade ser alla e-boken som en självklar del 

av bibliotekens framtid, och som ett mycket bra transportmedel för mycket av den 

information som finns i vårt samhälle i dag, men det finns fortfarande för många 
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frågetecken för att allt skall flyta smärtfritt. Detta beror till stor del på bristen på 

standardisering av utlåningssystem och prismodeller. 

Ännu så länge finns det inget riktigt tillfredställande sätt för biblioteken att satsa 

seriöst på e-böcker. Utbud, teknik, copyright och gamla hederliga traditioner gör att 

bibliotekens e-boksbestånd knappast kan bli mer än en ytterst marginell del av den 

totala informationsmängden. Ändå är det mycket viktigt för biblioteken att ligga långt 

fram i utvecklingen av digitala informationstjänster. I vilken takt utvecklingen än går så 

kommer e-böckerna inom en snar framtid att vara en viktig del av 

informationsutbudet. 

Ingen av de intervjuade är beredda att tala om bokens död, eller ens om att den 

inom en överskådlig framtid skulle komma att hotas av den elektroniska boken. 

Däremot ser de alla e-boken som ett utmärkt komplement till den tryckta.  

De är inte heller särskilt oroliga för bibliotekets framtid. Ingen tvivlar över att det 

kan komma att betyda stora förändringar för biblioteket om e-böckerna slår igenom 

med full kraft. Människor kanske inte ens kommer att behöva gå till biblioteket snart. 

Men intervjupersonerna menar ändå att de traditionella biblioteksuppgifterna kommer 

att fortsätta finnas kvar. Det är ju fortfarande böcker det handlar om även om de 

presenteras i ny form. Och dessa böcker kommer att fortsätta samlas och bevaras.  

Detsamma gäller bibliotekariens yrke. Bibliotekariens uppgifter kommer med 

stor sannolikhet förskjutas från hantering av traditionella pappersböcker till att 

baseras på elektronisk information, men intervjupersonerna är övertygade om att 

bibliotekarieyrket alltid kommer att behövas. De är dessutom mycket glada och 

spända över att befinna sig mitt i denna spännande utveckling. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag tittat närmare på e-boken och biblioteket. Jag har tagit reda 

på några av de alternativ som finns för de bibliotek som väljer att i dag starta e-

boksutlåning och dessutom följt upp verksamheten vid några svenska bibliotek med 

en liten utvärdering. Jag har vid dessa bibliotek intervjuat bibliotekarien som varit 

inblandade i denna hantering om deras erfarenheter och tankar runt e-boken. Jag har 

också för en diskussion med dessa om hur de själva ser på bibliotekets, 

bibliotekariens och bokens framtid. 

Med hjälp av intervjumaterialet och mina teoretiska utgångspunkter har jag dragit 

slutsatsen att de konkurrenskraftiga kriterier en ny form av texthantering måste 

uppfylla för att slå ut ett gammalt, ännu inte uppfyllts på ett sätt som gör det möjligt för 

den elektroniska boken att inom en överskådlig framtid bli något större hot mot den 

traditionella boken, mot biblioteket eller mot bibliotekarieyrket. 

De intervjuade bibliotekarierna se inte heller något hot mot sitt yrke, mot 

biblioteket, eller mot den traditionella pappersboken. De ser i stället den elektroniska 

boken som ett utmärkt komplement till den teknik som redan finns i dagens bibliotek. 
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Bilagor 

Förberedande brev till intervjupersonerna 020307 

 

Hej och tack på förhand för att Du ställer upp på denna intervju. Här kommer lite 

bakgrundanteckningar om min uppsats:  

När det gäller elektronisk publicering har jag begränsat mig till e-böcker. Detta 

för att avgränsa mig något, och för att kunna välja ut några bibliotek som infört någon 

form av e-boksprojekt. 

Syftet med min uppsats är att titta närmare på e-bokens intåg på våra svenska 

bibliotek. Detta ska jag göra genom att välja ut några bibliotek som på olika sätt infört 

e-böcker. Jag tänker intervjua personer som jobbar med e-böcker på dessa 

bibliotek och se hur de löst detta rent praktiskt, hur det har fungerat hittills och hur de 

ser på framtiden. Det är trots allt de som faktiskt jobbat praktiskt med e-böcker som 

stött på eventuella problem, och som antagligen själva har önskemål och visioner om 

framtiden. 

Jag ska försöka utvärdera bibliotekens e-boksprojekt hittills och utifrån detta föra 

en diskussion om framtiden med intervjupersonerna. När det gäller e-bokens följder 

för framtiden tänker jag följa tre huvudpunkter: 

Biblioteket 

Bibliotekarien 

Boken 

 

Min undersökning blir alltså i två delar: 

hur fungerar/har det fungerat rent praktiskt 

vad tror bibliotekarien att detta få för följder för framtiden 

 

Jag är naturligtvis intresserad av praktiska detaljer och problem, men kanske mer av 

vad elektronisk publicering kommer att innebära för framtiden. 

Intervjun kommer att ta ca en timme och jag är tacksam om jag får spela in 

intervjun. 



 57

 

Tack på förhand 

Intervjufrågorna 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har Du jobbat på bibliotek? 

Vad har Du för utbildning? 

Vilka är Dina arbetsuppgifter? 

 

Praktiska frågor: 

När införde Ni e-böcker på biblioteket? 

Vilken form av e-boksutlåning finns på detta bibliotek? 

Hur fungerar det rent praktiskt 

Lånetid 

Läsplattor, läsning endast på biblioteket osv 

Vilken typ av böcker har Ni? 

Hur många titlar? 

Vilka leverantörer? 

Lönsamt eller dyrt för biblioteket? 

 

Utvärdering av verksamheten: 

Hur har det gått hittills? 

Användarfrekvens? 

Reaktioner från användarna? 

Fördelar och nackdelar med e-böcker? 

Vilken typ av litteratur anser Du lämpa sig bäst för elektronisk publicering? 

 

Framtiden: 

Tänker Ni fortsätta/utöka verksamheten? 

(alternativt tänker Ni försöka igen i annan form, i så fall vilken) 

Vilka är möjligheterna med elektronisk publicering? 

Hur skulle DU vilja att det såg ut på framtidens bibliotek? 

 

Bokens framtid: 

Är e-boken ett hot mot pappersboken? 

Sciencefictionvisionen om det boklösa samhället. Kan det bli verklighet? 
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Bibliotekets framtid: 

Vad kommer e-boken att betyda för biblioteket? 

Kommer biblioteken att ändra skepnad? I så fall till vad? 

Är biblioteket hotat? 

 

Bibliotekariens framtid: 

Hur ser Du på min och mina kursares framtid? Har vi valt rätt utbildning eller kommer 

bibliotekarien att bli onödig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


