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Abstract 
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of information accessibility, which is based on six factors of access that are determined by different types of 
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The results indicate that the digital library has led to increased accessibility of public libraries in Stockholm 
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and streamed or downloadable audiobooks. The use of digital resources has increased significantly amongst 
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research also confirmed various types of barriers, such as technical difficulties and varying levels of resources to 
respond changing demands. 
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1. Inledning  

1.1. Introduktion 
Folkbibliotekens villkor har förändrats genom utveckling av informations- och 
kommunikationsteknik och ändrade medievanor. Allmänheten erbjuds nya möj-
ligheter och större tillgänglighet genom etablerandet av nya kanaler och medie-
format. Samtidigt medför utvecklingen utmaningar för biblioteksverksamheten 
genom nya krav, investeringar och digital infrastruktur. Digitala bibliotek har ut-
vecklats med tjänster och interaktivitet som är tillgängliga dygnet runt. Via folk-
bibliotekens hemsidor kan alltfler e-medier laddas ner, något som dessutom för-
väntas öka i takt med att nya läsverktyg blir vanligare. Biblioteket är numera både 
en fysisk plats, och en institution som förmedlar information, inte enbart på den 
egna webbsidan, utan även genom andra webbplatser, genom mobilen och olika 
sociala medier.1 

Digitaliseringen har även ändrat villkoren för både publicering och distribut-
ion av medier. E-böckernas plats på marknaden växer snabbt, vilket påverkar så-
väl förlag, bibliotek och användare.2 I sin utvärdering av bibliotekslagen framhöll 
Inger Eide Jensen dessa förändringar som betydelsefulla sett ur bibliotekens per-
spektiv.3 Digitaliseringen har resulterat i förändrade förväntningar, beteenden och 
attityder hos bibliotekens användare och Eide Jensen menar att även detta påver-
kar biblioteken i hög grad.4 Användarna utvecklar nya medievanor, samtidigt som 
de behåller sina gamla biblioteksvanor. Det finns förväntningar om att biblioteken 
ska vara en generös mötesplats med samma tillgång till böcker som tidigare, men 
förväntningarna har samtidigt vidgats. Alltfler användare vill låna digitalt: via 
datorer, smarta mobiltelefoner eller surf- och läsplattor.5  

De förändrade förutsättningarna omfattar såväl folkbibliotekens mediebestånd 
som att biblioteken kommunicerar med användarna på nya sätt, till exempel via 
sociala medier och chatverktyg. Utöver traditionella kunskaper om biblioteksar-
bete behöver en bibliotekarie idag även goda kunskaper om Internet och de nya 
                                                
1 Folkbibliotekens framtid?(2010), ”Gunnar Sahlin” s. 121-122. 
2 Vassiliou, M. & Rowley, J. (2008), ”Progressing the definition of e-book”, s. 355. 
3 Eide-Jenssen, I. (2010), Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 2004:1261. Utvärdering och förslag till 
revidering, s.17. 
4 Eide-Jenssen, I. (2010), s.17. 
5 Lundén, I. & Sjöstedt, M. (2011), ”E-böcker ödesfråga för bibliotek”, Svenska Dagbladet, 2011-01-25. 
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tekniska möjligheterna att söka, lagra, förmedla och organisera information. I dis-
kussioner om bibliotekarieyrket och om bibliotekarieprofessionens kärna kan tre 
diskurser lyftas fram: en traditionell, en marknadsekonomisk och en informations-
teknisk diskurs.6 I den informationstekniska diskursen betonas bibliotekariens 
pedagogiska roll som lärare i informationskompetens. Det finns även diskussioner 
om huruvida bibliotekarieyrkets karaktär verkligen har förändrats i förhållande till 
den nya informationstekniken. En del menar att den tekniska inriktningen föränd-
rat yrkets status, medan andra menar att det endast är bibliotekariernas redskap 
som förändrats och att yrket fortfarande handlar om att tillhandahålla och tillgäng-
liggöra information.7  

Det kommersiella genombrottet för e-boken i Sverige har fördröjts, såsom 
framhållits i e-boksutredningen från Kungliga bibliotekets och Svensk biblioteks-
förening.8 Det har saknats ekonomiska incitament hos aktörerna för att driva e-
boksutvecklingen framåt, och efterfrågan från konsumenterna har inte varit till-
räckligt stor.9 Det påtalas dock i utredningen att när e-bokutgivningen väl börjar 
öka så kommer det troligen att öka pressen på såväl producenter, distributörer som 
bibliotek till att omfördela sina resurser till e-bokens förmån i förhållande till den 
tryckta boken.10 Detta kan leda till omstrukturering och omprioritering av folk-
bibliotekets verksamhet. 

Med detta som utgångspunkt, ämnar den här uppsatsen att undersöka sats-
ningar och strategier på folkbibliotek i Stockholms län för att bemöta användarnas 
informationsbehov av e-böcker och Internetbaserade ljud- och talböcker. Avsikten 
är dels att försöka förstå hur digitaliseringen förändrat tillgången till folkbiblio-
tekens utbud, dels att få en uppfattning om hur biblioteken utvecklar nya arbets-
sätt för att underlätta låntagarnas åtkomst till e-medierna och tillgodose de nya 
kraven i det digitala bibliotekets epok. Uppsatsen bygger på resultat från en empi-
risk undersökning som utfördes under juni-augusti år 2011. 

1.2. Disposition  
Uppsatsens första kapitel, Inledning ger en introduktion till uppsatsens ämne och 
problemformulering, uppsatsens syfte, frågeställningarna som styr arbetets ge-
nomförande och de avgränsningar som gjorts. Kapitel 2 Översikt av tidigare 
forskning belyser tidigare forskning om e-medier på folkbibliotek både ur inter-
nationellt och nationellt perspektiv. I kapitel 3 Det digitala biblioteket: bakgrund 
                                                
6 Kåring Wagman, A. (2008), ”Bibliotekarien och professionen: en forskningsöversikt”, s. 17. 
7 Kåring Wagman, A. (2008), s. 18. 
8 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening (2011), När kommer Boomen? En kartläggning av e-
boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv, s. 21. 
9 Kungliga Biblioteket webbsida > Aktuellt > Nyheter > E-böcker på bibliotek kan bli kostsamt [2011-10-06]. 
10 Kungliga Biblioteket och Svensk Biblioteksförening (2011), s. 21. 



 

 7 

och begrepp ges en översikt av det digitala biblioteket. Här diskuteras begrepp, 
olika former av e-medier (e-böcker, ljudböcker och talböcker) och läsverktyg. 
Frågor om rättslig reglering tas upp och här behandlas även olika format, kopie-
ringsskydd och e-boksleverantörer. I kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter present-
eras teoribildning med relevans för uppsatsämnet tillsammans med val och moti-
vering av de teoretiska utgångspunkterna. I kapitlet 5 Metodredovisning och käll-
material diskuteras metodval och källor, med beskrivning av enkät och intervju-
studierna som används i undersökningen. I kapitel 6 Empirisk undersökning och 
analys redovisas och analyseras resultaten från enkät och intervjustudierna vid 
folkbiblioteken i Stockholms län och knyts an till teoretiska redskap och tidigare 
forskning. I kapitel 7 Slutdiskussion avrundas uppsatsen med en sammanfattande 
diskussion av resultaten. Här ges även förslag på forskningsfrågor som kan vida-
reutvecklas i framtida studier om e-medier och digitala bibliotek.  

1.3. Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillgängligheten på 
folkbiblioteken i Stockholms län har förändrats genom den nya rollen som digitalt 
bibliotek. Vidare att undersöka vilka strategier och arbetssätt som tillämpas på 
biblioteken för att förmedla information om e-böcker och e-medier och därigenom 
bemästra eventuella barriärer och underlätta låntagarnas tillgång till e-medierna.  

De specifika syftena är att undersöka:  

• Huruvida folkbibliotekens tillgänglighet förbättrats genom tillhandahål-
landet av e-medier; 

• Barriärer som försvårar tillgången till utbudet av e-medier på folkbiblio-
teken samt åtgärder mot detta;  

• Hur folkbiblioteken arbetar för att tillgodose låntagarnas informationsbe-
hov gällande användningen av e-medier; och 

• Om användandet av e-medier ökar;  

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

• Förbättrar e-utlåningen tillgången till folkbiblioteket?  

• Finns det eventuella barriärer som påverkar tillgängligheten? 

• Har satsningarna på e-medier medfört stora förändringar för bibliotekens 
verksamhet och arbetsmetoder?  

• Hur förmedlar och synliggör folkbiblioteken information om e-medier?  
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• Kan särskilda användargrupper urskiljas beträffande det digitala biblio-
teket?  

• Ökar utlånen? Har satsningarna varit kostsamma? Påverkas övrig verk-
samhet av satsningarna? 

1.4. Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till folkbiblioteken, främst på grund av deras sär-
skilda roll som förmedlare till den breda allmänheten. Ur ett geografiskt perspek-
tiv begränsas studien till folkbiblioteken i Stockholms län. Arbetet inriktas huvud-
sakligen på e-böcker och internetbaserade ljud- och talböcker, vilket motiveras 
med att dessa medieformer parallellt kan återge samma innehåll. Denna studie 
inriktades inte på folkbibliotekens olika databaser, e-tidskrifter och e-musik men 
dessa medieformer utesluts inte heller helt i generella diskussioner om e-medier.   
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2. Översikt av tidigare forskning  

Detta avsnitt belyser tidigare forskning om digitala bibliotek med inriktning på e-
medier, särskilt e-böcker, och deras roll inom folkbibliotek. Forskningsområdet är 
relativt nytt och den befintliga forskningen är till viss del är begränsad, särskilt på 
grund av att tekniken fortfarande är under utveckling. Först följer en forskningsö-
versikt om e-böcker på folkbiblioteken med utblick internationellt och slutligen 
behandlas e-böcker på svenska folkbibliotek. Översikten omfattar såväl forskning 
på högre nivå som opublicerade uppsatser på magister- och mastersnivå, särskilt 
vad beträffar folkbiblioteken i Sverige. 

2.1. Tidigare forskning om e-böcker och digitala bibliotek 
Vid tiden för millennieskiftet konstaterade David Bawden och Ian Rowlands (De-
partment of Information Science, City University London) att forskning om digi-
tala bibliotek behandlades inom ett brett fält av olika discipliner. I en artikel från 
år 1999, ”Building the Digital Library on solid Research Foundations” belyste de 
begreppet digitala bibliotek sett ifrån både biblioteksvetenskapliga och dataveten-
skapliga perspektiv och presenterade även en modell där de urskilde forsknings-
behov inom tre centrala och sammankopplade forskningsområden.11 Forskning 
inom ramen för den sociala domänen behövde inriktas på frågor om informat-
ionskompetens, det digitala bibliotekets påverkan på arbete och organisationer, 
samt frågor om lagstiftning och policy.12 Forskning inom ramen för informations-
domänen omfattade frågor om informationssökning i olika nätverksmiljöer, rele-
vant metadata för att uppnå bättre precision och återvinning, utveckling av nya 
metriska metoder och undersökningar om användarnas sökbeteenden och sök-
behov.13 Slutligen, inom ramen för systemdomänen efterfrågades forskning om 
olika aspekter av interoperabilitet och skalbarhet av systemen.14  

                                                
11 Rowlands, I. & Bawden, D. (1999), ”Building the digital library on solid research foundations”, s. 275-282. 
12 Rowlands, I. & Bawden, D. (1999), s. 276. 
13 Rowlands, I. & Bawden, D. (1999), s. 279-280. 
14 Rowlands, I. & Bawden, D. (1999), s. 280-281. 
Computer Swedens webbsida > Ordlistan [2012-03-30]; Interoperabilitet; dvs. hur olika system fungerar ihop 
och utbyter information; systemen behöver integreras på olika nivåer; Skalbarhet; dvs. hur system kan byggas 
ut med bibehållen eller ökad prestanda. 



 

 10 

Ämnet e-böcker i sig, sett ur ett generellt perspektiv, belystes år 2004 av den 
indiske informationsforskaren Siriginidi Subba Rao (Central Leather Research 
Institute) i artikeln ”Electronic book technologies: an overview of the present si-
tuation”.15 Begreppet e-bok diskuterades och Rao betonade vikten av att särskilja 
mellan e-bokens innehåll, dokument- eller filformat samt teknik för läsning (hård-
varor och mjukvaror). Rao beskrev e-bokens för- och nackdelar för användare, 
bibliotek, förlag och författare.16 Fördelar för användare handlade om tillgänglig-
het, textsökning, flexibilitet, justerbara typsnitt, portabilitet, ”multimedialitet” och 
att e-böcker i viss mån kunde betraktas som miljövänliga. För bibliotekens del 
handlade det om nedladdning möjliggjorde direktleverans av boktitlar, olika eko-
nomiska vinster genom lägre inköpspriser, mindre slitage på böcker, besparing av 
hyllutrymmen samt större möjligheter att nå ut med litteratur. Nackdelar som togs 
upp gällde bland annat tekniska brister gällande skärmkvalitet (upplösning, kon-
trast och färgskalor), bläddringsfunktioner, laddningsmöjligheter samt att hårdva-
rorna var dyra.17 Rao påtalade även att det saknades fungerande modeller för e-
boksdistribution och bristen på tillgängliga e-boktitlar. I en uppföljande artikel 
från år 2005, ”Electronic books: their integration into library and information cen-
tres”, framhöll Rao att e-bokformatet var den främsta utvecklingen inom littera-
turvärlden sedan Gutenberg uppfann tryckpressen.18 Utvecklingen hade möjlig-
gjorts genom olika framsteg av hårdvaror, mjukvaror, och i kombination med att 
det blivit möjligt att överföra elektronisk text och data via internet. I artikeln be-
lyste Rao även möjligheter och olika utmaningar gällande e-böckernas integrering 
på bibliotek (i första hand på så kallade ”informationscentra” i låginkomstländer). 
Rao konstaterade att e-boksteknologin behövde vidareutvecklas på flera områden 
och att det behövdes fungerande lösningar beträffande identifiering och urval, 
kvalitetssäkring, prissättning, äganderätt, upphovsrätt, ”skäligt bruk”19, standarder 
och interoperabilitet.20  

2.2. E-böcker på folkbibliotek internationellt 
Det här stycket ger en internationell utblick beträffande forskning som behandlar 
användandet av e-böcker vid folkbibliotek i USA och Storbritannien. 

                                                
15 Rao, S.S. (2004), ”Electronic book technologies: an overview of the present situation”, s. 363-371. 
16 Rao, S.S. (2004), s. 364-366. 
17 Rao, S.S. (2004), s. 367-368. 
18 Rao, S.S. (2005), ”Electronic books: their integration into library and information centres”, s. 116-118. 
19 Fair use; Jämför med svensk immaterialrätt. 
20 Rao, S.S. (2005), s. 118, 137. 
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USA 
Informationsforskaren Christinger Tomer (från School of Information Science, 
University of Pittsburgh) beskrev digitala bibliotek på folkbibliotek i USA. I arti-
keln ”Digital Libraries in Public Libraries” från år 2003 redogjorde han för olika 
förändringar som den digitala teknologin fört med sig beträffande e-
boksanvändning, nya möjligheter för resursdelning och nya förutsättningar för att 
bedriva digitalt referensarbete.21 Tomer konstaterade att många folkbibliotek hade 
börjat intressera sig för e-bokformatet och att det ökade i popularitet hos folk-
bibliotekens användare.22  

Bibliotekarien Barbara Blummer (Center for computing Sciences, Bowie, Ma-
ryland) undersökte införandet och användningen av e-böcker på amerikanska 
bibliotek.23 I artikeln ”E-books Revisited: The Adoption of Electronic Books by 
Special, Academic, and Public Libraries” från år 2006 presenterade hon resultat 
från en enkätundersökning som hon skickat ut via biblioteksrelaterade e-
postlisthanterare.24 Blummer som hade konstaterat att tidigare studier om e-
boksanvändning främst varit inriktade på akademiska bibliotek utgick i stället från 
ett generellt perspektiv för att få en uppfattning om hur e-boksanvändningen såg 
ut på olika typer av bibliotek.25 Respondenterna fick berätta om sina erfarenheter 
av e-böcker och besvara frågor om samlingarnas storlek, genre och popularitet, 
frågor om underhåll, digitala rättigheter, tekniska behov, PR-insatser, hållbarhet, 
förvärv och katalogisering. Undersökningen visade att det främst var special-
biblioteken som intresserade sig för e-böcker under början av år 2005.26 De an-
vändes i mindre omfattning på akademiska bibliotek och folkbibliotek. Blummer 
ansåg att bibliotekarier borde ta en aktiv roll för att marknadsföra användningen 
av e-böcker och hon konstaterade även att det var viktigt att synliggöra dem i 
OPAC-kataloger och på bibliotekens webbplatser.27  

Under de senaste åren har utvecklingen av e-boksanvändning på amerikanska 
bibliotek gått snabbt. Bloggar har blivit betydelsefulla för diskussioner och kun-
skapsutbyten. Bloggarna fungerar som sociala nätverk och forum för vetenskaplig 
kommunikation. Sue Polanka (från Wright State University Libraries, Dayton) 
som engagerat sig i e-boksfrågor och som är verksam i American Library Associ-
ation (ALA) har under flera år drivit en prisbelönad blogg: ”No shelf Required”.28 
Ett annat viktigt bloggforum är ”E-content” som drivs av ALA Working Group on 

                                                
21 Tomer, C. (2003), ”Digital Libraries in Public Libraries”, s. 884-890. 
22 Tomer, C. (2003), s. 888.  
23 Barbara Blummer är medlem i ALA och ASIS&T och har nyligen doktorerat vid Towson University i 
ämnet Instructional Technology med speciell inriktning på Digital Literacies. 
24 Blummer, B. (2006), ”E-books revisited: The Adoption of Electronic Books by Special, Academic, and 
Public Libraries”, s. 3.  
25 Blummer, B. (2006), s. 2. 
26 Blummer, B. (2006), s. 4. 
27 Blummer, B. (2006), s. 11. 
28 ”No Shelf Required” Blogg  
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Digital content.29 Sue Polanka är dessutom redaktör för två samlingsvolymer: No 
shelf Required 1 och No shelf Required 2.30 I den första volymen diskuterades 
bland annat e-bokens roll på Internet, e-bokens roll för lärande i skolan och e-
bokens roll på folkbibliotek och akademiska bibliotek. Amy Pawlowski (IT-
bibliotekarie från Cleveland Public Library) beskrev e-boksanvändning på folk-
bibliotek i ett bokens kapitel.31 Hon konstaterade att det år 2009 erbjöds e-böcker 
och e-ljudböcker på över 8000 amerikanska folkbibliotek.32 De flesta biblioteken 
anlitade e-boksleverantörer som enligt olika avtal agerade som digitala distributö-
rer åt förlagen och erbjöd tekniska plattformar för bibliotekslånen. I USA finns 
det olika konkurrerande e-boksleverantörer. Störst för närvarande är OverDrive, 
Netlibrary och Ingram Digital.33 Pawlowski beskrev även olika e-bokformat och 
hur folkbibliotekens e-böcker och digitala ljudböcker försågs med DRM-skydd 
för att förhindra otillbörlig användning och spridning av titlar med copyright.34 
Hon redogjorde även för de vanligaste upphandlingsmodellerna på de ameri-
kanska folkbiblioteken: förvärvsmodellen (single purchase titles) och prenumerat-
ionsmodellen (subscription).35 

Storbritannien (England och Skottland) 
E-böcker och digital utlåningsservice har tidigare inte varit så utbrett på folk-
bibliotek i Storbritannien, vilket nu är under förändring. Allt fler folkbibliotek 
erbjuder olika tjänster för e-böcker. Christopher Gibson (University of Strath-
clyde, Glasgow) menar att detta framöver kommer att leda till ett ökat vetenskap-
ligt intresse för e-bokstjänsterna.36 Den engelska forskningen har främst inriktats 
på olika läsverktyg för e-böcker. 

Flera forskare med anknytning till Loughborough universitet (Department of 
Information Science) i Leicestershire har undersökt olika testverksamheter med e-
böcker på brittiska folkbibliotek. År 2001 publicerade Sally Maynard och Cliff 
McKnight en studie ”Electronic Books for Children in UK Public Libraries” där 
de redogjorde för barnbibliotekariers åsikter om elektroniska böcker.37 Studien 
som baserades på resultat från en enkätundersökning visade att barnbibliotekari-
erna var positivt inställda till att integrera elektroniska böcker i verksamheten.38 
De trodde inte att det elektroniska materialet skulle ersätta de tryckta böckerna, 

                                                
29 ”E-content” Blogg  
30 Polanka, S. (red.) (2011), No shelf required 1: e-books in libraries; Polanka, S. (red.) (2012), No shelf 
required 2: use and management of electronic books.  
31 Pawlowski, A. (2011), ”E-books in the Public Library”, s. 55-74. 
32 Pawlowski, A. (2011), s. 56.  
33 Pawlowski, A. (2011), s. 57-58. 
34 Pawlowski, A. (2011), s. 58-61, s 64. 
35 Pawlowski, A. (2011), s. 64-66. 
36 Gibson, C. (2011), ”An Investigation of Ebook Lending in UK Public Libraries”, s. 506. 
37 Maynard, S. & McKnight, C. (2001), ”Electronic Books for Children in UK Public Libraries”, s. 404-423. 
38 Maynard, S. & McKnight, C. (2001), s. 415. 



 

 13 

snarare att de olika medieformerna skulle existera parallellt. De förmodade att 
deras roller som bibliotekarier skulle förändras genom bruket av elektroniska 
böcker men hoppades att det nya mediet kunde locka nya besökare till biblioteket.  

I en artikel från år 2003, “Electronic book use in a public library” undersökte 
Cliff McKnight och James Dearnley förutsättningar för att använda läsplattor i 
biblioteksverksamhet.39 De utgick delvis från en tidigare pilotstudie som utförts år 
2000 på Market Harborough library (Leicestershire) där deltagare i bibliotekets 
läsecirkelsverksamhet fått låna hem läsplattor av typen ”Rocket eBook” för att 
utvärdera dem och beskriva sina erfarenheter i ett enkätformulär.40 Respondenter-
na som tyckt att själva idén med att läsa e-böcker var intressant påtalade vissa 
brister beträffande läsplattan.41 I den uppföljande undersökningen, utförd mellan 
augusti 2001 och mars 2002, testades läsplattorna på nytt av låntagare på Market 
Harborough library som fick bedöma läsplattorna och fylla i ett enkätformulär. 
Formulären analyserades och Dearnley och McKnight presenterade resultaten i 
artikeln år 2003. Det visade sig var svårt att hitta låntagare som ville medverka i 
undersökningen. Låntagarnas intresse för att läsa e-böcker på läsplattor var litet 
och bibliotekspersonalen hade vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter svårt att 
hinna med att engagera sig för testet med läsplattorna.42 Liksom i den föregående 
undersökningen påtalades en del brister beträffande läsplattan och det var även 
svårt att hitta relevanta brittiska e-bokstitlar. Slutsatsen av undersökningen blev 
att läsplattor av modellen ”Rocket eBook” inte var tillräckligt funktionella för att 
användas i verksamheter på brittiska folkbibliotek.43  

Ett projektsamarbete mellan Loughborough universitet, Essex Public Lib-
raries, och Co-East resulterade bland annat i två studier under år 2004 om infö-
randet av e-böcker på folkbibliotek i Essex.44 I den ena artikeln, ”Electronic Book 
Usage in Public Libraries: a study of user and staff reactions to a PDA-based col-
lection”, redogjorde James Dearnley, Cliff McKnight och Anne Morris för ett test 
med e-böcker på utlåningsbara handdatorer av modellen Hewlett Packard iPAQ 
1910.45 Undersökningen riktades mot bibliotekspersonal och en testgrupp lånta-
gare med anknytning till Essex Public Libraries uppsökande verksamhet. James 
Dearnley och hans kollegor insåg att det var viktigt med ett engagerat och tränat 
biblioteksteam för att nå framgång med en sådan service som utlåning av e-
böcker, inte minst för att användandet omfattar många tekniska aspekter.46 Biblio-

                                                
39 McKnight, C. & Dearnley, J. (2003), ”Electronic Book Use in a Public Library”. 
40 Dearnley, J. & McKnight, C. (2001), ”The Revolution Starts Next Week”. 
41 Dearnley, J. & McKnight, C. (2001), s. 77. 
42 McKnight, C. & Dearnley, J. (2003), s. 237. 
43 McKnight, C. & Dearnley, J. (2003), s. 242. 
44 Co-East webbsida > Home; Co-East avser Library Co-operation & Connectivity in the east of England; Ett 
konsortium som hanterade förvärv och tillhandahållande av elektroniska resurser i England. 
45 Dearnley, J., McKnight, C. & Morris, A. (2004), ”Electronic book usage in public libraries: a study of user 
and staff reactions to a PDA-based collection.”, ), s. 175-182. 
46 Dearnley, J., McKnight, C. & Morris, A. (2004), s. 176-177. 
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tekspersonalen skulle även informera låntagarna och försöka skapa ett intresse för 
e-bokläsningen. Låntagarna fick välja titlar från OverDrives e-boksamling (USA-
baserad). Bibliotekspersonalen laddade ner titlarna på handdatorerna, anpassade 
inställningar och förklarade olika funktioner för låntagarna. Enkätformulär dela-
des ut till låntagarna som fick besvara frågor om sina läsvanor, betygsätta handda-
torns funktionalitet och redogöra för positiva och negativa erfarenheter i samband 
med läsandet. Biblioteksteamet fick under en gruppdiskussion redogöra för sina 
erfarenheter av testverksamheten. Sammantaget visade undersökningen på vissa 
brister beträffande iPAQ-modellen, exempelvis kort batteritid, och den ansågs inte 
heller vara särskilt bekväm för läsning av skönlitteratur i jämförelse med tryckta 
böcker.47 Flera deltagare föredrog läsning i tryckta böcker och var skeptiska mot 
den nya tekniken. Biblioteksteamet menade dock att undersökningen gett dem 
positiva erfarenheter beträffande att introducera nya former av service.  

I den andra artikeln ”Electronic Books in Public Libraries: a Feasible Study 
for Developing Usage Models for Web-Based and Hardware-Based Electronic 
Books” redogjorde James Dearnley och hans kollegor detaljerat för implemente-
ringen av e-boksverksamheter på Essex Public Libraries och föreslog även riktlin-
jer för andra biblioteksorganisationer som planerade att införa liknande verksam-
heter.48 De återkopplade till den tidigare undersökningen med testet av handdatorn 
Hewlett Packard iPAQ 1910 och utvärderade även två e-boksamlingar från USA 
som de använt för sina test på Essex Public Libraries. Den ena samlingen från 
OverDrive erbjöd e-böcker enligt förvärvsmodell (single purchase titles) från vil-
ken låntagarna kunde ladda ner titlar hemifrån via Internet med hjälp av sitt låne-
kort, eller alternativt så fick de hjälp av bibliotekspersonal som laddade ner titlar 
på utlåningsbara handdatorer (iPAQ 1910).49 Den andra samlingen från Ebrary 
anlitades enligt prenumeration (subscription) och erbjöd låntagarna tillgång till e-
böcker via bibliotekens datorer men kunde inte nås på distans. I artikeln återgavs 
även detaljerade enkätresultat från den tidigare nämnda iPAQ-studien och De-
arnley och hans kollegor redogjorde ingående för deltagarnas åsikter om e-
bokläsning på handdatorer.50 Många deltagare i iPAQ-studien tyckte det var posi-
tivt att handatorn var lätt att bära med sig och att den rymde flera titlar samtidigt. 
De var mindre nöjda med handdatorns korta batteritid och tyckte även att skärmen 
var för liten. De flesta deltagarna ansåg dock att själva läsupplevelsen av e-böcker 
på handdatorer var sämre jämfört med läsupplevelsen av tryckta böcker.  

Undersökningarna vid Essex Public Libraries resulterade även i en användar-
studie ”Making E-books Available through Public Libraries: Some User React-
                                                
47 Dearnley, J., McKnight, C. & Morris, A. (2004), s. 181. 
48 Dearnley, J., m.fl. (2004), ”Electronic Books in Public Libraries: a Feasible Study for Developing Usage 
Models for Web-Based and Hardware-Based Electronic Books”, s. 210, 232-236. 
49 Dearnley, J., m.fl. (2004), s. 231; McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008), ”Making E-books 
Available through Public Libraries: Some User Reactions”, s. 37, se not 2. 
50 Dearnley, J., m.fl. (2004), s. 221-226. 
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ions” som Cliff McKnight, James Dearnley och Anne Morris presenterade år 
2008.51 Studien behandlade låntagares uppfattningar om e-boksläsning och Over-
Drives och Ebrarys e-boksutbud och baserades på en webbenkät som kunde bes-
varas under åren 2004-2006. Enkäten omfattade frågor om låntagarnas ålder, yr-
ken, läsvanor, datorerfarenhet, samt vilka läsverktyg och mjukvaror som de an-
vänt för att läsa e-böckerna.52 Beträffande läsverktygens och e-böckernas styrkor 
ansåg respondenterna att det var en fördel att e-böcker var portabla och lätta att ta 
med sig exempelvis på resor och att det erbjöds ett bra titelurval, i synnerhet ge-
nom OverDrives utbud.53 De påpekade även att servicen erbjöd funktionshindrade 
en bättre tillgång till läsning och att tid kunde sparas när man inte behövde besöka 
det fysiska biblioteket. Beträffande brister nämndes avsaknad av sensorisk upple-
velse och olika slags påfrestningar vid läsning, svårigheter med DRM-teknik och 
att man var beroende av strömförsörjning för läsningen.54 

År 2007, presenterade Monica Landoni (från University of Strathclyde) och 
Gillian Hanlon (från Kirkintilloch High School) resultat från en studie om två 
läsecirkelsgrupper från Glasgow i Skottland som läst e-böcker på handdatorer av 
modellen Sony Clie PEG-SJ22.55 Handdatorerna hade laddats på förhand med två 
e-boktitlar (en av Agatha Christie och en av Jane Austen) och delats ut till delta-
gare i läsecirklarna som även fick med sig en instruktionsmanual och ett enkät-
formulär med frågor om personuppgifter, teknisk erfarenhet och olika aspekter 
beträffande läsningen på handatorerna.56 Respondenterna tyckte att e-boktexten 
var svårläst, men att navigeringen i e-böckerna fungerade bra och att det var rela-
tivt enkelt att använda handdatorerna. De föredrog dock läsning i tryckta böcker 
och intresset för e-böckerna avtog mot slutet av det tre månader långa experimen-
tet. Handdatorn ansågs inte vara helt optimal för skönlitteraturläsning. 

Christopher Gibson är sedan år 2009 doktorand vid Strathclydes universitet i 
Glasgow (Department of Computer and Information Science). Hans forskning är 
inriktad på e-böcker med fokus på e-utlåning vid brittiska folkbibliotek. Gibson 
arbetar med att kartlägga den rådande e-utlåningens varande och omfattning på 
folkbibliotek i Storbritannien och hur e-böckerna upphandlas och förvaltas.57 Han 
vill försöka se hur e-utlåningen påverkar de traditionella folkbibliotekstjänsterna 
och planerar att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för sina under-
sökningar, bland annat test med olika läsplattor på utvalda bibliotek.58 Christopher 
Gibson har tillsammans med professor Forbes Gibb vid Strathclydes universitet 

                                                
51 McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008) 
52 McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008), s. 32-37. 
53 McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008), s. 37. 
54 McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008), s. 37. 
55 Landoni, M. & Hanlon, G. (2007), ”E-book Reading Groups: Interacting with E-books in Public Libraries”. 
56 Landoni, M. & Hanlon, G. (2007), s. 603-605. 
57 Gibson, C. (2011), s. 505. 
58 Gibson, C. (2011), s. 508. 
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(Department of Computer & Information Science) publicerat en artikel som be-
skrev fördelar och nackdelar med e-bokläsning på några olika läsverktyg.59 I arti-
keln utvärderades läsplattor av modellerna Sony PRS 505 Reader, Netronix Cy-
book Gen3 och iRex iLiad samt en bärbar dator av modellen Asus Eee PC 105 
HA. Gibson planerar att följa upp och utvidga Landonis och Hanlons studie om 
utlåning av e-boksläsare (se ovan) och han vill utveckla en ”bästa praxis-modell” 
för folkbibliotek som vill förbättra sina e-bokstjänster.60  

2.3. E-böcker på folkbibliotek i Sverige 
Ämnet e-böcker/e-medier i förhållande till folkbibliotek har behandlats i flera 
svenska magister- och masteruppsatser. Dessa har varit till stor nytta för min 
undersökning, både vad det gäller kunskapsinhämtning, inspiration och idéer. Ett 
urval av uppsatser tas upp nedan, främst uppsatser som behandlar e-utlåning på 
folkbibliotek. Några undersökningar berör universitets- och högskolebibliotek, 
men kan ändå anses ha relevans för denna uppsats eftersom dessa även innefattar 
frågor som berör utvecklingen av digitala resurser på folkbibliotek. 

Merit Ljusberg undersökte införandet av e-böcker på svenska bibliotek i en 
magisteruppsats från år 2002.61 Den belyste hur e-utlåningen introducerades och 
fungerade under början av 2000-talet på Stockholms stadsbibliotek, Stockholms 
universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket och 
Norrköpings stadsbibliotek. Ljusberg intervjuade bibliotekarier om deras erfaren-
heter och tankar kring e-böcker och hur de såg på bibliotekets, bibliotekariens och 
bokens framtid. Hon utgick ifrån den amerikanske bokhistorikern Frederick Kil-
gours teori om olika revolutioner i bokens historia och däribland e-bokens ge-
nombrott.62 Vissa kriterier ansågs nödvändiga för att en ny form av texthantering 
skulle kunna ersätta en annan. Baserat på intervjumaterialet kom Ljusberg fram 
till att e-boken inom en överskådlig framtid inte kunde anses hota vare sig den 
tryckta boken, biblioteket eller bibliotekarieyrket.63 E-boken ansågs istället vara 
ett bra komplement till den tryckta boken. 

I en magisteruppsats från år 2004 undersökte Andreas Andersson e-boken 
som produkt: dess egenskaper och den gryende bokmarknad som växt fram om-
kring den.64 Undersökningen gällde främst svenska högskole- och universitetsbib-

                                                
59 Gibson, C. & Gibb, F. (2011), ”An Evaluation of Second-Generation Ebook Readers” 
60 Gibson, C. (2011), s. 509. 
61 Ljusberg, M. (2002), ”Biblioteket, bibliotekarien och e-boken - En undersökning om den elektroniska 
bokens intåg och framtid på våra svenska bibliotek”. 
62 Ljusberg, M. (2002), s. 8-9.  
63 Ljusberg, M. (2002), s. 53. 
64 Andersson, A. (2004), ”E-böcker och bibliotek: en diskussion kring den digitala beståndsutvecklingens 
möte med en gryende e-bokmarknad”.  
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liotek, men inkluderade även folkbibliotek i diskussionerna. Andersson under-
sökte frågor om digital beståndsutveckling såsom inköp, förvärv, tillgång, ägande, 
underhåll och bevarande och belyste skillnader i att arbeta med digitalt material i 
jämförelse med det tryckta. Undersökningen baserades på litteraturstudier och 
teoretiskt utgick Andersson ifrån den brittiske bibliotekarien James Thompsons 
syn på bibliotekarieyrket och bibliotekarieprofessionen: om vad som är dess hu-
vudsakliga funktion och vilka processer som bibliotekarier bör fokusera på när 
samhället förändras och biblioteken behöver utvecklas.65 Andersson såg risker 
med att utomstående parter och kommersiella aktörer genom olika licensavtal fick 
för stor makt och inflytande över biblioteken som resulterade i att de övertog 
mycket av bestämmandet från biblioteken.66 Han menade att det var viktigt att 
biblioteken inte lämnade ifrån sig sådana åtaganden som var centrala för bibliote-
karieprofessionen, vilket bland annat omfattar urval till bibliotekssamlingarna. 

Jessica Andreasson undersökte e-bokstjänster på två folkbibliotek i sin kandi-
datuppsats från år 2005.67 Undersökningen baserades på kvalitativa intervjuer med 
två bibliotekarier och samtal med ett antal låntagare för att få fram och jämföra 
deras uppfattningar och erfarenheter av elektroniska böcker. Andreasson fördju-
pade sig också i frågan om hur biblioteken marknadsfört sina e-bokstjänster och 
utgick då från Michael Bucklands (professor emeritus, Berkeley, Kalifornien) och 
Niels Ole Pors (professor vid Danmarks Biblioteksskole) teorier om tillgänglighet 
och olika faktorer som påverkar tillgång.68 En annan utgångspunkt var Michael 
Dahlens (ekonomiprofessor vid Handelshögskolan, Stockholm) teori om mark-
nadsföring i nya media som behandlar beteenden vid informationssökning på In-
ternet.69 Andreassons undersökning visade att e-boksutbudet var begränsat på de 
aktuella biblioteken och att få låntagare kände till deras e-bokstjänster.70 E-
utlåningen som vid den tiden var liten såg dock ut att öka men det hade inte gjorts 
några större satsningar för att marknadsföra e-böckerna.71 Både bibliotekarierna 
och användarna ansåg att tekniken behövde utvecklas och att det behövdes bättre 
skärmar på läsvertygen för att underlätta e-bokläsningen.72  

Lena Andersson och Kristina Samuelsson undersökte e-utlåning på svenska 
folkbibliotek i en magisteruppsats från år 2005.73 De behandlade statistik från dis-
tributören Elib och från Bibliotekstjänsts (BTJ) tidigare e-bokssatsning ”E-

                                                
65 Andersson, A. (2004), s. 5-6. 
66 Andersson, A. (2004), s. 63-64. 
67 Andreasson, J. (2005), ”Elektroniska böcker på bibliotek: Bibliotekariers och användares syn på 
elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal”. 
68 Andreasson, J. (2005), s. 11-12, 14. 
69 Andreasson, J. (2005), s. 12-13.  
70 Andreasson, J. (2005), s. 34. 
71 Andreasson, J. (2005), s. 26. 
72 Andreasson, J. (2005), s. 34. 
73 Andersson, L. & Samuelsson, K (2005), ”E-böcker - ett nytt sätt att läsa: En undersökning om digitala 
böcker i folkbibliotek”. 
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biblioteket”.74 Statistiken visade på en kontinuerlig ökning av såväl utlåning som 
antalet tillgängliga e-boktitlar.75 De granskade även resultat från en befintlig an-
vändarundersökning som Elib utfört, vilken visade att låntagarna tyckte att det var 
positivt att kunna låna e-böcker och att dessa alltid var tillgängliga, oavsett tid och 
plats.76 Andersson och Samuelsson gjorde dessutom en argumentanalys av ett ur-
val texter av forskare, journalister och e-boksanvändare med uttalanden som var 
för eller emot e-böcker. I journalisternas texter fokuserades det mer på konflikter, 
problem och storslagna framtidsmöjligheter, medan e-boksanvändarnas argument 
var inriktade på olika praktiska problem eller fördelar med e-böcker.77  

Läsares motiv till att läsa skönlitteratur i elektronisk form behandlades i 
Hanna Rosendahls magisteruppsats från år 2007.78 Rosendahl undersökte läsares 
uppfattningar om e-boken som förmedlare av skönlitterär text samt läsupplevelser 
i förhållande till e-bokens gränssnitt och form. Hon vände sig till låntagare på 
svenska folkbibliotek och baserade sin undersökning på en webbenkät som följdes 
upp med en kvalitativ e-postenkät.79 Rosendahl utgick dels från medieteorin ”Uses 
and gratifications” för att undersöka olika faktorer som styr människors medieval, 
mediefunktioner, medieanvändning och medietillfredställelse, dels från teorier om 
hur gränssnittet påverkar mediets innehåll och påverkar läsupplevelsen.80 Frågor 
som belystes var om genren var avgörande vid medievalet, e-böckernas fördelar 
och finesser och vilken betydelse e-bokens gränssnitt hade för läsupplevelsen.81 
Undersökningen visade att det var användarnas behov som styrde medievalet och 
att ett avgörande motiv var de fördelar som de såg med en viss mediebärare.82 Den 
visade även på skillnader för dem som läser e-böcker på laptop/PC i förhållande 
till dem som läser på handdator och/eller mobiltelefon, vilket delvis kan förklaras 
av att man i olika grad kan läsa hur, var och när man vill på de olika enheterna.83 
De flesta respondenterna ansåg att hårdvarorna behövde förbättras tekniskt för att 
de skulle anse att läsupplevelsen av e-böckerna var likvärdig med läsupplevelsen 
av en tryckt bok. 

Hanna Westöö Olsson undersökte synliggörandet och integrationen av e-
böcker på universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala, Göteborg, Umeå, Växjö samt 
på Södertörns högskola i sin magisteruppsats från år 2008.84 Bibliotekens webbsi-

                                                
74Statistik över Elib:s e-bokutlåning omfattade tiden juni 2001 till maj 2004; Statistiken från Bibliotekstjänsts 
(BTJ) e-bokutlåning omfattade tiden januari 2004 till maj 2004. BTJs e-boksverksamhet upphörde år 2008. 
75 Andersson, L. & Samuelsson, K (2005), s. 79. 
76 Andersson, L. & Samuelsson, K (2005), s. 49, s. 79. 
77 Andersson, L. & Samuelsson, K (2005), s. 79. 
78 Rosendahl, H. (2007), ”Tolv böcker i datorn: bättre än en i handen?”. 
79 Rosendahl, H. (2007), s. 10-12, 56. 
80 Rosendahl, H. (2007), s. 22. 
81 Rosendahl, H. (2007), s. 55. 
82 Rosendahl, H. (2007), s. 56-57. 
83 Rosendahl, H. (2007), s. 55. 
84 Westöö Olsson, H. (2008), ”Det hybrida biblioteket: Synliggörande och integration av e-böcker vid 
akademiska bibliotek”. 



 

 19 

dor granskades och materialet kompletterades med e-postintervjuer med bibliote-
karier som arbetat med e-böcker på de aktuella biblioteken. Som teoretisk ut-
gångspunkt användes Peter Brophys modell som belyser bibliotekets kärnfunkt-
ioner och accentuerar bibliotekets roll som förmedlare.85 Därtill användes Philip 
Kotlers teori om konkurrensverktyget: ”marknadsföringsmixen”. Ett koncept som 
består av fyra grundläggande komponenter; produkt, pris, plats och påverkan.86 
Effektiv marknadsföring är beroende av att man hittar en fungerande kombination 
av dessa komponenter, vilket förutsätter såväl tid, kunskap som resurser.87 Jennifer 
Rowley har anpassat ”marknadsföringsmixen” för informationsområdet och an-
vänt teorin för informationsprodukter.88 Westöö Olsson kopplade marknadsmixen 
till e-bokbeståndets värde; det vill säga hur väl beståndet hade synliggjorts och 
hur väl det hade använts.89 Produkten i hennes undersökning är e-boken, pris mot-
svaras av den tid och ansträngning som krävs för att använda e-böckerna, plats 
motsvaras av hur bibliotekets e-böcker kan nås av användarna, och påverkan är de 
kanaler som används för att kommunicera och synliggöra e-bokens värde till an-
vändarna. Westöö Olsson kom fram till att e-boken hade hög potential för att mot-
svara studenternas informationsbehov och åtkomsten för studenter och anställda 
på universiteten var god. Synliggörandet av e-böckerna hade inte varit så fram-
gångsrikt. I de flesta fallen hade biblioteken använt för få marknadsföringska-
naler. Avslutningsvis framhöll Westöö Olsson betydelsen av att arbeta med en 
genomtänkt marknadsföringsstrategi för att kunna nå ut till användarna med de 
elektroniska resurser som biblioteken köpt in.90  

Linda Nilsson och Louise Persson inriktade sig på den ledande nordiska e-
boksdistributören Elib i sin kandidatuppsats från år 2011.91 De undersökte hur Elib 
påverkat beståndsutvecklingen av e-böcker på svenska folkbibliotek. De använde 
en kvalitativ textanalys och granskade åsikter och argument i bibliotekspress, 
dagspress samt blogginlägg som behandlade e-böcker och e-bokutlåning via dis-
tributören Elib.92 Teoretiskt utgick de ifrån Edward Evans beståndsutvecklings-
modell som visar att samhällets efterfrågan utgör grunden för bibliotekens bestånd 
och hur det påverkar bibliotekens inköpspolicy, urval, inköp, gallring av föråldrat 
material.93 Nilsson och Persson analyserade sitt material och kom fram till att de 
mest frekventa elementen i diskussionerna handlade om e-böckernas pris, till-

                                                
85 Westöö Olsson, H. (2008), s. 14. 
86 Westöö Olsson, H. (2008), s. 20. 
87 Westöö Olsson, H. (2008), s. 56. 
88 Westöö Olsson, H. (2008), s. 20. 
89 Westöö Olsson, H. (2008), s. 56-59. 
90 Westöö Olsson, H. (2008), s. 65. 
91 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), ”Elib och folkbibliotek: En studie av de åsikter och argument som yttrats 
om e-böckernas distribution och framtid på folkbiblioteken”.   
92 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 14-15; Urvalet granskade texter avsåg november år 2010-april år 2011.  
93 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 15-16. 
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gänglighet och utbud.94 Biblioteken betalar 20 kronor per utlån till Elib, vilket 
resulterar i höga kostnader för många bibliotek. Beträffande tillgänglighet diskute-
rades främst det kopieringsskydd (DRM-skydd) som Elib applicerar på e-böcker 
som lånas ut via biblioteken. När det gällde utbud diskuterades bibliotekens möj-
ligheter över att själva bestämma över vilka böcker som ska ingå i deras e-
bokbestånd. Avslutningsvis kom Nilsson och Persson fram till att distributören 
Elib inte borde anses ha påverkat beståndsutvecklingen för e-böcker på folkbiblio-
teken, eftersom det i första hand är förlagen som styr vilka böcker som ska kon-
verteras till e-böcker och vilka titlar som ska tillgängliggöras för e-utlåning via 
biblioteken.95 Det bör dock tilläggas att Elib ägs gemensamt av fyra stora förlag: 
Piratförlaget, Bonnierförlagen, Natur och Kultur och Norstedts.96 

Sammanfattning 
Ovanstående diskussion har belyst forskning främst från USA, Storbritannien och 
Sverige. Det skulle även vara intressant med fler utblickar internationellt, exem-
pelvis av e-boksanvändning på folkbibliotek i Ostasien, i länder såsom Japan, 
Kina, Taiwan och Hongkong eller att göra en jämförelse mellan de nordiska län-
derna. Det har dock inte varit möjligt att genomföra inom ramen för denna under-
sökning. Det här kapitlet har istället visat att e-böcker och digitala tjänster, och 
specifikt dess påverkan på folkbiblioteken, är ett framväxande forskningsämne 
såväl i Sverige som i USA, England och Skottland. Ny och uppdaterad forskning 
över flera aspekter inom ämnet behövs eftersom tekniken kontinuerligt utvecklas 
och förändras, vilket i sin tur ger förändrade förutsättningar för folkbibliotekens 
verksamhet och användarnas behov. Det behövs dessutom mer forskning som 
behandlar frågor om ägande, lagring och bevarande av de digitala resurserna, lik-
som forskning om frågor som handlar om upphovsrättsliga aspekter.  

Nästa kapitel är en fördjupning i olika begrepp som digital teknik, digitala 
bibliotek, e-böcker, Internetbaserade ljud- och talböcker och här presenteras även 
olika läsverktyg. I detta avsnitt tas även frågor om upphovsrätten och den rättsliga 
regleringen upp liksom frågor som format och kopieringsskydd. I kapitlet present-
eras även folkbibliotekens huvudsakliga e-boksleverantörer. 

                                                
94 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 26-30. 
95 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 31. 
96 Pettersson, J-E. (2011) ”Gratis är dyrt”, s. 18. 
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3. Det digitala biblioteket: bakgrund och begrepp 

Detta avsnitt ger en bakgrund till det digitala biblioteket både som begrepp och 
resurs. Här diskuteras olika former av e-medier (e-böcker, Internetbaserade ljud- 
och talböcker), format och läsverktyg. I detta avsnitt behandlas även frågor om 
rättslig reglering och kopieringsskydd. Dessutom behandlas svensk e-
bokutgivning, folkbibliotekens vanligaste e-boksleverantörer samt några resurser 
med fritt tillgängliga e-boksamlingar. 

3.1. Det digitala biblioteket som begrepp 
Med begreppet digitala bibliotek avses vanligen samlingar som är lagrade i digi-
talt format vilka är tillgängliga lokalt på en server eller åtkomliga via Internet.97 
Digitala bibliotek förekommer i flera olika former. Biblioteks- och informations-
forskarna Marilyn Deegan och Simon Tanner (båda från Kings College, London) 
beskriver dem som ”eklektiska”.98 Det beror på att de digitala resurserna har sam-
manförts av olika skäl, från många olika källor och att de ofta består av olika data-
format. Det förekommer dessutom olika benämningar och synonymer, såsom de 
lite äldre begreppen elektroniska bibliotek eller virtuella bibliotek.99  

En bra översikt av begreppet digitalt bibliotek och dess komplexitet har pre-
senterats av Gary Cleveland (från IFLA UDT Core program) i en artikel från 
1998.100 Han menar att det digitala biblioteket är den digitala ytan (”digital face”) 
av det traditionella biblioteket och att det samexisterar med olika traditionella ty-
per av samlingar. Det digitala biblioteket kan dessutom inkludera digitalt material 
som står utanför bibliotekets fysiska och administrativa gränser. Driften av ett 
digitalt bibliotek förutsätter både kompetens från bibliotekarier och datatekniker. 
Enligt Cleveland bör det digitala biblioteket ses som en utökning och expansion 
av det traditionella biblioteket; en verksamhet som har integrerat ny teknik, nya 

                                                
97 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Digital library. [2012-03-29] 
98 Deegan, M. & Tanner, S. (2002), Digital Futures, s. 20-22. 
99 Deegan, M. & Tanner, S. (2002), s. 20 ff. 
100 Cleveland, G. (1998), ”Digital libraries: definitions, issues and challenges”. 
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processer och nya medier.101 Cleveland sammanfattade begreppet digitala bibliotek 
enligt följande:  

One thing digital libraries will not be is a single, completely digital system that provides instant 
access to all information, for all sectors of society, from anywhere in the world. This is simply 
unrealistic. This concept comes from the early days when people were unaware of the complexity 
of building digital libraries. Instead, they will most likely be a collection of disparate resources and 
disparate systems, catering to specific communities and user groups, created for specific purposes. 
They also will include, perhaps indefinitely, paper-based collections. Further, interoperability 
across digital libraries of technical architectures, metadata, and document formats will also only 
likely be possible within relatively bounded systems developed for those specific purposes and 
communities.102 

Begreppets innebörd har även diskuterats av informationsforskaren Christine 
Borgman (University of California) som har urskilt två teman vid användningen 
av begreppet. Den ena betydelsen, som är lite smalare, fokuserar på tekniska möj-
ligheter och är knuten till ett forskningsperspektiv: ”digital libraries are content 
collected and organized on behalf of user communities”, medan den andra lite 
bredare betydelsen även omfattar sociala, beteendemässiga och ekonomiska sam-
manhang, som kan knytas till den praktiska biblioteksverksamheten: ”digital 
libraries are institutions or organizations that provide information services in 
digital forms”.103 Borgman menar att de två definitionerna sammantaget resulterar 
i en tautologi, en omsägning av samma sak: ”a digital library is an institution that 
provides digital libraries”.104 Begreppets komplexitet har även lyfts fram av in-
formationsforskarna Jennifer Rowley och Richard Hartley (båda från Manchester 
Metropolitan University, UK). De sammanfattar det ändå kort: ”Put simply, a 
digital library can be viewed as a managed collection of digital information with 
associated services, accessible via a network”.105 

Begreppet ”hybridbibliotek” används i vissa sammanhang eftersom det har 
ansetts vara en bra beskrivning av bibliotekens verklighet.106 Hanna Westöö Ols-
son belyste begreppet i sin magisteruppsats.107 Det myntades av Chris Rusbridge 
(UK Electronic Libraries Programme, University of Warwick) och betecknar det 
moderna biblioteket, såsom ett mellanstadium mellan ett traditionellt fysiskt 
bibliotek och ett helt digitalt bibliotek, där tryckt och elektroniskt material samex-
isterar parallellt.108 Invändningar mot begreppet har gjorts, som Westöö Olsson 

                                                
101 Cleveland, G. (1998), s. 2-3. 
102 Cleveland, G. (1998), s. 3. 
103 Borgman, C, L. (1999), ”What are digital libraries? Competing visions”, s. 239-40. 
104 Borgman, C, L. (1999), s. 239-40. 
105 Rowley, J. & Hartley, R. (2008) Organizing Knowledge. An Introduction to Managing Access to 
Information, s. 266.  
106 Deegan, M. & Tanner, S. (2002), s. 21. 
107 Westöö Olsson, H. (2008), s. 9. 
108 Rusbridge, C. (1998), ”Towards the Hybrid Library”, (se under rubriken ”Phase”>stycket ”Hybrid 
Library”). 
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påtalat i sin studie.109 Charles Oppenheim och Daniel Smithson (båda från Lough-
borough University, UK) ansåg att begreppet var otydligt.110 De menade att termen 
”bibliotek” i sig självt var tillräcklig som definition och påpekade att biblioteken 
länge varit ”hybrida” och hanterat en mängd olika format och medieformer. En 
viktig fördel med begreppet ”hybridbibliotek”, enligt Westöö Olsson, är dock att 
det sätter fokus på den stora förändring som den digitala utvecklingen medfört för 
biblioteksverksamheten.111 Bibliotekens roll har förändrats av hur information lag-
ras och tillgängliggörs, och detta har till viss del resulterat i att fokus flyttats bort 
från bibliotekens egna fysiska samlingar.112 Denna förskjutning leder till att biblio-
teken istället behöver agera som förmedlare av information som inte nödvändigt-
vis finns eller ägs av det enskilda biblioteket. Förskjutningen, menar Westöö Ols-
son, ökar även pressen på biblioteken till att utveckla tjänster som hjälper använ-
darna att navigera i informationsmängden.113  

3.2. Folkbibliotekens digitala resurser  
Det digitala biblioteket är idag en realitet på de svenska folkbiblioteken. Vanligt-
vis finns det en lokal bibliotekskatalog tillgänglig via Internet på bibliotekens 
webbsidor. Låntagarna har ”bibliotekskonton” som används för reservationer och 
olika låneärenden. Med hjälp av bibliotekskortet och en pinkod kan låntagarna 
hantera olika biblioteksärenden på distans 24 timmar om dygnet. En stor mängd 
information görs tillgängligt genom folkbibliotekens abonnemang på olika data-
baser, exempelvis artiklar från olika tidningar och tidskrifter, information om sti-
pendier eller stöd för släktforskning. Det finns även tillgång till e-böcker och olika 
Internetåtkomliga tjänster för nät-distribuerade ljudböcker, musik eller film. På 
folkbibliotekens hemsidor finns dessutom ofta hänvisningar till externa länksam-
lingar. Folkbiblioteken har dessutom hittat flera nya kanaler för att kommunicera 
med sina användare, genom olika nätverk, sociala medier och bloggar.  

3.2.1. E-boken  
Enligt Nationalencyklopedins definition är e-boken (elektronisk bok eller e-
bokfil) en digital motsvarighet till en tryckt bok som är läsbar i någon typ av da-
torbaserad utrustning.114 I en rapport från Svenska Förläggareföreningen och 
Netopia från våren 2011 användes en utförligare definition:  

                                                
109 Westöö Olsson, H. (2008), s. 9. 
110 Oppenheim, C. & Smithson, D. (1999), ”What is the Hybrid Library”, s. 102. 
111 Westöö Olsson, H. (2008), s. 9. 
112 Westöö Olsson, H. (2008), s. 7. 
113 Westöö Olsson, H. (2008), s. 7. 
114 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord:  e-bok [2012-03-30]. 
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En e-bok är en text- och bildbaserad publicering i digital form som kan läsas på datorer, 
läsplattor och vissa mobiltelefoner. Ibland motsvarar e-boken en vanlig tryckt bok men den 
kan också ha skapats digitalt och finnas utan någon tryckt motsvarighet.115  

Att begreppet är svårfångat konstateras i den e-boksutredningen som Kungliga 
biblioteket och Svensk biblioteksförening presenterade under hösten 2011. E-
boken beskrivs i utredningen som en elektronisk version av en tryckt bok som är 
avsedd att läsas med hjälp av en dator, smartmobil, läsplatta eller annat mobilt 
läsverktyg.116  

I en artikel från år 2005 diskuterade Mats Dahlström (Bibliotekshögskolan, 
Borås) det problematiska med att definiera begreppet e-bok som en digitaliserad 
text knuten till en bestämd fysisk apparat (textbärare) eller programvara som si-
mulerar den tryckta boken.117 Han menade att detta gav e-boken en andrahandssta-
tus i förhållande till en tryckt bok. Förbistringen kring begreppet var en följd av 
det svårfångade begreppet bok som enligt Dahlström ”tillhör den stora gruppen 
begrepp som under ett gemensamt namn rymmer både en konkret och abstrakt 
innebörd”.118 Enligt Dahlström handlar det snarare om olika framträdelseformer av 
text, vare sig texten är pappersburen eller digital. Författare skriver textuella verk 
som sedan exempelvis trycks som böcker. Beträffande e-böcker handlar det även 
om två olika typer av text: digital text eller digitaliserad text.119 Digital text är 
främst avsedd för publicering via digitala textbärare, medan digitaliserad text ur-
sprungligen var avsedd för publicering i tryckt form. 

För att kunna ta del av innehållet i en e-bok behövs dels en digital textfil, en 
hårdvara (tekniskt läsverktyg) och en mjukvara (läsprogram för e-böcker). Hård-
varan kan vara en dator, handdator, läsplatta, mobiltelefon eller smartmobil. Läs-
programmen laddas ner från Internet och är ofta kostnadsfria.120 Det är e-bokens 
format som styr vilket tekniskt läsverktyg eller läsprogram som ska användas. 
Sedan den första e-boken har en mängd olika e-bokformat använts, vilket orsakat 
vissa problem för användarna och även en viss fragmentering av e-
bokmarknaden.121 Olika tekniska läsverktyg och läsprogram utvecklades ofta för 
att kunna hantera ett specifikt format. Numera finns det en bred uppslutning kring 
formatet EPUB som är på väg att bli världsstandard och som rekommenderas av 
International Digital Publishing Forum (IDPF).122  
                                                
115 Svenska Förläggareföreningen & Netopia (2011) Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: 
den digitala boken, s. 23. 
116 Kungliga biblioteket & Svensk Biblioteksförening (2011) När kommer boomen? En kartläggning av e-
boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv, s. 5. 
117 Dahlström, M. (2005), ”På vilken fråga är e-böcker ett svar? Del 1”, s. 46. 
118 Dahlström, M. (2005), s. 46. 
119 Dahlström, M. (2005), s. 47. 
120 Elib webbsida>e-böcker>läsarprogram. Exempel på läsarprogram: Adobe Digital Editions, iBooks, 
Bluefire Reader, Aldiko, MobiPocket Reader eller Touch & Turn Library Reader.  
121 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: E-book [2012-03-30]; Exempel på e-boksformat: EPUB, PDF, 
TXT, RTF, HTML, DJVU, LIT, MOBI, PDB, Sonys format BBEB eller Kindles format AZW. 
122 Andersson, S. (2009), E-boken - lätt att göra, svår att sälja, s. 49. 
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Formatet EPUB (electronic publication) är fritt och öppet och ägs inte av nå-
got företag. EPUB är XML-baserat och fungerar för ett stort antal e-boksläsare.123 
Det är ett strukturerat (flödande) format som anpassar text och bild till e-
boksläsarens skärm, till skillnad från ett icke-strukturerat (statiskt) format som 
behåller typsnitt, bilder och formgivning enligt samma utseende som originalet.124 
Strukturerade format är bäst för e-böcker, eftersom de ska kunna läsas på många 
olika typer av läsare med varierad skärmstorlek.125 Vem som äger och utvecklar ett 
format är en annan viktig aspekt.126 En öppen standard kan användas och vidareut-
vecklas av vem som helst och möjliggör även kompatibilitet mellan olika produk-
ter och fabrikat.127 Proprietära format däremot ägs av ett företag/aktör som be-
stämmer vem som får använda det och även kostnader för användningen.128  

E-böcker regleras, i likhet med tryckta böcker, genom lagen om upphovsrätt 
till litterära och konstnärliga verk.129 Författaren ger tillstånd för produktionen och 
får sedan royalty vid försäljning. Bibliotekens e-utlåning styrs av avtal med förfat-
tare/upphovsmän eller med deras företrädare/förlag. Upphovsmannen har enligt 
upphovsrätten möjlighet att meddela förbud mot överföring eller spridning.130 E-
böcker förses vanligtvis med kopieringsskydd eller digital vattenmärkning som 
förhindrar piratkopiering och fildelning i samband med utlåning.131  

Den svenska upphovsrättslagen skärptes år 2005. Det blev då förbjudet att för 
privat bruk ladda ner bilder, text och musik från Internet utan upphovsrättsinneha-
varens medgivande.132 Förändringarna byggde på ett direktiv från Europaparla-
mentet (2001/29/EG) som innebar en anpassning av upphovsrättslagen till det 
digitala mediesamhället.133 Sedan år 2008 har det pågått en översyn av olika be-
stämmelser i upphovsrätten. I april år 2011 presenterade ”Upphovsrättsutredning-
en” ett slutbetänkande om ”En ny upphovsrättslag”.134 Det föreslås bland annat 
enklare regler för bibliotek att få licens för att digitalisera och tillgängliggöra egna 
samlingar, under förutsättning att upphovsrättsinnehavaren inte meddelat förbud 
mot exemplarframställningen eller tillgängliggörandet.135 Den nya upphovsrättsla-
gen trädde i kraft den 1 januari 2013.136  

                                                
123 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Comparision of e-book formats [2012-03-30]. 
124 Andersson, S. (2009), s. 49; Hyltefors, E. (2010) Epub - lätt att göra?, s. 6. 
125 Hyltefors, E. (2010), s. 6-7. 
126 Hyltefors, E. (2010), s. 7. 
127 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Öppen standard [2012-03-30]. 
128 Hyltefors, E. (2010), s. 7; PDF och EPUB är exempel på öppna format, medan Amazons Mobipocket- och 
AZW-format (för Kindle) och Microsofts Lit-format är proprietära format. 
129 SFS 1960:729.  
130 SFS 1960:729, Kapitel 3a paragraf 42 d.  
131Vid vattenmärkning förses e-boksfilen med dold märkning och kan spåras om den skulle spridas illegalt.  
132 SFS 1960:729, Kapitel 6 paragraf 52 g.  
133Prop. 2004:05/110, s. 1-3; Anpassningarna gällde nya bestämmelser om skydd för tekniska åtgärder, och 
ökat skydd mot otillåtna förfoganden med skyddade verk och prestationer i den digitala miljön. 
134 SOU 2011:32 ”En ny upphovsrättslag”. 
135 SOU 2011:32, s. 11.  
136 SOU 2011:32, s. 16. 
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3.2.2. ”E-ljudbok” - eller snarare ”strömmande ljudbokstjänst”  
Termerna ”e-ljudbok” eller ”strömmande ljudbok” avser vanligen de ljudboks-
tjänster som är åtkomliga via bibliotekens webbplatser eller på Internet. Det är 
svårt att hitta precisa definitioner. Termen ”e-ljudbok” tycks vara obestämd och 
otydlig men används ändå väldigt ofta i biblioteksrelaterade sammanhang, såväl i 
Sverige, som i England och USA (”e-audiobooks”). I denna typ av folkbiblioteks-
tjänst laddas ljudboksfiler vanligtvis inte ner utan spelas istället upp, ”strömmas” 
via Internet (streaming).137 Användaren lyssnar på innehållet ”online” och behöver 
tillgång till internetuppkoppling. Folkbibliotekens ljudbokstjänst är främst avsedd 
för att avlyssnas från datorer.138 Det finns för närvarande varken tekniska lösningar 
eller juridiskt stöd för att lyssna på ”strömmande ljudböcker” via mobiltelefoner, 
smartmobiler eller surfplattor genom folkbiblioteken. Tekniskt sett är det i och för 
sig möjligt att använda mobiltelefon för att lyssna på strömmande ljudbokstjäns-
ter, i form av kommersiella produkter. I Sverige är företaget Storytel en ledande 
aktör för kommersiella ljudbokstjänster via mobiltelefon.139 Även den av Adlibris 
ägda aktören Laudio säljer digitala ljudbokstjänster som kan laddas ned till en 
MP3-spelare, iPod eller mobil, eller alternativt spelas upp (strömmas) över mobil-
nätet till en iPhone.140 Folkbibliotek som har licens för den så kallade ”Mediejuke-
boxen” kan för tillfället erbjuda sina låntagare en begränsad ”strömmad ljudboks-
tjänst” för iPhone.141 Den internetåtkomliga tjänsten ”mobila mediejukeboxen” är 
dock bara en testverksamhet.142 Låntagare som vill lyssna på ljudböcker i mobilen 
kan istället göra det med hjälp av ett minneskort (med ljudfiler i Mp3-format) som 
kan lånas på det fysiska biblioteket.  

Ljudböcker regleras också enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konst-
närliga verk.143 Upphovsrättslagen förhindrar dock inte att någon lyssnar på 
”strömmande ljudböcker”. Om en enskild person tittar eller lyssnar på ett verk på 
Internet så utgör inte det skäl för en upphovsrättslig relevant åtgärd (inte ens om 
det är en olovlig förlaga).144 Lagstiftningen tillåter dock inte att man laddar ner 

                                                
137 Wikipedia, den svenska versionen, gå till Streaming [2012-05-30]; Streaming innebär ett uppspelande av 
ljudfiler på mottagarens dator eller mobiltelefon som överförts från en server via ett nätverk, t.ex Internet; 
Svenska datatermgruppen webbsida, gå till Strömmande [2012-05-30]; Dataöverföring som innebär att 
överföring och uppspelning sker successivt i stället för att spelas upp först när överföringen är klar. 
138 Det inlästa verket spelas vanligtvis upp med hjälp av programvaran ”Adobe Flash Player” som stöds av de 
vanligaste webbläsarna som Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome med flera.  
139 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Storytell [2012-05-30]; Mot en fast avgift erbjuder Storytel sina 
kunder att lyssna obegränsat på ljudböcker via en tjänst som strömmar ljudfiler via mobilnätet till 
mobiltelefonen. Tjänsten fungerar för iPhone och nyare Android-modeller.  
140 Laudio webbsida > Så funkar Laudio 
141Tjänsten fungerar för Apples iPhone med operativsystemet IOS, men inte för andra smartphones med 
operativsystem som Android och Symbian. 
142 Mediesprånget webbsida > Teknik > Mediejukeboxen; Mobil Mediejukeboxen webbsida >Hjälp  
143 SFS 1960:729, Kapitel 1 paragraf 1.  
144 Prop. 2004:05/110, s. 95. 
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filerna eller sparar kopior av materialet. Det är också olagligt att lägga ut eller 
sprida vidare sådant material på Internet utan tillstånd.145  

3.2.3. Talböcker och digital nedladdning  
Folkbiblioteken i Sverige har ett särskilt ansvar när det gäller utlån, information 
och service för personer med någon form av läshinder. Folkbibliotekens samar-
bete med Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och dess föregångare är 
unikt och har en lång historia och dess verksamhet har haft stor betydelse för att 
nå ut till fler läsare.146 Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet 
som producerar, anpassar och lånar ut litteratur till personer med läshandikapp.147 
Myndigheten deltar även i teknisk utveckling av anpassade medier och med att 
informera och sprida kunskap om talböcker, punktskrift och läshinder.148 Det som 
skiljer talböcker från vanliga kommersiella ljudböcker är dels en juridisk skillnad, 
och dels talboksformatet. Talböcker får endast lånas ut via biblioteken till perso-
ner med någon form av läshinder. Produktionen bekostas av statliga medel och 
talböckerna får inte säljas i den allmänna handeln.149 Talböcker regleras genom 
speciella undantagsregler i upphovsrättens 17:e paragraf.150 Bibliotekens hantering 
av talböcker regleras även av bibliotekslagen och diskrimineringslagen.151 Tal-
böcker framställs numera i DAISY-format, vilket är en svensk uppfinning.152 
DAISY (Digitalt anpassat informationssystem) är en öppen standard som är inter-
nationellt etablerad.153  

I enlighet med regeringsbeslut (regleringsbrev från 2006 och 2009) fick TPB i 
uppdrag att bedriva försöksverksamhet med strömmande läsning av talböcker, 
vilket skulle ske i samråd med Post- och telestyrelsen (PTS).154 Med anledning av 
regeringsuppdraget gjorde TPB undersökningar om tänkbara användningsområ-
den för strömmande läsning och om olika behov för TPB:s målgrupper. Ström-

                                                
145Framställning är tillåten om den avser laglig användning, som sker med tillstånd av upphovsmannen eller 
dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.  
146 TPB webbsida > Om TPB > Historik > Talboken 
147 Talboks- och punktskriftsbiblioteket kommer att byta namn till Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM) den 1 januari år 2013. 
148 TPB webbsida >Verksamheter >Om TPB  
149 TPB webbsida >Verksamheter >Talböcker 
150 SFS 1960:729, Kapitel 17; Talböcker får endast framställas av bibliotek och organisationer som har 
tillstånd från regeringen (justitiedepartementet). 
151 SFS 1996:1596; SFS 2008:567. 
152 TPB webbsida >Forskning och Utveckling 
153 TPB webbsida >Verksamhet>Produktion>DAISY-teknik; TPB webbsida >Verksamhet>Talböcker>Läsa 
DAISY>Handledning för läsning av DAISY-talböcker; DAISY-talböcker består av flera olika filtyper som 
möjliggör bläddring, sökning med hjälp av rubriker och sidnummer, samt att sätta bokmärken, anteckna och 
markera i texten; DAISY Consortium webbsida>DAISYpedia>Inroduction to DAISY>DAISY Digital 
talking book; DAISY bygger på XHTML och SMIL och i senare version även på XML. 
154 TPB webbsida > Forskning och utveckling > Avslutade projekt >Strömmande läsning >Slutrapport [2012-
06-15]. Bilagd som ett worddokument, se i förord. 
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mande läsning ansågs vara ett bra komplement för talbokslåntagare.155 Det finns 
flera intressanta projekt som TPB har medverkat i. Projektet ”Dolly” (DAISY 
OnLine LibrarY) är en testverksamhet i samarbete mellan TPB, Stockholms 
stadsbibliotek och Högskolebiblioteket i Jönköping med finansiering från Kung-
liga Biblioteket och Kulturrådet. Talboksposter från TPB:s databas integrerades i 
bibliotekens lokala kataloger.156 Projektet förväntas framöver resultera i förbättrad 
tillgänglighet för talbokslåntagare på fler folk- och forskningsbibliotek. Talboks-
låntagare ska kunna logga in med sina låntagaruppgifter på sitt lokala bibliotek 
och få direkt åtkomst till nedladdningsbara talböcker via bibliotekens kataloger. 
En annan testverksamhet som TPB varit delaktiga i är ”Talboken i mobilen”. Av-
sikten var att utveckla en applikation med DAISY-funktionalitet och sökmöjlig-
heter som gav tillgång till ”strömmande talböcker” över mobilnätet.157 Projektet 
drevs av den privata aktören Storytel på ett uppdrag av Post- och telestyrelsen 
(PTS).158 Under år 2011 lanserades även TPB:s elektroniska tjänst ”Egen nedladd-
ning” genom vilken talbokslåntagare får Internetbaserad tillgång till TPB-
katalogen ”Digitala biblioteket” som innehåller över 90,000 DAISY-talböcker.159 
Talbokslåntagare kan därmed ladda ner talböcker hemifrån via Internet. På folk-
biblioteken (och andra bibliotek med talbokstillstånd) finns registrerare som fått 
specialutbildning om tjänsten och som vid ett inbokat möte demonstrerar hur ned-
laddningen fungerar och om vilka upphovsrättsliga regler som gäller.160  

3.3. Läsverktygen 
Idag finns det många olika tekniska läsverktyg för att läsa e-böcker och för att 
lyssna på ”strömmande ljudböcker” och det kommer antagligen att finnas ännu 
fler framöver. För vissa passar det bäst att läsa på en läsplatta som har papperslik-
nande egenskaper och lång batteritid. En del läser/lyssnar hellre på en iPad, olika 
varianter av surfplattor, via en smartmobil, på en handdator (Personal Digital 
Assistant) eller använder kanske en portabel mediaspelare som iPod touch. Det 
finns dessutom många som läser e-böcker eller lyssnar på strömmande ljudböcker 
på en bärbar eller stationär dator.  

                                                
155 TPB webbsida> Forskning och utveckling > Avslutade projekt >Strömmande läsning >Slutrapport. Bilagd 
som ett worddokument, s. 19 
156 Kungliga Biblioteket webbsida > Bibliotek> projektbidrag > pågaende >Dolly [2012-06-17]. 
157 Applikationen ”Daisy Reader” fungerar för Apples iPhone och iPod Touch, samt för Android. 
158 Post och Telestyrelsen webbsida > Funktionshinder > Utvecklingsprojekt> Talboken till mobilen; TPB 
webbsida > Verksamhet > Talböcker > Appar 
159 TPBs webbsida > Verksamhet > Talböcker; TPB-katalogen är en databas som dels innehåller TPB’s egna 
produktioner, men även titlar från BTJ, Specialpedagogiska myndigheten och Inläsningstjänst AB. 
160 TPBs webbsida > Verksamhet > Ladda ned talböcker > Egen nedladdning  
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3.3.1. Läsplattan 
Läsplattan kan användas för att läsa digitala böcker, tidskrifter, tidningar och 
andra texter.161 Dess främsta funktion är att visa text.162 Läsplattorna har utformats 
för att göra läsupplevelsen behaglig. Skärmen har inte någon bakgrundsbelysning, 
flimrar inte, ger inte några reflexer och det går bra att läsa på läsplattor i fullt sol-
ljus.163 De är ofta små och lätta att ta med sig. Trenden går i riktning mot snabbare 
och tunnare läsplattor med större lagringsplats. Nyare läsplattorna har plats för 
över 1,000 e-böcker och kan även byggas ut med minneskort.164 Tekniken är ener-
gisnål och läsplattans batterier klarar runt 8,000 sidbläddringar (omkring två 
veckors användning) innan den måste laddas på nytt.165  

Det finns läsplattor i flera olika modeller och fabrikat. Vissa har läsprogram 
som anpassats för speciella format som inte fungerar för alla e-böcker. Amazons 
Kindle-format är extremt eftersom det inte går att läsa på någon annan läsplatta.166 
Många modeller har dock stöd för de vanligaste formaten PDF och EPUB. Vissa 
läsplattor har pekskärmar så att man kan bläddra i boken direkt via skärmen istäl-
let för att använda knapptryck.167 Många läsplattor har skärmar som tillverkats av 
företaget E-ink. De har ett skärmfönster med en tunn plastfilm med elektroniskt 
bläck som utgörs av miljontals negativt och positivt laddade mikrokapslar svä-
vande i en genomskinlig vätska med svarta (negativa) och vita (positiva) färgpig-
ment.168 Kontrastrik text och bild framställs genom variation av de negativa och 
positiva laddningarna. Tekniken ”E-ink Pearl” med högre kontrast har introduce-
rats på nyare modeller och det pågår även en utveckling av färgskärmar genom 
tekniken ”E-ink Triton Imaging Film”.169 Huruvida läsplattan har trådlös uppkopp-
ling (Wi-Fi) är också betydelsefullt.170 Trådlös uppkoppling saknades för många 
av de läsplattor som först lanserades i Europa, vilket var krångligt för användarna 
som först behövde ladda ner e-böckerna via en dator och sedan föra över dem till 
läsplattan. Amazon var tidigt ute med trådlös uppkoppling som ingick redan på 
första versionen av deras läsplatta ”Kindle”. För användaren är det dessutom vik-
tigt att ha ett bra mobiloperatörsavtal så att den trådlösa överföring av exempelvis 
e-böcker inte ger alltför höga mobiltrafikkostnader.171  

                                                
161 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: läsplatta [2012-03-30 ]; E-boksläsare, e-läsare eller bokda-
tor används som synonymer till läsplatta. På engelska talar man ofta om ”e-reader” eller ”tablet”. 
162 Mediesprånget webbsida > Teknik > Läsplattor  
163 Andersson, S. (2009), s. 44. 
164 Andersson, S. (2009), s. 45. 
165 Andersson, S. (2009), s. 44. 
166 Andersson, S. (2009), s. 46; Formatet är anpassat för Amazons egen försäljning av e-böcker. 
167 Andersson, S. (2009), s. 45; Pektekniken möjliggörs genom en plastfilm som läggs på skärmen, men 
innebär samtidigt att läsbarheten till viss del försämras.  
168 Ziga, A. & Åberg, F. (2010), E-läsare och e-böcker - Framtidens läsning, s. 12; Wikipedia, den engelska 
versionen, gå till: E Ink [2012-03-31]. 
169 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: E Ink [2012-03-31]. 
170 Andersson, S. (2009), s. 45.  
171 Andersson, S. (2009), s. 45. 
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3.3.2. Surfplattor  
Surfplattan är en bärbar handdator med olika användningsområden.172 Den kan 
exempelvis användas för att surfa på Internet, e-posthantering, spel, musik och 
film, eller för läsning av e-böcker, tidskrifter och tidningar. Surfplattorna har stora 
likheter med avancerade mobiltelefoner (smartphones), både beträffande gräns-
snittens utseende och olika funktioner.173 Surfplattan är relativt liten och är enkel 
att ta med sig när man är ute och reser. Den har en tryckkänslig skärm med bak-
grundsbelysning (lysdiod). Funktionerna styrs genom att användaren pekar, nudd-
dar, trycker eller drar med fingrarna på skärmen. 

En del surfplattor har inbyggd 3G-eller 4G-uppkoppling, andra kopplas upp 
mot Internet via trådlösa nätverk (Wi-Fi).174 Surfplattornas stora genombrott på 
den svenska konsumentmarknaden inträffade under år 2010. Det berodde till stor 
på lanseringen av Apples iPad, som snabbt intog en ledande position på mark-
naden.175 Samsung, Acer, Asus och Sony är exempel på andra tillverkare som pro-
ducerar läsplattor. Surfplattor av olika fabrikat drivs med olika operativsystem. De 
vanligaste operativsystem för surfplattor på den svenska marknaden är Apples 
operativsystem iOS och Googles operativsystem Android.176 Apples iOS kan end-
ast installeras på produkter som har utvecklats av Apple.177 Googles operativsy-
stem Android utvecklades ursprungligen av Android Inc men har numera köpts 
upp av Google. Androids operativsystem bygger på modifiering av Linux-kärnan 
(Linux/GNU) och har en öppen standard som tillåter andra aktörer att använda 
och vidareutveckla den.178 Samsungs Galaxy Tab, Asus Nexus 7 och Sonys Tablet 
är exempel på surfplattor som drivs med androidsystem. När man vill läsa biblio-
tekens e-böcker på Apples iPad använder man applikationen ”Bluefire Reader”. 
Läser man istället bibliotekens e-böcker på en Androidbaserad läsplatta använder 
man oftast applikationerna ”Aldiko Book Reader” eller ”Bluefire Reader”.179 

3.3.3. Avancerade mobiltelefoner 
En smartphone (eller smartmobil) är en mobiltelefon med avancerade datorfunkt-
ioner. Den har högre prestanda än andra mobiltelefoner och kan sägas vara ett 
mellanting mellan en handdator och mobiltelefon.180 Användaren styr mobilens 

                                                
172 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: surfplatta [2012-03-30 ]. 
Wikipedia, den svenska versionen, gå till: surfplatta [2012-03-30]; Pekplatta eller pekdator används som 
synonymer. På engelska talar man ofta om ”tablet computer” eller ”tablet”. 
173 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: surfplatta [2012-03-30 ]. 
174 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: surfplatta [2012-03-30]. 
175 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: surfplatta [2012-03-30 ]. 
176 Mediesprånget webbsida > Teknik > Mediejukeboxen; Mobildata webbsida > Produkter > Surfplattor. 
177 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: iOS [2012-06-17]. 
178 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Android (operating system) [2012-06-17]. 
179 Mediesprånget webbsida > Teknik > Surfplattor och mobiltelefoner > iPad/iPhone; Mediesprånget webb-
sida > Teknik > Surfplattor och mobiltelefoner > Android.  
180 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: datormobil [2012-03-30]. 
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funktioner genom att trycka eller dra på en tryckkänslig skärm. Vissa modeller har 
även ett utskjutbart tangentbord. En smartphone behöver kopplas upp mot Internet 
och kompletteras med nedladdningsbara ”appar” som bygger ut funktionaliteten.181 
Smartphones kommunicerar för närvarande mest mot 3G- och 4G-mobilnäten 
eller med hjälp av trådlös uppkoppling (Wi-Fi).182 Smartphonen i sig kan dessutom 
fungera som en ”router” och dela ut åtkomst till Internet för andra enheter, exem-
pelvis en Wi-Fi kompatibel dator eller surfplatta (tekniken kallas tethering).183 I 
likhet med surfplattorna drivs smartphones av olika fabrikat av olika operativsy-
stem. Apples iOS, Googles Android, Nokias Symbian, Samsungs Bada, Micro-
softs Windows Phone, och de Linux-baserade Maemo och MeeGo är exempel på 
de vanligaste operativsystemen.184 Den som vill läsa bibliotekens e-böcker med en 
smartphone installerar ett läsprogram och laddar sen ner e-böckerna. För Apples 
iPhone används appen ”Blue Fire Reader” och till androidbaserade smartphones 
används appen ”Aldiko Book Reader”.185  

3.4. Rättighetshavare, kopieringsskydd och vattenmärkning 
Folkbiblioteken behöver tillstånd från rättighetshavare för tillhandahållandet av e-
böcker och liknande elektroniska tjänster, vilket ofta regleras genom förhandlade 
villkor och licensavtal mellan biblioteken och rättighetshavaren.186 Det råder de-
lade meningar mellan bibliotek och förläggare om hur betalningsmodellerna för e-
bokutlåningen ska se ut framöver.187 Det har varit svårt att enas om villkoren. Sett 
ur bibliotekens perspektiv finns det en vilja att låna ut så mycket som möjligt på 
ett enkelt och smidigt sätt. Från förlagens perspektiv finns det istället betänklig-
heter mot att e-bokutlåningen förhindrar utvecklingen av den kommersiella e-
bokförsäljningen. Många förlag har därför infört begränsningar för utlåning av 
nyutgivna e-böcker. Den nuvarande modellen där folkbiblioteken betalar 20 kro-
nor per utlån anses inte vara tillräckligt lönsam för förlaget och författaren.  

Olika tekniker används för att kunna styra och kontrollera användningen av 
digitalt innehåll och skydda det mot oberättigat användande som kopiering och 
fildelning. Oftast används kodning, märkning eller selektiv inkompatibilitet.188 

 
Wikipedia, den svenska versionen, gå till: smartphone [2012-03-30]. 
181 App, eller applikation är ett specialskrivet program som installeras på mobiltelefonen. Appen styr använ-
darens databehandlingsavsikter. 
182 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Smartphone [2012-03-30 ] 
183 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: tethering [2012-03-30]. 
184 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Smartphone [2012-06-22]. 
185 Mediesprånget webbsida > Teknik > Surfplattor och mobiltelefoner > iPad/iPhone; Mediesprånget webb-
sida > Teknik > Surfplattor och mobiltelefoner > Android. 
186 DS 2012: 13 En ny bibliotekslag, s. 39.  
187 Djurberg, S. (2012), ”Den svåra kompromissen”, s. 14-18 
188 Public Knowledge > Issues > Digital Rights Management.  
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Kodning (encryption) innebär att det behövs en ”nyckel” för att komma åt inne-
hållet, vilken exempelvis kan vara inbäddad i en hård- eller mjukvara. Märkning 
(marking) innebär att användaren får information om att innehållet är kopierings-
skyddat, vem som är rättighetsinnehavare och vilken användning som är tillåten. 
Selektiv inkompatibilitet innebär att tillverkaren bifogar en kod som styr en digital 
fil så att innehållet endast kan läsas eller spelas upp på en bestämd enhet. 

E-böcker som lånas ut på folkbiblioteken förses med Adobes DRM-skydd 
(Digital Rights Management). Filerna kan bara öppnas av ett läsprogram som har 
auktoriserats med ett så kallat ”Adobe-Id”.189 Tekniken går ut på att en fil (Adobe 
Content Server Message) bifogas till e-boken i samband med att den laddas ner 
från bibliotekens hemsidor.190 Filen innehåller information som klargör att en lån-
tagare med ett visst lånekort vill ladda ner en e-bok som ska öppnas i läspro-
grammet med hjälp av låntagarens personliga Adobe-Id.191 Denna teknik tidsbe-
gränsar dessutom e-boklånet. 

Sedan början av 2010 använder den svenska e-bokbranschen även ”vatten-
märkning”.192 Digital vattenmärkning innebär att ett meddelande bäddas in i det 
digitala dokumentet.193 Med hjälp av det går det att spåra och identifiera vem som 
har köpt eller laddat ner en viss e-bok och om den har blivit fildelad.194 Vid en 
eventuell fildelning kan det vidtas åtgärder mot den skyldige.  

3.5. E-bokutgivning, e-boksleverantörer och fria e-böcker 

3.5.1. Svensk e-bokutgivning 
Utgivningen av svenska e-böcker har hittills inte varit så stor men det finns för-
hoppningar om att den ska växa och få en större marknadsposition på bokmark-
naden.195 E-böckernas andel av den totala bokförsäljningen år 2009 var mindre än 
en halv promille.196 Den största andelen av försäljningen var till folkbiblioteken. 
Svenska Förläggareföreningens branschstatistik för år 2011 visade på en fortsatt 
svag utveckling.197 Under år 2011 motsvarade e-böckerna mindre än en halv pro-
cent av förlagens försäljning. Huvudparten avsåg fortfarande försäljning till folk-
biblioteken. Förlagen har avvaktat med e-bokutgivningen, vilket delvis berott på 

                                                
189 Adobes DRM-skydd är proprietärt. Adobe-Id är ett användarkonto som ger åtkomst till Adobe-ägda 
tjänster. Det består av ett användarnamn (epostadress) och ett lösenord. Registreringen är kostnadsfri. 
190 Mediesprånget webbsida > E-böcker > Introduktion. 
191 Mediesprånget webbsida > E-böcker > Introduktion. 
192 Hyltefors, E. (2010), s. 18. 
193 Hyltefors, E. (2010), s. 17. 
194 Hyltefors, E. (2010), s. 18 ; Mediesprånget webbsida > E-böcker > Introduktion  
195 Bohlund, Kjell (2010), ”Bokmarknaden 2010”, s. 26 f. 
196 Bohlund, Kjell (2010), s. 26 f. 
197 Svenska Förläggareföreningens webbsida > Senaste nytt > Branschstatistiken 2011 
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att det tagit tid att utveckla tekniska plattformar och distributionskanaler.198 
Momssättningen av e-böckerna är en annan viktig fråga. En e-bok beskattas 
mycket högre än en tryckt bok, ljudbok eller CD-skiva.199  

Nyheter från omvärlden ökar dock pressen på svenska förlag. De mest utveck-
lade marknaderna för e-böcker finns i Japan och Syd-Korea där mobiltelefoner är 
den mest använda plattformen.200 E-böcker är en snabbt växande del av den ameri-
kanska bokmarknaden. Deras strategiska position i Amazons verksamhet är en 
faktor som förklarar e-böckernas tillväxt i USA. Amazons stora e-bokssortiment, 
läsplattan ”Kindle” (med integrerad mobiluppkoppling) i kombination med låga 
priser för e-böcker har drivit den amerikanska e-bokmarknaden snabbt framåt.201 I 
Sverige har Kulturrådet nyligen beviljat stöd för kvalitetsutgivning av e-böcker 
för att stärka och stimulera den svenska e-bokmarknaden.202 Detta stöd ges för e-
bokutgivning av svenska titlar som utkommit före år 2011. Totalt handlar det om 
stöd för ett hundratal titlar inom skön-, fack-, barn- och ungdomslitteratur.  

3.5.2. E-boksleverantörer 

Elib  
Företaget Elib AB grundades år 2000 och ägs numera gemensamt av Bonnierför-
lagen, Natur och Kultur, Norstedts förlagsgrupp och Piratförlaget.203 Företaget 
distribuerar olika former av digitala böcker till både bibliotek och återförsäljare.204 
De producerar även digitala böcker, förser dem med kopieringsskydd och har 
dessutom utvecklat ett system som hanterar folkbibliotekens utlåning av e-böcker 
och strömmande ljudböcker. Elib började distribuera e-böcker till svenska folk-
bibliotek under år 2001 och sedan starten har folkbibliotekens utlåning av e-
böcker stadigt ökat.205 Samarbetet kom till i samband med att stadsbiblioteken i 
Stockholm och Nacka gjorde en satsning för att kunna låna ut digitala titlar, och 
redan efter något år hade folkbibliotek från ytterligare tolv kommuner i Stock-
holms län anslutit sig till Elib e-bokstjänst.206 Tre år senare var folkbibliotek från 
177 svenska kommuner knutna till Elibs e-bokstjänst.207 Därefter har allt fler folk-
bibliotek anslutit sig. Folkbibliotek som använder sig av Elibs service upprättar en 
hypertextlänk mellan bibliotekets hemsida och Elibs hemsida. Den nuvarande 

                                                
198 Bohlund, Kjell (2010), s. 26.  
199 Bonnier, E. & Söderlund, M. (2011), ”Momsen bromsar branschen”, Svenska Dagbladet, 2011-05-18. 
200 Bohlund, Kjell (2010), s. 27. 
201 Bohlund, Kjell (2010), s. 28; Amazons låga priser har dock lett till vissa konflikter med förlagen.  
202 Kulturrådet webbsida > Bidrag > Litteratur och läsfrämjande > E-boksutgivning. 
203 Pettersson, J-E. (2011), s. 18. 
204 Elibs webbsida > Om Elib  
205 Rosendahl, H. (2007), s. 25. 
206 Elibs webbsida > Press > Arkiv > Pressmeddelande 2002-04-16 ”Stockholms bibliotek satsar på 
elektroniska böcker”. 
207 Elibs webbsida > Press > Arkiv > Pressmeddelande 2005-09-28 ”Nytt samarbetet i e-boksbranschen”. 
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avtalade utlåningsmodellen med Elib innebär att ett fast pris betalas för varje utlå-
ningstillfälle (20 kr).208 Det är en fördel på så sätt att e-boken kan lånas ut till ett 
obegränsat antal låntagare samtidigt, men om det kan samtidigt bli dyrt eftersom 
kostnaderna ökar med utlånen.  

Ebrary 
E-boksdistributören Ebrary är baserad i Palo Alto i Kalifornien. Företaget har va-
rit verksamt sedan år 1999 då Christopher Warnock och Kevin Sayar började till-
gängliggöra e-böcker på Internet med hjälp av en databas.209 Företaget är numera 
en ledande e-boksleverantör inom det akademiska fältet och ägs sedan år 2011 av 
ProQuest.210 Ebrary tillgängliggör akademiskt material från välkända och världsle-
dande förlag. Biblioteken kan abonnera på olika paket: ”Academic Complete”, 
”Public Library Complete” eller ”College Complete”.211 Sortimentet för folk-
bibliotek är huvudsakligen engelskspråkigt men innehåller även titlar på franska, 
spanska och tyska. Folkbibliotekens tillgång till Ebrarys sortiment möjliggörs 
genom en prenumerationsmodell (subscription) som ger obegränsad tillgång till 
alla titlar i ett avtalat paket.212 Biblioteken kan även komplettera sitt abonnemang 
med inköp av enstaka titlar till listpris enligt en förvärvsmodell (purchase). Att 
priset är fast oavsett antal utlån kan vara en fördel men innebär samtidigt att 
biblioteken betalar för titlar som kanske inte lånas ut.  

FörlagEtt och Mediejukeboxen 
Mediejukeboxen produceras av ”FörlagEtt” och har sedan år 2007 installerats på 
flera folkbibliotek i Sverige.213 Det är en utlåningsterminal för digitalt material 
som omfattar ljudböcker, filmer, musik, språkkurser, och faktaprogram. Medie-
jukeboxen är lokalt placerad i det fysiska biblioteket och är inte åtkomlig via In-
ternet.214 Låntagaren laddar ner filer på ett USB-minne, minneskort, mobiltelefon, 
mp3-spelare, iPod eller annan bärbar lagringsenhet. Låntagaren behöver inte ha 
något bibliotekskort. Mediejukeboxens digitala filer skyddades tidigare med 
DRM-teknik.215 Skyddet orsakade störningar och togs därför bort.216 Det innebar 
också att klockfunktionen som raderar filen efter lånetidens utgång försvann. Nu-
mera får låntagaren ta eget ansvar och radera filerna efter den fyra veckor långa 
lånetiden. Låntagarna godkänner ett avtal i samband med nedladdningen och för-

                                                
208 Djurberg, S. (2012), ”Den svåra kompromissen”, s. 15. 
209 Ebrary webbsida >About > Company. 
210 Ebrary webbsida >About > Company.  
211 Ebrary webbsida >Product & Services. 
212 Ebrary webbsida >Product & Services.  
213 Mediejukeboxen webbsida > Om Mediejukeboxen. 
214 Bortsett från en viss testverksamhet med den så kallade ”Mobil mediejukeboxen”. 
215 Janson M (2006), ”Bibliotek köper in Mediejukebox”. Svenska Dagbladet 2006-09-04; Filerna program-
merades så att de blev obrukbara efter en viss bestämd tid.  
216 Mediejukeboxen webbsida > Version 2.0  
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binder sig till att inte sprida filerna vidare.217 Filerna är skyddade genom vatten-
märkning och eventuell spridning kan spåras. Anslutna folkbibliotek betalar en 
licensavgift till FörlagEtt för användningen av Mediejukeboxen.218  

3.5.3. Fritt tillgängliga samlingar  
På folkbibliotekens hemsidor hänvisas det ofta till olika typer av länksamlingar 
som tillgängliggör fria e-böcker. Nedan presenteras Project Gutenberg och Google 
Books och de svenska motsvarigheterna Projekt Runeberg, och Litteraturban-
ken.se som är de största aktörerna för fria e-böcker. Det finns många andra aktörer 
som tillgängliggör fria samlingar, exempelvis Feedbooks som erbjuder fria e-
böcker på engelska och projektet LibriVox som läst in ca 130000 upphovsrättsfria 
och nedladdningsbara ljudböcker på engelska.219  

Project Gutenberg räknas som det äldsta digitala biblioteket. Det påbörjades som 
ett ideellt projekt av Michel Hart under början av 1970-talet och är uppkallat 
efter Johannes Gutenberg.220 Projektet tillgängliggör e-böcker med utgången 
upphovsrätt. Samlingen består av skannade klassiker på flera olika språk.  

Google håller på att scanna in världslitteraturen genom projekten Google books 
och Google library. Projekten påbörjades 1996 av Sergey Brin och Larry 
Page.221 Googles servrar omfattar ett enormt bestånd av scannade e-böcker.222 
Det finns i nuläget över 20 miljoner scannade titlar (mars år 2012).223 Genom 
Googles försorg finns det tusentals svenska titlar från äldre utgivning som är 
sökbara via LIBRIS-systemet.224  

Projekt Runeberg är ett svenskt ideellt projekt som startades år 1992 av Lars 
Aronsson och Lysator (akademisk datorförening vid Linköpings universitet). 
Projektet tillgängliggör upphovsrättsfria elektroniska utgåvor av äldre nordisk 
litteratur på Internet.225 Texterna digitaliseras och görs sökbara genom optisk 
teckenigenkänning (OCR).  

                                                
217 Mediesprånget webbsida > Teknik > Mediejukeboxen. 
218 Mediejukeboxen webbsida > Frågor och svar.  
219 Mediesprånget webbsida > E-böcker > Fria e-böcker; Mediesprånget webbsida > E-böcker > Fria ljud-
böcker 
220 Project Gutenberg > webbsida [2012-03-25]; Lebert, M. (2008), A Short History of eBooks; Verksamheten 
fick ett uppsving under 1990-talet, i och med Internets framväxt. 
221 Google Books webbsida > Om Google Böcker > Om Google boksökning > Översikt > Historia  
222 Svahn, C. (2009), ”Googles bokskanning inför rätta” Dagens Nyheter 2009-09-19; Googles bokprojekt är 
omdiskuterat och har lett till rättstvister med amerikanska förlag och författare. År 2009 ställdes Google inför 
rätta av det amerikanska justitiedepartementet gällande copyright och företagets monopolställning på den 
digitala bokmarknaden. 
223 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: Google Books [2012-07-20]. 
224 Snickars, P. (2011), ”Många hinder återstår för digitala bibliotek” Svenska Dagbladet 2011-04-16 
225 Projekt Runeberg > webbsida [2012-03-25]; Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Projekt Runeberg 
[2012-07-20]; Projektet är uppkallat efter Johan Ludvig Runeberg, vars Fänrik Ståls sägner var bland de 
första scannade verken i samlingen.  
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Litteraturbanken är en ideell förening som startades av författaren och litteratur-
vetaren Sven Lindqvist. Sedan år 2006 ansvarar Svenska Akademin för pro-
jektet.226 Det är en fri resurs och vänder sig både till forskare och allmänintres-
serade. Projektet tillgängliggör digitaliserad skönlitteratur och humaniora. 
Texterna utgörs av material med utgången upphovsrätt och material där Litte-
raturbanken avtalat om rättigheterna med olika rättighetsinnehavare.227 

Sammanfattning 
Detta kapitel har behandlat det digitala biblioteket som begrepp och resurs. Den 
deskriptiva och detaljerade kartläggningen av olika sakförhållanden, samt viktiga 
definitioner och begrepp, utgör ett kunskaps- och informationsunderlag över det 
ämnesområde som uppsatsen omfattar. Kapitlet har dessutom haft en stor bety-
delse för utformningen av studiens empiriska undersökning och analys. I nästa 
kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten för undersökningen. 

                                                
226 Litteraturbanken webbsida > Om LB > Bakgrund [2012-07-20]; Kungliga Biblioteket, Kungliga Vitter-
hetsakademin, Språkbanken vid Göteborgs Universitet, Svenska Akademin, Svenska litteratursällskapet i 
Finland och Svenska Vitterhetssamfundet är medlemmar i föreningen. 
227 Litteraturbanken webbsida > Om LB > Rättigheter [2012-07-20]. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen som 
behandlar information, förmedling och tillgängliggörande av e-medier vid folk-
biblioteken i Stockholms län. Den digitala tekniken och de förändringar som följt 
av den har till synes lett till en ökad tillgänglighet. Undersökningen utgår från 
Michael K. Bucklands teori om tillgång och barriärer som förhindrar tillgänglig-
het. Teorin används som en övergripande förståelseram och ligger till grund för 
den empiriska undersökningen och analysen i den här studien. Bucklands teori har 
inspirerat studiens frågeställningar och används för att belysa hur folkbiblioteken i 
Stockholms län arbetar för att bemästra olika typer av barriärer, som kan uppstå 
vid sökning och användning av e-medier. Det är viktigt att förstå barriärerna ef-
tersom de på olika sätt skapar hinder för tillgängligheten, vilket i en förlängning 
kan påverka både jämlikhet och social rättvisa i samhället.  

4.1. Informationssökning och informationskällor 
Informationssökningsprocessen har betydelse i olika vardagssammanhang, vare 
sig den är relaterad till arbetsuppgifter, studier, fritid eller andra aktiviteter.228 Så 
menar informationsforskaren Reijo Savolainen (University of Tampere) som i en 
kort förenklad form sammanfattar forskningen om informationssökning som ana-
lyser av kedjan: informationsbehov > informationssökning > informationsanvänd-
ning.229 Informationssökningen utlöses av ett informationsbehov och avslutas med 
användning av inhämtad information. Informationsbegreppet är brett och dess 
innebörd är omdiskuterad.230 I förhållande till de digitala biblioteken föreslår in-
formationsforskaren Christine Borgman en pragmatisk definition som är accepte-
rad inom informationsvetenskapen: ”Information consists of things that can be 
managed in information systems such as digital libraries”.231 Informationssökning 

                                                
228 Savolainen, R. (2003), ”Informationssökning och informationsbehov”, s. 69, 79.  
229 Savolainen, R. (2003), s. 74.  
230 Borgman C. L. (2003), From Gutenberg to the global information structure: access to information in the 
networked world, s. 79; Information kan ses som signaler, som element i kommunikation, som kultur, som 
process, som kunskap, som behållare, eller som objekt/föremål. 
231 Borgman, C. L. (2003), s. 79. 
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omfattar olika format (som text, bild och ljud) och dokumenttyper (tryckta och 
digitala). I den här undersökningen ses folkbibliotekets digitala resurser som in-
formationskällor som används av låntagare som söker efter något objekt som är av 
specifikt intresse. Sökprocessen kan ske på olika sätt och via olika kanaler. Ett 
inledande antagande i undersökningen är att folkbiblioteken har olika strategier 
och arbetssätt för att förmedla information om Internetbaserade tjänster.  

4.2. Tillgång 
Enligt professor emeritus Michael K. Bucklands (Berkeley School of Information, 
University of California) teori finns det barriärer som kan skapa hinder för till-
gång. Teorin är accepterad inom Biblioteks- och informationsvetenskapen och har 
använts i flera kandidat- och masteruppsatser.  

Tillgång 
I bibliotekssammanhang används begreppet tillgång ofta med hänvisning till 
material som finns tillgängligt för utlåning, eller i samband med hur material till-
gängliggjorts och hur det kan identifieras och lokaliseras.232 Borgman menar att 
begreppet även kan användas vid diskussioner om anslutbarhet till datornätverk 
och i diskussioner om tillgång till digitala resurser, användbar teknik, nödvändiga 
tekniska kunskaper och färdigheter hos användarna, samt om det digitala innehål-
let i sig är användbart och meningsfullt för användarna.233 Buckland som fördju-
pade sig i tillgänglighetsfrågor beskrev olika typer av informationssystem i boken 
Information and Informationssystems; däribland system på arkiv, bibliotek och 
museer.234 Varje informationssystem har sin egen speciella inriktning avseende 
uppdrag, användargrupper, typer av samlingar, och tekniker för insamling. Buck-
land konstaterade dock att tillgång var ett gemensamt koncept och ett enande be-
grepp för olika typer av informationsservice: 

The term access is frequently used in relation to quite different bits and pieces of information 
service. Indexes provide subject access to collections; censorship impedes access to materials; 
new telecommunications technologies permit remote access, fee-based information services 
are differentially accessible because not everyone can afford the cost; most library collections 
are open access, meaning that users can go directly to the shelves; most museum shelves are 
closed access in that only staff can get to handle the collections: some services are inaccessi-
ble to the wheelchair-bound; and most books are effectively inaccessible to people with lim-
ited reading skills.235 

                                                
232 Borgman, C. L. (2003), s. 53. 
233 Borgman, C, L. (2003), s.79. 
234 Buckland, M. K. (1991a), Information and information systems.  
235 Buckland, M. K. (1991b), Information and information systems; Kapitel 8 finns återgivet på UC Berkerly 
School of Information webbsida > People > Faculty > Emiriti  > Michael Buckland > Website >Design of 
Library Services >Aspects of access to Information > se under avsnitt ”Introduction”  
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Barriärer  
Buckland beskriver konceptet tillgång och olika faktorer som påverkar tillgäng-
lighet. Han menar att tillgång är förutsättningen och medlet varigenom använda-
ren kan lära om, få information av eller ta del av en passande källa.236 Buckland 
identifierade olika områden med barriärer som kan förhindra användaren från att 
få tillgång till information. Barriärerna behöver bemästras och det krävs då olika 
åtgärder för att hantera problem av skiftande karaktär.237 Barriärerna framträder 
enligt Buckland inom sex olika områden av informationssökningsprocessen.238  

1. Identifikation (identification) avser problem vid sökning efter ett objekt: 
hur/var/vad söker användaren? Det kan till exempel handla om olika söksy-
stem som biblioteken tillgängliggjort så att användarna kan söka och åter-
vinna e-medier och hur väl användarna lyckas med att identifiera dessa. 

2. Tillgänglighet (availability) avser barriärer som försvårar eller förhindrar till-
gången till objektet. Det handlar både om logistik och teknologi. Om objektet 
inte kan lokaliseras eller inte är fysiskt tillgängligt måste användaren försöka 
med andra alternativ. Det kan handla om vilka former av e-medier som biblio-
teken erbjuder och hur brett sortimentet är i form av tillgängliga titlar. Det kan 
även handla om vilka teknikformer som är användbara, eller om olika upp-
hovsrättsliga aspekter som kan begränsa tillgången till digitalt material.  

3. Kostnad för användaren (price to the user) avser de insatser som användaren 
behöver göra för att använda eftersökta objekt, antingen i form av pengar, tid 
eller ansträngning. Insatsen bör kännas acceptabel för användaren, annars 
skapas hinder för tillgången. Här kan det handla om huruvida låntagarna har 
tillgång till de läsverktyg som krävs för att använda e-medier, men också om 
olika typer av tekniskt krångel som kan uppstå i samband med nedladdning 
och användning av digitala filer. Om det är för krångligt för användarna att 
använda e-medier så är detta ett hinder för tillgången. 

4. Kostnad för tillhandahållande (cost to the provider) avser kostnader i pengar, 
utrymme, tid och ansträngning för olika tjänster och service. Vissa barriärer 
kan uppstå när bibliotekets resurser ska fördelas och vissa tjänster och verk-
samhet prioriteras framför andra. Det kan avse bibliotekens olika förutsätt-
ningar för att tillhandahålla ett visst utbud av e-medier eller möjligheter att 
satsa på förmedlande verksamheter som tillgängliggör e-medierna. 

5. Förståelse/kognitiv tillgång (understanding/cognitive access). När användaren 
fått tag på ett objekt infinner sig villkoret att användaren ska förstå och kunna 

                                                
236 Buckland, M. K. (1991a), s. 78. 
237 Buckland, M. K. (1991b), se under avsnittet ”Summary”. 
238 Buckland, M. K. (1991b), se under avsnittet ”Six aspects of Access”. 
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tillgodogöra sig objektet. Vid brist av förståelse behöver användaren antingen 
få hjälp med förklaringar eller utöka sin egen kunskap. Här kan det handla om 
om användares förståelse av olika tekniska moment vid användningen av e-
medier. Det vill säga huruvida användarna redan har nödvändiga tekniska 
kunskaper och färdigheter eller behöver hjälp med att lokalisera det digitala 
beståndet på bibliotekens webbsidor och kataloger eller hjälp med olika tek-
niska moment vid själva nedladdningen.  

6. Godtagbarhet (acceptability). Barriär kan skapas om en användare inte accep-
terar informationens trovärdighet eller om användaren inte tycker att den 
stämmer överens med de egna uppfattningarna och värderingarna. Det kan 
handla om användarnas uppfattningar, attityder och åsikter beträffande e-
medier. Användarna är kanske vana vid en tryckt bok och kan av olika skäl 
exempelvis föredra att läsa tryckt bok istället för en e-bok. 

Under informationssökningsprocessen finns det således möjligheter och svårig-
heter som påverkar tillgången och användarnas slutgiltiga resultat. Det kan handla 
om bibliotekens öppettider. Det fysiska biblioteket har begränsade öppettider, 
medan det digitala biblioteket har en mer eller mindre obegränsad tillgänglighet. 
Det fysiska biblioteket kan geografiskt vara svåråtkomligt för en del, medan det 
digitala biblioteket är mer tillgängligt för dem som har tillgång till digitala resur-
ser. Man talar ofta om en ”digital klyfta” där vissa grupper och individer inte har 
samma tillgång till datorer och så vidare.239 Det kan även handla om att digitala 
resurser ska vara tillgängliga i rätt format. Amazons läsplatta Kindle, exempelvis, 
är bunden till ett speciellt format som inte är kompatibelt med formaten i folk-
bibliotekens e-mediebestånd. Den digitala utvecklingen medför exempelvis en-
klare möjligheter och ökad tillgång för talbokslåntagare genom nedladdning av 
digitala talböcker. Tillgång kan även handla om hur bibliotekarier ur ett kognitivt 
perspektiv lyckas med att förmedla teknisk information om e-medier till låntagare. 
Det kan uppstå barriärer i möten mellan låntagare och bibliotekarier vid ett besök 
på det fysiska biblioteket, exempelvis i referenssituationer där utbud och teknik 
ska förklaras. Antagandet i den här undersökningen är att folkbiblioteken satt in 
olika åtgärder för och nå ut med information om e-medier till låntagarna och att 
nya arbetssätt utvecklats för bibliotekspersonalen så att de kan vägleda låntagarna 
och erbjuda praktisk handledning. Bucklands teorikoncept används i undersök-
ningen som ett verktyg för att identifiera olika former av barriärer och hur biblio-
teken försöker bemästra dem. Teorin används som en checklista för att undersöka 
olika aspekter av tillgång (identifikation, tillgänglighet, kostnad för användaren, 
kostnad för tillhandahållande, förståelse/kognitiv tillgång och godtagbarhet). 
 
                                                
239 Andersson, A. (2003). Digitala klyftor - förr, nu och i framtiden, s. 6. 
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5. Metodredovisning och källmaterial  

Det här kapitlet redogör för de metoder och angreppsätt som använts för datain-
samlingen om hur tillgängligheten vid folkbiblioteken i Stockholms län har för-
ändrats genom den nya rollen som digitalt bibliotek. Undersökningen inriktas 
även på hur folkbiblioteken arbetar med att förmedla information om e-medier till 
användarna för att motverkar barriärer vid användningen. Först diskuteras de me-
toder som använts. Sedan beskrivs datainsamlingen som består av en strukturerad 
enkätstudie och kvalitativa intervjuer och därefter hur det insamlade materialet har 
bearbetats och analyserats.  

5.1. Metodval  
Studien utgår både från ett kvantitativt och kvalitativt angreppssätt, vilket medför 
olika fördelar. Den kvantitativa metoden visar enligt Holme och Solvang på olika 
företeelser och med hjälp av statistisk görs generaliseringar av insamlat käll-
material inriktat på olika faktorer som fastställts på förhand.240 I kvantitativa stu-
dier handlar validitet (giltighet), såsom Patel och Davidsson påtalar, vanligtvis om 
att undersöka företeelser som kan säkras med god teoriunderbyggnad, passande 
instrument och noggrannhet vid själva mätningen.241 Den kvalitativa metoden är 
mindre formaliserat i jämförelse med den kvantitativa. Enligt Holme och Solvang 
är det primära syftet att förstå en företeelse och man inriktar sig inte främst på att 
testa informationens generella giltighet.242 Det viktiga är istället att få en djup för-
ståelse om problemkomplexet som studeras och att beskriva sammanhanget i vil-
ket det ingår. I kvalitativa studier är validiteten, såsom Patel och Davidsson påta-
lar, viktig under alla moment av processen och reliabiliteten (tillförlitligheten) 
bedöms i förhållande till situationen som råder vid undersökningstillfället.243  

Holme och Solvang framhåller att skillnaden mellan kvalitativa och kvantita-
tiva metoder inte är absolut och att det är vanligt att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa element i en undersökning, och det är dessutom en fördel eftersom 
                                                
240 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 95. 
241 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), Forskningsmetodikens grunder, s. 105. 
242 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s. 13.  
243 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), s. 105-106. 
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giltigheten stärks om man får liknande resultat med olika metoder.244 Blir det olika 
resultat ger det istället möjligheter till att göra nya tolkningar. Enligt Holme och 
Solvang är det inte är möjligt att skaffa sig en total överblick av alla företeelser 
och beskriva dem i sin helhet och framställningen av resultaten blir således en 
förenkling.245 Att studera företeelser från olika perspektiv kan dock ge en mer ny-
anserad och helhetsinriktad uppfattning om företeelserna.246  

I den här undersökningen ansågs det lämpligt att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder eftersom det var viktigt att upptäcka olika företeelser för att 
sedan tolka, förstå och beskriva innebörden av dem. Ett sätt att kombinera meto-
derna, i enlighet med Holme och Solvang, var att låta den kvantitativa informat-
ionen fungera som en första del av undersökningen så att det kunde ge en översikt 
om vilka faktorer som borde stå i fokus för den kvalitativa delen av undersök-
ningen.247 Den kvalitativa informationen, med lägre struktureringsgrad, fick sedan 
fylla ut och komplettera den kvantitativa undersökningen. Bucklands teoretiska 
utgångspunkter (se kapitel 4) kopplades till studien genom ett deduktivt arbetssätt 
där teorin, i enlighet med Patel och Davidsson, fick bestämma vilken information 
som skulle samlas in, hur informationen skulle tolkas och hur resultaten skulle 
förknippas med den valda teorin.248 

5.2. Datainsamling 

5.2.1. Bakgrundsstudie 
Den empiriska undersökningen föregicks av en bakgrundsstudie för insamling av 
sekundär data genom litteraturstudier och dokument för att kartlägga sakförhål-
landen inom ämnesområdet och presentera definitioner av olika begrepp. Denna 
kartläggning har presenterats i kapitel 3. Syftet med denna del var att ge ett kun-
skaps- och informationsunderlag för uppsatsens ämnesområde och kartläggningen 
har även haft stor betydelse för utformningen av den empiriska undersökningen. 
Avsikten var att kunna jämföra den empiriska undersökningen med olika sakför-
hållanden inom ämnesområdet för att kunna återknyta till detta i analys och dis-
kussion. Datainsamling av primärdata, det vill säga källmaterialet till den egna 
empiriska undersökningen, gjordes genom en enkätundersökning som sedan följ-
des upp med kvalitativa intervjuer. 

                                                
244 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 85, 93. 
245 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 82. 
246 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 93. 
247 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 94-95. 
248 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), s. 23, 105. 
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5.2.2. Enkätstudien 
Enkätstudien gjordes för att undersöka bibliotekariers och biblioteksanställdas 
uppfattningar om e-mediebeståndet, dess varande och inverkan på folkbiblio-
tekens verksamhet. Här undersöktes strategier och arbetssätt som användes för att 
förmedla information om e-medier till användarna på folkbiblioteken i Stock-
holms län, det vill säga arbetssätt som kunde motverka barriärer vid användningen 
av e-medierna.  

Utformningen av enkäten och formuleringen av frågorna 
Enkäten genomfördes med hjälp av enkätprogrammet SurveyMonkey; ett Internet-
baserat redskap som kan användas för att utforma, skicka ut enkäter, och för att 
samla in enkätsvar.249 Gratisversionen är begränsad tillåter 10 frågor och 100 svar 
per enkät. Den gav dock möjlighet att utforma olika typer av frågor och svarsal-
ternativ samt att genomföra enklare statistiska beräkningar, såsom svarsfrekvens 
för antalet respondenter. Programmet förenklade dessutom distributionen av 
frågeformuläret. Svaren samlades in via en webblänk som skickades ut med e-
post. Respondenterna fick besvara ett frågeformulär som registrerades direkt i en 
databas. Via inloggning på ett särskilt konto möjliggjordes bläddring mellan olika 
svarsformulär. Det totala resultatet av de besvarade enkätformulären samman-
ställdes automatiskt på en särskild sida som kunde användas för fortsatt analys.  

Ett enhetligt enkätformulär med 10 stycken frågor utformades för undersök-
ningen (se bilaga 3). Därigenom kunde frågorna och svarsalternativ presenteras 
likadant för alla respondenter, vilket anses vara viktigt.250 Enkätfrågorna formule-
rades som sak- och faktafrågor med utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar 
och den övergripande teoretiska förståelseramen.251 De flesta frågorna var så kal-
lade flervalsfrågor med kryssrutor för fasta svarsalternativ. Fördelen med standar-
diserade frågor är att det blir enklare att generalisera och jämföra svaren.252 Det 
kan dessutom kännas lättare för respondenterna att besvara frågorna genom att 
markera dem med ett eller ett par kryss. Nackdelen med färdiga svarsalternativ är 
att de styr tanken hos respondenterna och det kan bli svårt att bedöma vad en re-
spondent egentligen anser. Respondenterna tycker kanske inte att svarsalternati-
ven motsvarar deras uppfattning, eller så anser de att svaret kan bero på olika situ-
ationer. Trost påtalar risken med att fasta svarsalternativ resulterar i onyanserade 
svar, men han konstaterar samtidigt att öppna frågor ofta skapar osäkerhet för 
respondenterna som kan leda till både missförstånd och uteblivna svar.253 Kom-

                                                
249 SurveyMonkey webbsida 
250 Ejlertsson, G. (1996), Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik, s. 11; Trost, J. (2001), Enkätboken, 
s. 55-56; Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 179. 
251 Holme, I. M & Solvagn, B. K (1991), s 179. 
252 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), s. 76; Trost, J. (2001), s. 56. 
253 Trost, J. (2001), s. 72, 74-75. 
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mentarsfält med utrymme för fria kommentarer bifogades därför till några av en-
kätfrågorna så att respondenterna kunde lämna fördjupade svar. Avsikten var 
också att få fram fler kvalitativa aspekter på frågorna.  

Operationaliseringen av uppsatsens frågeställningar i frågeformuläret var av 
betydelse för utfallet av undersökningen.254 Frågeområdena konkretiserades i en-
lighet med problemformuleringen och det teoretiska perspektivet och gjordes på 
så sätt mätbara.255 Avsikten var att mäta faktorer beträffande tillgång till e-medier 
på folkbiblioteken samt faktorer som gällde tillämpade arbetssätt som motverkade 
barriärer för låntagarna vid användningen av e-medierna. I enkätens första del 
ställdes faktainriktade frågor om folkbibliotekens e-mediesortiment (e-böcker, 
Internetbaserade ljudböcker och nedladdningsbara talböcker) och vilka leverantö-
rer som anlitades för tillhandahållandet. Sedan följde en teknikinriktad fråga om 
bibliotekens tillgång till läsplattor. Därefter ställdes frågor om hur bibliotekens 
arbetsmetoder förändrats genom tillhandahållandet av e-medier, olika sätt att ar-
beta med informationsförmedling, samt vilka informationsbehov som var vanliga 
hos låntagarna. De sista frågorna inriktades på huruvida e-utlåningen hade ökat, 
och om biblioteken fått ökade kostnader på grund av de digitala satsningarna.  

Utskick av enkäten 
Enkäten skickades ut till folkbiblioteken i Stockholms län med totalt 26 kommu-
ner, vilket inkluderade alla huvudbibliotek och flera filialer. Utskicket genomför-
des med hjälp av e-postfunktionen i enkätprogrammet SurveyMonkey. Meddelan-
det innehöll ett missivbrev (se bilaga 1), en länk till enkätformuläret och en länk 
där respondenterna kunde avboka att medverka i undersökningen. Missivbrevet 
beskrev undersökningens syfte och ändamål och bifogades för att introducera och 
motivera respondenterna till att medverka i undersökningen, såsom exempelvis 
Patel och Davidsson föreslår.256 I missivbrevet klargjordes det även att deltagandet 
var frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt (se bilaga 1). Jag bifo-
gade min personliga mejl-adress och mitt mobilnummer för att vara tillgänglig för 
dem som hade frågor om enkäten. Svarstiden för det första utskicket var två veck-
or. Därefter skickades två påminnelser ut. Påminnelserna gav resultat och det kom 
in fler enkätsvar efter varje påminnelse. Den totala tiden för insamling av enkät-
svar sträckte sig mellan den 19 juni-19 augusti under år 2011.  

Urval 
Population är benämningen för den grupp av individer som en enkätundersökning 
riktas mot.257 Målet med undersökningen var att nå ut med enkäten till alla folk-

                                                
254 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 179, s.184. 
255 Ejlertsson, G. (1996), s. 41-42, 128. 
256 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), s. 75. 
257 Ejlertsson, G. (1996), s.16; Trost, J. (2001), 24-28. 
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bibliotek i Stockholms län, med totalt 26 kommuner (se bilaga 2). Avgränsningen 
till folkbibliotek i Stockholms län behandlades inledningen (se kapitel 1). Enkät-
undersökningen kan förslagsvis, i enlighet med Trost och Eliasson, beskrivas som 
en totalundersökning av en mindre population; folkbibliotek i Stockholms län.258 
Enkäten skickades med e-post till bibliotekschefer och IT-ansvariga bibliotekarier 
samt till bibliotekens ”info”-adresser. Totalt användes 100 e-postadresser (den 
mängd som tilläts av enkätprogrammet SurveyMonkey). Kontaktuppgifter hittades 
dels via en lista med e-postadresser från Regionbibliotek Stockholm, dels på 
bibliotekens egna webbsidor. Det fanns en risk med att inte nå fram till respon-
denterna eftersom e-postadresser inte alltid är uppdaterade och aktuella. Utskicket 
innefattade alla huvudbibliotek i Stockholms län och ett stort antal filialer. Elias-
son påtalar att utfallet av en enkätundersökning påverkas av hur många och vilka 
som svarat.259 Det är således viktigt att få in många svar men också att försöka 
fånga in grupper bland de tillfrågade på ett likvärdigt sätt. 

Svarsfrekvens och bortfall 
Enkätutskicket resulterade i trettiofem besvarade enkätformulär från folkbibliotek 
i tjugotvå av de totalt tjugosex kommunerna i Stockholms län. Vid utskicket an-
vändes totalt 100 e-postadresser och sett ur det perspektivet är svarsfrekvensen 35 
procent, medan bortfallet motsvarar 65 procent. Det finns därmed en risk för att 
undersökningen inte ger rättvisande resultat vilket bör föranleda en viss försiktig-
het med de slutsatser som görs från den erhållna datainsamlingen.260  

Tabell 1. Enkätformulärens fördelning i förhållande till huvudbibliotek och filialer.  

Enkätformulär Huvudbibliotek  Filial 

Skickade  26 st. 74 st. 
Besvarade  21 st. 14 st. 
Avregistrerade   12 st. 
Återsända  2 st. 1 st. 
Övriga obesvarade  4 st. 49 st. 
Svarsfrekvens: 81 % (ca.) 19 % (ca.) 

Sett ifrån ett perspektiv med kommunvis täckning representerar de besvarade en-
kätformulären folkbibliotek från tjugotvå kommuner i Stockholms län. Det mots-
varar en svarsfrekvens på ca 85 procent av antalet kommuner i Stockholms län.261  

                                                
258 Trost, J. (2001), s. 36; Eliasson, A. (2010), Kvantitativ metod från början, s. 44. 
259 Eliasson, A. (2010), s. 28.  
260 Eliasson, A. (2010), s. 28; Trost, J. (2001), 119.  
261 I Nacka kommun saknas svar från huvudbiblioteket men det finns svar från Dieselverkstadens bibliotek. 
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Respondenter från följande folkbibliotek besvarade enkäten: Tumba bibliotek 
med filialerna Alby och Fittja i Botkyrka. Ekerö bibliotek, Biblioteket i Haninge 
kulturhus, Huddinge bibliotek, Jakobsbergs bibliotek i Järfälla, Lidingö stadsbib-
liotek, Dieselverkstadens bibliotek i Nacka, Norrtälje stadsbibliotek, Märsta 
Bibliotek, Sollentuna bibliotek, Solna Stadsbibliotek och filialen Bergshamra i 
Solna. Virtuella enheten på Stockholms Stadsbibliotek samt filialerna: Medbor-
garplatsens bibliotek, Sture bibliotek, Högdalens bibliotek, Kungsholmens biblio-
tek, Bagarmossens bibliotek, Enskede bibliotek, Kista bibliotek och lärcenter, 
Fruängens bibliotek samt Bredängs bibliotek i Stockholm. Sundbybergs bibliotek, 
Södertälje stadsbibliotek, Tyresö bibliotek, Täby bibliotek, Upplands Väsby 
bibliotek, Upplands Bro bibliotek, Vallentuna bibliotek, Vaxholms stadsbibliotek, 
Värmdö kommunbibliotek samt Österåkers bibliotek. Stockholms stadsbibliotek 
bestående av 40 filialer besvarade tio enkätformulär. Folkbiblioteken i Botkyrka, 
Solna och Värmdö besvarade också mer än en enkät. Totalt omfattar undersök-
ningen således svar från folkbibliotek i Stockholms innerstad, ytterområden och 
skärgårdskommuner. 

Efter det första enkätutskicket som följdes upp med två påminnelser visade 
det sig att tolv enkätformulär avregistrerats (respondenter som inte ville eller 
kunde delta i undersökningen) och att tre formulär återsänts (inaktuell e-
postadress). Undersökningen genomfördes under sommarmånaderna juni-augusti 
2011 då vissa bibliotek periodvis haft sommarstängt, vilket kan ha påverkat svars-
frekvensen. Några respondenter kommenterade att de svarat både för kommunens 
huvudbibliotek och dess filialer i ett och samma enkätformulär vilket delvis för-
klarar den lägre svarsfrekvensen från filialerna. Bortfall i en enkätundersökning 
beror enligt Patel och Davidsson både på externt och internt bortfall.262 Det externa 
bortfallet gäller respondenter som inte haft möjlighet, eller inte velat besvara en-
käten. Det kan även bero på missöden med enkätformulär som inte kommer fram. 
Internt bortfall innebär att enstaka frågor i enkäten är obesvarade, men att enkäten 
ändå har besvarats till vissa delar. Det interna bortfallet redovisas vid genom-
gången av enkätfrågorna i kapitel 6, se 6.1 Enkätstudien.  

Konfidentialitet  
I missivbrevet (se bilaga 1) klargjordes det för respondenterna att deltagandet var 
frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Att enkäten är konfidenti-
ell innebär att svaren är identifierbara för forskaren själv, vilken således känner 
till varifrån svaren kommer men inte tillgängliggör de identifierande uppgifter-
na.263 Svaren i den här enkätundersökningen kommer därför att presenteras och 
redovisas så att respondentens identitet inte röjs eller missbrukas mot deras vilja. 

                                                
262 Ejlertsson, G. (1996), s. 22, 127. 
263 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), s. 74; Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 61. 
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Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av en enkätundersökning bör man såsom Ejlertsson påpekar 
begrunda om de erhållna svaren är korrekta och om de verkligen mäter de variab-
ler som skulle mätas.264 Begreppen validitet och reliabilitet (eller giltighet och på-
litlighet) används ofta för att säkerställa undersökningens kvalitet. Enligt Ejlerts-
son handlar validiteten om hur frågorna klarar av att mäta det man avser att under-
söka och hur man lyckas klargöra detta i frågeställningarna, medan reliabiliteten 
handlar om huruvida upprepade mätningar ger samma resultat, är tillförlitliga och 
står emot tillfälligheter av olika slag.265 Således var det viktigt att vara noggrann 
både med instruktionen till enkäten (missivbrevet) och med de enskilda frågorna 
för att undvika missförstånd, liksom Patel och Davidsson påtalar.266 Likaså var det 
viktigt att presentera enkäten på ett sätt som gjorde den enkel att besvara. Patel 
och Davidsson menar vidare att enkätens reliabilitet kan fastställas först när man 
sett hur den blivit besvarad. Då ser man om det funnits frågor som många hoppat 
över, om svarsalternativen varit relevanta och kryssats för eller om det eventuellt 
tillkommit nya svarsalternativ som kommentarer till enkäten. Övergången från 
teori till empiri är enligt Holme och Solvang ett kritiskt moment i undersökning-
en.267 Det är därför viktigt att den operationalisering som görs med utgångspunkt 
från de teoretiska frågeställningarna får ett precist och mätbart uttryck i enkätfrå-
gorna som kommer att kunna uppfattas av respondenterna. Holme och Solvang 
påtalar också risker med systematiska eller slumpmässiga fel samt skevheter som 
kan uppstå i planeringen och utförandet av en undersökning.268 De framhåller be-
tydelsen av en noggrann bearbetning av materialet och en ifrågasättande och kon-
tinuerlig prövning av resultaten så att undersökningen kan erhålla en tillräcklig 
grad av reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet).  

5.2.3 Kvalitativa intervjuer 
Intervjun som forskningsmetod handlar om specifika samtal med en struktur och 
ett syfte. Kvale beskriver metoden som en systematisk form av utfrågning där 
intervjuaren samlar in och prövar kunskaper genom noggrant ställda frågor och ett 
lyhört lyssnade.269 Han framhåller att det handlar om ett samspel och utbyte av 
synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne som är av gemensamt 
intresse.270 Den kvalitativa intervjun är enligt Trost fördelaktig när forskaren är 
intresserad av att finna variationer eller försöka förstå en företeelse.271 Intervjuer 

                                                
264 Ejlertsson, G. (1996), s. 86. 
265 Ejlertsson, G. (1996), s. 86. 
266 Patel, R. & Davidsson, B. (2011), s. 105. 
267 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 163. 
268 Holme, I. M. & Solvagn, B. K. (1991), s 166-167. 
269 Kvale, S. (1997), Den Kvalitativa forskningsintervjun, s. 13, 123. 
270 Kvale, S. (1997), s. 21. 
271 Trost, J. (2010), s. 32. 
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kan användas för olika syften, exempelvis för ett explorativt syfte eller för en 
prövning av hypoteser, vilket Kvale påtalar.272 Han beskriver den explorativa in-
tervjun som öppen och i mindre grad strukturerad. Intervjuaren ställer en fråga om 
ett specifikt område som ska kartläggas och följer sedan upp informantens svar för 
att söka ny information om ämnet. De kvalitativa intervjuerna i den här undersök-
ningen gjordes som en uppföljning till enkätundersökningen. Svaren och kom-
mentarerna till flera av enkätens frågor hade gett ny och intressant information 
som kunde vidareutvecklas och fördjupas genom kvalitativa intervjuer.  

Kvales modell för intervjuundersökningar   
Kvale beskriver sju stadier under intervjuprocessen. 1. Tematisering: som handlar 
om att skaffa sig förkunskaper om ämnet, klargöra undersökningens syfte, och att 
förvärva kunskap om relevanta intervjutekniker.273 2. Planering: som avser all-
männa förberedelser för undersökningen, bland annat val av lämpliga intervju-
former och antal intervjupersoner.274 3. Intervjun: är stadiet där kunskap genereras 
och frambringas i mötet mellan intervjuaren och informanten.275 4. Utskrift: avser 
att intervjumaterialet förbereds för analys, exempelvis genom överföring från tal- 
till skriftspråk.276 5. Analys: där undersökningens syfte, ämne, och intervjumateri-
alets karaktär avgör val av analysmetod.277 6. Verifiering: som handlar om bedöm-
ning av intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.278 Reliabili-
teten avser resultatens konsistens, och validiteten om huruvida intervjuundersök-
ningen lyckats mäta det som skulle undersökas.279 Det sista stadiet 7. Rapporte-
ring: innebär att metoden och undersökningsresultaten används enligt vetenskap-
liga kriterier där etiska aspekter beaktas och resultaten presenteras på ett läsbart 
sätt.280 Då re-presenteras intervjupersonernas åsikter tillsammans med forskarens 
synpunkter i form av tolkningar. Kvale menar att en framgångsrik intervju kräver 
sakkunskap, förtrogenhet med intervjuteknik samt att intervjuaren vet varför, hur, 
vad det ska intervjuas om.281 Det är dessutom intervjuarens uppgift att motivera 
informanten till att ge kunskapsrika svar och intervjuaren bör därför vara påläst 
och insatt i ämnesområdet. Under intervjun är det också viktigt att vara uppmärk-
sam på det mänskliga samspelet och att behärska konsten i att samtala.  

                                                
272 Kvale, S. (1997), s. 94. 
273 Kvale, S. (1997), s. 85, 91 f. 
274 Kvale, S. (1997), s. 85, 95 f. 
275 Kvale, S. (1997), s. 85, 117 f. 
276 Kvale, S. (1997), s. 85, 152 f. 
277 Kvale, S. (1997), s. 85, 170 f. 
278 Kvale, S. (1997), s. 85, 209-212. 
279 Kvale, S. (1997), s. 85, 213. 
280 Kvale, S. (1997), s. 85, 229. 
281 Kvale, S. (1997), s. 135-136. 
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Grader av standardisering och strukturering 
Intervjufrågor med svarsalternativ karakteriseras av skilda grader av standardise-
ring och strukturering. Standardisering handlar enligt Trost om huruvida frågorna 
och intervjusituationen är lika för alla respondenter, medan strukturering avser om 
frågorna har fasta svarsalternativ eller öppna svarsmöjligheter.282 Den här under-
sökningen fick en låg grad av standardisering med både likheter (intervjusituat-
ionen) och variationer (mellan frågorna). Intervjuerna betraktas som halvstruktu-
rerade. Intervjuprocessen var flexibel och respondenterna hade stor frihet att ut-
forma svaren. Undersökningens fokus preciserades med hjälp av intervjuguider.  

Val av respondenter 
Flera av respondenterna som deltog i den föregående enkätundersökningen be-
kräftade sin medverkan med ett personligt mejl. Eftersom fördjupade kunskaper 
om vissa av enkätens frågeområden eftersöktes kontaktades några av responden-
terna och tillfrågades om de även ville medverka i en intervju. Urvalet styrdes av 
vilka respondenter som var tillgängliga, men också av vilka respondenter som 
enligt svaren i kommentarsfälten verkade ha kommit långt när det gällde verk-
samheter och satsningar på e-medier. Detta resulterade i tre kvalitativa intervjuer. 
Ytterligare en kvalitativ intervju gjordes med en informant som inte hade deltagit i 
enkätundersökningen men som var specialiserad och sakkunnig inom området 
talböcker (Informant 4). Nedan redovisas de utvalda informanterna som har till-
frågats om och godkänt sin medverkan i undersökningen samt att de namnges: 

Intervju 1: Harriet Aagaard, katalogansvarig bibliotekarie vid Virtuella Enheten 
på Stockholms Stadsbibliotek (Informant 1).  

Intervju 2: Camilla Lengborn, IT-bibliotekarie och enhetschef på Digitala biblio-
teket, Lidingö Stadsbibliotek (Informant 2).  

Intervju 3: Hanna Westöö Olsson, bibliotekarie och projektledare för kompetens-
utvecklingsprogrammet ”Mediesprånget” vid Stockholms stadsbibliotek (In-
formant 3).  

Intervju 4: Hilda Androls, bibliotekarie och projektledare på Tal- och Punkt-
skriftsbiblioteket (Informant 4).  

Praktiskt genomförande av intervjuundersökningen  
Intervjuerna planerades och intervjuguider med frågor utformades för var och en 
av de fyra informanterna som skickades med e-post till respektive informant före 

                                                
282 Trost, J. (2010), s. 39. 
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intervjun. Tre intervjuer genomfördes i avskilda rum på informanternas arbets-
platser och spelades in med bandspelare i enlighet med respondenternas samtycke. 
De var omkring 90 minuter långa. Den fjärde intervjun var en telefonintervju. 
Denne informant befann sig också på sin arbetsplats. Svaren antecknades nog-
grant under intervjuns gång. Telefonintervjun var något kortare, ca 40 minuter 
lång. Under intervjutillfällena var det viktigt att hålla ett reflekterande förhåll-
ningssätt till den eftersökta kunskapen och den mellanmänskliga relationen i in-
tervjusituationen och att stämma av och tolka intervjusvaren med korta motfrågor 
eller återgivelser av de uppfattade svaren. Kvale har beskrivit kriterier som kan 
användas för att testa kvaliteten på intervjusvaren, vilka är avgörande för senare 
analys, verifiering och rapportering. Han menar att svarens omfattning och längd 
har betydelse och att svaren bör vara kunskapsrika, specifika och relevanta.283 In-
tervjuaren bör även ha följt upp och klargjort viktiga aspekter i svaren, och verifi-
erat sina tolkningar av intervjupersonens svar under den pågående intervjun. 

Bearbetning av intervjuerna 
De inspelade intervjuerna transkriberades och fick en textform som kunde använ-
das som underlag för analysen. Dessa bearbetades sedan tillsamman med anteck-
ningarna från telefonintervjun. Det erhållna intervjumaterialet har för analysens 
skull sorterats och kategoriserats efter teman som presenteras i följande kapitel. 
Uppsatsens frågeställningar användes som utgångspunkt för dessa teman vilka 
knyter an till Michael K. Bucklands teori om tillgång och de barriärer som kan 
skapa hinder för tillgängligheten.  

                                                
283 Kvale, S. (1997), s.134. 
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6. Empirisk undersökning och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkät- och intervjuundersökningen som 
behandlar tillgängliggörandet och informationsförmedlingen om e-medier vid 
folkbiblioteken i Stockholms län. Resultaten diskuteras utifrån teman som utveck-
lats från uppsatsens frågeställningar och knyter an till Michael K. Bucklands teori 
om tillgång och barriärer som kan skapa hinder för tillgången. Hur ser folkbiblio-
tekens e-mediesortiment ut och hur arbetar biblioteken med att bemöta låntagar-
nas informationsbehov kring e-medier? Hur synliggörs information om e-medier 
och hur förmedlas kunskaper till användarna? Finns det exempelvis läsverktyg 
tillgängliga på biblioteken? Vilka särskilda forum använder folkbiblioteken för att 
informera om e-medierna och kommunicera med låntagarna? Det har antagits att 
det har krävts nya satsningar som medför förändringar för bibliotekens arbetsme-
toder och kostnader i takt med att låntagarnas efterfrågan av digitala medier ökat. 
Kapitlet undersöker dessa frågor först med en genomgång av enkätstudien som 
sedan följs av redovisningen av intervjumaterialet. 

6.1. Redovisning av enkätstudien  
I det här avsnittet behandlas resultaten av enkätstudien som tematiserats med ut-
gångspunkt från undersökningens frågeställningar och som knyter an till det teore-
tiska perspektivet om tillgång och barriärer som skapar hinder för tillgängligheten. 

6.1.1. Folkbibliotekens tillgängliga e-mediesortiment och leverantörer 
För att få en överblick av olika förutsättningarna i anskaffandet och tillhandahål-
landet av e-medier vid folkbibliotek i Stockholms län var det viktigt att undersöka 
eventuella likheter och skillnader i utbudet (fråga 1). Det var också viktigt att un-
dersöka vilka e-boksleverantörer som anlitades (fråga 2). Dessa är viktiga aktörer 
som styr vilket utbud som finns tillgängligt och att detta utbud motsvarar använ-
darnas behov och efterfrågan av ett brett och aktuellt sortiment.  

Fråga 1 Vilka kategorier av e-böcker och e-ljudböcker tillhandahåller ert biblio-
tek idag? Flera val kan anges. 
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Frågan knyts teoretiskt till Bucklands andra aspekt tillgänglighet, vilken avser 
barriärer som kan försvåra eller förhindra tillgången till ett objekt och som i den 
här undersökningen avser vilka kategorier av e-böcker och e-ljudböcker som lån-
tagarna har tillgång till genom folkbiblioteken.  

Tabell 2. Kategorier av e-böcker och e-ljudböcker på folkbiblioteken i Stockholms län. 

Kategori Svarsprocent Antal svar 

Skönlitteratur 97,1% 34 
Fackböcker 97,1% 34 
Barnböcker 85,7% 30 
Talböcker  77,1% 27 
Annat 22,9% 8 
Besvarad fråga  35 
Skippad fråga  0 

Frågan besvarades av samtliga enkätdeltagare. Så gott som alla respondenter sva-
rade att låntagarna erbjöds e-böcker och ”e-ljudböcker” inom kategorierna skön-
litteratur och facklitteratur. En större andel kryssade även för kategorin barnböck-
er. En respondent kommenterade att ”det finns extremt få barnböcker genom Elib, 
som är vår leverantör för skönlitteratur”. En annan kommenterade det med: ”vet ej 
om vi har barnböcker”. En stor andel respondenter uppgav att kategorin Talböcker 
ingick i deras utbud. En respondent frågade i kommentarsfältet. ”Vad menas med 
talböcker i detta sammanhang?” Respondenten beskrev att de brukade ladda ner 
digitala talböcker från TPB, bränna dem på CD-skivor eller registrera låntagare 
för egen nedladdning hos TPB. Tre respondenter kommenterade att deras biblio-
tek tillhandahöll språkkurser, en förtydligade det med kommentaren: ”Från Medi-
ejukeboxen kan man även ladda ner språkkurser reseguider, och lite filmer”. En 
respondent svarade att låntagarna erbjöds tillgång till ”strömmande ljudböcker”.  

Svaren visade ett rätt så enhetligt mönster för Internetåtkomliga e-böcker och 
e-ljudböcker på de aktuella folkbiblioteken. Kategorierna skönlitteratur och fack-
böcker var vanligast och därefter kategorin barnböcker. Några respondenter upp-
fattade otydligheter i frågeformuleringen beträffande talböcker.284 Termen som 
specifikt avsåg nedladdningsbara talböcker borde med facit i hand ha definierats 
tydligare.285 Svårigheter i att förstå frågan kan vara en förklaring till varför färre 
respondenter kryssade för alternativet. En annan förklaring kan vara att undersök-
ningen gjordes nära inpå introducerandet av tjänsten ”Egen nedladdning” från 

                                                
284 Två respondenter hörde av sig via mejl och mobil för att få mer klarhet i frågan. 
285 Termen avsåg det Internetåtkomliga utbudet i DAISY-format från Talboks- och Punktskriftsbibliotekets 
databas som numera är tillgängligt för talbokslåntagare (”Egen nedladdning”). 
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TPB under våren år 2011. En stor andel respondenter kryssade dock för att kate-
gorin talböcker förmedlades via deras bibliotek. 

Enkätsvaren indikerar tillgång till främst skönlitteratur och fackböcker, men 
även till barnböcker och nedladdningsbara talböcker. Enligt kommentarer verkar 
det finnas färre barnbokstitlar. Enkätfrågan ger dock inget svar om, eller mått på, 
mängden tillgängliga e-boktitlar. Detta är intressant i sig och väsentligt att under-
söka i en framtida studie. Begränsningar på grund av för få e-boktitlar kan skapa 
barriärer för tillgängligheten. Svaren visar dock att de flesta folkbiblioteken i 
Stockholms län erbjuder ett brett utbud av e-böcker och e-ljudböcker som ger till-
gång till förströelse och kunskapsinhämtning för såväl vuxna som yngre, liksom 
för den specifika målgruppen talbokslåntagare. Beträffande urval och förvärv till 
det digitala mediebeståndet påtalade Andreas Andersson i sin magisteruppsats 
risker med att bibliotek lämnar ifrån sig inflytande och bestämmande till utomstå-
ende parter och kommersiella aktörer genom olika typer av licensavtal.286 Han 
menade att urvalet till bibliotekssamlingarna var en central del av bibliotekarie-
professionen. Linda Nilsson och Louise Persson framhöll också vikten av att 
biblioteken själv är med och beslutar om vilka boktitlar som ska ingå i deras e-
bokbestånd i sin kandidatuppsats.287 Detta i sin tur förutsätter även en bred e-
bokutgivning, vilken hittills varit begränsad i Sverige. I Lena Anderssons och 
Kristina Samuelssons undersökning om e-bokutlåning på svenska folkbibliotek 
omkring år 2005 i sin magisteruppsats granskades bland annat statistik som då 
visade på en kontinuerlig ökning av antalet tillgängliga e-boktitlar.288 Den fram-
växande e-bokutgivningen verkar dock ha fördröjts och enligt Svenska Förlägga-
reföreningens branschstatistik visade den på fortsatt svag utveckling under år 
2011.289 Om e-böcker och e-ljudböcker ska vara ett användbart alternativ för lån-
tagarna, i jämförelse med exempelvis de tryckta böckerna, bör utbudet på folk-
biblioteken vara brett och motsvara låntagarnas efterfrågan på aktuella titlar. Brist 
på eftersökta titlar skapar barriärer för låntagarna som kan förknippas med Buck-
lands andra aspekt om tillgänglighet. 

Fråga 2 Vilken eller vilka e-boksleverantörer använder ert bibliotek idag? Flera 
val kan anges. 

Frågan knyts teoretiskt till Bucklands andra aspekt tillgänglighet och barriärer 
som förhindrar tillgången till ett objekt. E-bokstjänster innebär kostnader för 
biblioteken och frågan knyts därför även till Bucklands fjärde aspekt om barriärer 
som kan förknippas med kostnad för tillhandahållande.  

                                                
286 Andersson, A. (2004), s. 63-64. 
287 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 28. 
288 Andersson, L. & Samuelsson, K (2005), s. 79. 
289 Svenska Förläggareföreningens webbsida > Senaste nytt > Branschstatistiken 2011 
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Tabell 3. E-boksleverantörer på folkbiblioteken i Stockholms län. 

E-boksleverantör Svarsprocent Antal svar 

Elib 91,4% 32 
Ebrary 20,0% 7 
FörlagEtt Mediejukebox 42,9% 15 
TPB  77,1% 27 
Annat  8,6 % 3 
Besvarad fråga  35 
Skippad fråga  0 

Frågan besvarades av samtliga enkätdeltagare. De flesta svarade att de hade Elib 
som leverantör. Tre respondenter kunde inte svara på frågan. Sju respondenter 
uppgav att de hade Ebrary som leverantör. Femton respondenter svarade att de 
hade en Mediejukebox från FörlagEtt. Tjugosju respondenter uppgav att deras 
bibliotek förmedlade nedladdningsbara talböcker från TPB (lika många som 
angav att deras bibliotek tillhandahöll kategorin ”Talböcker” i fråga 1). Under 
kategorin annat kommenterade en respondent att deras bibliotek producerade egna 
e-medier och tillhandahöll fria e-medier. Elib är således huvudsaklig leverantör 
för e-böcker och e-ljudböcker på de undersökta folkbiblioteken. Linda Nilsson 
och Louise Persson undersökte Elibs påverkan på beståndsutvecklingen av e-
böcker på svenska folkbibliotek i sin kandidatuppsats. De kom fram till att det 
främst är förlagen som styr vilka böcker som ska konverteras till e-böcker och 
vilka titlar som ska tillgängliggöras för e-utlåning via biblioteken.290 Elib ägs ge-
mensamt av fyra stora förlag: Piratförlaget, Bonnierförlagen, Natur och Kultur 
och Norstedts.291 Förlagen och Elib har således en avgörande betydelse för vilket 
utbud och vilka titlar och som tillgängliggörs för e-utlåning via biblioteken.  

Svaren visade på vissa skillnader beträffande leverantörer som anlitas för ut-
budet. Folkbiblioteken i Stockholms län anlitar leverantörer på olika sätt och har 
prioriterat olika typer av e-boksverksamhet. Elib anlitas i större omfattning än 
Ebrary som tillhandahåller facklitteratur och FörlagEtt som tillhandahåller Medie-
jukeboxen. Det kan ha flera orsaker men det kan exempelvis bero på kostnader. 
Det kan vara svårare för biblioteksorganisationer med färre resurser att tillhanda-
hålla tjänster likvärdigt med de bibliotek som har större resurser och i så fall be-
gränsas utbudet av barriärer som kan förknippas med kostnad för tillhandahål-
lande. Om skillnaderna i det digitala utbudet mellan folkbiblioteken i de olika 
kommunerna i Stockholms län blir alltför stora kan det skapa geografiska barriä-
rer för låntagarna i enlighet med Bucklands andra aspekt om tillgänglighet. 
                                                
290 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 31. 
291 Pettersson, J-E. (2011) ”Gratis är dyrt”, s. 18. 
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6.1.2. Folkbibliotekens arbetsmetoder beträffande e-medier 
Den här delen handlar om folkbibliotekens arbetsmetoder i förhållande till e-
medierna. Här undersöks inledningsvis användningen av läsplattor på folkbiblio-
teken som är ett särskilt exempel på hur nya arbetsmetoder utvecklats för att för-
medla information om e-medier till användarna (fråga 3). Därefter undersöks i 
vilken grad den praktiska biblioteksverksamheten kan anses ha förändrats genom 
satsningarna på digitala medier (fråga 4). Slutligen undersöks vilka forum som 
biblioteken använder för att förmedla och kommunicera information om e-medier 
till användarna (frågorna 5-7). De likartade frågorna om informationsforum för e-
böcker, e-ljudböcker och ”e-talböcker” skiljdes åt med avsikt för att undersöka om 
det eventuellt fanns några skillnader mellan dessa kategorier. 

Fråga 3. Har ert bibliotek införskaffat läsplattor? Flera val kan anges. 

Frågan knyts teoretiskt till Bucklands femte aspekt om barriärer som förknippas 
med förståelse och kognitiv tillgång. För bibliotekens del är det viktigt att perso-
nalen har teknisk kunskap så att de kan bemöta låntagare som vänder sig till 
biblioteket för att utöka sin kunskap om användningen av e-medier. Frågan kan 
även knytas till Bucklands tredje aspekt om barriärer som är förknippade med 
kostnad för användaren. Det kan handla om förekommande tekniskt krångel vid 
användningen av e-medier. Det kan även handla om låntagare som inte har egen 
tillgång till läsverktyg och istället vill låna eller testa ett läsverktyg på ett biblio-
tek. Läsplattor och motsvarande läsverktyg kan således betraktas som viktiga 
praktiska instrument, både för att kompetensutveckla bibliotekens personal och 
för att bemöta användarnas informationsbehov kring användningen e-medier.292  

Tabell 4. Läsplattor på folkbiblioteken i Stockholms län. 

Läsplattor på folkbiblioteken i Stockholms län Svarsprocent Antal svar 

Nej 32,4 % 11 
Ja, läsplattorna lånas ut för hemlån 14,7 % 5 
Ja, läsplattorna lånas ut för användning på biblioteket 5,9 % 2 
Ja, läsplattorna används till information och demon-
stration för låntagare 

20,6 % 7 

Ja, läsplattorna används för kompetensutveckling av 
bibliotekets personal 

58,8 % 20 

Besvarad fråga  34 
Skippad fråga  1 

                                                
292 Som diskuterats i kapitel 2 finns det olika typer av läsverktyg, t.ex. surfplattor, iPads och smarta telefoner. 
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Frågan besvarades av trettiofyra enkätdeltagare. Tjugotvå respondenter svarade att 
deras bibliotek hade skaffat läsplattor, medan elva respondenter uppgav att de inte 
hade läsplattor. Respondenterna markerade olika användningsområden för läsplat-
torna, ibland var det flera. Enligt fem respondenter lånades läsplattorna ut för 
hemlån, två uppgav att de lånades ut för användning i bibliotekslokalen och sju 
uppgav att de användes i demonstrationssyfte och visades upp för låntagare. Ma-
joriteten, totalt 20 respondenter, svarade att de användes för kompetensutveckling 
av bibliotekspersonal. Enligt en respondent skulle det arbetas målinriktat med 
både läsplattor och surfplattor under det kommande året i ett stort kompetensut-
vecklingsprojekt för all bibliotekspersonal. En respondent nämnde att de skaffat 
både en läsplatta och en iPad, och en annan kommenterade införskaffandet med 
”bara för att testa för ett år sen, men ingen succé direkt”. En respondent nämnde 
att det fanns läsplattor inom biblioteksorganisationen som skulle visas upp för 
personal på olika filialer men hade ännu inte fått tillfälle att testa dem. 

Sammanfattningsvis visade enkäten att läsplattorna främst användes för kom-
petensutveckling av bibliotekspersonal. James Dearnley med kolleger, som under-
sökt e-bokläsning på handdatorer på engelska folkbibliotek, framhöll betydelsen 
av att ha ett engagerat och tränat biblioteksteam för att förmedla information om 
olika tekniska aspekter vid användningen av e-medier.293 I likhet med dem verkar 
många folkbibliotek i Stockholms län ha ansett det vara viktigt att introducera sin 
bibliotekspersonal beträffande ny teknik och de nya formerna av läsning. Vissa 
bibliotek visade även upp sina läsplattor för låntagare som därmed kunde få utö-
kad information om tekniken. Några folkbibliotek lånade även ut läsplattor, vilket 
gav låntagare ytterligare möjligheter i att pröva på och fördjupa sig i tekniken. 
Undersökningen bekräftar således att många folkbibliotek i Stockholms län ge-
nom införskaffandet av läsplattor gjort påtagliga satsningar för att motverka ex-
empelvis de tekniska barriärer som låntagare kan stöta på vid användning av 
bibliotekens e-medier. Barriärer som kan uppstår i enlighet med Bucklands tredje 
aspekt kostnad för användaren och femte aspekt förståelse och kognitiv tillgång.  

Fråga 4 Har satsningarna på digitala medier medfört stora förändringar för ert 
biblioteks organisation och arbetsmetoder? Motivera gärna varför du valt 
detta alternativ och beskriv om det påverkar annan verksamhet.  

Frågan knyts teoretiskt till Bucklands fjärde aspekt om barriärer som är förknip-
pade med kostnad för tillhandahållande. Tjänster och service innebär kostnader, 
såväl i pengar som tid. Biblioteken behöver fördela sina tilldelade resurser, vilket 
innebär prioritering av vissa verksamheter och arbetsmetoder före andra. 

                                                
293 Dearnley, J., McKnight, C. & Morris, A. (2004), s. 176-177. 
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Tabell 5. Förändringsgrader för organisation och arbetsmetoder till följd av satsningar på digi-
tala medier.  

Förändringar för organisation och arbetsmetoder  Svarsprocent Antal svar 

I mycket hög grad 0 0 
I ganska hög grad 30,3% 10 
I ganska låg grad 60,6% 20 
Inte alls  9,1% 3 
Besvarad fråga  33 
Skippad fråga  2 

Frågan besvarades av de flesta enkätdeltagarna. Två respondenter kryssade inte 
för något alternativ. Påståendet att satsningarna förändrat bibliotekets organisation 
och arbetsmetoder i en mycket hög grad kryssades inte för av någon respondent, 
men tio ansåg att satsningarna påverkat bibliotekets organisation och arbetsme-
toder i en ganska hög grad. Majoriteten, tjugo respondenter, ansåg att satsningarna 
påverkat bibliotekets organisation och arbetsmetoder i ganska låg grad. Tre re-
spondenter menade att satsningarna inte hade gett någon påverkan för deras 
biblioteks organisation och arbetsmetoder. En respondent som menade att sats-
ningarna påverkat bibliotekets verksamhet i en ganska hög grad kommenterade 
svaret med följande: ”Det här beror helt på vad som räknas som digitala medier. 
Vi jobbar i hög utsträckning med sociala medier och arbetet med det har påverkat 
vårt arbetssätt. E-böcker och läsplattor i mindre grad.” En annan respondent som 
ansåg att satsningarna påverkat bibliotekets verksamhet i en ganska låg grad be-
skrev att det datorsystemet som användes i kommunen inte möjliggjort hantering 
av e-medier på personaldatorer och därmed begränsat möjligheterna för att satsa 
på sådan verksamhet. Nytt uppgraderat datorsystem var på gång och framöver 
skulle biblioteket kanske satsa mer på verksamheter som innefattade digitala me-
dier. En annan respondent kommenterade att ”Arbetet för den bibliotekarie som 
jobbar med IT har ändrats i en mycket hög grad, men för övriga verksamhetsom-
råden har det inte påverkats så mycket”. Bibliotekets talboksverksamhet hade 
dock förändrats genom att talboksavdelningen börjat ladda ner talböcker från 
TPB:s databas istället för med fjärrlån från andra bibliotek. En annan respondent 
kommenterade frågan med att utbudet av e-böcker gett biblioteket en ”höjd profil” 
men konstaterade samtidigt att det knappt märktes i antalet e-lån. En annan re-
spondent beskrev att arbetsmetoderna förmodligen skulle förändras framöver som 
följd av en stor satsning på ett kommande kompetensutvecklingsprogram om digi-
tala medier för bibliotekspersonalen. Ytterligare en respondent kommenterade att 
personalen snart skulle få speciell utbildning om digitala medier.  

De flesta respondenterna (20 stycken) ansåg således att satsningarna på digi-
tala medier endast förändrat bibliotekens organisation och arbetsmetoder i låg 
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grad men det fanns samtidigt svar från flera respondenter (10 stycken) som ansåg 
att bibliotekens organisation och arbetsmetoder förändrats i en ganska hög grad. 
Digitala medier är ett brett begrepp som kan omfatta både själva mediebeståndet 
och även arbetet med att kommunicera med låntagarna genom sociala medier. 
Folkbiblioteken kan prioritera dessa verksamheter på olika sätt och välja att in-
rikta sina arbetsmetoder mer på den ena formen än på den andra, vilket framskym-
tade i ett av enkätsvaren. Svaren visade även på större förändringar av arbetsme-
toder för bibliotekspersonal som var speciellt inriktade för att arbeta med IT och 
digitala frågor. Talbokverksamhet var dock en specifik kategori som lyftes fram 
beträffande förändrade arbetsmetoder för bibliotekspersonalen i och med att det 
fanns nya rutiner för nedladdningsbara talböcker. Bland svaren framkom det 
också att det fanns folkbibliotek som hade svårigheter med att utveckla verksam-
heter kring det digitala mediebeståndet på grund av begränsningar i datorsystem. 
Svaren antyder således att det finns olika områden där det kan förekomma olika 
former av barriärer som är förknippade med Bucklands fjärde aspekt kostnad för 
tillhandahållande. Det behövs dock ytterligare undersökningar för att komma 
vidare med frågan. Christopher Gibson, doktorand vid Strathclydes universitet i 
Glasgow, planerar att bedriva forskning om e-bokutlåning vid brittiska folkbiblio-
tek för att undersöka hur de traditionella folkbibliotekstjänsterna påverkas av e-
bokutlåningen.294 Liknande undersökningar behöver göras i Sverige för att för-
djupa kunskaperna om hur folkbibliotekens organisation och arbetsmetoder på-
verkas till följd av satsningarna på digitala medier. 

Fråga 5 Genom vilka forum arbetar ert bibliotek med att förmedla information till 
låntagare när det gäller E-böcker? Flera val kan anges. 

Avsikten med frågan (liksom frågorna 6 och 7) var att undersöka vilka typer av 
forum som användes på biblioteken för att förmedla och tillgängliggöra informat-
ion om e-medier. Frågan knyts teoretiskt till Bucklands första aspekt om identifi-
kation, som handlar om användarnas möjlighet att finna information och eventu-
ella barriärer som kan förknippas med detta. Antagandet är att barriärerna delvis 
kan motverkas genom informationsförmedling om det digitala mediebeståndet. 
Frågan knyts därför även teoretiskt till Bucklands fjärde aspekt om barriärer som 
är förknippade med kostnad för tillhandahållande och avser då de insatser som 
biblioteken behöver göra för att förmedla specifik information om e-medier.  

Vid en jämförelse av enkätsvaren på fråga 5 och fråga 6, visade det sig att 
svaren inte skiljde sig särskilt mycket vad det gällde svarsprocent, antalet svar 
eller bifogade kommentarer. Frågorna kommer därför att analyseras gemensamt 
efter fråga 6.  

                                                
294 Gibson, C. (2011a), s. 508. 
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Tabell 6 Folkbibliotekens forum för informationsförmedling -”E-böcker”. 

Forum för informationsförmedling -”E-böcker” Svarsprocent Antal svar 

Traditionellt referensarbete (referensdisk, lånedisk)  94,3% 33 

Virtuell referenstjänst (chat eller e-post) 22,9% 8 

Sociala medier (Facebook, Twitter, bloggar) 31,4% 11 

Bibliotekets e-post 31,4% 11 

Bibliotekets telefon  22,9% 8 

Bibliotekets katalog 71,4% 25 

Bibliotekets hemsida (funktioner och länkar) 88,6% 31 

Annat forum  14,3% 5 

Besvarad fråga  35 

Skippad fråga  0 

Frågan besvarades av alla enkätdeltagare. De flesta respondenterna uppgav att 
information om ”e-böcker” förmedlades direkt till låntagarna genom traditionellt 
referensarbete. Åtta respondenter uppgav att de förmedlade information via någon 
form av elektronisk/virtuell referenstjänst. Elva respondenter uppgav att de för-
medlade information via sociala medier (Facebook, Twitter eller bloggar). Elva 
respondenter uppgav att de informerade låntagarna genom vanlig e-post. Åtta re-
spondenter uppgav att de informerade låntagarna via telefon. Tjugofem respon-
denter uppgav att låntagarna informerades genom bibliotekets katalog. Trettioen 
respondenter uppgav att låntagarna informerades med hjälp av funktioner och 
länkar på bibliotekets hemsida. Några respondenter svarade att informationsför-
medling även kunde ske genom affischering, informationsblad, eller genom skylt-
ning i bibliotekslokalen. Andra användbara forum var artiklar i lokaltidningen och 
olika tidskrifter. En respondent svarade att: ”vi är med i [bibliotekstjänsten] Fråga 
biblioteket/Bibblan svarar och besvarar frågor via chat och e-post”. Respondenten 
nämnde även att: ”många bibliotek har Facebook- och Twittersidor, ibland kan det 
dyka upp tips om e-böcker där”. En respondent svarade att det fanns planer för att 
börja informera låntagarna genom sociala medier. En annan respondent kommen-
terade att information om e-böcker förmedlades i samband med visningar av 
biblioteket, exempelvis för SFI-elever.  

Fråga 6 Genom vilka forum arbetar ert bibliotek med att förmedla information till 
låntagare när det gäller E-ljudböcker? Flera val kan anges. 

Frågan knyts teoretiskt till Bucklands första aspekt om identifikation, som be-
handlar användarnas möjlighet att finna information och eventuella barriärer som 
kan förknippas med detta. Frågan kopplas även till Bucklands fjärde aspekt som 
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behandlar barriärer som är förknippade med kostnad för tillhandahållande som i 
detta fall avser bibliotekens insatser för förmedla information. 

Tabell 7. Folkbibliotekens forum för informationsförmedling -”E-ljudböcker”. 

Forum för informationsförmedling -”E-ljudböcker”  Svarsprocent Antal svar 

Traditionellt referensarbete (referensdisk, lånedisk) 94,1% 32 

Virtuell referenstjänst (chat eller e-post) 23,5% 8 

Via sociala medier (Facebook, Twitter, bloggar) 29,4% 10 

Bibliotekets e-post 32,4% 11 

Bibliotekets telefon  23,5% 8 

Bibliotekets katalog 73,5% 25 

Bibliotekets hemsida (funktioner och länkar) 88,2% 30 

Annat forum  11,8% 4 

Besvarad fråga  34 

Skippad fråga  1 

Fråga 6 besvarades av de flesta enkätdeltagarna. Majoriteten (32 respondenter) 
svarade att deras bibliotek förmedlade information om ”e-ljudböcker” direkt till 
låntagarna genom traditionellt referensarbete antingen vid referensdisk eller vid 
en lånedisk. Ett stort antal respondenter svarade att information förmedlades med 
hjälp av funktioner och länkar på bibliotekets hemsida eller genom bibliotekets 
katalog. Åtta respondenter uppgav att de förmedlade information via elektro-
nisk/virtuell referenstjänst, 10 respondenter svarade att de förmedlade information 
genom sociala medier (Facebook, Twitter eller bloggar), 11 respondenter uppgav 
att låntagare informerades via vanlig e-post och åtta respondenter uppgav att de 
informerade låntagare via telefon. Kommentarerna under kategorin ”annat forum” 
var i stort sett identiska med kommentarerna till fråga 5, det vill säga att informat-
ionsförmedling om e-ljudböcker kunde ske genom affischering, informationsblad 
och skyltning i bibliotekslokalen eller genom artiklar i lokaltidningen och olika 
tidskrifter. 

Svaren för frågorna 5 och 6 skiljde sig inte särskilt mycket beträffande svars-
procent, antal svar och bifogade kommentarer. Sammantaget visade svaren att 
bibliotekens informationsförmedling om e-böcker och e-ljudböcker skedde på 
varierade sätt. Det vanligast förekommande svaret var informationsförmedling 
genom traditionellt referensarbete i det fysiska biblioteket följt av informations-
förmedling med hjälp av funktioner och länkar på bibliotekens hemsidor eller via 
bibliotekskatalogen. Svaren visade även att biblioteken använde sociala medier 
som Facebook, Twitter eller bloggar för att förmedla information om e-medier. 
Informationsförmedling genom virtuell referenstjänst användes exempelvis av 
bibliotekarier som svarade på frågor om e-medier i den nationella bibliotekstjäns-
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ten Fråga biblioteket/Bibblan svarar. Några respondenter svarade att de även han-
terade informationsförmedling i den fysiska bibliotekslokalen med hjälp av affi-
scher, informationsblad eller annan skyltning. Hanna Westöö Olsson som under-
sökt synliggörande och integration av e-böcker på bibliotek konstaterade att det 
var betydelsefullt att använda olika marknadsföringskanaler för att nå ut med in-
formation om bibliotekens elektroniska resurser.295 Ju fler kanaler som används, 
desto större blir möjligheterna att nå fram till biblioteksanvändarna med informat-
ionen. Westöö Olsson framhöll också bibliotekens betydelsefulla förmedlarroll.296  

Sammanfattningsvis visade svaren för frågorna 5 och 6 att många folkbiblio-
tek i Stockholms län arbetar med informationsförmedling om e-medier på varie-
rade sätt och att det användes många olika forum för att nå ut med informationen 
om bibliotekens e-medier. Folkbiblioteken motverkar genom detta arbete aktivt 
barriärer som kan förknippas med Bucklands första aspekt om identifikation. Den 
direkta kommunikationen med låntagarna i samband med traditionell referens-
tjänst har i det här sammanhanget en stor betydelse vid sidan om informations-
förmedlingen via exempelvis bibliotekswebbsidor och kataloger. Tid och resurser 
kan dock begränsa möjligheter för att genomföra informationsförmedlingen, vil-
ket i så fall kan förknippas med barriärer som avser Bucklands fjärde aspekt om 
kostnad för tillhandahållande. 

Fråga 7 Genom vilka forum arbetar ert bibliotek med att förmedla information till 
låntagare när det gäller E-talböcker? vilket avser TPB:s direktnedladdnings-
tjänst DAISY direkt.  Flera val kan anges. 

Denna fråga (liksom fråga 5 och 6) knyts teoretiskt till Bucklands första aspekt 
identifikation som behandlar användarnas möjlighet att finna information och 
eventuella barriärer som kan förknippas med detta. Frågan knyts även till Buck-
lands fjärde aspekt om barriärer som är förknippade med kostnad för tillhandahål-
lande vilket avser bibliotekens insatser för förmedla information. 

Folkbiblioteken har ett särskilt ansvar när det gäller utlån, information och 
service för personer med någon form av läshinder. Samarbetet med Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) är unikt, har en lång historia och talboksverksam-
heten har haft stor betydelse för att nå ut till fler läsare. Talbokslåntagarna kan 
numera ladda ner talböcker på egen hand från TPB:s Internetbaserade digitala 
bibliotek. Nedladdningen av talböcker är ett komplement till det övriga beståndet 
av fysiska talböcker och ersätter den tidigare hanteringen med fjärrlån från exem-
pelvis TPB och länsbiblioteken.    

                                                
295 Westöö Olsson, H. (2008), s. 42, 57-58. 
296 Westöö Olsson, H. (2008), s. 7. 
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Tabell 8. Folkbibliotekens forum för informationsförmedling -”E-talböcker”. 

Forum för informationsförmedling ”E-talböcker ” Svarsprocent Antal svar 

Traditionellt referensarbete (referensdisk, lånedisk) 96,8% 30 

Virtuell referenstjänst (chat eller e-post) 16,1% 5 

Via sociala medier (Facebook, Twitter, bloggar) 16,1% 5 

Bibliotekets e-post 25,8% 8 

Bibliotekets telefon  32,3% 10 

Bibliotekets katalog 29,0% 9 

Bibliotekets hemsida (funktioner och länkar) 54,8% 17 

Annat forum  38,7% 12 

Besvarad fråga  31 

Skippad fråga  4 

Frågan besvarades av trettioen enkätdeltagare. En respondent som inte besvarade 
frågan undrade vad som avsågs med termen ”e-talböcker” (som inte är en veder-
tagen term för TPB:s direktnedladdningstjänst) och uppfattade troligen otydlig-
heter med frågeformuleringen. Majoriteten av respondenterna som besvarade frå-
gan uppgav att information om ”e-talböcker” förmedlades till talbokslåntagarna i 
samband med traditionellt referensarbete, vid referensdisk eller lånedisk. Fem 
respondenter uppgav att de förmedlade information via elektronisk/virtuell refe-
renstjänst. Fem respondenter svarade att de förmedlade information med hjälp av 
sociala medier (Facebook, Twitter eller bloggar). Åtta respondenter svarade att de 
använde e-post för att förmedla information. Tio respondenter uppgav att de an-
vände telefon och nio respondenter uppgav att talbokslåntagarna informerades 
genom bibliotekskatalogen. Sjutton respondenter svarade att talbokslåntagare in-
formerades med hjälp av funktioner och länkar på bibliotekets hemsida. 

Tolv respondenter kommenterade under kategorin ”annat forum” och det 
framgick att talbokslåntagare informerades genom artiklar i lokaltidningen, i olika 
tidskrifter, broschyrer eller genom personlig kontakt. Här uppgavs också att in-
formation förmedlades ”direkt till aktuell målgrupp” eller ”i samband med regel-
bundna läsecirklar för talboksläsare”. Det delades även ut ”information för föräld-
rar vid Äppelhyllan med tips och info för funktionshindrade barn” eller så infor-
merades det i samband med Boken-Kommer-verksamheten. Information kunde 
också förmedlas till skolpersonal, lärare eller ”via [kommunens] sociala avdelning 
som arbetar gentemot dem som har detta behov”. Hanteringen med nedladdnings-
bara talböcker nämndes också: ”Nya nedladdningslåntagare introduceras genom 
ett samtal där de får sina inloggningsuppgifter och det visas hur det går till”. En 
respondent kommenterade följande: ”även e-talböcker och att kunna hjälpa till 
med detta finns som mål i [ett kommande kompetensutvecklingsprogram] men har 
arbetats med längre. Detta är en viktig tillgänglighetsfråga”. 
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I likhet med svaren för frågorna 5 och 6 var det vanligast förekommande sva-
ret att informationsförmedling utfördes genom traditionellt referensarbete i det 
fysiska biblioteket och närmast därefter informationsförmedling med hjälp av 
funktioner och länkar på bibliotekens hemsidor eller via bibliotekskatalogen. In-
formation förmedlades även via telefon, e-post, virtuell referenstjänst eller via 
sociala medier. Enkäten visar således att information om ”e-talböcker” förmedla-
des på varierade sätt. Delvis med liknande metoder som beskrevs i frågorna 5 och 
6 om e-böcker och e-ljudböcker men det omnämns även fler informationsförmed-
lingsforum, såsom användningen av broschyrer (som kanske avser trycksaker från 
TPB) som delas ut till målgruppen talbokslåntagare. Informationsförmedling ge-
nom direkt och personlig kontakt med talbokslåntagare och exempelvis skolper-
sonal verkar också ha en särskild betydelse. Folkbiblioteken i Stockholms län ar-
betar således aktivt med att motverka barriärer för talbokslåntagarna i enlighet 
med Bucklands första aspekt om identifikation. Tjänsten med nedladdningsbara 
talböcker (som precis introducerats på folkbibliotek när enkäten gjordes) togs upp 
av några respondenter och det framgick att det fanns planer för att utbilda perso-
nal kring hantering och informationsförmedling om den nya tjänsten. Det kan 
dock finnas begränsningar beträffande den tid och de resurser som behöver avsät-
tas på biblioteken för att utveckla informationsförmedling om nedladdningsbara 
talböcker. Sådana satsningar kan påverkas av barriärer i enlighet med Bucklands 
fjärde aspekt: kostnad för tillhandahållande. Folkbiblioteken har dock ett särskilt 
ansvar beträffande information och service för låntagare med någon form av läs-
hinder. Informationssatsningar om nedladdningsbara talböcker motiveras även av 
att hanteringen av fysiska talböcker på biblioteken kan förväntas minska genom 
att låntagarna får möjlighet att ladda ner dem på egen hand. 

6.1.3. Användarnas informationsbehov beträffande e-medier 
Användarnas informationsbehov är avgörande för hur folkbiblioteken behöver 
planera och prioritera sina arbetsmetoder och sin informationsförmedling. Biblio-
teken behöver organisera och förmedla informationskällorna så att användarna får 
tillgång till rätt information. Bibliotekariernas och bibliotekspersonalens uppfatt-
ningar om användarnas informationsbehov undersöks i följande fråga. 

Fråga 8 Vilka kategorier av informationsbehov är vanligast hos de användare 
som vänder sig till ert bibliotek för att söka information om e-medier? Flera 
val kan anges.  

Frågan kan teoretiskt knytas till flera av Bucklands aspekter: dels den tredje 
aspekten kostnad för användaren om insatser som behöver göras för att använda 
ett eftersökt objekt, dels den fjärde aspekten om kostnad för tillhandahållande 
beträffande att biblioteken kan behöva prioritera vissa tjänster och service när de 
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fördelar sina resurser. Frågan kan även knytas till den femte aspekten om förstå-
else/kognitiv tillgång beträffande användare som behöver tillgodogöra sig efter-
sökta objekt och vid behov få hjälp med att utöka sina kunskaper. 

Tabell 9. Kategorier av informationsbehov hos användarna. 

Informationsbehov hos användarna som vänder sig till biblioteket 
för att söka information  

Svarspro-
cent 

Antal svar 

Rådgivning och information om e-medier i allmänhet 64,7% 22 
Allmän information gällande bibliotekets omfattning och 
utbud av e-medier 

67,6% 23 

Specifika frågor gällande bibliotekets sortiment och titel-
bredd av e-medier  

47,1% 16 

Frågor gällande tillgängliga format för en specifik läsenhet 55,9% 19 
Särskilda behov som avser någon särskild användargrupp 
(var god specificera i rutan nedan) 

20,6% 7 

Besvarad fråga  34 
Skippad fråga  1 

De flesta enkätdeltagarna besvarade frågan. Respondenterna kunde ange flera 
svarsalternativ. En majoritet ansåg att låntagarna behövde rådgivning och inform-
ation om e-medier i allmänhet, liksom allmän information om bibliotekets omfatt-
ning och utbud av e-medier. Sexton respondenter uppgav att låntagarna behövde 
svar på specifika frågor om e-mediesortiment och titelbredd. Nitton respondenter 
uppgav att låntagarna behövde information om tillgängliga format för en specifik 
läsenhet. Sju respondenter exemplifierade användargrupper med särskilt informat-
ionsbehov; talbokslåntagare, ”fritidsläsande elever” och ”låntagare som behövde 
hjälp med tekniska och praktiska frågor om e-medier”. En respondent som var 
speciellt inriktad på digitala frågor urskilde många olika typer av frågor från såväl 
låntagare som bibliotekspersonal. Informationsbehoven spänner således över ett 
brett fält. De mest frekventa enligt den här enkäten är allmän information och råd-
givning om e-medier liksom allmän information om omfattning och utbud. Däref-
ter följer frågor om sortiment, titelbredd och format för specifika läsenheter.  

Hanna Westöö Olsson menar att biblioteken har en betydelsefull roll som 
förmedlare mellan användare och informationsresurser och påpekar att det är vik-
tigt att biblioteken framstår som en effektiv tillhandahållare av information.297 Så-
ledes är det viktigt att folkbiblioteken inriktar sin service för att kunna bemöta 
användarnas informationsbehov och att i detta arbete försöka motverka barriärer i 
enlighet med Bucklands tredje aspekt kostnad för användaren. Det kan exempel-
                                                
297 Westöö Olsson, H. (2008), s. 62, s.65. 
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vis handla om olika insatser som hjälper låntagare att hitta och använda folk-
bibliotekens e-medier. Det kan även handla om hur barriärer kan motverkas i en-
lighet med Bucklands femte aspekt förståelse/kognitiv tillgång, exempelvis ge-
nom insatser som hjälper låntagare att förstå olika tekniska moment kring an-
vändningen av e-medier. Folkbibliotekens förutsättningar för att tillhandahålla 
och förmedla specifik information om e-medier beror på vilka medel som står till 
buds när biblioteken ska fördela resurser mellan olika typer av tjänster och ser-
vice. Om andra tjänster och annan service behöver prioriteras kan det uppstå bar-
riärer i enlighet med Bucklands fjärde aspekt kostnad för tillhandahållande.  

6.1.4. Ökad e-utlåning och ökade kostnader för e-medier 
Det var viktigt att undersöka e-utlåningens förändring över tid för att kunna få en 
uppfattning om låntagarnas efterfrågan av e-medier. I fråga 9 undersöks biblio-
tekspersonalens uppfattningar om e-utlånens omfattning under två jämförbara 
perioder. I fråga 10 undersöks huruvida satsningarna på e-medier blivit kostsamt 
för folkbiblioteken och om det i så fall påverkat den övriga verksamheten.  

Fråga 9 Hur har utlåningen av e-medier på ert bibliotek förändrats under de sen-
aste åren? Avser perioden 2009-2011(Jan.-Juni) i förhållande till 2006-2008. 

Bucklands fjärde aspekt om barriärer som är förknippade med kostnad för tillhan-
dahållande är relevant för frågan. Ökad efterfrågan på e-medier leder till olika 
former av kostnader för biblioteken, antingen i form av pengar eller i form av tid 
och ansträngning. Här görs ett antagande om att ökad e-utlåning leder till föränd-
rade informationsbehov hos låntagarna som kräver större insatser av biblioteken 
och bibliotekspersonalen för att förmedla specifik information om e-medier. 

Tabell 10. Förändringar av e-utlåning under två jämförbara perioder 

Hur har utlåningen av e-medier på ert bibliotek förändrats 
under de senaste åren? Avser perioden 2009-2011(jan.-juni) 
i förhållande till 2006-2008  

Svarsprocent Antal svar 

Antalet lån är relativt sett oförändrat  3,2% 1 
Antalet lån har ökat något 25,8% 8 
Antalet lån har ökat rejält  64,5% 20 
Antalet lån har minskat 6,5% 2 
Besvarad fråga  31 
Skippad fråga  4 

Fråga nio besvarades av trettioen enkätdeltagare. Tre av de fyra respondenter som 
inte besvarade frågan kommenterade med ”vet ej”. Majoriteten av respondenterna 
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(20 stycken) som besvarade frågan ansåg att lånen hade ökat rejält. Åtta respon-
denter ansåg att lånen hade ökat i någon grad, en ansåg att antalet lån var oföränd-
rat mellan de olika perioderna och två uppgav att e-lånen hade minskat. I kom-
mentarsfältet gavs förtydligande uppgifter om frågan. En respondent kommente-
rade: ”vi ser tydlig skillnad när massmedia började skriva om e-böcker och 
läsplattor sommaren år 2009, och sent hösten år 2010 när det blev möjligt att låna 
DRM-skyddade e-böcker till iPhone och Android-mobiler och surfplattor” och en 
annan respondent kommenterade: ”när det blev möjligt att låna till iPhone och 
Android, tror det var i november eller december år 2010 så gick utlånen upp re-
jält”. En tredje respondent kommenterade med: ”Vi har alltid varit ett av de 
bibliotek i Stockholmsområdet som legat högt vad gäller e-medieutlåning och 
under år 2011 räknar vi med ytterligare ökning från en redan hög nivå”. I den här 
undersökningen jämfördes e-lån mellan perioderna åren 2006-2008 och åren 
2009-2011(jan.-juni). Majoriteten av respondenterna menade att e-lånen hade ökat 
rejält under den senare perioden. Ökningen resulterar troligtvis i förväntningar 
och informationsbehov hos låntagarna och leder förmodligen till att det behöver 
göras olika satsningar för specifik informationsförmedling om e-medier. Folk-
biblioteken behöver fördela resurser för sådana satsningar samtidigt som det finns 
annan verksamhet som också behöver prioriteras. Det kan vara svårare för mindre 
bibliotek med små resurser att satsa på informationsförmedling och service beträf-
fande e-medier, vilket i enlighet med Bucklands fjärde aspekt om kostnad för till-
handahållande kan orsaka barriärer för tillgängliggörandet av e-medierna.  

Fråga 10 Har satsningarna på e-medier medfört högre kostnader för ert biblio-
tek? Flera val kan anges. 

Frågan knyts teoretiskt till Bucklands fjärde aspekt om kostnad för tillhandahål-
lande och handlar här om de konkreta kostnader för e-medierna som folkbiblio-
teken behöver avsätta medel för när de planerar sina budgetar. 

Tabell 11. Kostnader för folkbibliotekens e-medier. 

Har satsningarna på e-medier medfört högre kostnader för ert 
bibliotek?    

Svarsprocent Antal svar 

Nej 6,3% 2 

Ja, genom investeringskostnader för digital infrastruktur  18,8% 6 

Ja, genom kostnader för digitala utlån  78,1% 25 

Ja, kostnaderna är höga och ger konsekvenser för bibliotekets 
övriga verksamhet 

18,8% 6 

Besvarad fråga  32 

Skippad fråga  3 
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Fråga 10 besvarades av trettiotvå enkätdeltagare. Tre respondenter som inte be-
svarade frågan kommenterade istället med ”vet ej”. Majoriteten av respondenterna 
(25 stycken) som besvarade frågan menade att den digitala utlåningen medfört 
högre kostnader för biblioteket. Sex respondenter menade att det var på grund av 
investeringskostnader för digital infrastruktur. Sex respondenter ansåg att kostna-
derna för e-medier var höga och att detta gav konsekvenser för bibliotekets övriga 
verksamhet. Frågan besvarades även av två respondenter som inte ansåg att sats-
ningarna medfört några högre kostnader för deras bibliotek. I kommentarsfältet 
till frågan tydliggjorde en respondent hur kostnaderna ökat genom: ”framförallt 
licensavgifter till FörlagEtt för Mediejukeboxen”. En respondent kommenterade 
istället fördelen med att deras Mediejukebox inte belastade filialens egna medie-
anslag. En respondent kommenterade att kostnaderna för de digitala utlånen för-
dubblats under senare år och en annan beskrev hur de infört begränsningar för de 
ökade e-lånen: ”Vi har infört begränsningar av antalet tillåtna lån per per-
son/vecka för att begränsa kostnaderna”.  

Sammantaget visar svaren att de flesta respondenterna ansåg att biblioteken 
fått högre kostnader genom satsningarna på e-medier. De flesta respondenterna 
ansåg att det berodde på de ökade kostnaderna för e-lån och några menade att det 
även berodde på ökade kostnader för den digitala infrastrukturen. Några menade 
att de ökade kostnaderna påverkade bibliotekens övriga verksamhet. Folkbiblio-
tekens kostnader för digitala utlån har varit omdebatterat, exempelvis i biblioteks-
press, dagstidningar och blogginlägg. Linda Nilsson och Louise Persson under-
sökte delar av den diskussionen i sin kandidatuppsats.298 Diskussionerna har till 
viss del handlat om att biblioteken, enligt överenskomna avtal, betalar 20 kronor 
per utlån till e-boksdistributören Elib, vilket kan resultera i höga kostnader för 
många bibliotek. Det kan leda till att folkbiblioteken behöver införa begränsningar 
av antalet tillåtna e-lån för att begränsa kostnaderna, vilket faktiskt påpekades av 
en av respondenterna som besvarade fråga 10. Begränsningar av detta slag kan 
hänföras till Bucklands fjärde aspekt om kostnad för tillhandahållande. De med-
följande restriktionerna som biblioteken behöver införa kan dock utgöra en barriär 
för låntagarnas tillgång till e-medier.  

6.2. Redovisning av intervjuerna  
I det här avsnittet behandlas resultaten av intervjuerna som i likhet med enkätun-
dersökningen tematiserades med utgångspunkt från undersökningens frågeställ-
ningar. Resultaten kopplas samman med Bucklands teoretiska perspektiv om till-
gång och olika former av barriärer som kan förhindra tillgänglighet.  

                                                
298 Nilsson, L. & Persson, L. (2011), s. 26-30. 
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6.2.1. E-utlåningen förbättrar folkbibliotekets tillgänglighet 
Informanterna tillfrågades om huruvida de ansåg att e-utlåningen förbättrat till-
gången till folkbiblioteket. Teoretiskt knyts frågan till Bucklands andra aspekt om 
tillgänglighet. I det här fallet handlar det om hur tillgång gynnas genom tillhanda-
hållandet av e-böcker och andra e-medier. Intervjuerna bekräftade att tillgänglig-
heten förbättrats. E-medierna ansågs vara ett bra alternativ för låntagare som inte 
hade möjlighet att besöka det fysiska biblioteket. Biblioteken möjligheter att nå ut 
med ett litterärt utbud förbättrades och för låntagarna var det fördelaktigt att utbu-
det var tillgängligt på distans och alltid kunde nås, vilket framhölls av både infor-
mant 1 och informant 2:  

[…] man behöver inte vänta tills biblioteket har öppet eller tills man har möjlighet att gå till 
biblioteket. Det är en tillgänglighetsfråga. […] man har ju alla möjligheter om man är sjuk, 
eller om man vill ha någonting att läsa en lördagskväll. Då kan man låna hem något på en 
gång. Det är ju en fördel.299 

De flesta av våra e-medier finns tillgängliga via webben dygnet runt. För de som jobbar såd-
ana tider att de inte kan komma när biblioteket har öppet, om man är sjuk, är hemma och vår-
dar barn och anhöriga, om man är bortrest, […] eller av någon annan anledning inte kan ta sig 
till biblioteket så är det väldigt bra att man kan få tag på litteratur och information även då.300 

Informant 2 påpekade att låntagarna även fick tillgång till ett större utbud genom 
e-medierna och att det var en fördel att materialet inte krävde någon hyllplats:  

[…] vi kan erbjuda ett större utbud av litteratur och information. […] all den information som 
vi har i databaser […] skulle vi inte kunna spara i tryckt format, det har vi inte plats för. Ut-
budet blir större om vi använder e-medier.301  

Informant 3 konstaterade att tillgången förbättrats ytterligare genom den mobila 
teknikutvecklingen och att e-medier, exempelvis på Stockholms Stadsbibliotek, 
även kunde nås via mobil uppkoppling. Låntagarna får direkt tillgång till e-
medierna och även sökmöjligheter över det övriga biblioteksbeståndet via en för 
mobiltelefoner anpassad version av bibliotekskatalogen. Litteraturutbudet blir 
tillgängligt oavsett var låntagaren befinner sig: 

[…] under slutet av våren [år 2011] kom vår mobila webbsida […]. Där man på ett enkelt sätt 
kan söka och reservera och se sina lån och även låna e-böcker direkt genom ett klick bara. 
[…] Det är ju ganska revolutionerande jämfört med bara för ett år sedan. […] Vill man ha en 
fysisk bok så är det bara att se att […] okej, boken finns där, då kan jag åka dit, eller om det 
är en e-bok så klickar man bara ladda ner […] när man sitter och pendlar eller var som helst. 
Det är så tillgängligt nu, det är så lätt!302 

                                                
299 Informant 1. Harriet Aaagard, Stockholms Stadsbibliotek, 2011-07-01. 
300 Informant 2. Camilla Lengborn, Lidingö Stadsbibliotek, 2011-07-08. 
301 Informant 2. 
302 Informant 3. Hanna Westöö Olsson, Stockholms Stadsbibliotek, 2011-07-13. 
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Informant 2 påpekade att det var enkelt och lätt att ta med sig e-medier och att 
utbudet kunde nås oavsett var låntagaren befann sig: 

Det är väldigt praktiskt för våra användare och väldigt enkelt att ta med sig en e-bok […], om 
man vill läsa i mobilen eller på en platta, […] då kan man ladda plattan med 20 stycken e-
böcker och ta med sig. Det är ju inte lika lätt att släpa med sig 20 stycken tryckta böcker […]. 
De här tjänsterna kan nås oavsett var man är, det går även om man sitter utomlands.303  

Om de tryckta böckerna var utlånade och medförde väntetid så möjliggjorde e-
böckerna en omedelbar tillgång till läsning:  

[…] det är också en möjlighet när det kommer nya böcker och det skrivs om dem i media el-
ler pratas om det på TV. Då är det väldigt många som vill låna samma bok och även om vi 
köper in flera exemplar av de populära böckerna så räcker det inte till så att alla kan läsa sam-
tidigt. Det blir ganska långa köer och då är det bra med e-böcker som man kan ladda ner. […] 
Hur många som helst kan låna samtidigt och det kortar köerna lite på de tryckta böckerna.304  

Informant 3 beskrev även hur tillgängligheten förbättrats genom läs-verktygens 
funktionalitet och möjligheter att anpassa och förstora text efter behov:  

[…] om man tar till exempel läsplattor […] Det är många äldre som är nyfikna på det för att 
man kan förstora texten som man vill. Ur en tillgänglighetssynpunkt kan det betyda mycket. 
Det är ungefär som en enklare form av storstilsböcker […] och just att många tycker att det är 
väldigt lätt att hålla i den [läsplattan]. En stor tung bok kan bli ett problem om man är äldre.305 

Förbättrad tillgänglighet för talbokslåntagare framhölls även av informant 4 som 
beskrev TPB:s digitala tjänst ”egen nedladdning av talböcker”.306 Informanten 
påtalade olika fördelar med den digitala tjänsten, dels för talbokslåntagarna, dels 
för folkbiblioteken.307 Tjänsten möjliggjorde en snabbare förmedling av talböcker 
eftersom låntagarna fick enskild tillgång till nedladdningsbara talboksfiler och 
kunde ladda ner dem hemifrån direkt till sina egna datorer.308 Den digitala distri-
butionen medför således minskad hantering av talböcker på biblioteken och till-
handahållandet av talböcker blir således mindre kostsamt och mer miljövänligt.309 
Informant 4 beskrev ochså testverksamheten av en ny tjänst ”talbok i mobilen” 
som var tillgänglig för talbokslåntagare som registrerats för ”egen nedladdning”. 
Tjänsten som utvecklats i ett projektsamarbete mellan TPB, Post- och Telestyrel-
sen och företaget Storytel hade precis kommit igång och var under provdrift.310 Ett 
särskilt läsprogram appen ”DaisyReader” (se även kapitel 3) hade utvecklats för 
                                                
303 Informant 2. 
304 Informant 2. 
305 Informant 3. 
306 Informant 4. Hilda Androls, Talboks- och Punktskriftsbiblioteket 2011-08-09. 
307 Folkbiblioteken registrerar låntagare för den digitala tjänsten, stämmer av avtal mellan TPB och talboks-
låntagarna, förmedlar information och bistår talbokslåntagarna med praktisk hjälp. 
308 Informant 4. 
309 Informant 4. 
310 Informant 4. 
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talboksläsning via mobiler. Det anpassade läsprogrammet som gav särskild möj-
lighet till att ladda ner eller lyssna på strömmande talböcker och kunde laddas ner 
från företaget Apples försäljningswebbsida ”Appstore”. Den fungerade i rådande 
läge för produkterna iPhone, iPad och iPod Touche men det pågick även utveckl-
ing för att anpassa den till Androidmobiler.311  

Baserat på intervjumaterialet kan sammanfattningsvis följande sägas om hur 
tillgången till folkbiblioteket förbättras genom e-böcker och andra e-medier. Ut-
budet är alltid tillgängligt, dygnet runt och oavsett var låntagarna befinner sig. 
Biblioteken kan erbjuda ett litterärt utbud även till dem som har svårt att ta sig till 
det fysiska biblioteket. För bibliotekens del är det dessutom en fördel att utbudet 
blivit större men inte krävt någon hyllplats. E-medierna är portabla, lätta att bära 
med sig och ger låntagarna en omedelbar tillgång till läsning. Förbättringar av 
mobil teknik och mobil uppkoppling ger dessutom direkt åtkomst till e-medierna. 
Dessutom förbättras tillgängligheten för talbokslåntagare genom nya möjligheter 
att ladda ner och lyssna på digitala talböcker. Hanteringen av talböcker ute på 
biblioteken minskas och förenklas och den digitala distributionen är dessutom 
mindre kostsam och mer miljövänlig. En tillgänglighetsfaktor som kan kopplas 
samman med läsverktygens funktionalitet är möjligheter att anpassa och förstora 
text efter behov, vilket är en fördel exempelvis för dem som har försämrad syn-
förmåga. Intervjumaterialet stöder således flera fördelar som informationsforska-
ren Rao lyfte fram i sin artikel om e-böcker (se kapitel 2) där han framhöll förde-
lar som portabilitet (det är lätt att bära med sig flera olika titlar), flexibilitet 
(justerbar textstorlek på läsverktygen) och att e-böcker i viss mån kan betraktas 
som miljövänliga.312 Rao påtalade även att det gavs större möjligheter för biblio-
teken att nå ut med litteratur samt att hyllutrymmen kunde sparas på biblioteken. 
Införandet av e-böcker och digital utlåningservice på engelska folkbibliotek un-
dersöktes av forskare vid Loughborough universitet i Leicestershire (se kapitel 2). 
Cliff McKnight, James Dearnley och Anne Morris presenterade en användarstudie 
om e-bokstjänster på folkbibliotek i Essex County där fördelar för låntagarna 
framhölls, exempelvis att e-böckerna var lätta att bära med sig och att tid kunde 
sparas genom att låntagarna inte alltid behövde besöka det fysiska biblioteket.313 
Ovanstående fördelar stöds även av intervjumaterialet i den här undersökningen 
som visat att tillhandahållandet av e-böcker och andra e-medier förbättrat till-
gången till folkbiblioteket. Folkbiblioteken i Stockholms län har på så sätt lyckats 
med att motverka sådana barriärer som kan förknippas med Bucklands andra 
aspekt om tillgänglighet. 

                                                
311 Informant 4. 
312 Rao, S.S. (2004), s. 364-365. 
313 McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008), s. 37.  
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6.2.2. Barriärer som försvårar tillgång till e-medier 
Informanterna 1, 2 och 3 tillfrågades också om huruvida det fanns barriärer som 
försvårade tillgången till bibliotekens e-medier. Frågan knyts teoretiskt till Buck-
lands andra aspekt om tillgänglighet med ett särskilt fokus på vad som förhindrar 
tillgång. Intervjumaterialet visade olika exempel på barriärer. Informant 1 tog upp 
tekniska hinder som försvårade användningen av e-medier. Avsaknad av passande 
läsverktyg för att läsa e-medierna var ett annat hinder:  

Jag tror att det är mycket av de här tekniska problemen […] men också att alla inte har till-
gång till mobila bärare. Man behöver en ganska ny typ av mobil för att kunna läsa e-böcker i 
den och […] Alla har inte den utrustning som behövs för att kunna läsa och har kanske inte en 
dator hemma heller.314 

Informant 1 beskrev svårigheter som kunde uppstå i samband med nedladdning. 
Oftast var det inte nedladdningen i sig som var svår, snarare olika moment om-
kring den, såsom att behöva skaffa användarkonto hos Adobe (Adobe-ID) för att 
få tillgång till kopieringsskyddade e-böcker eller krångligheter med att föra över 
nedladdade e-böcker från en dator till en läsplatta:  

[…] och så är det för att man måste använda ett Adobe-ID. […] DRM-skyddet gör det väldigt 
krångligt. […]. Det finns olika tekniska bitar i det här som kan krångla, det fungerar olika om 
man använder en PC, en Mac eller om man har Linux istället för Windows. […] Det finns 
många som vill läsa e-böcker som inte är så tekniskt kunniga. […] Det finns många saker som 
kan krångla i ett nätverk.315  

Även informant 2 konstaterade olika former av tekniska barriärer: 

[…] Det är många som känner att det är svårt med hur man laddar ner och för över det. […] 
många av våra e-medier har kopieringsskydd för att de inte ska kunna spridas vidare och för 
att det ska vara en viss lånetid på dem. Kopieringsskyddet gör det mycket krångligare. […] 
Det är särskilda rutiner som gäller när man ska ladda ner dem. […]. Man ska ladda ner olika 
program, man ska ha användarkonto på olika ställen […]. Framför allt första gången man gör 
det så är det mycket som ska laddas ner. Ja, det är också format och så där […]. Det är svårt 
att förstå sig på det om man inte är väldigt van.316  

Det begränsade utbudet av svenska e-böcker var en annan slags barriär som fram-
hölls av både informant 1 och informant 3:  

Det har pratats mycket om läsplattor och e-böcker men sen när man skaffat sig en läsplatta, 
eller en iPad, och man vill läsa så upptäcker man att det nästan inte finns några svenska e-
böcker. Det är ett påtagligt problem […].317  

                                                
314 Informant 1. 
315 Informant 1. 
316 Informant 2. 
317 Informant 1. 
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Det handlar väl återigen om just att väcka intresse, informera och utbilda. Det är väl de bar-
riärerna som är de största när det gäller det här, och sen är det att […] i Sverige så har vi inte 
en särskilt levande e-bokmarknad än så länge. Det är ju en försvinnande liten del av det hela. 
Det är ju inte som i USA där det verkligen är en stor del av marknaden. Det där är ju också en 
barriär […] till att det inte riktigt tar fart. Förlagen är lite försiktiga.318  

Sammanfattningsvis baserat på intervjumaterialet kan följande sägas om olika 
typer av barriärer som försvårar användarnas tillgång till e-böcker och e-medier. 
Tekniska hinder och svårigheter kan uppstå i samband med nedladdningen och 
användandet av e-medier, exempelvis krångel som förorsakats av e-böckernas 
kopieringsskydd. Avsaknad av specifika läsverktyg som behövs för att läsa e-
medier är en annan typ av barriär, liksom ett begränsat utbud av svenska e-böcker. 
Informationsforskaren Rao konstaterade att det fanns otillräckligheter i e-
boksteknologin och att användarvänligheten inte alltid motsvarade läsningen av 
tryckta böcker.319 Rao påtalade även bristen på tillgängliga e-boktitlar och han 
konstaterade att de snabba teknologiska förändringarna ofta resulterade i ett 
snabbt föråldrande av införskaffade läsverktyg.320 Krångligheter som förorsakats 
av e-böckernas kopieringsskydd (DRM-teknik) påtalades även av McKnight, De-
arnley och Morris i en användarstudie om e-bokstjänster på folkbibliotek i Essex 
County.321 Dessa exempel om olika förekommande barriärer stöds av intervju-
materialet från den här undersökningen och kan förknippas med Bucklands andra 
aspekt om tillgänglighet. 

6.2.3. Åtgärder för att minska barriärer vid e-medieanvändningen  
Intervjumaterialet visade även exempel på hur folkbibliotek arbetar för att mot-
verka barriärer och underlätta användningen av e-medier. Teoretiskt kan frågan 
knytas till Bucklands fjärde aspekt om kostnad för tillhandahållande med fokus 
på bibliotekens förutsättningar för att satsa på åtgärder som kan minska barriärer-
na. Informant 2 och informant 3 framhöll att det var viktigt att satsa på kompe-
tensutveckling av bibliotekspersonal och allmänhet:  

Det första som vi måste arbeta med internt […] är bibliotekspersonalen. Vi måste bli bättre 
allihop på att förklara och lära ut hur våra e-böcker kan användas. […] I höst planerar vi att 
starta en läsecirkel för allmänheten där deltagarna får låna och ladda ner och läsa e-böcker på 
läsplatta. Förutom att diskutera själva boken ska vi samla in vad som upplevs som svårt med 
läsningen. På så sätt kan vi lära oss och bli bättre på att informera, lära ut och veta vad vi ska 
fokusera på när vi guidar våra användare.322  

                                                
318 Informant 3. 
319 Rao, S.S. (2004), s. 366. 
320 Rao, S.S. (2004), s. 366-367. 
321 McKnight, C., Dearnley, J., & Morris, A. (2008), s. 37. 
322 Informant 2. 
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Informant 3 beskrev ett planerat kompetensutvecklingsprogram ”Mediesprånget” 
som riktade sig till all personal med publik tjänst inom Stockholms stadsbiblio-
tek.323 Programmet skulle omfatta grundläggande kunskaper om informationssök-
ning samt olika former av e-medier såsom e-böcker och databaser. Informant 3 
förklarade varför programmet var viktigt:  

Hela marknaden, hela branschen håller ju på att omformas på olika sätt och det är ju någon-
ting som man måste följa med i. Vi ska vara moderna och med i utvecklingen helt enkelt. […] 
Vi har en massa e-böcker nu och då måste vi också kunna visa hur de läses.  

Våra användare ska förknippa oss med e-medierna […] Det kan bli farligt om vi inte 
hänger med och våra användare upplever att vi inte hänger med. Man måste koppla ihop oss 
med fler saker än fysiska böcker. Det är verkligen viktigt. […] Det är inte bara öppna en bok 
nu för tiden. Nu finns det så många fler vägar in till innehåll av olika slag. […] berättelser i 
många olika former. 324  

Programmet syftade inledningsvis till att öka kompetensen hos bibliotekspersona-
len som sedan kunde förmedla kunskaperna till låntagarna: 

Det är ett projekt som syftar till öka kompetensen bland personalen i första hand men slutmå-
let är ju naturligtvis att öka kunskapen bland våra låntagare. […] Det långsiktiga syftet med 
projektet är att våra låntagare och besökare ska veta att vi är någon att räkna med och att man 
kan förknippa oss med den här typen av kunskap och medier. […] och att man kan gå hit för 
att lära sig eller få tag på sådana medier. 325 

Programmet byggde på ett anpassat utbildningsmaterial om e-medier och innehöll 
olika praktiska moment. Det skulle även kombineras med föreläsningar och be-
lysa olika aspekter av den digitala marknaden. Programmupplägget skulle vara 
flexibelt och kunna anpassas efter bibliotekens och personalens behov:  

Det bygger på att kollegor lär av varandra. Interna utbildare på de olika biblioteken ska hålla i 
utbildningstillfällen så att man kan sitta tillsammans och jobba med olika saker. […] Man kan 
följa en liten studieplan: att de här veckorna gör vi det här, och sen gör vi det här. Samtidigt 
så kan det individanpassas lite grann: jag kan det där, men det här behöver jag träna mer på. 
[…] man kan sitta själv men även i grupp och ta hjälp av varandra.326  

Informant 3 tillfrågades om satsningen förväntades leda till förändrade arbetsme-
toder och verksamheter på folkbiblioteken i Stockholms stad. Informant 3 förkla-
rade att det i första hand handlade om att ge bibliotekspersonalen fördjupade tek-
niska kunskaper som sedan kunde användas inom passande verksamheter: 

Inte omedelbart men på sikt kan man tänka sig det. I förlängningen innebär den här tekniken 
kanske att vi kan lämna informationsdisken mer […] använda till exempel iPads eller mer 
mobil teknik ute i biblioteket och inte vara så bundna till informationsdisken.[…] Det är inget 
uttalat som mål inom projektet just nu men det kan ju förhoppningsvis bli en följd. Vad det 
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gäller verksamheter så är förhoppningen att personalen ska använda mer teknik i sina verk-
samheter där det passar. […] Det här är ett kompetensutvecklingsprojekt där kunskaper ska 
förändras och utvecklas i första hand men det kan ju leda till förändrade arbetssätt.327 

Informant 3 tillfrågades också om det fanns verksamheter och aktiviteter på det 
fysiska biblioteket i anknytning till utbudet av e-böcker och andra e-medier:  

Idag skulle jag väl inte säga det […] vi startade projektet ”Mediesprånget” för att vi behöver 
kompetensutveckla oss själva. Det är där man får börja innan man har ordentliga verksamhet-
er. Det vi har haft hittills är trevande försök. Det är ju nya saker som det handlar om i mångt 
och mycket, men det beror väl på vad man menar […].  

Om man pratar om våra e-böcker eller databaser så har vi inte mycket verksamhet kring 
dem förutom att man står och visar i informationsdisken […] men det kan även dyka upp frå-
gor i Boka-en-Bibliotekarie verksamhet. Om man breddar det till att gälla Digitala Medier, el-
ler Internet så har vi ju verksamheter med syftet ”Digital Delaktighet”.  

Informant 3 förklarade att det fanns tankar om hur läsverktyg som iPad skulle 
kunde användas publikt inom ramen för bibliotekens verksamheter: 

Just nu har vi en iPad nere på barnavdelningen som en testverksamhet för att användas 
publikt. Just i det här fallet på barnavdelningen eftersom det är ett väldigt tacksamt format för 
att läsa e-böcker, använda spel och för pedagogiska saker för de minsta barnen. […] Det tän-
ker vi testa på några fler bibliotek, inte bara mot barn utan mer allmänt. Det passar bra för 
tidningsläsning och för att visa hur man lånar e-böcker och sådana saker. Vi har några kolle-
gor som är intresserade av att använda dem på äldreboenden och några kollegor har använt 
dem på språk-café för att man kan samsas kring ett innehåll, skicka runt, hitta samtalsämnen 
och för att lära språk tillsammans. […] Så långsamt börjar vi att testa med sådana saker.328  

Sammanfattningsvis, baserat på intervjumaterialet, förefaller information och 
praktisk utbildning av bibliotekspersonalen vara viktiga åtgärder för att motverka 
barriärer vid användningen av e-medier. Det handlar främst om att öka teknisk 
kompetens hos bibliotekspersonalen, som i sin tur förmedlar kunskaperna vidare 
till allmänheten. Detta ger stöd för Dearnley och hans kollegors slutsats om att det 
är viktigt med ett engagerat och tränat biblioteksteam för att främja e-utlåningen 
eftersom den innefattar så många tekniska aspekter (se kapitel 2).329 Bibliotekens 
satsningar blir ofrånkomliga och nödvändiga men det krävs samtidigt resurser för 
att kunna genomföra dem. Brist på resurser kan utgöra ett hinder och orsaka bar-
riärer som kan kopplas samman med Bucklands fjärde aspekt om kostnad för till-
handahållande.  

6.2.4. Informationsförmedling av e-medier på folkbibliotek 
Intervjuerna gav exempel på hur folkbibliotek förmedlar information om e-medier 
och hur de arbetar med att synliggöra dem. Teoretiskt knyter frågan an till Buck-
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lands första aspekt om identifikation samt till den fjärde aspekten om kostnad för 
tillhandahållande beträffande de satsningar som biblioteken behöver göra för att 
tillgängliggöra e-medierna. Informant 1 påtalade att e-medierna kunde synliggöras 
i det fysiska biblioteket med hjälp av digitala skärmar och affischer: 

Man måste beskriva dem på andra sätt och göra dem synliga i biblioteket. […] Man kan nog 
göra ganska mycket. Det som vi hittills gjort är att använda digitala skärmar och affischer.330  

Informant 2 framhöll fördelen med marknadsföring genom tillfälliga kampanjer: 

Vi har provat olika varianter, […] ofta så marknadsför vi e-medierna genom tillfälliga kam-
panjer. […] om vi sätter upp affischer eller informationsblad som finns hela tiden så är det 
snart ingen som ser dem. Det är bättre att ha tillfälliga kampanjer då vi kör hårt och mark-
nadsför e-medier.331 

Informant 1 menade att e-medierna lätt kunde hamna i skymundan om de inte 
synliggjordes, vilket påverkar tillgängligheten:  

Vi har ju än så länge mer fysiska medier än digitala. Då kan de digitala medierna lätt glöm-
mas bort både av låntagare och av personal när man är i det fysiska biblioteket.332 

Enligt informant 3 var det viktigt att hitta nya vägar för att synliggöra e-medierna:  

Ja där kan ju göras väldigt mycket för att sätta fokus på de medier som man inte ser i biblio-
teket […]. Vi hade ett projekt på gång som skulle ta upp just det digitala ”inte-fysiska” och 
lyfta fram det digitala mer […]. Just att lyfta fram dem så att folk vet att de finns är en sak 
som kan förbättras väldigt mycket.333 

Att tillgängliggöra det digitala biblioteket genom olika informationsförmedlings-
forum ansågs vara viktigt. Informant 2 hänvisar exempelvis till bloggar och soci-
ala medier: 

Vi har nyligen tagit fram en ny webbstrategi som täcker hela vår webbnärvaro […] både vår 
egen webbplats, blogg och sociala medier och även vår närvaro på andra sajter. Där beskriver 
vi bland annat hur vi ska jobba med sociala medier och webben i övrigt med att nå ut med 
budskapet att vi har e-medier.334 

Informant 2 beskrev hur verksamheten på Lidingö stadsbibliotek kunde följas via 
en blogg med namnet Biblioteksbella och på Facebook och Twitter:  

Det är en viktig kanal för kommunikation och interaktion med våra användare. Just för att vi 
inte kan förvänta oss att de [användarna] ska komma till oss och gå in på vår hemsida och se 
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vad vi skriver där […] Vi måste finnas där de är helt enkelt och via de sociala medierna så når 
man ut mycket bättre.335  

Enligt informant 2 var de sociala medierna viktiga marknadsföringskanaler för att 
informera om såväl traditionell som digital biblioteksverksamhet:  

Sociala medier är generellt ett enkelt och snabbt sätt att marknadsföra och nå ut med inform-
ation. Då försöker vi nå de grupper som vi inte ser så mycket i det fysiska biblioteket […] 
vuxna mellan ungefär 20-45 år. […] Vi tror att de som använder sociala medier även kan vara 
intresserade av e-medier och då gäller det att informera om att de finns.336  

Informant 3 framhöll också att sociala medier som Facebook och Twitter var vik-
tiga forum för att nå ut till användarna:  

Det är de nya vägarna. Det är där många av våra låntagare är och det är därför vi ska vara där 
[…] så att man möter låntagarna på deras villkor. Facebook har inte bara unga användare, det 
är väldigt många äldre också, men särskilt de unga är vana att kommunicera på det sättet. Det 
är ganska direkt ”chatt-typen” så att säga. Direkta och korta meddelanden. […] Så det är väl-
digt viktigt för oss att vara närvarande där.337 

Sammanfattningsvis baserat på intervjumaterialet kan följande sägas beträffande 
informationsförmedlingen om e-medier på folkbibliotek. Det är viktigt att synlig-
göra och marknadsföra e-medier på olika sätt. I det fysiska biblioteket kan det ske 
med hjälp av informationsblad, affischer eller digitala skärmar. E-medierna kan 
även uppmärksammas genom särskilda marknadsföringskampanjer. Bloggar och 
sociala medier har blivit viktiga informationsförmedlingsforum på Internet vid 
sidan om bibliotekens egna webbplatser. Sofia Boberg och Kajsa Ragnestam som 
behandlade marknadsföring av folkbibliotek via bloggar i sin magisteruppsats 
konstaterade att dessa var smidiga forum för att informera om bibliotekens verk-
samhet och medier samt för att upprätthålla kontakt med bibliotekets användare 
och nå ut till nya användare och målgrupper.338 Boberg och Ragnestams slutsatser 
stöds av intervjumaterialet i den här undersökningen. De sociala medierna betrak-
tas som viktiga kanaler för informationsförmedling men det verkar även vara vik-
tigt att synliggöra e-medierna i det fysiska biblioteket. Om e-medierna inte syn-
liggörs kan de lätt hamna i skymundan, vilket påverkar tillgängligheten. Folk-
biblioteken behöver göra satsningar för att motverka barriärer för låntagarna som 
kan förknippas med Bucklands första aspekt om identifikation. Låntagarna behö-
ver känna till att e-medierna finns och hur de kan lokaliseras. Bibliotekens sats-
ningar för att förmedla specifik information om e-medier är dock beroende av 
resurser. Det är därför viktigt att hitta lämpliga och effektiva vägar för att nå ut 
                                                
335 Informant 2. 
336 Informant 2. 
337 Informant 3. 
338 Boberg, S. & Ragnestam, K. (2008), ”Att blogga biblioteket: En kvalitativ studie om marknadsföring av 
folkbibliotek via bloggar”. s. 70-72 



 

 77 

med information och förebygga och motverka barriärer som kan kopplas samman 
med Bucklands fjärde aspekt om kostnad för tillhandahållande.  

6.2.5. E-medier och eventuella användargrupper  
Informanterna 1, 2 och 3 tillfrågades om särskilda användargrupper kunde urskil-
jas bland dem som använde bibliotekens e-medier. Avsikten var att försöka se om 
det fanns användargrupper med särskilda informationsbehov. Teoretiskt kopplas 
frågan till Bucklands fjärde aspekt om kostnad för tillhandahållande med fokus 
på eventuella insatser för att anpassa informationsförmedling till olika användar-
grupper. Intervjuerna gav inte något underlag för en sådan bedömning. Framtida 
undersökningar kanske kan ge mer vetskap om detta. Informant 1 konstaterade att 
det behövdes göras användarstudier för att kunna kartlägga målgrupperna:  

Nja […] det behövs ju betydligt mera användarstudier.339  

Informant 2 konstaterade att befintlig statistik inte klargjorde vilka grupper som 
använde e-medierna:    

Vi har statistik för hur mycket våra e-medier används, och hur mycket av de olika typerna av 
e-medier som används. Däremot så kan vi inte se vilka låntagargrupper som använder olika 
medier. Det som man kan säga om man tittar på vilka typer av e-medier som används, så ser 
man att det är mest för nöjesläsning […]. Det är inte så mycket studielitteratur som används 
och inte så mycket facktidskrifter. De används i mycket mindre utsträckning än skönlitteratur 
och mer lätt-tillgängliga tidskrifter. 340  

Informant 2 förmodade dock att e-medierna var ett bra alternativ för låntagare 
som inte hade tid att besöka biblioteket, exempelvis vuxna i yngre medelåldern:  

Våra e-medier är ju naturligtvis till för alla […] men e-medier är ju ett bra sätt att göra littera-
tur och information tillgängligt för dem som inte kan komma till biblioteket.341 Vuxna kan 
man säga, i yngre medelåldern. Det är ju en period när man har ganska mycket annat att göra, 
jobbar mycket och har barn och familj att ta hand om. Under den fritid som man har hinner 
man kanske inte gå till biblioteket […]. Så för dem […] underlättar det ju med e-medier.342 

Baserat på intervjumaterialet går det således inte att urskilja om det finns särskilda 
användargrupper som använder folkbibliotekens e-böcker och e-medier. Det be-
höver göras särskilda användarstudier för att kartlägga användargrupperna, exem-
pelvis i likhet med Cliff McKnight, James Dearnley och Anne Morris användar-
underökning om e-bokstjänster på folkbibliotek i Essex County.343 
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6.2.6. Ökad utlåning av e-medier 
I enkätundersökningen (se kapitel 6.1) ställdes en fråga om hur utlåningen av e-
medier förändrats från åren 2006-2008 till åren 2009-2011 (januari-juni). För att 
få en fördjupad insikt om förändringen följdes frågan upp i intervjuerna. Fråge-
ställningen knyts teoretiskt till Bucklands fjärde aspekt om kostnad för tillhanda-
hållande. En ökad efterfrågan på e-medier kan antas leda till olika former av 
”kostnader” för biblioteken, dels i pengar för själva tillhandahållandet, dels i tid 
och ansträngning i samband med informationsförmedling till användarna. Infor-
mant 1 bekräftade en ökad utlåning och visade även ett statistikutdrag från Elib: 

Om man vill se utvecklingen totalt på alla lån så kan man se […]. Vi var med och startade 
med Elib år 2001 och man kan se att kurvan går exakt uppåt. […]. Man ser väldigt tydligt att 
det började pratas väldigt mycket om läsplattor under sommaren 2009. Då läsplattor med e-
bläck började komma till Sverige. Vi ser att det sker en väldigt tydlig ökning i statistiken.344   

Informant 1 jämförde utlåningen av e-böcker och e-ljudböcker på Stockholms 
stadsbibliotek under år 2010 med det första halvåret under år 2011. Under år 2010 
gjordes det drygt 40000 e-lån. Redan efter de första sex månaderna av år 2011 
hade det gjorts 32000 e-lån och ytterligare ökning väntades ske senare under året:  

[…] Man kan förvänta sig att vi fortsätter och öka ordentligt!345  

Informant 1 konstaterade även att Stockholms stadsbibliotek hade haft en specifik 
ökning av e-boksutlån under perioden november-december år 2010: 

Här kan man se att det blir möjligt att ladda ner e-böcker till en iPhone, en Androidmobil eller 
en iPad. Det var det inte tidigare och man kan ju se att det har gått upp väldigt mycket.  

Informant 1 visade också statistik på ökade e-ljudbokslån, men den mest märkbara 
ökningen gällde just e-boklånen:  

[…] E-böckerna har liksom ökat ordentligt här.346  

Den markanta ökningen under år 2010 berodde enligt informant 1 på att det 
kommit nya typer av läsplattor till Sverige och att det blivit vanligare med mobila 
nätverk och läsverktyg som iPhone, Androidmobiler och surfplattor.  

Informant 2 såg också en markant ökning för utlåningen av e-böcker:  

År 2008 och tidigare var utlåningen av e-medier ganska konstant varje år och ökade inte sär-
skilt mycket. Sedan år 2009 och framåt har det skett en explosionsartad ökning. […] När det 
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gäller e-böcker, så ökade utlåningen med 200 procent från år 2009 till år 2010. […] Nu under 
år 2011 fram till och med juni så är vi redan uppe i mer än vi var under hela år 2010. Det fort-
sätter att öka […] Med e-böckerna tror jag det är för att många har bättre mobiltelefoner, 
”smartphones”, och ”iPhones” […] även läsplattor har slagit igenom och surfplattor.347 

Med utgångspunkt från intervjumaterialet började e-utlåningen på Stockholms och 
Lidingö stadsbibliotek öka alltmer under år 2009. En markant ökning sker under 
slutet av år 2010 och det fortsätter sedan med en avsevärd ökning under första 
halvåret av år 2011. Den markanta ökningen av e-lånen anses ha ett samband med 
att nya typer av läsplattor som kommit till Sverige samt nya mobila läsverktyg 
som iPhone, Androidmobiler och surfplattor. Denna ökning resulterat i höga kost-
nader för biblioteken genom det fasta priset på 20 kronor per utlåningstillfälle som 
biblioteken betalar till e-boksleverantören Elib. Den rådande utlåningsmodell som 
folkbiblioteken avtalat med Elib blir således alltmer kostsam i och med att e-
utlåningen ökar. Modellens fördel är dock att den ger alla bibliotek tillgång till 
samma utbud oavsett bibliotekets storlek.348 En licensmodell som innebär att 
biblioteken köper in en licens för varje e-bok skulle förmodligen bli dyrare, speci-
ellt för små bibliotek med mindre mediebudget, och den skulle även medföra be-
gränsningar för tillgängligheten eftersom e-boken i så fall bara kunde användas av 
en låntagare per utlåningstillfälle.349 Den påtagliga ökningen av e-lånen, oavsett 
utlåningsmodell, leder ofrånkomligt till högre mediekostnader för folkbiblioteken, 
vilket kan antas påverka fördelningen av medieanslagen mellan e-medier, tryckta 
böcker och andra medietyper på de fysiska biblioteken. Brist på resurser kan ut-
göra ett hinder och orsaka barriärer som kan kopplas samman med Bucklands 
fjärde aspekt om kostnad för tillhandahållande. När folkbiblioteken tvingas till att 
införa begränsningar och behöver sätta tak på e-utlåningen för att kunna hålla 
budgeten riskeras dock den tillgång till folkbiblioteket som åstadkommits genom 
tillhandahållandet av e-böcker och andra e-medier 
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7. Slutdiskussion 

Titeln på den här uppsatsen gör anspråk på att digitaliseringen förändrat folk-
bibliotekets roll i den grad att man nu utöver det fysiska biblioteket även kan tala 
om ett digitalt bibliotek som påverkar folkbibliotekets traditionella verksamhet. 
Vid sidan av det fysiska bokbeståndet erbjuds folkbibliotekens låntagare tillgång 
till Internetbaserat material i digitalt format, exempelvis e-böcker, strömmande 
ljudböcker och nedladdningsbara talböcker. Utbudet kan nås dygnet runt, från 
praktiskt taget vilken plats som helst, förutsatt att låntagaren har möjlighet att 
koppla upp sig mot Internet och har tillgång till passande läsverktyg. Låntagarna 
kan till en stor del hantera tjänsterna på egen hand men bibliotekspersonal på de 
fysiska biblioteken bör ändå ses som en viktig resurs som kan bistå de låntagare 
som använder det digitala biblioteket, detta förutsatt att bibliotekspersonalen fått 
möjlighet att utveckla sin kompetens om digitala medier. De svenska folkbiblio-
teken har under drygt ett decennium utvecklat och förmedlat tjänster för e-böcker 
och andra e-medier i digitalt format. De har således tagit en aktiv roll och väckt 
intresse för ny teknik och nya läsformer hos en bredare allmänhet. I dagsläget 
spelar folkbiblioteken en viktig roll för förmedlandet av e-böcker i Sverige. Denna 
verksamhet har möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen med Internetupp-
koppling, mobil teknik och förbättringar av olika typer av läsverktyg, tillsammans 
med en framväxande utgivning och digital distribution av e-böcker.  

7.1. Förändrad tillgänglighet 
Resultaten från den här studien styrker antagandet om att e-utlåningen förbättrar 
tillgängligheten till folkbiblioteken i Stockholms län och därmed besvaras den 
första frågeställningen: Förbättrar e-utlåningen tillgången till folkbiblioteket? 
Låntagare som av olika skäl inte har tid eller möjlighet att besöka det fysiska 
biblioteksrummet får genom e-utlåningen nya möjligheter att använda folkbiblio-
tekets resurser, vilket underströks av intervjuerna. Det är förmånligt för låntagarna 
att utbudet är tillgängligt på distans och alltid kan nås. Förbättringar av mobil tek-
nik och mobil uppkoppling ger dessutom direkt åtkomst till e-medierna. En annan 
fördel som framhölls var att e-böcker är lätta att ta med sig, exempelvis när man 
är ute och reser. De är mer portabla än tryckta böcker vilket är gynnsamt när lån-
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tagaren behöver tillgång till flera böcker samtidigt. Tillgång till nya populära titlar 
eller eftersökt studielitteratur ökar eftersom e-formatet kan laddas ner omedelbart 
och låntagaren inte behöver stå i kö och vänta på sin tur. Detta leder dessutom till 
kortare köer för de tryckta motsvarigheterna. För bibliotekens del är det dessutom 
en fördel att utbudet av e-böcker och e-medier inte kräver någon hyllplats. Till-
gängligheten förbättras även genom läsverktygens funktionalitet, exempelvis ge-
nom möjligheter att anpassa och förstora text efter behov. Nedladdningsbara tal-
böcker utgör en särskild kategori av e-media och är en mycket viktig komponent 
som medför större tillgänglighet för talbokslåntagare. Folkbiblioteken har förmed-
lat talböcker till talbokslåntagare under en lång tid. Denna förmedling förenklas 
genom möjligheten till nedladdning av digitala talböcker. Digital distribution 
medför minskad hantering av talböcker på de fysiska biblioteken och tillhandahål-
landet blir därmed mindre kostsamt och mer miljövänligt. Talboks- och punkt-
skriftsbibliotekets (TPB) tjänst ”Egen nedladdning” bör än så länge ses som ett 
komplement till folkbibliotekens talboksservice med vilken talbokslåntagarna får 
tillgång till ett stort antal talböcker som kan laddas ner till egna datorer och even-
tuellt föras över till andra typer av läsverktyg. Sammanfattningsvis kan det således 
sägas att folkbiblioteken i Stockholms län uppnått en ökad tillgänglighet genom 
tillhandahållandet av e-böcker och andra e-medier. Detta gäller i synnerhet för de 
låntagare som av olika skäl inte har möjlighet att besöka det fysiska biblioteket.  

7.2. Tillgängligt e-utbud och e-leverantörer 

Folkbibliotekens tillgängliga e-utbud kan kopplas samman med den första fråge-
ställningen: Förbättrar e-utlåningen tillgången till folkbiblioteket? Enkätresulta-
ten visade att Elib var huvudsaklig leverantör för e-böcker och e-ljudböcker vid de 
undersökta folkbiblioteken. Dessutom förmedlade de flesta folkbiblioteken ned-
laddningsbara talböcker från TPB. Resultaten från den här studien visade samti-
digt på skillnader beträffande leverantörer som anlitades för tillhandahållandet. 
Det gällde dels leverantören Ebrary som tillhandahåller facklitteratur, dels leve-
rantören FörlagEtt som tillhandahåller Mediejukeboxen. De undersökta folk-
biblioteken hade således en varierad tillgång genom olika e-leverantörer. Det kan 
ha berott på att biblioteken valt att prioritera vissa tjänster och leverantörer, möjli-
gen på grund av kostnader. Det kan antas att det är svårare för bibliotek med 
mindre resurser att erbjuda tjänster som är likvärdiga med dem som har större 
resurser. Beträffande tillgängliga litteraturkategorier på de undersökta folkbiblio-
teken visade studien att skönlitteratur och fackböcker var de vanligaste och däref-
ter barnböcker. Den här studien ger inget svar om mängden tillgängliga svenska e-
boktitlar per litteraturkategori. Det skulle dock vara ett intressant undersöknings-
område för framtida studier eftersom ett begränsat antal e-boktitlar kan skapa bar-
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riärer för tillgängligheten. Sammanfattningsvis visar svaren att det erbjuds ett 
brett sortiment av e-böcker och e-ljudböcker på de flesta folkbiblioteken i Stock-
holms län som ger tillgång till både förströelse och kunskapsinhämtning för vuxna 
och yngre, liksom för den specifika målgruppen talbokslåntagare.  

7.3. Bucklands barriärer  
Den här studien har inriktats på olika typer av barriärer som påverkar e-mediernas 
tillgänglighet vid de undersökta folkbiblioteken i enlighet med den andra fråge-
ställningen: Finns det eventuella barriärer som påverkar tillgängligheten? Den 
empiriska undersökningen utgick ifrån Michael K. Bucklands teori som behandlar 
olika faktorer som påverkar tillgång och därmed kan förhindra eller försämra till-
gängligheten.350 Studien stöder de flesta av Bucklands tillgänglighetsaspekter. 
Konceptet har således varit ett användbart verktyg för att identifiera olika former 
av hinder eller barriärer (inom områdena identifikation, tillgång, kostnad för an-
vändaren, kostnad för tillhandahållande och förståelse/kognitiv tillgång) och har 
använts som en slags checklista för att undersöka tillgängligheten.  

Beträffande Bucklands första aspekt som behandlar barriärer i anknytning till 
identifikation av objekt kan det konstateras att det är viktigt att marknadsföra och 
synliggöra e-medier i det fysiska biblioteket, på bibliotekets webbsidor, bloggar 
och i sociala medier. Resultat från både enkätstudien och intervjuerna bekräftar 
detta. Synliggörs inte e-medierna riskerar de att hamna i skymundan och blir otill-
gängliga för låntagarna. Det är således viktigt att synliggöra dem på olika sätt och 
att göra dem sökbara i bibliotekskataloger och andra återvinningssystem.  

Beträffande Bucklands andra aspekt som behandlar barriärer i anknytning till 
objekts tillgänglighet kan det konstateras att e-bokläsning numera är ett använd-
bart alternativ i jämförelse med exempelvis tryckta böcker förutsatt att folkbiblio-
tekens utbud av e-böcker och e-ljudböcker är brett och motsvarar låntagarnas ef-
terfrågan på aktuella titlar. Brist på eftersökta e-titlar skapar dock barriärer för 
låntagarna. Skillnader beträffande digitalt utbud mellan folkbibliotek i olika 
kommuner kan dessutom skapa geografiska barriärer.  

Beträffande Bucklands tredje aspekt om kostnad för användaren handlar det 
exempelvis om faktorer som försvårar låntagarnas användning av e-medier, som 
till exempel teknik som krånglar eller låntagares avsaknad av ett eget läsverktyg. I 
den här studien har Bucklands tredje och femte aspekter sammanförts till viss del. 
Bucklands femte aspekt avser förståelse och kognitiv tillgång och handlar exem-
pelvis om låntagare som behöver hjälp med att få utökad teknisk kunskap om de 
olika tekniska momenten vid användandet av e-medier. De insatser eller ”kostna-

                                                
350 Buckland, M. K. (1991b), se under avsnittet ”Six aspects of Access”. 
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der” som låntagaren behöver bemästra för att kunna använda e-medier minskas 
genom utökade tekniska kunskaper. Här utgör exempelvis folkbibliotekens inför-
skaffade läsplattor ett viktigt instrument varigenom både bibliotekspersonal och 
låntagare kan utöka teknisk förståelse. Genom sådana nya arbetsmetoder utökar 
folkbiblioteken sin service och informationsförmedling om e-medier och bemöter 
låntagarnas informationsbehov med syfte att motverka vissa barriärer som är för-
knippade med användningen av e-medierna.  

Beträffande Bucklands fjärde aspekt kostnad för tillhandahållande visade ex-
empelvis enkätstudien att e-bokstjänster innebar nya kostnader för biblioteken, 
såväl i form av tid, resurser och pengar. Det handlar exempelvis om bibliotekens 
konkreta kostnader för utlåningsverksamheten. Ökad utlåning av e-medier leder 
dessutom till ökade förväntningar och informationsbehov från låntagarna, som i 
sin tur kräver insatser från biblioteken och bibliotekspersonalen för att förmedla 
specifik information om e-medierna. Begränsade resurser kan på olika sätt leda till 
svårigheter både för att tillhandahålla och öka tillgängliggörandet av e-medier.  

Bucklands sjätte aspekt behandlar barriärer som kan förknippas med godtag-
barhet (acceptability). Denna aspekt skulle kunna inriktas på låntagarnas uppfatt-
ningar, attityder eller åsikter om användning av e-medier och exempelvis belysa 
varför vissa användare föredrar att läsa tryckt bok istället för en e-bok. Den sjätte 
aspekten är i hög grad kopplad till användarnas uppfattningar om e-medier och 
har därför inte behandlats inom ramen för den här studien. 

7.4. Arbetsmetoder i förändring 
Resultaten från den här studien ger inte tillräckligt med svar om i vilken omfatt-
ning folkbibliotekets roll har förändrats i det digitala bibliotekets epok men några 
konstaterande kan göras beträffande den tredje frågeställningen: Har satsningarna 
på e-medier medfört stora förändringar för bibliotekens verksamhet och arbets-
metoder? Resultaten pekar på vissa förändringar av verksamhet och arbetsme-
toder till följd av satsningarna på e-utlåningen. Det handlar dels om den informat-
ionsförmedlingen som hanteras i det fysiska biblioteket eller via bibliotekens so-
ciala medier, dels om handledning och teknisk support som ges till låntagarna 
beträffande e-medier för att motverka olika former av tekniska svårigheter. Enkät-
studien visade tveksamheter om i vilken grad verksamheten och arbetsmetoderna 
förändrats, somliga respondenter menade att förändringen endast skett i låg grad, 
medan andra beskrev en högre grad av förändring. Oavsett om det är svårt att be-
döma hur folkbibliotekets roll förändrats så visar studien att folkbiblioteken ut-
vecklat och planerar att utveckla nya arbetssätt så att bibliotekspersonalen kan 
vägleda och ge praktisk support till låntagarna. Resultat från enkäten visade att 
många folkbibliotek i Stockholms län genom införskaffandet av läsplattor gjort 
satsningar för att kompetensutveckla bibliotekspersonalen och även kunnat väg-
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leda låntagare genom att förevisa hur läsplattorna kunde användas. Enkäten visade 
även att det fanns planerade satsningar för att anpassa arbetsmetoderna mer 
gentemot det digitala mediebeståndet. Resultat från intervjuerna visade att det var 
viktigt med praktisk utbildning av bibliotekspersonalen för att ge dem grundläg-
gande kunskaper om e-medier, ökad teknisk kompetens och därmed förutsättning-
ar till att förmedla kunskaperna vidare till låntagarna. Folkbiblioteken har således 
fått en ny och viktig roll som kunskapsförmedlare till allmänheten beträffande ny 
teknik och nya former för läsning och bidrar därmed även till att stärka den digi-
tala delaktigheten. Det behövs dock fler fördjupade studier som följer upp frågan 
om hur folkbibliotekens verksamhet och arbetsmetoder påverkas och förändras 
genom tillhandahållandet av e-böcker och e-medier. Det är också angeläget att 
följa upp denna utveckling eftersom e-utlåningen fortsätter att öka på folkbiblio-
teken. Detta sker vid sidan om utlåningen av de tryckta medierna som fortfarande 
får anses vara de dominerande.  

7.5. Informationsförmedlingens betydelse  
Låntagarnas informationsbehov avgör hur folkbiblioteken behöver inrikta sin in-
formationsförmedling. Informationskällorna behöver organiseras så att användar-
na hittar och får tillgång till de objekt som de söker. Den här studien belyser detta 
perspektiv genom den fjärde frågeställningen: Hur förmedlar och synliggör folk-
biblioteken information om e-medier? Resultaten visade att information om e-
böcker och e-ljudböcker förmedlades på flera varierade sätt. Informationsför-
medling genom traditionellt referensarbete i det fysiska biblioteksrummet var van-
ligt liksom informationsförmedling med hjälp av funktioner och länkar på biblio-
tekens hemsidor eller bibliotekskatalog. Flera bibliotek använde sociala medier 
som Facebook, Twitter eller bloggar för att förmedla information om e-medier. 
Det fanns även exempel på informationsförmedling via virtuell referenstjänst i 
och med att frågor om e-medier besvarades genom den nationella bibliotekstjäns-
ten Fråga biblioteket/Bibblan svarar. Information förmedlades dessutom via tele-
fon och e-post. Resultat från enkäten och intervjuerna visade också att det var 
viktigt att förmedla information om e-medierna i den fysiska bibliotekslokalen, 
exempelvis med hjälp av affischer, broschyrer, informationsblad eller annan 
skyltning. Informationsförmedling avseende nedladdningsbara talböcker hantera-
des också på varierade sätt och delvis med liknande metoder som för e-böcker och 
e-ljudböcker. Den direkta och personliga kontakten med talbokslåntagare, föräld-
rar eller exempelvis skolpersonal verkar dock ha haft en särskild betydelse.  
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7.6. E-medier och särskilda användargrupper 
Resultaten från den här studien ger begränsade svar om vilka användargrupper 
som använder folkbibliotekens e-böcker och e-medier. Det har inte varit möjligt 
att urskilja om det finns olika användargrupper eller om vissa grupper skulle ha 
särskilda informationsbehov beträffande användningen av e-medier. Det går där-
med inte att påstå något bestämt om den femte frågeställningen: Kan särskilda 
användargrupper urskiljas beträffande det digitala biblioteket? Frågan om an-
vändargrupper berördes lite kort i enkäten i form av ett svarsalternativ beträffande 
användares särskilda informationsbehov om e-medier. Resultaten gav vissa indi-
kationer om användargrupper, exempelvis talbokslåntagare, ”fritidsläsande ele-
ver” eller låntagare med tekniska behov som behövde praktisk hjälp beträffande e-
medier. Detta ger indikationer om att det finns användargrupper med särskilda 
informationsbehov men inte tillräckligt med svar för att klarlägga hur det förhåller 
sig. Intervjuerna gav inte heller något resultat om eventuella användargrupper. Det 
påtalades dock att den tillgängliga utlåningsstatistiken bara visade hur mycket e-
medierna användes men inte vilka grupper som använde dem. Det framkom även 
att det fanns behov av användarstudier för att kunna kartlägga olika användar-
grupper. Framtida undersökningar kan ge mer vetskap om vilka användargrupper 
som använder folkbibliotekens e-medier.  

7.7. Det digitala biblioteket ersättare eller komplement? 
Resultaten från den här studien visade att utlåningen av e-medier ökat över tid. 
Undersökningen utgick från frågeställningarna: Ökar utlånen? Har satsningarna 
varit kostsamma? Påverkas övrig verksamhet av satsningarna? I enkäten gjordes 
en jämförelse av antalet e-lån mellan perioderna åren 2006-2008 och åren 2009-
2011 som visade att de flesta respondenterna ansåg att e-lånen ökat rejält under 
den senare perioden (2009-2011). Ökningen ansågs bero på att e-böcker och 
läsplattor börjat beskrivas mer i massmedia efter sommaren år 2009, och att det 
kom nya möjligheterna för att låna och läsa e-böcker med smarta mobiltelefoner 
och surfplattor under den senare delen av år 2010. Majoriteten av respondenterna 
ansåg att satsningarna på e-medier medfört högre kostnader för biblioteken. De 
flesta menade att det berodde på kostnader för digitala utlån. Det fanns bibliotek 
som begränsade antalet tillåtna lån per person/vecka för att begränsa kostnaderna. 
Intervjuerna visade exempel från Stockholms och Lidingö stadsbiblioteks e-
utlåning. Informanterna redogjorde för befintlig statistik som visade att e-lånen 
börjat öka alltmer under år 2009. En markant ökning inträffade under slutet av år 
2010 och fortsatte sedan med en avsevärd ökning under första halvåret av år 2011. 
Intervjuerna gav också stöd för att det fanns ett samband mellan den ökade e-
utlåningen och att det kommit nya typer av läsplattor och mobila läsverktyg som 
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iPhone, Androidmobiler och surfplattor. Avslutningsvis bör det sägas att det digi-
tala biblioteket fortfarande är under utveckling och det är därför för tidigt att tala 
om det som ersättare till det traditionella fysiska folkbiblioteket. Även om det kan 
konstateras att användandet av e-medierna ökar, vilket även bekräftas av den här 
studien, så tyder det mer på en utveckling där det digitala biblioteket fortfarande 
får ses som en kompletterande verksamhet. Detta är i enlighet med vad Gary Cle-
veland tidigare konstaterade när han framhöll att det digitala biblioteket i första 
hand är en digital yta av det traditionella biblioteket som inkluderar användning 
av ny teknik.351 James Dearnley med flera kollegor från Loughborough universitet 
konstaterade också att e-boksamlingar kunde ses som ett attraktivt komplement på 
folkbiblioteken.352 På liknade sätt bekräftas även Merit Ljusbergs tio år gamla an-
tagande med konstaterandet att e-boken fortfarande inte bör anses hota vare sig 
den tryckta bokens existens, det fysiska biblioteket eller bibliotekarieyrket.353 
Även Ljusberg såg e-böckerna som ett komplement till servicen på det tradition-
ella biblioteket. 

7.8. Förslag för framtida forskning  
Den här studien bör betraktas som en form av ”pilotstudie” som åstadkommit en 
första kartläggning av det digitala folkbibliotekets utveckling i Stockholms Län. 
Studien har visat på olika företeelser men förståelsen av dessa behöver fördjupas, 
förtydligas och säkerställas i framtida forskning. Bucklands sjätte aspekt om bar-
riärer som kan förknippas med godtagbarhet (acceptability) skulle kunna vidare-
utvecklas. Den är kopplad till användarnas uppfattningar om e-medier och har 
därför inte behandlats inom ramen för den här studien. Det framgick av undersök-
ningen att det finns ett stort behov av att undersöka och kartlägga användarnas 
perspektiv och för detta krävs särskilda användarstudier. Det skulle dessutom vara 
intressant att undersöka om det görs särskilda insatser för att anpassa informat-
ionsförmedling om e-medier till olika användargrupper. Det framväxande e-
boksutbudet och andelen tillgängliga e-boktitlar är ett annat intressant forsknings-
område. Den här studien begränsades till att undersöka folkbiblioteken i Stock-
holms Län, men skulle även kunna utvidgas med en bredare geografisk kartlägg-
ning av folkbibliotek i övriga Sverige. Det skulle exempelvis vara intressant att 
undersöka om det digitala folkbiblioteket fått en särskild betydelse i glesbygden. 
Även jämförande studier som innefattar andra nordiska länder skulle vara betydel-
sefulla.  

                                                
351 Cleveland, G. (1998), s.2. 
352 Dearnley, J., m.fl. (2004), s. 230-231.  
353 Ljusberg, M. (2002), s. 53. 
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Sammanfattning 

Folkbibliotekets roll har förändrats till följd av den digitalisering som den inform-
ationsteknologiska utvecklingen har medfört. Numera är det inte bara en plats som 
används genom fysiska besök och tryckta medier, utan även ett ”digitalt rum” som 
i stort sett kan nås från vilken plats som helst. Detta förutsatt att användarna har 
tillgång till Internetuppkoppling och passande läsverktyg för att ladda ner e-
böcker eller lyssna på strömmande ljud- och talboktjänster. Syftet med studien var 
att undersöka hur folkbibliotekens i Stockholms län påverkats och förändrats av 
satsningarna på e-böcker och andra e-medier. I kartläggningen av detta användes 
både kvantitativa och kvalitativa metoder i form av en enkätstudie som skickades 
ut till de flesta folkbiblioteken i Stockholms län samt halvstrukturerade intervjuer 
med fyra bibliotekarier. I utformandet av datainsamlingens primärdata användes 
även sekundära källor för att skapa förståelse för relevanta koncept och teoretiska 
verktyg. Studien utgick ifrån Michael K. Bucklands teori om tillgång till informat-
ion och barriärer som kan påverka tillgång till information. Buckland beskrev sex 
olika områden inom vilka barriärer kan uppstå i informationssökningen; Identifi-
kation vilket påverkas av svårigheter med att finna ett objekt; tillgång påverkas av 
barriärer som försvårar objektets tillgänglighet; kostnad för användaren avser 
insatser som användaren behöver göra för att använda det eftersökta objektet, i 
form av pengar, tid eller ansträngning; kostnad för tillhandahållande avser tjäns-
ter och service som innebär kostnader i form av pengar, utrymme, tid och an-
strängning och där olika begränsningar kan utgöra en barriär; förståelse/kognitiv 
tillgång kan påverka användarens tillgång om användaren inte kan tillgodogöra 
sig ett objekt eller om det inte kan förstås; godtagbarhet omfattar de barriärer som 
skapas om användaren inte accepterar objektets trovärdighet.  

Studiens resultat visade att utvecklingen av det digitala biblioteket medfört en 
utökad tillgänglighet till folkbiblioteken i Stockholms län genom ett varierat utbud 
av e-medier som innefattar olika litteraturformer som skönlitteratur, fackböcker 
och barnböcker. För låntagarna är det fördelaktigt att utbudet är tillgängligt på 
distans och alltid kan nås. E-böcker, exempelvis, är portabla och lätta att ta med 
sig, exempelvis när man är ute och reser. E-formatet kan laddas ner omedelbart 
och ökar därmed tillgången till nya populära titlar eller eftersökt studielitteratur 
eftersom låntagaren inte behöver stå i kö och vänta på sin tur. För bibliotekens del 
är det fördelaktigt att utbudet av e-böcker och e-medier inte kräver någon hyll-
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plats. Användandet av e-medier på folkbiblioteken i Stockholms län har ökat be-
tydligt under de senare åren och kan därmed antas påverka folkbibliotekens verk-
samhet och arbetsmetoder. Det blir allt viktigare att nå ut till användarna med in-
formation om de digitala resurserna både genom förmedling av information på de 
fysiska biblioteken och genom webbsidor, bloggar och sociala medier. Biblio-
tekspersonalen på de fysiska biblioteken får dessutom en betydelsefull roll beträf-
fande information- och kunskapsförmedling, inte minst genom support som ges 
till låntagarna beträffande olika tekniska moment som är förknippade med an-
vändningen av e-medierna. Resultaten tar stöd av Bucklands teoretiska punkter 
som identifierar olika områden med barriärer som kan förhindra låntagaren från 
att få tillgång till information. Teorikonceptet har visat sig vara relevant i studien. 
Förekommande barriärer kan handla om tekniska svårigheter vid användningen, 
kunskapsbrister, varierande tillgång till digitala resurser vid olika folkbibliotek, 
begränsningar i e-boksutbudet beträffande tillgängliga aktuella titlar eller barriärer 
som orsakas av att låntagare saknar specifika läsverktyg för att läsa e-medierna. 
För förstå användarnas acceptans av e-medier, enligt Buckland aspekt om godtag-
barhet, så krävs särskilda användarstudier som söker djupare förståelse av använ-
darnas perspektiv och inställning till e-medier. Studien behöver dessutom utveck-
las med ett bredare geografiskt perspektiv som innefattar folkbibliotek även utan-
för Stockholms län samt jämförande studier i de nordiska länderna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev för enkäten 
Till: mottagare på lista 
Från: Caroline Negussie [email] 
Ämne: Enkät om E-medier & informationsförmedling vid Folkbiblioteken i 
Stockholms län 
Brödtext: Enkätens syfte och mål 

 
De senaste årens förändrade medievanor och snabba informations- och kommuni-
kationsteknologiska utveckling har förändrat villkoren för folkbibliotekens arbets-
sätt. Utvecklingen erbjuder stora möjligheter såsom större tillgänglighet för all-
mänheten, men har samtidigt medfört nya utmaningar för biblioteksverksamheten. 

 
Denna enkät ska användas som underlag för en masteruppsats som undersöker 
tendenser kring hur folkbiblioteken arbetar för att tillmötesgå låntagare låntagar-
nas särskilda informationsbehov vad avser användandet av e-medier.  

 
Hur har digitaliseringen förändrat användarnas möjlighet att få tillgång till folk-
bibliotekens utbud? Hur arbetar biblioteken för att bemöta låntagares informat-
ionsbehov av e-medier? Har folkbibliotekens tillgänglighet ökat, eller finns det 
särskilda barriärer som försvårar tillgången till utbudet av e-medier? Dessa är 
några av de frågor som undersökningen ämnar besvara.  

 
Enkäten består av tio frågor, i huvudsak slutna frågor med viss möjlighet till 
kommentarer. Den tar uppskattningsvis 10-15 minuter att fylla i. Svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt.  
 
Fokus för enkäten är huvudsakligen låntagarnas informationsbehov av e-böcker, 
e-ljudböcker samt ”e-talböcker” (notera att frågorna 5-7 är likartade för att under-
söka om informationsbehoven skiljer sig mellan dessa kategorier). Ur ett geogra-
fiskt perspektiv har undersökningen begränsats till folkbiblioteken i Stockholms 
län.  
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Ert biblioteks deltagande är av stor betydelse för undersökningens vetenskapliga 
kvalitet. Jag vore oerhört tacksam om Ni kan besvara enkäten så snart som möjligt 
och skicka formuläret senast torsdagen den 30 juni 2011.354 
 
Om Ni har frågor om undersökningen eller enkäten besvarar jag dem gärna på 
mejl: xxxx eller mobil xxxx 

 
Med vänliga hälsningar 
Caroline Negussie 
Masterstudent i biblioteks- och informationsvetenskap 
Institutionen för ABM, Uppsala Universitet 
 
Obs! Här är en länk till undersökningen: 
(xxx surveymonkey.xxx)   
 
Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. Vi-
darebefordra inte detta meddelande. 
 
Tack på förhand för Er medverkan i undersökningen! 
 
Obs! Om ni inte vill vara med i undersökningen och inte vill få fler e-
postmeddelanden gällande denna undersökning, klickar Ni på länken nedan så tas 
Ni automatiskt bort från e-postlistan.  
(xxx surveymonkey.xxx)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
354 Bilagd text för påminnelser: För Er som ännu inte besvarat enkäten, men vill vara med, finns det fortfa-
rande möjlighet att skicka svar fram till fredag den 15 juli (påminnelse 1), onsdag 10 augusti (påminnelse 2), 
samt fredag den 19 augusti 2011 (påminnelse 3).  
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Bilaga 2. Folkbibliotek i Stockholms län 

Kommun Huvudbibliotek Filialer (exklusive skolbibliotek) 

Botkyrka  Tumba bibliotek Hallunda, Tullinge, Vårsta, Fittja, Alby  
Danderyd  Danderyds bibliotek Djursholm, Enebyberg  
Ekerö Ekerö Centrum Barnbibliotek i Stenhamra 
Haninge Haninge kulturhus Brandbergen, Jordbro, Ornö, Västerha-

ninge 
Huddinge Huddinge bibliotek Flemingsberg, Segeltorp, Skogås, Trång-

sund, Vårby 
Järfälla Jakobsberg bibliotek Barkarby, Kallhäll, Viksjö 
Lidingö Lidingö Stadsbibliotek Inga filialer 
Nacka Nacka Forum Fisksätra, Orminge, Saltsjöbaden, Älta, 

Dieselverkstadens bibliotek 
Norrtälje Norrtälje Stadsbibliotek Bergshamra, Edsbro, Hallstavik, Herräng, 

Rimbo, Rånäs, Skederid, Väddö 
Nykvarn Nykvarns bibliotek Inga filialer 
Nynäshamn Nynäshamn Sorunda, Ösmo 
Salem  Salems bibliotek Inga filialer 
Sigtuna Märsta bibliotek Rosersberg, Sigtuna, Valsta 
Sollentuna Sollentuna bibliotek Norrviken, Arena Edsberg 
Solna Solna Stadsbibliotek Bergshamra 
Stockholm Stockholms Stadsbibliotek SSB omfattar totalt 40 filialer 
Sundbyberg Sundbyberg Stadsbibliotek Hallonbergen 
Södertälje Södertälje Stadsbibliotek Enhörna, Hölö, Järna, Mölnbo 
Tyresö Tyresö Centrum Trollbäcken, Tyresö Strand 
Täby Täby Centrum Hägernäs, Näsbypark, Täby kyrkby 
Upplands Väsby Upplands Väsby Inga filialer 
Upplands Bro Kungsängens bibliotek  Bro bibliotek 
Vallentuna Vallentuna bibliotek Karby, Kårsta 
Vaxholm Vaxholms stadsbibliotek Inga filialer 
Värmdö Gustavsbergs bibliotek Djurö, Hemmesta, Ingarö 
Österåker Österåkers bibliotek i 

Åkersberga Centrum 
Ljusterö, Ingemarsö 
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Bilaga 3. Frågeställningar i enkäten 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till intervju 1 
Intervjufrågor till bibliotekarie Harriet Aaagard, vid Virtuella enheten på Stock-
holms Stadsbibliotek, inför intervju den 1 juli 2011. 

1. Hur har e-utlåningen i Stockholmsområdet (SSB) utvecklats under senare år?  

2. Hur påverkas biblioteken av ökade e-lån? 

3. Kan man urskilja olika typer av informationsbehov hos användare som sö-
ker/lånar e-medier på folkbibliotek? 

4. Motsvarar den rådande tillgången av e-medier användarnas efterfrågan?  

5. Hur förbättrar e-utlåningen tillgången till folkbiblioteket? 

6. Finns det barriärer som kan försvårar tillgången till e-medieutbudet?  

7. Hur kan eventuella barriärer motverkas? 

8. Hur förmedla biblioteken information om e-medieutbudet? 
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Bilaga 5. Intervjufrågor till intervju 2 
Intervjufrågor till IT-bibliotekarie och enhetschef Camilla Lengborn vid Digitala 
biblioteket på Lidingö Stadsbibliotek, inför intervju den 8 juli 2011.  

1. Arbetar Lidingö Stadsbibliotek med särskilda strategier, övergripande eller 
specifika, för att genom ny teknik och nya medier nå ut med information till 
invånarna i Lidingö kommun?  

2. Hur har utlåningen av e-medier på Lidingö SB utvecklats under senare år?  

3. Är kostnaderna för de digitala utlånen betungande för ert bibliotek, eller är 
kostnaderna hanterbara och kan ses som en god investering?  

4. På vilka sätt kan utlåningen av e-medier på Lidingö stadsbibliotek förbättra 
tillgången till litteratur för invånare i kommunen? 

5. Ger olika informationsförmedlingsforum fördelar i olika sammanhang för att 
informera och kommunicera om e-medier med bibliotekets användare? 

9. Är de sociala medierna viktiga för att nå ut till och kommunicera med biblio-
tekets användare? 

10. Spelar de sociala medierna en viktig roll för att marknadsföra, informera och 
kommunicera om bibliotekets e-medier? 

11. Hur arbetar Lidingö SB för att synliggöra e-mediebeståndet i det fysiska 
biblioteket?  

12.  Kan olika typer av informationsbehov urskiljas hos användare som söker 
eller använder e-medier på ert bibliotek? 

13. Vänder Lidingö SB sig speciellt till några särskilda användargrupper genom 
att erbjuda ett brett utbud av e-medier? 

14. Finns det exempel på olika barriärer som försvårar åtkomsten och tillgången 
till Lidingö SB:s utbud av e-medier? 

15. Hur kan biblioteket arbeta för att motverka sådana typer av barriärer och 
underlätta åtkomsten till e-medierna? 
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Bilaga 6. Intervjufrågor till intervju 3 
Intervjufrågor till bibliotekarie Hanna Westöö Olsson, projektledare för Medie-
språnget vid Stockholms Stadsbibliotek, inför intervju den 13 juli 2011. 

Allmänna frågor; 

1.  Utgör verksamheter och aktiviteter i anknytning till folkbibliotekets utbud av 
e-medier en stor del av de fysiska bibliotekens verksamhet inom Stockholms 
stadsbibliotek?  

2. Hur kan verksamheter och aktiviteter på de fysiska biblioteken, som kan rela-
teras till folkbibliotekens utbud av e-medier, förbättra folkbibliotekens till-
gänglighet? 

3. Hur kan verksamheter och aktiviteter på de fysiska biblioteken, som kan relate-
ras till folkbibliotekens utbud av e-medier, minska eventuella barriärer som 
försvårar tillgången till utbudet av e-medier på folkbiblioteket? 

Frågor angående Projektet ”Mediesprånget” på SSB;  

4. Varför är projektet viktigt? 

5.  Vad hoppas man uppnå genom projektet? 

6.  Hur kommer projektet att bedrivas? 

7  I vilken fas befinner sig projektet i just nu? 

8.  Vilka kommer att delta i projektet? 

9.  Förväntas projektet att leda till en förändring av arbetssätt och verksamhet 
på folkbiblioteken i Stockholms stad? 
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Bilaga 7. Intervjufrågor till intervju 4 
Frågor inför telefonintervju med Hilda Androls, 2011-08-09 
 
1. Hur långt har man hunnit lanseringen av Egen nedladdning på folkbiblioteken i 
Stockholms län för närvarande? 
 
2. Vad gör biblioteken? 
 
3. Är folkbiblioteken skyldiga att registrera talbokslåntagare och att förmedla 
avtalet mellan TPB och talbokslåntagarna? 
 
Frågor angående projektet Talbok i mobilen;  

4. Hur långt har man kommit med projektet idag? 

5. När beräknas projektet vara klart? (Eller är det klart?) 

6. Kan talbokslåntagarna lyssna på strömmande talböcker i mobilen nu? 

7. Kommer folkbiblioteken att delta i förmedlingen av denna tjänst på något sätt? 
(Eller är det en fråga mellan TPB och talbokslåntagarna?)   


