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Abstract 
This master thesis aims to examine how public libraries in Sweden are practically and ideologically equipped to 
deal with e-books, outside of the dominant distributor Elib. The study also aims to find out what’s required of 
the book market and the public libraries to make further progress in the question of e-books. In Sweden e-books 
are still representing only a small amount of all the library loans and an even smaller amount of the commercial 
book market. 

The methodological and theoretical ground for the thesis is Grounded Theory, and the survey is based on 
interviews with publishers, librarians and distributors. 

The conclusions of this thesis are that the public libraries lack resources to invest in e-books, and that they 
also lack in knowledge about the media and its readers. It also exposes that both internal and external collabora-
tion efforts need to be further developed. In addition to this it also becomes clear that the libraries’ and publish-
ers' digital presence is crucial in their efforts to reach out with literature to the readers.  

The findings above are closely interwoven with two conceptions of a more abstract kind. The first relates to 
the issue of the identity of the public library and the question of how they should manage their mission in a still 
developing digital world. The second concerns the issue of the value of the e-book vs. the value of the printed 
book. Both publishers and libraries still see the printed book as superior to the e-book, wherefore libraries are 
reluctant to invest in books that will not be a part of a traditional bookshelf collection.  
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readers. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum Studies. 
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Inledning 

Introduktion 
”Information wants to be free.”1 är ett uttryck som många känner igen. Att citatet 
fortsätter ”Information also wants to be expensive.”2 kanske inte lika många vet. 
Uttalandet fångar essensen i diskussionen angående e-böckernas vara eller icke 
vara på folkbiblioteken. Debatten har under de senaste åren stundtals varit hätsk 
och i många fall avhandlat den krock som uppstått mellan folkbibliotekets upp-
drag och marknadens vinstintresse. Krocken har uppkommit beroende på att e-
boken till sin form är digital, vilket betyder att den i teorin kan lånas ut till ett 
obegränsat antal personer samtidigt, till skillnad från den tryckta boken som bara 
kan lånas ut till en person i taget. 

I centrum för diskussionen har distributionsföretaget Elib hamnat, hårt angri-
pet från bägge håll. Att just Elib blivit hårt ansatt är inte konstigt, då företaget 
fullständigt dominerat marknaden sedan e-boken gjorde sitt intåg på folkbiblio-
teken i början av 2000-talet, men att rikta så mycket fokus på en enda aktör oav-
sett storlek, är inte oproblematiskt. Kanske ligger en viss del av problematiken 
Elib beskyllts för egentligen inte hos just dem, men har på grund av en snedvriden 
debatt blivit en symbol för den? 

För att undvika sådana tendenser kommer den här uppsatsen därför medvetet 
undvika att fokusera på just Elib. Istället kommer koncentration att riktas mot de 
alternativa aktörer som i skymundan utvecklat modeller för e-boksdistribution, 
samt folkbibliotekens eget arbete med frågan. Precis som inledningscitatet åskåd-
liggör är dock detta en fråga som inte bara rör biblioteken, utan även de producen-
ter som förser marknaden med litteratur och information. I debatten har det gjorts 
tydligt att vissa förlag ser e-boksutlåningen på folkbiblioteken som ett hot mot 
deras försäljning, snarare än ett komplement. Därför har jag för att få en så bred 
och rättvis bild av situationen som möjligt valt att inkludera både representanter 
från biblioteksvärlden och förlagsvärlden i föreliggande studie, och förutom dessa 
även en distributör. Jag är intresserad av att veta hur de bägge sidorna ser på e-

                                                
1 Brand, S. (1987), The Media Lab: Inventing the Future at MIT, s. 202. 
2 Brand, S. (1987), The Media Lab: Inventing the Future at MIT, s. 202. 
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bokens nuvarande position på folkbiblioteken, samt vad de tror om den kom-
mande utvecklingen. 

Eftersom den digitalisering samhället just nu genomgår inte visar några teck-
en på att avta är ett rimligt antagande att förutsättningarna för både bokmarknaden 
och biblioteken står inför ytterligare omvandlingar de närmsta åren. I andra delar 
av världen har e-böckerna slagit igenom stort och försäljning av dessa utgör för 
vissa återförsäljare numera en betydande del av inkomsterna. Frågan är hur den 
svenska marknaden, och inte minst de svenska folkbiblioteken, står rustade för det 
här? 

Motiveringen till varför jag valt just detta ämne och vinkling beror på att jag 
innan jag började studera biblioteks- och informationsvetenskap var verksam 
inom förlagsbranschen och därför är intresserad av ämnen som rör sig i gränslan-
det mellan marknad och kultur. Frågor av dessa slag är ofta komplexa och risken 
är att man som aktiv i ett av dessa områden ser problematiken som alldeles för 
svart eller vit. Genom att ge båda sidorna utrymme att uttrycka sina åsikter har jag 
en önskan om att kunna nyansera bilden och öka förståelsen, vilket förhoppnings-
vis kan leda till en diskussion rörande gemensamma utvecklingsinsatser.  

Utöver det rent personliga intresset är min uppfattning också att alla bidrag 
till forskningen om e-böcker på svenska folkbibliotek är välkomna, eftersom det 
är ett nytt område som ännu är relativt outforskat. 
 
Som en avslutning på denna introduktion följer en kort redogörelse för uppsatsens 
disposition. Då jag valt att utgå från grundad teori ser nämligen tillvägagångssättet 
något annorlunda ut. Den första delen ägnas precis som vanligt åt en genomgång 
av syfte, teori, metod och forskningsöversikt, dock med en annan ordningsföljd än 
brukligt. Grundad teori förespråkar att syftet med studien är frikopplat från tidi-
gare teorier och forskning. Därför presenteras uppsatsens syfte innan forskningsö-
versikten, teorin och metoden. Efter den inledande delen följer den undersökande 
delen där studiens deltagare först presenteras, varefter de resultat jag funnit redo-
visas i form av olika kategorier. Summan av dessa kategorier sammanfattas sedan 
i en modell, vilken utgör studiens hypotes. Därefter avslutas uppsatsen som sig 
bör med en slutdiskussion där slutsatser och reflektioner presenteras.  

Syfte och frågeställningar 
Som distributör av e-böcker till de svenska folkbiblioteken innehar Elib en ohotad 
position som huvudaktör, och mycket av debatten som förts i pressen har rört fö-
retagets arbetsmetoder gentemot biblioteken. De senaste åren har dock ett antal 
förslag på alternativa lösningar presenterats av både förlag och andra företag 
verksamma på bokmarknaden. Vissa av dessa lösningar ligger helt utanför Elibs 
kontroll, medan andra har lanserats i samarbete med dem. Denna uppsats ämnar 
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undersöka hur dessa modeller har mottagits och om biblioteken är tillräckligt rus-
tade för att tillgängliggöra material från aktörer andra än Elib. Med rustade menar 
jag dels rent tekniskt men också hur intresset, kunskapen och engagemanget ser 
ut. Dessutom har uppsatsen för avsikt att ta reda på i vilket syfte marknaden lanse-
rat förslagen, och om de har varit tillräckligt bra för att kunna konkurrera med 
Elib. I samtliga fall behöver det inte vara en konkret modell som avhandlas, utan 
kanske snarare varför förlaget i fråga har valt att arbeta på ett annat sätt än det 
traditionella, med distribution utanför Elibs kontroll. 

Med utgångspunkt i detta hoppas jag kunna utröna vem eller vilka som agerar 
pådrivande i e-boksfrågan, vad som driver dem och vad detta kan leda fram till. 
Jag vill helt enkelt ta reda på hur framtiden för e-böckerna kan komma att se ut på 
folkbiblioteken. Detta syfte har utmynnat i följande frågeställningar: 

 
• Hur ser bibliotekens inställning och möjlighet ut till en alternativ e-

bokshantering utanför den modell som Elib erbjuder? 
 

• Hur har förslag på lösningar som presenterats av förlagen och alterna-
tiva distributörer mottagits av biblioteken? 

 
• Arbetar både marknaden och biblioteken aktivt med frågan?  

 
• Vilka ytterligare åtgärder krävs för att driva utvecklingen? 

Grundad teori förespråkar att forskaren är fri från förutfattade meningar och spe-
kulationer när studien inleds. Det har varit även denna uppsats mål. Dock bygger 
studien på en grundförutsättning, och det är att folkbibliotekens arbete med läs-
främjande insatser är viktiga.  

Forskningsöversikt 
Den här uppsatsens teoretiska utgångspunkt kommer att vara grundad teori. Exakt 
vad det innebär förklaras i nästa kapitel, men jag nämner det redan här eftersom 
det får konsekvenser även för forskningsöversikten. Grundad teori förespråkar 
nämligen att forskaren tar sig an sitt projekt med så få förhandskunskaper som 
möjligt, vilket innebär att jag har tillgodogjort mig mycket av denna forskning 
under arbetets gång, snarare än i uppstartsfasen.  

Forskningsområdet e-böcker är relativt nytt och outforskat. I uppsatsens in-
ledning nämndes det att en livlig debatt har förts om de meningsskiljaktigheter 
som uppstått i anslutning till de bägge aktörernas (marknaden och biblioteken) 
målsättningar. Diskussionen har dock främst förts i dagspress, branschtidningar 
och bloggar, snarare än på det vetenskapliga fältet, vilket betyder att mycket av 
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det tillgängliga materialet inte lämpar sig i en forskningsöversikt. Många texter 
om ämnet befinner sig i gränslandet mellan personliga iakttagelser och vetenskap, 
och är mer av karaktären essä. Eftersom dessa texter är skrivna av personer högt 
uppsatta inom akademin har de dock bedömts som relevanta och finns därför med 
i översikten. Förutom texter av det slaget finns även en hel del rapporter av under-
sökningar genomförda av Kungliga biblioteket och Svenska Förläggareföreningen 
att tillgå. Även dokument av denna typ är inkluderade i genomgången, och jag 
tror och hoppas att dessa i sammanhanget uppfattas som forskning. 

Forskningen om e-böcker går att dela in i flera mindre avdelningar. För det 
första måste en gränsdragning mellan texter rörande forskningsbibliotek och folk-
bibliotek göras, eftersom arbetet och förutsättningarna för dessa skiljer sig åt så 
fundamentalt. Intressant för denna uppsats är således forskning om folkbibliotek, 
eller om böcker som främst finns att låna på folkbibliotek. Men även forskningen 
om e-böcker på folkbibliotek kan delas in i olika kategorier beroende på i vilket 
syfte den har tillkommit. Bland annat har aspekter av teknik, upphovsrätt, historia 
och upplevelser undersökts. I takt med att min studie fortskred framkom vilka av 
dessa infallsvinklar som rymdes i studiedeltagarnas intresseområde, och följande 
översikt är således styrd av detta.  

En förutsättning för att forskningsområdet e-böcker överhuvudtaget existerar 
är den digitalisering av samhället som ägt rum under de senaste decennierna. En 
framstående forskare inom det området är Pelle Snickars, som tidigare varit forsk-
ningschef på Kungliga biblioteket, och nu är verksam som professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans bok Digitalism (2014) tar 
upp både för- och nackdelarna med den pågående digitaliseringen och hur den 
medverkat till att betydande samhälleliga och sociokulturella förskjutningar har 
ägt rum.3 Han beskriver också den tiden vi lever i som en trevande tid, där tekni-
ken ses som både något lockande och skrämmande, och hur vi rör oss mot att 
alltmer integrera tekniken i vår vardag.4 Vidare gör Pelle Snickars också en iaktta-
gelse som kommer att visa sig ha ett stort intresse för den här studien, nämligen 
att den tryckta boken fortfarande är den medieform som befinner sig överst i me-
diehierarkin.5  

Den fysiska och den digitala bokens placering i den mediala rangordningen är 
en företeelse som även litteraturvetaren Alexandra Borg har skrivit om i artikeln 
”Läsning i den digitala tidsåldern” (2013).6 Alexandra Borg undersöker faran i att 
låta e-böckers och e-boksläsares design vara beroende av den fysiska bokens 
form, eftersom e-boksmediet då istället för att bli ett komplement till den fysiska 

                                                
3 Snickars, P. (2014), Digitalism, s. 17. 
4 Snickars, P. (2014), Digitalism, s. 27.  
5 Snickars, P. (2014), Digitalism, s. 34.  
6 Borg, A. (2013) ”Läsning i den digitala tidsåldern”, s.164-176. 



 9 

boken blir en ersättning för det. Ytterst handlar det om betydelsen av materialitet, 
och försöket att skapa legitimitet, vilket är något som e-boken idag tycks sakna.  

Ytterligare en person som forskat om bokens materialitet är språk- och littera-
turvetaren Andrew Piper, verksam vid McGill University i Montreal. Precis som 
flera andra texter i denna översikt är hans Book was there – Reading in Electronic 
Times (2012) av essä-karaktär. Likt Alexandra Borg undersöker Andrew Piper 
bokens rumslighet, hur vi interagerar med den rent fysiskt, och hur relationen mel-
lan skärm och bok ser ut. 7 Han menar att det är först när vi lärt oss skillnaden mel-
lan bok och skärm som vi kan börja fatta de rätta besluten. En av teserna Andrew 
Piper driver är att det saknas en bro mellan forskningen om böcker och forskning 
om ny media, och att hans bok är ett försök till att skapa en sådan.8 Jag hoppas att 
även min uppsats kan bli ett bidrag till byggandet av denna bro.  

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, ger i 
Biblioteken och bokmarknaden: från folkskola till e-böcker: rapport från Svenska 
förläggareföreningen (2012), en bild av folkbibliotekens och bokmarknadens re-
lation ur både en historisk och nutida kontext. Genom att redogöra för vilka kon-
flikter som förekommit de bägge aktörerna emellan sätts e-boksfrågan i ett histo-
riskt perspektiv. Idag kan motsättningen mellan marknaden och folkbiblioteken 
ibland framställas som omöjlig att lösa, men Johan Svedjedals text tydliggör att 
aktörerna tidigare stått inför betydligt större problem som vid den aktuella tid-
punkten uppfattades som ett hot mot marknadens existens. Dessa meningsskiljak-
tigheter har mot alla odds blivit lösta på ett smidigt sätt, och idag har många glömt 
att problematiken ens har existerat. Texten visar alltså hur biblioteken och förla-
gen existerat sida vid sida under lång tid utan att ha skadat varandra, trots att deras 
slutmål alltid har skilt sig åt.9 Trots att rapporten är utgiven av Svenska Förlägga-
reföreningen uppfattar jag den inte som partisk, utan som angelägen om att bägge 
parter skall göras hörda, en ambition även jag delar.  

 Ekonomihistorikern Rasmus Fleischer driver bloggen copyriot.se. Hans två 
böcker Boken och Biblioteket (2011) är två texter som gett upphov till mycket 
tankar och funderingar hos mig. En fråga Rasmus Fleischer ägnar sig åt är den om 
maktfördelningen inom den svenska bokbranschen. Rasmus Fleischer skriver att 
alla aktörer måste söka nya roller, eftersom det är nya tider. Att försöka hitta till-
baka till de roller man en gång hade, innan digitaliseringen slog igenom, fungerar 
inte. En avgörande fråga blir då vilken plats biblioteken ska ta i det förändrade 
medielandskapet. Det är en fråga som visade sig vara mycket central för de perso-
ner som blev intervjuade och därmed också för uppsatsen i stort. Viktig är den 
även för antologin Framtiden är nu – Kultursverige år 2040 (2011) som beskriver 

                                                
7 Piper, A. Book was there, (2012), s. iiix. 
8 Piper, A. Book was there, (2012), s. iix. 
9 Svedjedal, J. (2012), Biblioteken och bokmarknaden: från folkskola till e-böcker: rapport från Svenska 
förläggareföreningen, s. 17.  
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en liknande problematik.10 Kapitlet ”Älskade vän” om bibliotekets framtid är för-
fattat av litteraturkritikern Annina Rabe och är ingen direkt positiv läsning. An-
nina Rabe menar att biblioteken befinner sig i en identitetskris orsakad av den 
hastiga teknikutveckling som präglat de senaste decennierna. Även denna text är 
personligt reflekterande och saknar teoretisk förankring.  

För att återknyta till Rasmus Fleischer så är han negativ till det mesta som rör 
bibliotekens e-bokshantering, han hittar flera problem som jag uppfattar som nya 
synpunkter vid tiden då de presenterades. Bland annat menar han att biblioteken 
måste bli mer aktiva i arbetet med digitala medier, och inte bara agera förmedlare. 
Mycket har dock hänt sedan denna bok gavs ut och vissa problem som Rasmus 
Fleischer påpekar är nu åtgärdade. Det är en ganska talande bild för de snabba 
svängningar som förekommer inom detta fält.  

I avsnittets inledning nämnde jag ett antal rapporter som publicerats med an-
ledning av e-boksfrågan. När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sve-
rige ur ett biblioteksperspektiv (2011) är en sådan, och den ger en bra bild av hur 
läget i Sverige ser ut idag. Publikationen tillkom genom samarbete mellan Kung-
liga biblioteket och Svensk biblioteksförening och är ett resultat av en utredning 
som startade i maj 2011. Undersökningen är baserad på både intervjuer och enkä-
ter och är särskilt intressant för min uppsats då det även här finns intervjuade re-
presentanter inte bara från bibliotekshåll, utan också från marknaden. Syftet med 
rapporten är att undersöka var biblioteken befinner sig idag, samt vilka ytterligare 
åtgärder som bör vidtas för att utvecklingen ska ta ytterligare fart. Studien visar att 
de flesta aktörer på fältet saknar tydliga strukturer och fungerande modeller för 
utlåning, och det konstateras att en gemensam strategi är nödvändig för att driva 
arbetet framåt. Rapporten resulterar dock inte i någon lösning på problemet utan 
med en liknande fråga som den jag ägnar mig åt: vem ska sätta bollen i rullning? 

Överhuvudtaget är det inte mycket forskning som resulterar i att konkreta lös-
ningsförslag presenteras, men det finns undantag. Oliver Braet beskriver i artikeln 
”Merging publishers’ and libraries’ institutional interests through business model-
ling” (2012) ett flamländskt pilotprojekt där en inhemsk plattform för e-
publicering- och hantering utvecklades. Precis som i När kommer boomen? och i 
min undersökning intervjuas här nyckelpersoner från både biblioteks- och för-
lagsvärlden. Studien resulterar i ett faktiskt förslag på hur bibliotek och marknad 
skulle kunna enas och arbeta mot gemensamma mål. Det intressanta med denna 
studie är att den olikt många andra texter om e-böcker faktiskt har en teoretisk 
utgångspunkt som grundar sig i tankar om värdelogik, värdenätverk och organi-
sationsdesign. Dessutom bidrar den med något nytt även inom det metodologiska 
området, då Braet beskriver hur plattformen har arbetats fram med hjälp av 
workshops. 

                                                
10 Nielsén, T. och Nilsson, S. (2011), Framtiden Är Nu: Kultursverige 2040 [elektronisk resurs].   
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Kelly Lynch presenterar i texten ”E-books: the future for publishers and lib-
raries” (2011) en konferenssammanfattning av hur tongångarna om e-boken gick 
på bokmässan i Frankfurt samma år. Hennes intryck är att biblioteken kan vara 
tydligare med sina behov, och noggrant artikulera de frågor och idéer som uppstår 
i arbetet med e-böcker, så att de tillsammans med förlagen kan utveckla en hållbar 
modell. Den hållningen är hon inte ensam om. Paula J. Hane konstaterar i kröni-
kan ”A Librarian Book Revolution” (2012) att många texter med provocerande 
titlar som anspelar på att folkbiblioteken borde sluta låna ut e-böcker har publice-
rats på sistone. Paula J. Hane menar dock att detta vore ytterst olyckligt eftersom 
marknaden då skulle få bestämma förutsättningarna för utlån helt på egen hand. 
Ett sådant scenario tror hon skulle få till följd att låntagarna istället skulle vända 
sig till andra aktörer, med inställningen att biblioteket är en hopplöst dammig in-
stitution.11  

Som tidigare påpekats finns det en brist i att många av texterna som publice-
rats om e-böcker bygger på personliga reflektioner snarare än på vetenskaplig 
grund. Det finns dock en del studentuppsatser om e-böcker på folkbiblioteken. 
Metoder som har varit vanliga i dessa har bland annat varit textanalyser av de-
battartiklar, samt kvalitativa intervjuer med i första hand bibliotekarier och i andra 
hand distributörer. Flertalet uppsatser har som sagt syftat till att undersöka konse-
kvenser av Elibs arbetssätt, vilket inte alls är konstigt eftersom de är totaldomine-
rande på området.  

När det gäller studier inom ABM-området utförda med grundad teori finns det 
ett par uppsatser värd att nämna i sammanhanget, Ida Grönroos masteruppsats i 
arkivvetenskap, Yrkesroll i förändring: En studie av ett antal statsanställda arki-
variers upplevelse av införandet av en verksamhetsbaserad arkivredovisning 
(2012), och Sofie Toftgårds Socialt läsande på nätet: en studie av virtuella 
bokcirklar enligt grundad teori (2011). Dessa har fungerat som stöd för min upp-
sats och gett bekräftelse på att grundad teori är användbar även inom discipliner 
utanför den samhällsvetenskapliga. 

Eftersom jag inte har hittat någon forskning som berör exakt det jag ämnar 
undersöka, det vill säga hur olika distributionsmodeller har mottagits och hur 
biblioteken arbetar med alternativ till de etablerade e-boksdistributörerna, hyser 
jag förhoppningar om att denna uppsats kommer att tillföra något nytt till forsk-
ningen om e-böcker på svenska folkbibliotek, samt verka för att respektive aktör 
funderar på hur utvecklingen kan drivas framåt. Dessutom hoppas jag med min 
uppsats kunna ge diskussionen en teoretisk förankring och bidra med ett nytt me-
todologiskt angreppssätt.  

                                                
11 Hane, P. (2012), ”A Librarian Book revolution?”, s. 10. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Att välja teoretiska utgångspunkter för den här uppsatsen var svårt, inte minst för 
att forskningsområdet är nytt och ännu ganska begränsat. Teorier om makt, orga-
nisationsteori med inriktning mot New Public Management, samt ABM-teorier 
från exempelvis den danska biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen blev tagna i 
beaktande. Inga av teorierna kändes dock naturliga att applicera på den undersök-
ning jag tänkte genomföra och av den anledningen var lättnaden stor när jag slut-
ligen kom i kontakt med grundad teori. Det visade sig att detta angreppssätt var ett 
utmärkt sätt att lyfta fram essensen i det kommande intervjumaterialet, istället för 
att behöva placera in det i en tvingande mall. Följande citat nedtecknat av en av 
teorins grundare, Barney Glaser, visar hur grundad teori är tänkt att fungera:  

[…] om forskaren vill få fram hypoteser som kan vara till hjälp för deltagarna inom ett sub-
stantivt [sic!] område, så är grundad teori väl lämpad för att upptäcka deltagarnas problem 
och sen generera en teori som förklarar hur man bearbetar problemet.12 

Trots sitt namn är grundad teori egentligen en metod snarare än en teori. Därför 
finns mer om dess uppkomst och tillvägagångssätt att läsa i metodavsnittet. En 
kort genomgång av inriktningens teoretiska rötter redovisas dock i följande 
stycke.  

De två forskarna Anselm Strauss och Barney Glaser kom från olika akade-
miska bakgrunder, vilket starkt kom att påverka den grundade teorin. Anselm 
Strauss hade avlagt doktorsexamen i sociologi i Chicago på 1920-talet och var 
mycket färgad av den symboliska interaktionism som då var rådande där.13 Sym-
bolisk interaktionism är en socialpsykologisk inriktning, som hyser uppfattningen 
att människans tänkande är skapat av socialt samspel, och därför undersöks bäst 
genom att använda sig av kvalitativa undersökningar såsom exempelvis observat-
ioner.14 En annan central uppfattning inom denna form av interaktionism är den att 
synen på vad som kan undersökas måste vidgas, och att det som är ostuderat skall 
studeras, då tanken är att man på detta sätt kan generera nya teorier.15 Betydelse-
full för Anselm Strauss var också uppfattningen om att synen på vad som är data 
måste vidgas till att innehålla även sådant som populärkultur och liknande.16 

Ytterligare en viktig influens för Anselm Strauss influens var John Deweys 
pragmatism som går ut på att verkligheten inte är given, utan skapad av männi-
skor.17 Han menade att det som inte har någon betydelse för människan inte finns, 
och att det därför är olyckligt att utgå ifrån etablerade dikotomier då undersök-
                                                
12 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 30.  
13 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 28.  
14 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 29.  
15 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 29. 
16 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 29. 
17 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 29. 
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ningar genomförs.18 På grund av detta skapar grundad teori egna begrepp och ka-
tegorier grundade i data istället för att utgå från redan existerande begreppsmo-
deller. 

Även Barney Glaser var tidigt inriktad på att det fanns en fara i att låta forsk-
ningen styras av vedertagna begrepp, eftersom dessa i alltför stor utsträckning 
kunde styra tolkningen av materialet. Istället menade Barney Glaser att man skulle 
grunda teorin i det insamlade materialet, vilket skulle medföra att teorikonstrukt-
ionen och datainsamlingen inte skulle ske i två separerade faser, utan integrerade i 
varandra.19 

När Anselm Strauss och Barney Glaser på 1960-talet arbetade med varandra 
för första gången kombinerades de bägges teoretiska bakgrund i sökandet efter en 
metod för att kunna analysera människors meningsskapande, vilket resulterade i 
att grundad teori, eller grounded theory som det ofta kallas, såg dagens ljus.  

En vetenskaplig teori kan ha olika ambitioner om att vara allmängiltig. En stor 
teori har som strävan att förklara hela samhället, så som till exempel Karl Marx 
gjorde, medan de små teorierna endast visar på samband mellan få egenskaper, till 
exempel rökning och lungcancer.20 I spektrumet mellan dessa små och stora teo-
rier finns teorier av mellanstorlek, vilka är exempel på sådana som grundad teori 
ska generera. Teorier i den storleken beskriver ofta fenomen som är giltiga för en 
grupp människor inom samma fält.21 Utöver detta skiljer grundad teori på faktisk 
och formell teori, där den formella är mer generell än den faktiska. Den faktiska 
studerar inte sällan en särskild grupp människor och beskriver vanligen ett av-
gränsat område, vilket gör att den också kallas för områdesteori. Den formella är 
däremot frikopplad från en speciell grupp. Den undersökning jag ska göra är ju 
kopplad till en viss grupp och kommer därför att (förhoppningsvis) resultera i en 
faktisk teori. Vidare brukar man även skilja på teorier om enheter och processer, 
där den förstnämnda skildrar statiska fenomen och den sistnämnda föränderliga. 

På teorier som utarbetats med grundad teori finns vissa krav. För det första 
måste den vara relevant för den undersökta gruppen, och begreppen måste vara 
genererade ur data.22 För det andra måste teorin fungera, det vill säga, läsarna 
måste förstå hur den har tagits fram. Teorin måste kunna förklara vad som har 
hänt, vad som kommer att hända, samt vad som händer.23 För det tredje måste teo-
rin vara öppen för modifiering om ny data skulle tillkomma, eller om världen 
skulle förändras för den undersökta gruppen.24 Om teorin saknar möjligheter till 
modifiering tappar den troligen snart sin relevans. 
                                                
18 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 29. 
19 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 32. 
20 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 46. 
21 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 46. 
22 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 54. 
23 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 55. 
24 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 55. 
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Grundad teori var från början en metod utformad för det sociologiska fältet, 
men enligt min uppfattning passar den utmärkt att använda även inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Denna vetenskap tangerar ju i viss mån sociologin, 
som enligt Wikipedia definieras som något som ”studerar mänskliga relationer 
som sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå”.25 Vidare beskrivs 
vetenskapen ha en ambition att: ”placera analysen av politiska, ekonomiska, rätts-
liga och mediala processer i å ena sidan relation till samhället som helhet, och å 
andra sidan de enskilda individernas livssammanhang.”26 Just det sista citatet ring-
ar på ett tydligt sätt in vad denna uppsats kommer att handla om.  

Metod och material 

Grundad teori 
Grundad teori är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. Särskilt an-
vändbar är den som sagt inom områden där det ännu inte finns så mycket forsk-
ning utförd, vilket gör den särskilt intressant i detta sammanhang. Mycket av det 
som har skrivits om e-böcker är nämligen texter som saknar vetenskaplig grund 
och endast är baserade på enskilda personers uppfattningar, varför en teori grun-
dad i data framstod som det bästa alternativet.  

Under rubriken Teoretiska utgångspunkter presenterades kort grundad teori 
och dess förgrundsgestalter. I kommande stycke ska jag berätta lite mer om hur 
grundad teori används i praktiken, och om dess metodologiska tillvägagångssätt.  

Grundad teori utvecklades som sagt av de båda forskarna Barney Glaser och 
Anselm Strauss då de 1965 undersökte ett antal patienter som låg för döden på ett 
sjukhus. Resultatet av studien presenterades under namnet Awareness of Dying, 
och först två år senare publicerades själva metoden i The Discovery of Grounded 
Theory. Efter detta gick de skilda vägar och teorin utvecklades åt två olika håll. 
Jag har valt att följa Barney Glasers väg eftersom den har flera fördelar som påvi-
sas senare i texten, men innan dess ska grunderna presenteras så som de utarbeta-
des av dem båda på 60-talet. 

Grundad teori är en induktiv metod med inslag av vissa deduktiva moment.27 
Induktiv metod bygger på att information initialt samlas in, varefter den undersöks 
och forskaren inleder försök att hitta samband i materialet.28  Undersökningen ge-
nomförs med andra ord med hjälp av en bestämd kronologi och ordentligt avgrän-
sade faser. Den deduktiva metoden följer också en tydlig kronologi, men med den 

                                                
25 Wikipedia, den svenska versionen: gå till: sociologi [2015-04-27]. 
26 Wikipedia, den svenska versionen: gå till: sociologi [2015-04-27]. 
27 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 61. 
28 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 25. 
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skillnaden att forskaren redan i inledningsstadiet har en färdigformulerad hypotes 
som sedan genom en kvantitativ undersökning skall rättfärdigas. Att grundad teori 
är en induktiv metod med vissa deduktiva inslag, betyder i praktiken att forskaren 
låter urvalet, datainsamlingen och analysen påverka varandra. Det betyder att 
undersökningen inte sker i de tydligt separerade faser induktiva eller deduktiva 
studier använder sig av, utan mer interaktivt. Först samlas data in, vilken sedan 
analyseras induktivt, varefter ett nytt urval sker deduktivt baserat på det som 
framkommit i analysen, och så vidare.29 De tre stegen urval, insamling och analys 
upprepas till dess att forskaren har samlat in tillräckligt med material.  

Glaser och Strauss menade att en mellanväg var bra att gå då den dels förhind-
rar tendentiöst insamlande och dels för att studien inte endast ska bekräfta existe-
rande teorier. Om forskaren utgår från en färdigformulerad hypotes eller en teori 
finns risken att han eller hon söker material som antas vara viktigt istället för att 
söka efter det material som verkligen är viktigt.  

Forskningsprocessen enligt grundad teori 
Grundad teori kan vid en första anblick te sig fri och öppen i sin utformning, men 
forskningsprocessen är i själva verket reglerad av ett antal metodregler.30 Även om 
jag redan har nämnt det kan det vara värt att påpeka vikten av att gå in i under-
sökningen med ett öppet sinne och inte låta några förutfattade meningar styra in-
samlandet, eftersom det kan leda till att fokus riktas åt fel håll. Den första fasen i 
forskningsprocessen kallas av Glaser av den anledningen för den öppna fasen. I 
den öppna fasen arbetar forskaren mycket på fältet och samlar in data. Det insam-
lade materialet kodas sedan efterhand, och ger som tidigare nämnts upphov till ett 
nytt urval som också genomgår kodning. Kodning betyder i detta fall att forskaren 
jämför materialet (i mitt fall främst intervjuer) på jakt efter så kallade kategorier, 
som i det här fallet definieras som ett meningsfenomen tillhörande en särskild 
grupp.31 Den öppna fasen fortsätter till dess att forskaren upplever att en mätt-
nadskänsla har infunnit sig. Den känslan bygger på att forskaren litar på sin mag-
känsla och är väl förtrogen med sitt material. Mättnaden betyder att forskaren kan 
sluta samla information och koda materialet på jakt efter flera koder, eftersom 
ytterligare arbete inte kommer att generera någon ny information. 

Innan den öppna fasen kan övergå i den selektiva fasen räcker det dock inte 
med att en mättnadskänsla har uppstått. Forskaren måste dessutom ha funnit 
materialets kärna, den så kallade kärnkategorin. Att denna måste upptäckas innan 
den öppna fasen avslutas beror på att den selektiva fasen går ut på att välja bort de 
kategorier som upptäcktes i den öppna fasen vilka inte relaterar till kärnkategorin, 

                                                
29 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 36. 
30 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 37. 
31 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 40. 
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varför en sådan således måste existera.32 När forskaren når den selektiva fasen, 
betyder inte det att arbetet med att samla in ny information upphör, det deduktiva 
urvalet fortsätter under hela processen för att stärka teorin. När en mättnadskänsla 
återigen infinner sig och forskaren har funnit någonstans mellan fem och tio kate-
gorier övergår undersökningen till den slutgiltiga, teoretiska fasen där forskaren 
försöker ta reda på var de olika kategorierna står i förhållande till varandra. Relat-
ionerna benämns av Barney Glaser som hypoteser, och när dessa med hjälp av 
befintlig och nyinsamlad data kan fastställas är teorin genererad och redo att ned-
tecknas.33  

Att säga att en fas övergår i en annan är dock en sanning med modifikation. 
Som jag ju tidigare nämnde är det speciella med grundad teori att faserna inte 
hålls nitiskt åtskilda. Dock måste vissa av stegen ske i en viss ordning för att teo-
rin ska genereras på rätt sätt.  

I ett tidigare stycke skrev jag att det är Barney Glasers version av grundad te-
ori som stått modell för mitt arbete. Detta har flera anledningar, men den viktig-
aste går att relatera till just forskningsprocessens kronologi. I Anselm Strauss mo-
dell är det meningen att forskaren ska finna relationer mellan kategorierna redan i 
den första fasen, något som enligt Barney Glaser ter sig omöjligt att göra innan 
kärnkategorin är funnen, då alla kategorier ska vara sammankopplade med den.34  

Om forskningsprocessen som just beskrivits genomförs på ett korrekt sätt leder 
det till att de data som samlas in dels är rika på ny information och dels är fria från 
förutfattade meningar, eftersom ingen teoribildning ligger till grund för undersök-
ningen.35 

Material och tillvägagångssätt 
Enligt vissa forskare räknas grundad teori som en kvalitativ metod, men det är en 
uppfattning som förgrundsgestalten Barney Glaser tar avstånd från. Istället menar 
han att grundad teori är en generell metod som passar för både kvalitativa och 
kvantitativa studier.36 Faktum är dock att den traditionellt sett har varit vanligare 
inom kvalitativa undersökningar, och även jag har valt det kvalitativa tillväga-
gångssättet för min uppsats. Det primära redskapet för informationsinhämtning i 
denna studie har varit intervjuer med representanter från både biblioteksvärlden 
och bokmarknaden. Att jag valde just intervjuer beror på att det jag ville under-
söka inte utgjordes av mätbar fakta, utan snarare av uppfattningar och upplevelser, 

                                                
32 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 41. 
33 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 43. 
34 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 42. 
35 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 27. 
36 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 110. 
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varför en kvantitativ undersökning inte passade. Sammanlagt gjordes sju inter-
vjuer. Hur urvalet och intervjuerna har gått till redovisas härnäst, medan en pre-
sentation av deltagarna finns i uppsatsens nästa del.  

Urvalsprocessen som beskrevs kort i föregående stycke brukar kallas för ett 
teoretiskt eller målstyrt urval. Till skillnad från det statistiska urvalet som syftar 
till att den undersökta gruppen ska ha en god statistisk spridning, syftar det mål-
styrda urvalet istället till att undersöka en särskild grupp, relevant just för den 
undersökning som utförs. Denna strategi passade min studie bra, eftersom det ju 
är en särskild yrkesgrupp (eller egentligen två) som ska undersökas. Som jag 
också beskrev i avsnittet om forskningsprocessen bestämmer fynden i materialet 
vilken information som ska samlas in härnäst, och varifrån den ska hämtas.37 Det 
vidare urvalet som görs efterhand behöver inte nödvändigtvis innebära att forska-
ren finner nya personer att intervjua, utan kan gälla insamling av olika slags 
material.38 I takt med att intervjuerna fortskred började jag därför även att samla in 
information på andra sätt. Detta resulterade i att jag bland annat fann en videoin-
spelning av en e-bokshearing som hölls i ABF-huset den 30 januari 2014. På hea-
ringen som anordnades av Svenska Förläggareföreningen fanns majoriteten av de 
som är engagerade i e-boksfrågan i Sverige representerade. Politiker, distributörer, 
författare, bibliotekarier och förläggare bidrog vid det tillfället med uppgifter in-
tressanta för denna undersökning.39 Trots att jag även använt dessa data har in-
spelningen främst fungerat som ett komplement till de intervjuer som utgjort upp-
satsens primära material. 

Att studiens metodologi är baserad på grundad teori medför att de genom-
förda intervjuerna har utarbetats efter en särskild modell. Istället för att göra en 
strukturerad intervju med ett antal på förhand givna frågor har det som de inter-
vjuade personerna uttryckt i hög grad fått styra samtalet, och mina frågor och 
följdfrågor har således varit beroende av vad de har ansett vara viktigt att tala om. 
Genom att arbeta på detta sätt och undvika att styra in deltagarna på i förhand 
givna spår menar Barney Glaser att det går att upptäcka mönster som tidigare varit 
dolda, eftersom illusioner ofta kan stå i vägen för förändring.40  

Även om intervjuerna i enlighet med teorin varit ostrukturerade har jag natur-
ligtvis inte kommit helt oförberedd. Istället för frågor har jag formulerat ett antal 
övergripande teman som intervjuerna har rört sig runt. Kategorierna jag har utgått 
ifrån har varit En personbeskrivning/Introduktion, Arbetet/Modellen, Relationen 
till biblioteken/marknaden samt Utveckling. Jag har upplevt att denna strategi har 
fungerat bra, och att den har hjälpt mig att ta reda på vad som anses viktigt och 

                                                
37 Bryman, A. (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 393. 
38 Bryman, A. (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 394. 
39http://www.forlaggare.se/nyheter/film-allt-ar-nytt-inget-har-forandrats-en-hearing-om-e-boken-och-
framtiden [2015-04-19]. (Finns endast tillgänglig via direktlänk eller Google). 
40 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 53.  
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problematiskt utifrån respektive persons utgångspunkt. Det fria förhållningssättet 
medför dock att de intervjuade personerna lätt kan komma in på stickspår utanför 
undersökningens intresseområden, vilket jag har försökt avvärja genom att åter-
koppla till något de sagt tidigare i intervjun utan att för den sakens skull försöka 
styra personerna för mycket. Något annat som utmärker intervjuer genomförda 
med grundad teori är att grundarna förespråkar att dessa inte ska bandas eftersom 
det dels drar ned takten på undersökningen, dels gör att forskaren får alldeles för 
mycket material att arbeta med.41 Istället är det bättre om forskaren utvecklar en 
känslighet för materialet och lär sig vad som är viktigt, och endast antecknar vid 
intervjutillfället. Eftersom jag var novis på området forskningsintervjuer bestämde 
jag mig ändå för att spela in samtalen för säkerhets skull. Men då jag antecknade 
noggrant under intervjuernas gång, samt förde ytterligare notater så snart de var 
avslutade, behövde jag inte lyssna på ljudupptagningarna igen, vilket besparade 
mig mycket tid. 

Som jag nämnde tidigare fortsatte insamling av data och kodning av materi-
alet till dess att en mättnad uppstått. Genom konstant jämförelse av intervjuerna 
kunde jag anteckna återkommande begrepp och teman, och sedan därefter göra ett 
nytt urval. När materialet kodades i den öppna fasen hade jag hjälp av några frå-
gor formulerade av Barney Glaser. Dessa var: Vad är detta en studie om? Vilken 
kategori indikerar denna incident? samt Vilken egenskap av vilken kategori indi-
kerar denna incident?42 Genom att ställa dessa frågor växte alltså en kärnkategori 
fram, runt vilken deltagarnas uppmärksamhet främst var riktad. I den selektiva 
fasen valde jag sedan ut de kategorier som var relevanta för undersökningen. Jag 
har försökt följa de instruktioner som Barney Glaser har tagit fram för kodning av 
material, i den utsträckning det varit rimligt. Vissa av instruktionerna är nämligen 
så noggranna att de är orealistiska för ett arbete av denna omfattning, medan andra 
har varit användbara. Bland annat förespråkar han att kodning ska ske i intervju-
anteckningarnas marginal där forskaren bredvid den incident som indikerar en 
kategori sonika nedtecknar den koden.43 Det gav en bra överblick, och gjorde ka-
tegorierna tydligare. 

Ett annat hjälpmedel eller redskap som förespråkas av Barney Glaser är de så 
kallade teoretiska minnesanteckningarna, eller forskningsdagboken. Dessa an-
teckningar ska nedtecknas så fort en tanke dyker upp i huvudet, och är viktiga att 
ha med när hypoteserna ska formuleras. Av bekvämlighetsskäl har jag istället för 
papper och penna valt att nedteckna dessa tankar i min smartphone som alltid 
funnits till hands. Dessa tankar sorterades efterhand in tillsammans med resten av 
materialet genom att allt utvalt placerades på ett stort bord och lades i olika högar 

                                                
41 Hartman, J. (2003), Grundad teori: teorigenerering på empirisk nivå [elektronisk resurs], s. 64. 
42 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 139. 
43 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 162.  
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beroende på vilken kategori de tillhörde.44 Andra råd, till exempel det om att en 
uppsatsförfattare absolut inte får prata om sin studie eftersom det skulle störa mo-
tivationen och leda till oönskade synpunkter, har jag reflekterat en del kring men 
inte följt nitiskt. Sammanfattningsvis har dock de grundliga instruktioner som följt 
med denna metod varit mycket värdefulla och underlättande, och jag upplever att 
de lett till att analysen av materialet och framtagandet av kategorier har fallit sig 
väldigt naturligt. 

Innan stycket om material och tillvägagångssätt avslutas vill jag för att öka 
uppsatsens trovärdighet redogöra för min egen plats i studien och diskutera re-
flexivitet lite kort. Grundad teori bygger ju på att forskaren inte har några förutfat-
tade meningar eller föreställningar om hur saker och ting ligger till. Eftersom jag 
har följt e-boksdebatten under flera års tid (inte särskilt aktivt, men ändå så pass 
att jag vet vad olika aktörer står i olika frågor) finns naturligtvis en problematik i 
detta. Jag har alltså inte tagit mig an uppgiften i bemärkelsen att jag varit ett 
blankt ark, men en sådan utgångspunkt är jag tveksam till om den existerar över-
huvudtaget. Däremot har jag lagt stor vikt vid att tänka över min plats i studien 
och kopplat bort värderande förkunskaper, för att istället släppa fram deltagarna 
och deras uppfattning av den egna situationen.  

Att fundera över sin plats i studien är dock inget som är unikt endast inom 
grundad teori, utan i all kvalitativ forskning. Alan Bryman skriver till exempel i 
Samhällsvetenskapliga metoder (2008) om vikten av att reflektera över sin egen 
roll i studien, och huruvida de egna värderingarna och erfarenheterna påverkar 
forskningen.45 På grund av detta lät jag inte mina tidigare uppfattningar och kun-
skaper om e-boksmarknaden stoppa mig från att använda grundad teori i studien, 
utan var istället extra mån om att försöka skala bort de föreställningar jag (eventu-
ellt) blivit påverkad av. Som jag tidigare nämnde har jag erfarenhet av både arbete 
på folkbibliotek och i förlagsbranschen, samt  studier inom bibliotek- och inform-
ationsvetenskap och förlagsvetenskap, vilket torde betyda att jag har en slags 
grundförståelse för både folkbibliotekens och förlagens problematik. Med andra 
ord har jag inte för avsikt att skildra situationen utifrån agendan att ta ställning för 
eller mot någon part, utan snarare varit mån om att vara neutral och uppmärk-
samma båda sidors upplevelser av situationen.  

Avgränsning och urval 
Problematiken med e-boksförsörjningen på folkbiblioteken är mångfacetterad och 
med hänsyn till studiens begränsade omfattning har långt ifrån alla svårigheter 

                                                
44 Glaser, B. (2010), Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, s. 205. 
45 Bryman, A. (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 44. 
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undersökts. För att göra studien konkret och intressant, samt för att bredda forsk-
ningen och debatten, har jag medvetet valt att i första hand undvika fokusering på 
Elib. Även om det är en mycket dominerande aktör på marknaden, kan det vara 
viktigt att inte ge dem ännu mer inflytande genom att ignorera andra aktörer som 
försöker arbeta för utveckling. Koncentrationen kring ett visst bolag eller problem 
kan precis som Barney Glaser påpekar förhindra utveckling genom att stjäla fokus 
från andra aspekter som egentligen behöver mer uppmärksamhet än vad de får.  

Initialt valde jag ut de aktörer jag visste hade provat på olika sätt att sprida e-
böcker, vetskap jag tillgodogjort mig genom att under flera år följa debatten, samt 
genom kontakter. En person fann jag genom att leta på länsbibliotekens webbplat-
ser efter personer som arbetar med e-böcker.  

De inledande intervjuerna (och intervjuförfrågningarna) styrde det följande 
urvalsarbetet då intervjuobjekten gärna förmedlade kontakter till de aktörer de 
själva samarbetat med i frågan. Urvalet har också styrts av grundade teorins prin-
ciper om teoretiskt urval, som nämndes i förra stycket. De flesta intervjuerna har 
ägt rum i Stockholmsområdet, men inte främst på grund av bekvämlighetsprinci-
pen, utan för att branschen är centrerad runt huvudstaden. Dock blev jag under en 
av intervjuerna rekommenderad att tala med en person anställd på ett bibliotek 
utanför huvudstadsregionen, varför även en längre resa genomfördes.  

Sammanlagt har jag gjort tre intervjuer med bibliotekarier, tre intervjuer med 
förläggare och en intervju med en distributör.  
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Undersökning – Bakgrund 

I följande kapitel ges en orientering i ämnet e-böcker, vilken kan behövas för vi-
dare förståelse. Vad en e-bok är och hur marknaden för e-böcker ser ut i Sverige 
idag är exempel på frågor som kommer att tas upp.  

Vad är en e-bok? 
Nationalencyklopedin beskriver e-boken som en ”digital motsvarighet till en 
tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning”.46 I e-boksutredningen 
När kommer boomen? definieras begreppet e-bok som ”ett verk som framställaren 
och distributören valt att definiera som bok.”47 Dessa två definitioner är passande 
för begreppet så som det kommer att användas i denna uppsats, men att hävda att 
dessa skulle vara allomfattande vore missvisande. E-boken suddar ut gränser åt 
två olika håll. Å ena sidan finns det hybrid-varianter som utnyttjar e-bokens fulla 
digitala potential genom att infoga musik, rörliga klipp och extrafunktioner, vilket 
gör det svårt att kalla den för bok. Å andra sidan finns problemet med svårigheten 
att skilja en vanlig digital PDF-fil från en e-bok, eftersom dessa går att läsa på 
samma sätt och med hjälp av samma apparat. Rasmus Fleischer undersöker i 
Boken olika sätt att särskilja e-boken från andra digitala textfiler, och kommer 
fram till att det är näst intill omöjligt.48 

Att det är svårt att dra gränser för vad som är och inte är en e-bok är särskilt 
tydligt i momssammanhang där e-boken fortfarande är belagd med 25 procent 
moms istället för de 6 procent som gäller för den tryckta boken.  

Än så länge är dock den vanligaste e-bokstypen på svenska folkbibliotek digi-
tala kopior av tryckta förlagor, varför de två definitioner som nämndes i början av 
stycket fungerar väl att använda inom ramarna för denna uppsats. Utöver denna 
typ av e-bok inkluderar denna studie även så kallade e-ljudböcker, i detta fall i 
betydelsen inlästa böcker av textförlagor.   

                                                
46 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: e-bok [2015-04-19]. 
47 Kungliga biblioteket (2011), När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteks-
perspektiv, s. 5. 
48 Fleischer, R. (2011) Boken, s. 8-24. 
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E-bokens historia 
I mitten på 1940-talet skrev Vannevar Bush, vetenskaplig rådgivare till USA:s 
dåvarande president Theodor Roosevelt, en visionär artikel om en apparat som 
skulle ha möjlighet att elektroniskt lagra både böcker och andra dokument.49 Näst-
an 30 år senare togs nästa steg i e-bokens utveckling, då Alan Kay i en doktorsav-
handling presenterade Dynabook-konceptet med tanken att en liten dator kunde 
användas som en förlängning av det tryckta mediet.50 Tekniken var dock vid 
denna tid fortfarande så outvecklad att ingenting kunde göras i praktiken, men 
Vannevar Bush vision om en portabel apparat för läsning och lagring av doku-
ment bekräftades.51 Redan några år senare, närmare bestämt 1971, grundade Mi-
chael Hart projekt Gutenberg, en händelse som brukar benämnas som e-bokens 
”födelse”.52 Michael Hart hade upptäckt att en bok så fort den fanns på en dator 
kunde spridas obehindrat och nå människor var de än befann sig i världen, vilket 
han såg stor potential i.53 Den första texten som digitaliserades i projektet var den 
amerikanska frihetsdeklarationen, vilken följdes av den amerikanska konstitution-
en, Bibeln och William Shakespeares samlade verk. Arbetet utfördes precis som 
idag av volontärer och målsättningen var redan från början att böckernas kostnad 
skulle vara så låg att ingen skulle bry sig om vad de kostade och att de skulle vara 
så lätta att använda och distribuera att ingen skulle behöva bekymra sig för hur de 
skulle läsas och användas.54  

 Sedan dess har den tekniska utvecklingen då och då gett formatet en skjuts 
framåt. Ett exempel på framsteg var SuperBook som uppfanns 1987 och som 
gjorde det möjligt för läsaren att kommentera och genomföra sökningar i boken.55 
En annan händelse som brukar markeras som en milstolpe var uppfinnandet av 
CD-ROM 1989, en revolution på grund av att den kunde lagra så mycket inform-
ation på så liten yta.56 

1989 introducerade IBM BookManager, ett mjukvaruprogram som använde 
General Markup Language, vilket medförde att filerna kunde visas på många olika 
plattformar, och inte var beroende av en särskild dito.57  

Under 1990-talet presenterades flertalet elektroniska läsplattor, men ingen av 
dem var alls lika smidiga som dem vi har idag, och de var dessutom alldeles för 

                                                
49 Havergal, V. & Price, K. (2011), E-books in libraries: A practical guide, s. xxxi.  
50 Havergal, V. & Price, K. (2011), E-books in libraries: A practical guide, s. xxxi. 
51 Havergal, V. & Price, K. (2011), E-books in libraries: A practical guide, s. xxxi. 
52 Havergal, V. & Price, K. (2011), E-books in libraries: A practical guide, s. xxxi. 
53 Projekt Gutenbergs webbplats > Categories > About Project Gutenberg > Michael Hart Essay > Gutenberg: 
The History and Philosophy of Project Gutenberg by Michael Hart [2015-04-16]. 
54 Projekt Gutenbergs webbplats > Categories > About Project Gutenberg > Michael Hart Essay > Gutenberg: 
The History and Philosophy of Project Gutenberg by Michael Hart [2015-04-16]. 
55 Holley, R. & Manley, L. (2012), ”History of E-books: The Changing Face of Books, s. 297. 
56 Holley, R. & Manley, L. (2012), ”History of E-books: The Changing Face of Books, s. 297. 
57 Holley, R. & Manley, L. (2012), ”History of E-books: The Changing Face of Books, s. 297. 
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dyra för att slå igenom. Lagringsutrymmet och batteritiden var även de begrän-
sade. 1998 kom den första apparaten som liknar den vi har idag. Den kallades 
Rocket eBook Reader, var i samma storlek som en pocketbok och hade 17 tim-
mars lästid.58 Böckerna kunde laddas ned från nätbokhandlare, men endast 10 
böcker åt gången rymdes och plattan var så tung att den medförde handledspro-
blem.59 Samma år presenterade den amerikanska kongressen, med anledning av 
internets nya dominans, en uppdaterad copyrightlag, vilken satte ytterligare fart på 
e-boksutvecklingen.60 

Idag är e-boksläsarna smidiga och har lång batteritid. Det finns många olika 
modeller, och det lanseras ständigt nya. I USA är Amazons Kindle störst, trots att 
de endast tillåter köp och nedladdningar från den egna webbplatsen. En annan 
populär läsare är Barnes and Nobles Nook, som också finns i en variant som möj-
liggör e-boksfiler även i färg. Utöver de så kallade läsplattorna som endast möj-
liggör bokläsning, väljer många idag att läsa böcker på en så kallad surfplatta i 
stället. Dessa erbjuder förutom läsning även möjligheter att använda internet och 
andra funktioner. 

E-boken idag 

Läsarna 
I 2014 års upplaga av rapporten Svenskarna och internet konstateras det att e-
boksläsningen inte riktigt har tagit fart i Sverige, om man jämför med länder som 
till exempel USA. Endast 14 procent av befolkningen har någon gång läst en e-
bok, medan ungefär 3 procent använder sig av e-boksformatet någon eller några 
gånger i veckan.61 Fortfarande läser över hälften av svenskarna enbart pappers-
böcker, medan 11 procent läser både och.62 Den grupp i samhället som använder 
sig mest av e-böcker är personer mellan 16 och 45 år.63  

Enligt motsvarande statistik från Mediebarometern 2014 läste ungefär 1 pro-
cent av befolkningen mellan 9 och 79 år i en e-bok varje dag, medan 36 procent 
av samma grupp läste i en tryckt bok varje dag.64 

Som mediebärare dominerar surfplattan, vilken nära hälften av läsarna an-
vänder sig av. Därefter följer datorn med cirka 30 procent av läsarna, läsplattan 

                                                
58 Holley, R. & Manley, L. (2012), ”History of E-books: The Changing Face of Books, s. 299. 
59 Holley, R. & Manley, L. (2012), ”History of E-books: The Changing Face of Books, s. 299. 
60 Holley, R. & Manley, L. (2012), ”History of E-books: The Changing Face of Books, s. 300. 
61 Findahl, O. (2014), Svenskarna och internet, s. 69.  
62 Findahl, O. (2014), Svenskarna och internet, s. 69. 
63 Findahl, O. (2014), Svenskarna och internet, s. 69. 
64 Mediebarometern 2014 – En första översikt, s. 4. 
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med 16 procent och slutligen mobilen som endast 9 procent använder sig av då de 
läser e-böcker.65  

En annan aktör som undersöker svenskarnas medievanor är SOM-institutet 
(Samhälle Opinion Medier). Enligt deras undersökning som gäller statistik för 
2013 syns det att ålder och utbildning är två faktorer som tycks påverka i vilken 
utsträckning befolkningen läser e-böcker. När det kommer till skönlitteratur är det 
tre gånger så vanligt att gruppen 16–29 år tillgodogör sig boken genom e-
boksläsning, jämfört med de som är 65 år eller äldre.66 Vilket kön personen tillhör 
verkar dock inte spela någon roll.67 När det gäller läsning av tryckta böcker är det 
dock stor skillnad på kvinnor och män. Enligt Mediebarometern använder sig 43 
procent av kvinnorna och 29 procent av männen av en tryckt bok en vanlig dag.68  

En annan faktor som spelar roll i statistiken är biblioteksvanor. Ju oftare en 
person besöker biblioteket, desto oftare läser hen e-böcker. Det som många menar 
är en av e-bokens stora fördelar, dess möjlighet att locka nya läsare i tidigare ef-
tersatta grupper, syns dock ännu inga tendenser till.69 Av de 11 procent som någon 
gång under året har läst en e-bok har 10 procent även läst en tryckt bok.70 Ungefär 
en fjärdedel av de tillfrågade menade att de nu när det har blivit lättare att få tag i 
e-böcker, kommer att köpa och låna färre tryckta böcker.71 

Ungefär 30 procent av läsarna uppgav att de någon gång under det senaste 
året köpt eller betalat för en e-bok.72 Hur stor del av de resterande 70 procent som 
består av bibliotekslån respektive piratnedladdningar framgår inte.  

Biblioteken 
Under förra året ökade e-boksutlåningen med 43 procent.73 Trots detta utgör e-
böckerna fortfarande bara en bråkdel av de fysiska utlånen, men i takt med att de 
senare sjunker jämnas skillnaden ut mer och mer.  

Eftersom de allra flesta folkbibliotek har avtal med Elib, som lånar ut böcker 
via accessmodellen (se vidare information på sid 29), är det svårt att räkna på hur 
stort beståndet är då böckerna inte tillhör biblioteket i sig. Överhuvudtaget är 
bibliotekens egen statistik angående e-böcker inte så omfattande och den som 
finns är ganska oanvändbar eftersom alla e-medier redovisas i en och samma 
klump.  

                                                
65 Findahl, O. (2014), Svenskarna och internet, s. 70. 
66 Bergström, A. & Oscarsson, H. (red), (2014), Mittfåra och marginal – SOM-undersökningen 2013, s. 243. 
67 Bergström, A. & Oscarsson, H. (red), (2014), Mittfåra och marginal – SOM-undersökningen 2013, s. 243.  
68Mediebarometern 2014 – En första översikt, s. 4. 
69 Bergström, A. & Oscarsson, H. (red), (2014), Mittfåra och marginal – SOM-undersökningen 2013, s. 245. 
70 Bergström, A. & Oscarsson, H. (red), (2014), Mittfåra och marginal – SOM-undersökningen 2013, s. 245. 
71 Bergström, A. & Oscarsson, H. (red), (2014), Mittfåra och marginal – SOM-undersökningen 2013, s. 247.  
72 Bergström, A. & Oscarsson, H. (red), 2014), Mittfåra och marginal – SOM-undersökningen 2013, s. 242.  
73 Kungliga biblioteket (2014). Bibliotek 2013, s. 5.  
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För den som vill ha statistik över e-boksutbudet på svenska folkbibliotek är 
det istället till distributörerna man får vända sig. Elib som är den största leverantö-
ren kan i nuläget erbjuda biblioteken 10 000 titlar från 650 olika förlag. Under 
2013 lånades det enligt data från Elib ut 1,4 miljoner e-böcker i Sverige.74 Motsva-
rande försäljningssiffra låg under 2013 på 270 000 exemplar, en summa som bara 
Stockholms stadsbibliotek i sig nästan tangerade då de under samma period lå-
nade ut 240 000 exemplar. Sammanlagt sker hela 85 procent av den totala e-
boksförsäljningen i Sverige till biblioteken, vilket betyder att högst 15 procent 
alltså är försäljning direkt till slutkund.75  

Försäljningen 
För förlagen utgör försäljningen av e-böcker fortfarande en bråkdel av inkomster-
na. Endast 2 procent av intäkterna, vilket motsvarar ungefär 30 miljoner kronor, 
kommer från e-böcker. Av dem är 78 procent nedladdade böcker och 22 procent 
strömmande ljudböcker.76 Att de är strömmande betyder att läsaren inte laddar ned 
boken, utan istället läser eller lyssnar på den uppkopplad mot internet. 

För försäljningen i slutledet uppgick intäkterna till cirka 55 miljoner, varav 
drygt 25 miljoner kom från försäljning och drygt 30 miljoner från bibliotekser-
sättning, vilket motsvarade ungefär 1,3 procent av de sammanlagda intäkter förla-
gen gjorde på allmänlitteraturen.77 I detta sammanhang kan det vara värt att veta 
att denna statistik baseras på Svenska Förläggareföreningens medlemsförlag, som 
sammanlagt står för 70 procent av försäljningen inom branschen. Resterande 30 
procent består av de mindre förlagens försäljning, och gällande denna saknas till-
förlitlig statistik. 

En läsning av rapporten Boken 2015 utgiven av Svenska Förläggareförening-
en och Svenska Bokhandlareföreningen visar förvånande nog att försäljningen av 
e-böcker sjönk med 13,3 procent under 2014.78 Räknat i volym minskade e-
boksförsäljningen med 27 procent under året, från 242 000 sålda mellan 1 januari 
och 28 december 2013, till 177 000 samma period 2014.79 Eftersom varken Story-
tel eller iBooks finns medräknande i denna statistik skall dessa uppgifter om 
minskad försäljning kanske tas med en nypa salt.80 Minskningen skulle helt enkelt 
kunna bero på att kunderna har övergett den traditionella distributionen där böcker 
köpes en och en till förmån för tjänster som till exempel Storytel, där kunden 
istället erbjuds fri tillgång till böcker för ett fast månadspris.81 

                                                
74 Mount, D. (2014), ”A Review of Public Library Models”, s. 59. 
75 Mount, D. (2014), ”A Review of Public Library Models”, s. 59. 
76 Svenska Förläggareföreningens webbplats > Faktabank > E-boksmarknaden i Sverige. 
77 Svenska Förläggareföreningens webbplats > Faktabank > E-boksmarknaden i Sverige. 
78 Wiberg, E. (2015), Boken 2015 - Marknaden, trender och analyser, s. 18. 
79 Wiberg, E. (2015), Boken 2015 - Marknaden, trender och analyser, s. 21. 
80 Wiberg, E. (2015), Boken 2015 - Marknaden, trender och analyser, s. 11. 
81 Storytel och andra distributionskanaler beskrivs längre ned i texten.  
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Under föregående år har priset på e-böcker höjts markant från ett snittpris på 
59 kr till ett på cirka 70 kr, en höjning som uppgår till nära 20 procent.82 Å andra 
sidan är det ändå en minskad kostnad jämfört med 2012, då en e-bok kostade hela 
83 kr.83 Detta går att sätta i relation till bland annat nyss nämnda Storytel som er-
bjuder läsaren att läsa och lyssna till obegränsat antal böcker för 159 kr i måna-
den.84 

För att ge en bild av hur snabbt försäljningen av e-böcker har ökat kan det 
vara värt att nämna att försäljningen i kronor ökade med 58 procent mellan 2012 
och 2013, något som motsvarade en 125 procent ökning sett till antalet volymer.85 

Aktörer 

Elib 
Elib är den ledande distributören av e-böcker i Sverige, både till privatpersoner 
och till bibliotek. Elib grundades 2000 av landets ledande bokförlag, Bonnierför-
lagen, Natur & Kultur, Norstedts förlagsgrupp samt Piratförlaget. Fram till våren 
2015 bestod bolaget styrelse fortfarande endast av personer från dessa företag. 
Under denna uppsats färdigställande hände dock något oväntat då Axiell Group i 
ett pressmeddelande annonserade att man köpt 70 procent av bolaget.86 Vad detta 
kommer att innebära är svårt att sia om, och följande beskrivning av Elib är base-
rat på företagets verksamhet så som den såg ut innan försäljningen i mars 2015. 

Förutom att fungera som en distributör, tillhandahåller Elib även produktions-
tjänster till förlagen. Företaget omvandlar filer till e-boksformat, vattenmärker och 
licenskrypterar såväl digitala ljudböcker som e-böcker. Även om företagets ägare 
länge har bestått av landets största bokförlag är vem som helst välkommen att 
distribuera sin bok via bolaget. Detta får som följd att utbudet är brett och av vari-
erande karaktär, vilket kan vara både bra och dåligt för biblioteken. 

Eftersom resten av marknaden förhöll sig passiv blev Elib i inledningsskedet 
snabbt marknadsledande. Redan från början var företaget snarare en kanal för 
utlåning via biblioteken än för försäljning till slutkonsument, 2003 gjordes till 
exempel 50 000 nedladdningar till biblioteken, medan endast 2000 böcker såldes 
via andra kanaler.87 De senaste åren har både försäljning och utlåning ökat mar-

                                                
82 Wiberg, E. (2015), Boken 2015 - Marknaden, trender och analyser, s. 25. 
83 Wiberg, E. (2015), Boken 2015 - Marknaden, trender och analyser, s. 41. 
84 Storytels webbplats. 
85 Wiberg, E. (2015), Boken 2015 - Marknaden, trender och analyser, s. 37. 
86 My Newsdesk > Sök nyheter > Sök pressinformation > Elib > Elib sold to Swedish IT Company Axiell 
Group [2015-04-19]. 
87 Svedjedal, J. (2012), Biblioteken och bokmarknaden: från folkskola till e-böcker: rapport från Svenska 
Förläggareföreningen, s. 17. 
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kant och i dagsläget säljs 25 000 e-böcker i månaden medan 130 000 exemplar 
laddas ned via biblioteken.88 

Tidigare har all utlåning via Elib gått till så att låntagaren har slussats från sitt 
lokala biblioteks webbplats till Elibs katalog, men efter en nyligen genomförd 
uppdatering har nu folkbiblioteken möjlighet att behålla låntagarna på den egna 
webbplatsen. 

Publit 
Publit är ett företag som arbetar med både fysiska böcker och e-böcker. Arbetet 
sker i samarbete med alltifrån egenutgivare till Albert Bonniers förlag.89 För de 
fysiska böckerna fungerar Publit som en Print on Demand-tjänst, det vill säga att 
förlagen undviker att ha ett lager genom att enstaka exemplar av en viss bok 
trycks i takt med att behovet uppstår. Publit tillhandahåller också en tjänst med så 
kallade widgetshoppar som fungerar så att förlaget eller författaren i fråga kan ha 
försäljning direkt till läsaren från sin webbplats, istället för att behöva gå via en 
mellanhand.  

Men det som är i fokus i den här studien är ju e-böcker, och när det gäller dem 
arbetar Publit med digitalisering av fysiskt material, men också med att konvertera 
digitala filer till e-boksformat. Publit distribuerar e-böcker genom en rad olika 
kommersiella aktörer som till exempel iTunes, Dito och Adlibris. Distributionen 
till folkbiblioteken sköts numera via Atingo.90  

Atingo 
Atingo grundades av företagen Publit och Axiell Group, vilka båda sedan tidigare 
har varit verksamma i bokbranschen. Axiell Group levererar infrastrukturlösning-
ar till bibliotek och är faktiskt världens fjärde största företag inom området.91  

I dagsläget har Atingo cirka 3500 titlar i sitt utbud och samarbetar med unge-
fär 300 utgivare.92 Det antal folkbibliotek som använder sig av Atingo som leve-
rantör ligger någonstans mellan 50 och 80 stycken. Atingos slogan är ”Where 
publishers and libraries meet”, och tanken är att bibliotek och utgivare tillsam-
mans ska komma överens om pris, tillgänglighet och villkor.93 Till skillnad från 
Elib använder sig Atingo av något som kallas för Ehub, vilket låter låntagaren 
låna boken direkt från bibliotekets katalog, istället för att som för vid nedladdning 
via Elib slussas vidare till anonym webbplats. Denna lösning är beroende av att 
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alla e-böcker finns som poster i bibliotekets lokala katalog, vilket inte krävs om 
biblioteket har Elib som leverantör. Bibliotekets katalog blir således enda stället 
där de valda böckerna visas upp.94 

Förlagett 
Förlagett är ett företag med en inte helt tydlig affärsidé. Intressant i det här sam-
manhanget är dock deras Mediejukebox, en slags dockningsstation där låntagarna 
kan ladda ned e-böcker, filmer, musik och så vidare till en medhavd mediebärare. 
Biblioteken betalar en viss summa varje månad för obegränsad utlåning. För att 
kunna göra ett lån måste således låntagaren komma till bibliotekets lokaler. Eller 
åtminstone har det varit så fram tills ganska nyligen. Enligt företagets webbplats 
finns numera en mobil version av jukeboxen, kompatibel med iTunes och 
Android. Men informationen om den mobila versionen är inte uppdaterad sedan 
2013, och ytterligare upplysningar har varit svåra att finna. Ingen av de jag har 
talat med i samband med denna studie har nämnt den mobila mediejukeboxen, så 
vilken spridning den har är svårt att säga.  

Modeller  
De aktörer som nyss har presenterats använder sig av olika e-boksmodeller. Det 
talas ofta om access- eller licensmodeller, men inom dessa två kategorier finns det 
ytterligare varianter med olika egenskaper. En presentation av de vanligaste dis-
tributionsmodellerna följer nedan, och de är baserade på de modeller som Kung-
liga biblioteket presenterade i e-bokskartläggningen När kommer boomen? 

Förvärvsmodellen/OverDrive-modellen 
Förvärvsmodellen/Overdrive-modellen kallas också för licensmodellen och är 
populär i USA, England och Tyskland. Den påminner en hel del om inköp av fy-
siska böcker. Biblioteket köper in ett exemplar av e-boken som sedan får lånas ut 
till en låntagare i taget. Om biblioteket vill låna ut fler åt gången får man köpa fler 
licenser. Är boken utlånad måste låntagaren ställa sig på kö. För en överenskom-
men summa kan dock biblioteken av vissa distributörer köpa rätten att låna ut den 
till flera. Vissa varianter av modellen tillåter även utlån till flera, men istället be-
läggs då titeln med en begränsning för hur många gånger per år den får lånas ut.95 
Vid årsskiftet nollställs lånen och biblioteket kan återigen låna ut boken, en lös-
                                                
94 Under uppsatsens slutförande kom beskedet att Atingo lägger ned sin verksamhet. Detta kom inte som 
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70% av huvudkonkurrenten Elib.  
95 Kungliga biblioteket (2011), När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteks-
perspektiv, s. 14. 
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ning som är tänkt att passa kurslitteratur, till exempel.96 I England finns ytterligare 
en begränsning: låntagaren måste befinna sig fysiskt på biblioteket för att kunna 
låna en e-bok.97 

Prenumerationsmodellen  
Prenumerationsmodellen används främst av forskningsbibliotek och är upplagd så 
att biblioteken betalar en årsavgift och i utbyte får obegränsad tillgång till alla 
titlar i distributörens sortiment.98 Universitetets eller högskolans studentantal av-
gör hur högt priset blir.99 En fördel med denna modell är att priset är fast, en nack-
del är att sortimentet kan ändras utan att biblioteket har möjlighet att påverka det.  

Låntagarmodellen 
Låntagarmodellen ger låntagarna tillgång till en databas med e-bokstitlar. När 
låntagaren aktiverar ett lån skickas information till biblioteket som då får välja om 
man ska köpa in boken eller göra den tillgänglig för ett korttidslån.100 Antalet kort-
tidslån är dock begränsat, och efter ett visst antal sådana blir biblioteket tvunget 
att köpa in titeln om den även i fortsättningen ska vara tillgänglig för låntagarna.101 
En fördel är att biblioteken inte behöver köpa in sådant som sedan inte kommer att 
lånas ut, en nackdel är att det är svårt att veta hur efterfrågan kommer att se ut 
längre fram.102 

Utlåningsmodellen/Elib-modellen 
Utlåningsmodellen/Elib-modellen är den dominerande hos de svenska folkbiblio-
teken. Modellen kallas ibland även för accessmodellen. Biblioteken köper aldrig 
in några böcker, utan bara rätten att låna ut dem. Det kostar alltså en viss summa 
för biblioteket varje gång en användare lånar en bok.103 

Till skillnad från de andra modellerna tillåter denna obegränsat utlån av 
samma titel samtidigt. Modellen har uppenbara fördelar och nackdelar för både 
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bibliotek och förlag. Fördelen för biblioteken är just att de inte behöver riskera att 
en bok som köps in inte lånas ut, nackdelen är att det snabbt blir dyrt då populära 
böcker lånas ut ofta. Ett klassiskt exempel som brukar nämnas i sammanhanget är 
situationen som uppstod då David Lagercrantz Jag är Zlatan släpptes. På en må-
nad gjordes 70 utlån av den fysiska boken på Malmö stadsbibliotek, och inte 
mindre än 1000 exemplar av e-boken laddades ned. Med den prissättning som 
rådde vid det tillfället betydde det för biblioteket en kostnad på 20 000 kronor för 
en enda titel. Sedan dess har dock många bibliotek lagt in ett utlåningstak för att 
denna typ av problem inte ska kunna uppstå. Samtidigt innebär denna typ av lös-
ning en modell som saknar motsvarighet när det gäller att möta efterfrågan. Elib-
modellen tillåter även förlagen att addera en karenstid på böckerna, så att de blir 
tillgängliga för utlån först efter en viss period. 

Spotify-modellen 
Den enda modellen i den här genomgången som riktar sig direkt till konsumenten 
är som i Kungliga bibliotekets e-boksutredning kallas för Spotify-modellen.104 Det 
svenska företaget Storytel har snabbt nått stora framgångar med denna variant. I 
dagens läge kan konsumenten för 169 kronor i månaden lyssna och läsa obegrän-
sat med e-böcker. Webbplatsen påminner mer om en butik än om ett bibliotek. 
Majoriteten av titlarna finns dock än så länge tillgängliga endast som e-
ljudböcker. 

En annan uppstickare är Mofibo, ett danskt företag som nått stora framgångar 
i hemlandet. Mofibo är en prenumerationstjänst där låntagaren genom en mobil-
applikation får obegränsad tillgång till utbudet för en viss summa i månaden. In-
nan Mofibo fanns på den danska marknaden var antalet e-boksläsare runt 2-3 pro-
cent men har idag höjts till 12 procent.105 Det här är ju dock ingen modell som 
folkbiblioteken kan använda sig av, eftersom det kostar pengar för läsaren.  

Deltagarna 
Som tidigare nämnts har jag intervjuat tre biblioteksrepresentanter och fem mark-
nadsrepresentanter. Eftersom arbetet med e-böcker ännu inte är särskilt omfat-
tande finns det relativt få personer som arbetar aktivt med frågan. Med hänsyn till 
deltagarnas anonymitet kommer jag därför inte att beskriva deras arbetsplatser så 
utförligt nedan. För en någorlunda insatt person blir det helt enkelt alltför lätt att 
då lista ut vem som döljer sig bakom de olika beteckningarna, vilket jag av etiska 
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skäl vill undvika. Enligt grundad teori är det ju dessutom deltagarnas upplevelser 
som står i fokus och skapar teorin, varför ålder, kön, befattning och dylikt inte 
spelar någon roll om inte undersökningen visar att just dessa faktorer är avgö-
rande. Utan att gå händelserna i förväg kan jag konstatera att dessa omständighet-
er inte visade sig vara relevanta i denna undersökning. För att ytterligare värna om 
deltagarnas identitet benämns de hädanefter varken som han eller hon utan som 
hen. 

Efter ovanstående utläggning kan det verka motsägelsefullt med en närmare 
beskrivning av deltagarna, men för fortsatt förståelse av studien bedömer jag det 
nödvändigt att veta ett par grundläggande fakta om deltagarnas arbetsplatser. En 
kort presentation följer därför nedan. 

Biblioteken 
Som tidigare nämnts innehåller studien intervjuer med tre bibliotekarier. Dessa 
kommer fortsättningsvis att kallas Bibliotekarie A, Bibliotekarie B och Bibliote-
karie C, och de är uppkallade i den ordning jag träffade dem.  

Bibliotekarie A 
Bibliotekarie A arbetar på det digitala biblioteket på ett stadsbibliotek i en större 
stad. Avdelningen jobbar inte bara med digitala medier utan också med webben, 
biblioteksteknik och annat där tillhörande.  

Bibliotekarie B 
Bibliotekarie B är likt ovanstående person verksam i det digitala biblioteket inom 
en stadsbiblioteksorganisation i en storstadsregion. Även här innefattar det digi-
tala biblioteket inte bara e-medier utan även ansvar för bibliotekens webbplatser 
och andra tekniska frågor.  

Bibliotekarie C 
Bibliotekarie C arbetar som bibliotekskonsulent på ett länsbibliotek någonstans i 
Mellansverige. Personen har ansvar för frågor rörande e-medier och digital delak-
tighet och arbetar i länsbibliotekets anda med länets alla kommuner i ett utjäm-
nande syfte.  

Marknaden 
De intervjuer som genomfördes med representanter från marknaden blev något 
fler till antalet än de som genomfördes med bibliotekarier. Detta berodde på att 
jag uppfattade det lättare att hitta personer ur detta skrå som arbetade aktivt med 
e-boksfrågan. Likt bibliotekarierna är de uppkallade i den ordning jag intervjuade 
dem. Alla representanter från marknaden har det gemensamt att de har provat på 
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att distribuera böcker via andra vägar än Elib, eller legat i framkant vad det gäller 
att prova nya lösningar.  

Förläggare A 
Förläggare A arbetar på ett etablerat förlag med en omfattande utgivning. Förlaget 
ger ut både skön-, fack- samt barn-, och ungdomslitteratur och har cirka 70 perso-
ner anställda. 

Förläggare B 
Förläggare B driver ett mindre förlag utan anställda. Det ger främst ut skönlittera-
tur, men under intervjun framkom det att det inför framtiden även sneglar på ut-
givning av mer vetenskaplig karaktär, något som visade sig ha stor betydelse för 
förläggarens inställning till e-böcker. Eftersom denna studie fokuserar på folk-
bibliotek och inte forskningsbibliotek har jag bortsett från de åsikter och uttalan-
den Förläggare B gjort angående förlagets akademiska utgivning, eftersom de inte 
går att applicera på folkbibliotekskontexten (Förläggare B underströk även själv 
att hen hade en annan syn på e-boksdistribution till folkbiblioteken). Jag har alltså 
inte valt att bortse från data för att tvinga fram det resultat jag har velat, utan för 
att informationen ger uttryck för något som denna studie inte omfattar.  

Förläggare C 
Förläggare C arbetar på ett förlag som ger ut både skön- och facklitteratur av po-
pulär karaktär och har satsat hårt på just e-medier.  

Distributör A 
Distributör A består egentligen av två personer, men jag har valt att behandla dem 
som en. De ville på eget initiativ medverka tillsammans, och jag upptäckte inget 
behov att dela upp och redovisa dem som två personer eftersom deras åsikter var 
samstämmiga. Jag uppfattade det som att deras åsikter var beroende av det företag 
de var anställda av, snarare än av deras personligheter.  
 
Efter dessa presentationer av studiens deltagare kommer i följande stycken inter-
vjuernas resultat att redovisas och diskuteras. Eftersom jag i den löpande texten 
redogör för vilken deltagare som har sagt vad kommer jag inte att komplettera 
citaten med fotnoter.   
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Undersökning – Analys  

Kategorier – Presentation  
Som jag tidigare nämnde kallas den första fasen i en undersökning genomförd 
med grundad teori för den öppna fasen och den går ut på att undersöka allt inter-
vjumaterial grundligt, och utifrån det hitta en kärnkategori utifrån vilken övriga 
kategorier utgår. I den selektiva fasen väljs sedan de kategorier ut som undersök-
ningen baseras på. Dessa är framtagna genom att det insamlade materialet har 
analyserats och jämförts rad för rad. Återkommande teman har uppmärksammats 
och så småningom formats till kategorier som har satt ord på vad deltagarna har 
uttryckt. Vissa kategorier har växt fram genom de åsikter och uppfattningar som 
deltagarna uttryckt i klartext, medan andra har funnits närvarande på en mer ab-
strakt nivå i intervjuerna. De kategorier som ger uttryck för det konkreta kallas 
inom grundad teori för faktiska kategorier, medan de som ger uttryck för det ab-
strakta kallas teoretiska kategorier. De faktiska kategorierna fungerar som bygg-
stenar för de teoretiska kategorierna och kan sägas konkretisera dem. De teore-
tiska koderna visar istället hur de faktiska koderna hänger ihop.106  

Barney Glaser anser att mellan fem och tio kategorier är ett passande antal för 
en studie i grundad teori. Förutom kärnkategorin har jag identifierat fyra faktiska 
koder och två teoretiska koder, vilka ges en definition nedan, och presenteras ut-
förligare längre fram i texten. 

Kärnkategori – Nå ut till (de potentiella) läsarna 
Efter att ha granskat all data ingående visade det sig ganska snabbt att materialets 
kärna var förlagens och bibliotekens strävan att nå ut till läsarna, både de redan 
befintliga och de potentiella. Denna upptäckt kanske inte kom som någon stor 
överraskning, då detta mål ju är grundläggande för de bägge aktörernas verksam-
heter. Intresset bakom strävan att nå fram till läsaren skiljer sig dock åt: förlagen 
visserligen ibland för den goda sakens skull men främst för den ekonomiska vin-
ningens, och biblioteken för att se till att alla människor oavsett förutsättningar 
har tillgång till fri litteratur och information. Utifrån detta har jag följaktligen 
kunnat identifiera två drivkrafter inom denna kategori: vinstsyfte och demokrati-
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syfte. Kärnkategorin har identifierats med ord och uttryck som ”lust att läsa”, 
”läsa mer och förstå bättre”, ”främja läsning”, ”skapa och bygga lässug”, ”kunna 
ta del av information och kultur på lika villkor”, men minst lika viktigt har det 
som sagts implicit varit för uppkomsten av denna kategori. När de olika deltagar-
na berättat hur de arbetar och varför de gör det har det varit tydligt att målet hela 
tiden har varit att nå läsarna, både de redan befintliga, men också de som ännu 
inte upptäckt läsandet.  

Faktiska kategorier 
De faktiska kategorierna är som sagt baserade på sådant deltagarna uttryckligen 
har tagit upp i intervjuerna. Precis som med kärnkategorin är det inte säkert att 
deltagarna använt just det ordval som fått ge namn åt de respektive kategorierna, 
men innebörden har varit densamma. Vid namngivningen av begreppen har jag 
försökt välja ord som innefattar så mycket som möjligt av det som deltagarna ut-
tryckt, och sedan försökt generalisera begreppen, vilket Barney Glaser förespråkar 
att man ska göra.107 

Resurser 
Nationalencyklopedin beskriver resurser som en ”tillgång som är känd och åtkom-
lig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel för att underlätta uppnående av 
ett visst mål”.108 I intervjuerna var resurser eller kanske snarare brist på sådana 
något som deltagarna ofta återkom till. Denna kategori innefattar inte bara resur-
ser i form av ekonomiskt kapital, utan även i form av arbetskraft och tid. 

Kunskapslyft 
Kunskap är ett begrepp som går att definiera på en mängd olika sätt, och jag ska 
inte försöka fastställa en definition här och nu. Det räcker med att konstatera att 
det i detta fall dels rör rent praktisk kunskap kring tekniska frågor, men också 
kunskap om hur läsarna tänker och vad de vill ha. Eventuellt skulle denna term 
även kunna benämnas som kompetens, men just ordet kunskap och begrepp som 
”kunskapslyft” och ”kunskapsrustning” användes flitigt av deltagarna och därför 
fastnade jag för detta.  

Digital närvaro 
Digital närvaro handlar om att finnas representerad och vara synlig i olika digitala 
medier, såväl mobilt som på datorn. 
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Samverkan 
Termen samverkan syftar både till det svenska folkbiblioteksväsendets interna 
samarbete, men även till det samarbete som bedrivs med aktörer utanför biblio-
teksvärlden. 

Teoretiska kategorier 
De teoretiska kategorierna är som tidigare nämnts koder som har framtagits ur en 
högre abstraktionsgrad än de faktiska, och som visar hur dessa hör ihop. De fak-
tiska koderna ovan är de byggstenar som de teoretiska koderna nedan består av. 

Identitet 
I denna studie utgår jag från ett konstruktionistiskt synsätt på begreppet identitet, 
vilket innebär att identitet är något som ständigt skapas i samverkan med omgiv-
ningen.109 

Värde 
Värde är ett ord med en innebörd som inte är alldeles självklar. Det kan dels 
handla om rent ekonomiska värden, men också om instrumentella sådana, det vill 
säga att något inte bara har ett inneboende värde, utan värderas utifrån vad det ger 
upphov till. I detta fall kan det handla om värdet av att få människor att läsa.  

Kategorier – Analys  
Baserat på de kategorier som identifierades i den öppna fasen och valdes ut i den 
selektiva fasen presenteras och analyseras kategorierna följande kapitel. Inled-
ningsvis behandlas de faktiska kategorierna, varefter de teoretiska följer. Kärnka-
tegorin kommer inte att avhandlas i ett enskilt avsnitt utan finns närvarande i alla 
kapitel, eftersom jag upplever det svårt att separera den från de andra kategorier-
na.  

För att tydliggöra kan det påpekas att vissa av kategorierna, trots att detta är 
en studie som inkluderar både förläggare och distributörer, är starkt kopplade till 
biblioteksarbetet. Det förklaras med att detta är en undersökning främst om e-
böcker på folkbibliotek och inte e-böcker i största allmänhet.  

Resurser 
I följande stycke kommer jag att gå igenom vilka resurser bibliotekarierna upple-
ver att folkbiblioteken har möjlighet att lägga på e-böcker, samt hur detta påverkar 
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arbetet. Denna rubrik är således främst baserad på de åsikter som Bibliotekarie A, 
B och C uttryckt under intervjuerna, eftersom bara de har insyn i denna fråga. 

Att det saknas resurser för e-bokshantering på dagens folkbibliotek råder efter 
en grundlig genomgång av intervjuerna inget tvivel om. Bibliotekarie A och B 
arbetar visserligen båda två på det så kallade digitala biblioteket inom sina respek-
tive organisationer, men Bibliotekarie C har uppfattningen att det endast är biblio-
teken i landets storstadsregioner som har möjlighet att arbeta med digitala ut-
vecklingsfrågor. Att biblioteken har svårt att arbeta aktivt med det digitala biblio-
teket beror på att det är snävt med personal, och att den som finns behövs för att 
hålla biblioteket öppet, bemanna lånediskarna samt vara låntagarna behjälpliga. 
Avsaknaden av tillräckliga resurser gällande arbetskraft medför enligt Biblioteka-
rie C att det finns mycket begränsade möjligheter att ta sig an andra e-
boksalternativ än de mest uppenbara och att många bibliotek därför befinner sig i 
ett läge där målet blir att minsta möjliga ansträngning ska ge mesta möjliga resul-
tat. Av den anledningen håller de allra flesta kvar vid att ha Elib som enda leve-
rantör. Bibliotekarie C berättar att alternativa aktörer har uppvaktat arbetsplatsen, 
men eftersom de inte kunnat presentera någon färdig lösning för integration har de 
inte varit ett realistiskt alternativ. Också Förläggare A uttryckte åsikter om att det 
finns vissa brister i det rent praktiska hos de alternativa distributörerna. Den dis-
tributör som jag har talat med bestrider dock detta och menar att färdiga lösningar 
finns. Men dessa kostar resurser, antingen i tid eller i pengar, och Bibliotekarie C 
menar att många folkbibliotek varken har tid eller råd att prova lösningar som 
fortfarande befinner sig i ”experimentstadiet”. 

Även Bibliotekarie A, som ju arbetar på ett bibliotek med en stor digital av-
delning uppfattade avsaknaden av resurser som något som förhindrar utvecklingen 
av e-bokshantering på biblioteken. Likt Bibliotekarie C var Bibliotekarie A:s erfa-
renhet att bibliotekets resurser främst används till att bemanna lånediskar. Men 
eftersom många människor idag hittar information på internet istället för att som 
tidigare komma till biblioteket för att få hjälp med sökningar betyder det att per-
sonalen i referensdisken ofta är överflödig. I takt med att låntagarna i högre ut-
sträckning klarar sig själva borde biblioteken enligt Bibliotekarie A därför fundera 
på hur resurserna kan omfördelas och kapital tillgängliggöras. Det handlar med 
andra ord om att frigöra både ekonomiska och personella resurser för att kunna 
arbeta mer aktivt med e-boksförsörjning. 

Mycket av debatten som har förts angående e-böcker på folkbiblioteken har 
handlat om ekonomi och förlagens rädsla att folkbiblioteken ska ta över mark-
naden. Efter en genomgång av vilka resurser folkbiblioteken har att tillgå framstår 
denna oro inte som direkt obefogad, men kanske något överdriven. Med dagens 
budgetering saknas de ekonomiska tillgångarna. En uppskattning av bokmark-
nadens sammanlagda försäljning brukar landa på ungefär fem till sju miljarder 
kronor om året. Av denna summa står bibliotekens inköp för cirka 400 miljoner 
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kronor. Bara en bråkdel av denna summa går i sin tur till e-boksnedladdningar, då 
statistik visar att endast 2-3 procent av folkbibliotekens totala utlåning består av 
just e-böcker. De förläggare som jag har intervjuat i denna studie verkar inte hel-
ler vara oroade för att folkbiblioteken i framtiden kommer att mätta marknadens 
samlade e-boksbehov, eftersom de helt enkelt inte har ekonomin för det. Folk-
biblioteken kommer troligtvis alltid att behöva ha ett utlåningstak på grund av 
begränsningar i budget, vilket gör ett övertag på marknaden till en omöjlighet. 
Däremot betyder inte det att en omfattande för läsaren kostnadsfri utlåning på 
biblioteken förenklar förutsättningarna för att skapa en fungerande kommersiell e-
boksmarknad, men det återkommer jag till i ett senare kapitel.  

Att det råder brist på resurser innebär inte heller att e-böcker uppfattas som 
dyra. Det handlar istället om att prioritera utgifter och arbetskraft för att ha möj-
lighet att arbeta mer med utveckling, för om folkbiblioteken ska kunna arbeta mer 
med andra leverantörer och inte förlita sig till en enda, verkar det som att ytterli-
gare utvecklingsarbete är nödvändigt.  

Kunskapslyft 
Den kunskapsnivå angående e-böcker som råder inom bibliotekariekåren är enligt 
samtliga bibliotekarier som intervjuats bristfällig. Många har åsikter i frågan, men 
ingen kan något och det råder brist på både data och siffror. Att kunskapsbristen 
är så utbredd tror Bibliotekarie A och Bibliotekarie C delvis beror på att det finns 
en rädsla för tekniken. De tror att många bibliotekarier på gott och ont drivs av en 
kärlek till litteraturen, vilken ofta kan blandas ihop med kärlek till den fysiska 
boken. 

E-boken lanserades på de svenska folkbiblioteken så tidigt som 2003, men 
fortfarande finns det många bibliotekarier som inte vet hur ett e-bokslån går till. 
Olika bibliotek har försökt att lösa detta problem med olika åtgärder. På biblio-
teket där Bibliotekarie A arbetar har som en åtgärd läsplattor av alla tänkbara 
märken köpts in så att personalen ska kunna lära sig hur de fungerar. Inom Biblio-
tekarie C:s län arbetar de istället med kunskapsöverföring med hjälp av både fy-
siska träffar och sociala medier för att öka kunskapsnivån. Uppfattningen är att 
det finns en liten klick intresserade som gjort mycket för att lära låntagarna hur de 
lånar en e-bok, men att även resten av personalstyrkan måste kunskapsrustas. Om 
inte alla kan lära sig hur det fungerar måste ambitionen ändå vara att åtminstone 
någon på biblioteket ska kunna visa låntagaren hur de ska bära sig åt för att ladda 
ned en e-bok. Av detta är det inte svårt att dra slutsatsen att ju fler leverantörer 
som tar sig in på marknaden, desto mer omfattande måste kunskapslyftet bli. 

Förutom att bibliotekarierna måste lära sig mer om de rent tekniska aspekter-
na av e-boksutlånen måste biblioteken och förlagen även lära sig mer om läsarna. 
Anledningen till detta är att framtidens bibliotek måste utgå från användarna när 
det ska formas, det är alla intervjuade överens om. En del av det arbetet handlar 
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om att lära sig mer om användarvänlighet. Det kan man bland annat göra genom 
att behålla låntagarna på bibliotekets webbplats istället för att skicka dem vidare 
till en extern aktör. Detta är en möjlighet som tidigare har varit begränsad då 
samtliga bibliotek som använt distributören Elib har varit tvungna att skicka lä-
sarna till deras webbplats. I takt med att nya aktörer dykt upp på marknaden har 
detta förfarande dock förändrats och numera kan biblioteket istället för att skicka 
låntagarna vidare behålla dem på den egna webbplatsen. Det i sin tur innebär möj-
ligheter för biblioteket att följa användarnas beteende och på så sätt skaffa sig mer 
kunskap om dem. Även Förläggare C är inne på spåret att förlagen måste lära sig 
vem läsaren är, vad läsaren vill ha och hur läsaren vill ha det paketerat. Varför 
detta är så viktigt beror på att både biblioteken och förlagen måste minska den 
friktion som leder till att boken inte når läsaren. En allmänt utspridd uppfattning 
är att läsaren kommer att överge boken till förmån för andra medier om inte alla 
inblandade arbetar vidare med detta. 

Ett annat exempel på hur biblioteken kan arbeta med kunskapslyftet kommer 
från Bibliotekarie B. I nära samarbete med ett förlag arbetade biblioteket för att 
tillgängliggöra förlagets utgivning för låntagarna. Genom denna gemensamma 
ansträngning att hitta vägar utanför den traditionella distributionen via Elib, upp-
levde Bibliotekarie B att både intresset och kunskapen om e-böcker höjdes. 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla bibliotekarier upplever att kun-
skapen om e-böcker på folkbiblioteken är för låg. Detta innebär att initiativ av den 
typen Bibliotekarie B talar om inte är så vanliga, vilket är synd eftersom dessa 
verkar ge synbar effekt på alla inblandade.  

Kunskapslyftet behövs alltså på två olika nivåer. För det första krävs att bibli-
otekarier och annan bibliotekspersonal arbetar mer på sitt reproduktiva lärande, 
det vill säga att individen utvecklar de praktiska kunskaperna som rör e-boken: 
hur ett lån går till, hur olika mediebärare fungerar, hur olika leverantörer arbetar, 
och så vidare. För det andra måste folkbiblioteken satsa mer på utvecklingsinriktat 
lärande, vilket bland annat innebär att man vill och vågar prova de nya lösningar-
na samt utvecklar de redan befintliga. 

En ytterligare frågeställning som dyker upp till följd av detta är vems ansvar 
det är att detta kunskapslyft verkligen kommer till skott. Som det nämndes i förra 
stycket saknar biblioteket resurser att arbeta med annat än det mest uppenbara 
alternativet, och saknas dessutom kunskapen blir risken antagligen ännu större att 
alternativa aktörer väljs bort. 

Gällande det reproduktiva lärandet verkar det rimligt att även leverantörerna 
medverkar till kunskapslyftet, om de vill att biblioteken ska välja just deras lös-
ning. Bibliotekarierna som medverkat i studien bekräftar att de har varit aktivt 
uppvaktade av de nya aktörer som dykt upp på marknaden. Bibliotekarie A har 
stundtals till och med uppfattat denna marknadsföring som aggressiv. I vilket 
syfte leverantörerna gjort detta är inte självklart, givetvis vill de sälja en produkt, 
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men kanske kan man tänka sig att de kan bidra på fler sätt än så. Det utvecklings-
inriktade arbetet faller i slutändan på biblioteket självt, då det inte på samma sätt 
är knutet till en viss modell eller produkt. 

Digital närvaro 
Nästan alla personer som medverkat i denna studie poängterar att den digitala 
utvecklingen måste ses som en möjlighet istället för ett hot. Förläggare C som 
varit verksam i branschen länge har noga följt utvecklingen och beskrev i inter-
vjun på vilket sätt förutsättningarna har förändrats. Från att bokförsäljningen före 
den digitala revolutionen har varit begränsad endast till boklådorna, liksom kun-
dens möjlighet att fysiskt ta sig dit, kan litteraturen numera även nå läsaren i 
hemmet. På detta vis öppnar sig en möjlighet att konkurrera om kundernas upp-
märksamhet på samma villkor som andra medier, vilket Förläggare C har svårt att 
se som ett hot. Den beskrivningen av bokhandelns förändrade villkor går att ap-
plicera även på biblioteken som ju inte heller längre är beroende av den fysiska 
lokalen. Om låntagarna tidigare var tvungna att komma fysiskt till biblioteket för 
att låna böcker, kan de idag göra det hemifrån. Bibliotekarie C berättar att de vana 
e-boksläsarna helt har slutat komma till bibliotekets lokaler och SOM-institutets 
undersökning om medievanor bekräftar att fler och fler människor faktiskt använ-
der biblioteket via internet. De fysiska besöken minskar i långsam takt medan 
biblioteksärenden genomförda via nätet ökar. Sammanlagt besökte 46 procent av 
befolkningen under 2013 ett folkbibliotek fysiskt, medan 35 procent gjorde ett 
biblioteksärende via internet.110 Om biblioteken inte är beredda att anpassa sig till 
det digitala samhället kan statistiken absolut uppfattas som ett hot, men de inter-
vjuer som gjorts i denna studie visar att så inte är fallet. Snarare syns en vilja hos 
förlagen och folkbiblioteken att etablera sig och bli närvarande i läsarnas värld. 

Detta tar sig olika uttryck hos deltagarna. Förläggare A berättar att det för 
dem innebär att de inte har råd att välja bort vare sig Elib eller någon annan distri-
butör. Om förlaget lägger alla sina ägg i samma korg finns en fara att potentiella 
läsare inte nås, och det är en risk som inte går att ta. För att nå maximal spridning 
måste böckerna alltså finnas hos alla distributörer.  

För bibliotekens del handlar det också om att finnas där läsarna finns, med 
andra ord hemma hos läsarna i deras vardag. För att åstadkomma detta har biblio-
teken arbetat i lite olika riktningar.  

Bibliotekarie A menar att en app är den ultimata lösningen. De flesta männi-
skor har idag en smartphone eller surfplatta och därför har en app goda förutsätt-
ningar att bli en direktkanal rakt in i läsarens värld. Bibliotekarie A berättade att 
biblioteket tillsammans med externa aktörer faktiskt har utvecklat en app, men att 
den tyvärr aldrig blev mer än en prototyp eftersom man i slutändan inte lyckades 
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äska pengar för den. Appen var i sin design lockande till läsning, och funktionerna 
var utformade så att de skulle vara lättanvända både för läsaren, men också för 
biblioteket att administrera.  

Även om appen stannade vid en förstudie är det inte omöjligt att den förverk-
ligas i ett senare skede, och hur som helst är den ett bra exempel på hur biblio-
teken vill arbeta med frågan i framtiden. För att människor en gång av hundra ska 
välja att läsa istället för att titta på Netflix finns det enligt Bibliotekarie A inga 
alternativ, då måste man finnas där läsarna finns och ha en direktkanal in i deras 
vardag.  

Biblioteket som Bibliotekarie B är anställd av har istället för en app arbetat 
med följsam design, det vill säga en utformning av webbplatsen som anpassar sig 
till den skärm användaren tittar på, oavsett om det är en mobiltelefon, dator eller 
surfplatta. Att biblioteket har en välutvecklad plattform oavsett om det är en app 
eller en webbplats är viktigt för att biblioteken ska ha möjlighet att behålla sina 
låntagare. Då människor idag är vana vid hög användarvänlighet på internet blir 
friktionen för hög om webbplatsen upplevs som svåranvänd och då finns risken att 
låntagaren istället väljer ett annat medium. Låntagarnas upplevelse av biblioteket 
skapas som Bibliotekarie B påpekar mycket riktigt i mötet med de digitala tjäns-
terna. Om inte dessa är välfungerande spelar det ingen roll hur bra distributörsav-
tal biblioteket har, användare får ändå inget gott intryck. 

Den allmänna uppfattningen hos studiens deltagare tycks vara att biblioteket 
måste arbeta mer med sin digitala närvaro för att inte tappa sin relevans. Om man 
inte lyckas med arbetet att göra det lättare för låntagare att låna e-böcker är risken 
stor inte bara att de väljer ett annat medium utan också att de istället väljer att 
ladda ned böcker illegalt. Att göra det lättare handlar bland annat om att se till att 
distributörerna inte låser sig fast vid några avtal som gör att e-böcker och e-
ljudböcker inte fungerar på alla olika skärmar och telefoner. Idag stödjer inte de e-
boksdistributörer som finns alla marknadens märken, vilket självklart leder till en 
ökad friktion vid lån. Dagens internetanvändare är bortskämda med en hög ut-
vecklingstakt, varför biblioteken och marknaden måste arbeta extra hårt för att 
kunna nå läsarna. Distributör A berättar att just användarvänlighet har varit deras 
högsta prioritet när deras tjänst har utformats, och menar att meningen med deras 
arbete alltid ”kokar ned” till att göra det lättare för låntagaren att få tillgång till 
litteratur.  

En alternativ lösning som presenterats för biblioteken och som är realitet i 
bland annat England är den licensmodell som även har begränsningen att låntaga-
ren måste komma till biblioteket för att låna e-böcker. I förhållande till begreppet 
digital närvaro är modellen tämligen värdelös, eftersom biblioteket istället för att 
komma till läsaren tvingar läsaren att komma till biblioteket. Lösningar av detta 
slag är samtliga bibliotekarier i denna studie mycket tveksamma till. Bibliotekarie 
C uttrycker en skepsis till samtliga åtgärder som genom att imitera den fysiska 
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boken förminskar e-bokens potential. Även Bibliotekarie A nämner att de har 
provat att köpa in enstaka engelska titlar via OverDrive, men att de gärna undvi-
ker att arbeta på det sättet, och hellre försöker ta vara på de möjligheter det digi-
tala mediet innebär. Just att utnyttja de digitala möjligheterna maximalt, och även 
arbeta mer med dem i det fysiska biblioteket, beskriver Bibliotekarie B som en 
viktig uppgift för den närmaste framtiden. Att integrera de digitala tjänsterna mer 
i det fysiska biblioteket skulle till exempel kunna innebära att det fanns skärmar i 
biblioteket med boktips och liknande som låntagarna skulle kunna interagera med. 
Överhuvudtaget talade Bibliotekarie B mycket om att biblioteken måste bli bättre 
på att utnyttja de digitala möjligheterna, istället för att alltid använda det digitala 
genom att hela tiden koppla till det fysiska. 

Som jag tidigare nämnde innebär den omställning digitaliseringen har medfört 
stora förändringar även för förlagen och deras möjligheter att nå ut. Även om 
vissa delar av marknaden ser e-böckerna främst som ett hot mot den fysiska boken 
är det även många som arbetar för e-bokens definitiva genomslag. En möjlighet 
som flera förlag sneglar mot är prenumerationstjänster av den typ som Storytel 
och Mofibo erbjuder. Precis som den app Bibliotekarie A har varit med att ut-
veckla är dessa typer av lösningar oslagbara i sin förmåga att vara digitalt närva-
rande, eftersom över hälften av svenskarna idag har tillgång till en smartphone 
eller surfplatta.111  

Även folkbiblioteken kan tjäna på att marknaden på detta sätt lyckas bli när-
varande i läsarens digitala vardag, eftersom förlagen genom att hitta egna kanaler 
direkt till läsaren inte behöver vara lika oroliga över att biblioteken ska stjäla lä-
sare från dem.  

Samverkan 
Samarbete och samverkan var ett tema som ständigt återkom i intervjuerna. Dels 
samverkan mellan bibliotek och marknad, dels bibliotekens interna samarbete. Jag 
börjar med att redogöra för uppfattningarna angående det förstnämnda, varefter 
bibliotekens interna arbete avhandlas. 

Idag hanteras den absoluta majoriteten av e-boksleveranser till folkbiblioteken 
av en mellanhand, som Elib eller Atingo. Ett alternativ till denna lösning vore att 
förlaget och biblioteket samarbetade direkt med varandra utan att blanda in distri-
butörer. Huruvida detta är en bra lösning råder det delade meningar om. I presen-
tationen av Förläggare B nämnde jag att förlaget hen representerar har gått från en 
skönlitterär inriktning till att i framtiden koncentrera sig mer på fackboksutgiv-
ning. Innan Förläggare B bytt inriktning hade förlaget en mer anarkistisk syn på e-
boksutlån, vilket bland annat resulterade i ett långt framskridet e-boksprojekt som 
dock aldrig blev verklighet. Projektet som skulle vara ett samarbete mellan Förlag 
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B och ett antal bibliotek inom en viss region, gick ut på att utveckla en modell där 
distributionsledet kapades, vilket innebar att folkbiblioteken och förlaget skulle 
arbeta utan mellanhänder. Rent konkret skulle det gå till så att biblioteken skulle 
köpa licensen till en av förlagets titlar och sedan förfoga fritt över den. Förutom 
ekonomisk ersättning till förlaget var det även tänkt att biblioteket skulle arbeta 
mer aktivt med boken med hjälp av litteraturaftnar och liknande, men tyvärr blev 
projektet av ekonomiska anledningar aldrig genomfört. Trots detta var det ivrigt 
påhejat av både läsare och bibliotek, och jag väljer att ta upp det som ett exempel 
på att det finns krafter på båda sidor som arbetar aktivt med att hitta alternativa 
lösningar som skulle komma båda parter till gagn. 

Liknande samarbeten har förekommit även på andra bibliotek, och ett vanligt 
exempel som brukar nämnas i sammanhanget är Stockholms stadsbiblioteks sam-
arbete med förlaget Ordfront, där biblioteket i utbyte mot att man digitaliserade 
förlagets äldre utgivning fick ett bättre pris vid utlåningen även av de nyare böck-
erna.  

Bibliotekarie A tycker att ett tätare samarbete med förlagen vore givande och 
talar mycket om hur detta skulle kunna se ut. Bland annat tror hen att ett fördjupat 
samarbete skulle innebära möjligheter att på ett mer effektivt sätt kunna lyfta fram 
författarskap. Många av bibliotekets evenemang är välbesökta fysiskt, men också 
på webben där de direktsänds. Bibliotekarie A menar att det skulle vara önskvärt 
om biblioteken då själva kunde förhandla med förlagen, och att man i utbyte mot 
marknadsförning kunde få möjligheten att låna ut den aktuella boken fritt under en 
begränsad period i anslutning till evenemanget. Denna lösning verkar dock inte 
alla förlag vara intresserade av. Förläggare C tror till exempel att denna modell 
endast vore intressant för biblioteken om det gällde de kommersiellt mest intres-
santa titlarna, vilket gör att en stor del av dagens utgivning inte skulle vara aktuell. 
Bibliotekarie C å andra sidan upplever en större gemenskap med de ideellt drivna 
förlagen och tror att möjligheterna till samarbete är större där, eftersom mål och 
mening i större utsträckning är detsamma.  

Baserat på intervjuerna går det sammanfattningsvis att konstatera att de flesta 
tillfrågade är intresserade av ett utökat samarbete mellan bibliotek och marknad, 
eftersom det upplevs att ett sådant skulle gynna båda parter.  

Som sagt berör begreppet samverkan dock inte bara det mellan bibliotek och 
marknad, utan även bibliotekens interna arbete. Samtliga tillfrågade bibliotekarier, 
och även distributören har uttryckt en uppfattning om att det saknas nationell 
samordning, och att en ensam aktör omöjligt kan driva utvecklingen framåt. Det 
område där avsaknaden av samordning blir mest synligt är i frågan om e-
boksdistributionens infrastruktur. Problemet består främst av att det ännu saknas 
en oberoende aktör som genom att koppla till samtliga distributörer tillåter biblio-
teken att göra sina urval av e-böcker på ett och samma ställe. I slutet av 2013 fick 
Kungliga biblioteket i uppdrag av Kulturdepartementet att utveckla en försöks-
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verksamhet där syftet var att tillgängliggöra e-böcker för utlån via Libris. Pro-
jektet redovisades i Kungliga bibliotekets slutrapport Försöksverksamhet med att 
tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS (2015), undertecknad Gunnel Stjernvall. Ini-
tialt var det titlar inte längre berörda av upphovsrätten som projektet kretsade 
kring, men tanken var att även externa distributörer i framtiden skulle kunna an-
vända sig av denna plattform och via den nå ut till biblioteken. Genom att arbeta 
på detta sätt skulle biblioteken kunna undvika att bli beroende av en eller ett par 
externa distributörer, och dessutom få tillgång till all litteratur via ett och samma 
ställe. Tidigare har Sverige som enda nordiska land saknat en nationell biblioteks-
strategi,112 men på Kungliga bibliotekets webbplats meddelades i april 2015 att 
man i och med den nya vårbudgeten fått i uppdrag att ta fram en plan för hur lan-
dets bibliotek ska samverka i framtiden.113 Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg 
säger i samma uttalande att strategin även ska ge svar på frågor rörande nya me-
dier och en nationell infrastruktur.114 Förutom att arbeta med samverkansfrågor 
som ingår i det nya uppdraget innebär uppdraget även att fortsätta arbetet med att 
tillgängliggöra e-böcker via Libris. Bibliotekarierna i denna studie har saknat en 
nationell samordning, och baserat på de uttalanden som gjorts i denna studie 
kommer detta besked som en mycket efterlängtad och glad nyhet. Bland annat 
betyder det att det kommer bli lättare att tillgängliggöra fri litteratur från bland 
annat Litteraturbanken och Projekt Runeberg via biblioteken, samt att det tas ett 
steg i riktningen mot en hubb av det slag Bibliotekarie B talade mycket om i in-
tervjun. En gemensam hubb skulle betyda att all distribution kan gå via den istäl-
let för att folkbiblioteken ska sköta distributionen direkt med varje enskild leve-
rantör, en lösning som torde vara resurssparande både på det tidsmässiga och det 
ekonomiska planet. Den nationella samordningen tycks således öppna för ytterli-
gare leverantörer att etablera sig på e-boksmarknaden och vidare för att vissa 
folkbibliotek ska våga ta chansen att arbeta med alternativa distributörer, vilket i 
sin tur skulle öka mängden litteratur som kan göras tillgänglig för läsarna.  

Även om den nationella samordningen av många beskrivs som central, krävs 
för vissa av de projekt som beskrivits tidigare i texten (till exempel appen Biblio-
tekarie A talade om) också ett samarbete över kommungränserna. Detta krävs 
eftersom en enskild kommun sällan har ekonomisk möjlighet att på egen hand 
finansiera utvecklingsprojekt. Kommunöverskridande projekt är dock inget biblio-
teken tidigare har ägnat sig åt tidigare, varför en hel del frågetecken måste redas 
ut. Angående appen berättar Bibliotekarie A till exempel att flera kommuner 
måste satsa pengar i en gemensam pott för att satsningen ska kunna genomföras, 
men att det fortfarande är oklart om det ens är juridiskt tillåtet för kommuner att 
samarbeta på det sättet.  
                                                
112 Svensk biblioteksförening > Vår verksamhet > Nationell biblioteksstrategi [2015-05-03]. 
113 Kungliga biblioteket > Aktuellt > Nyheter > Nationell biblioteksstrategi [2015-04-19]. 
114 Kungliga biblioteket > Aktuellt > Nyheter > Nationell biblioteksstrategi [2015-04-19]. 
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Ett annat problem rörande samverkansfrågan som Bibliotekarie A tog upp är 
det faktum att det inte längre finns någon sammankallande kraft som för folk-
bibliotekets talan. Tidigare har Bibliotekstjänst (BTJ) varit en aktör folkbiblio-
teken har kunnat vända sig till om de behövt stöd i någon fråga, men den möjlig-
heten finns inte längre. 2008 sålde nämligen Svensk biblioteksförening sina sista 
aktier i bolaget, och BTJ fungerar numera som vilket vinstdrivande bolag som 
helst.115 Uppfattningen att det inte finns någon naturlig instans att vända sig till när 
det gäller frågor rörande e-böcker har även Distributör A, vars företag får ta emot 
en mängd frågor från både vilsna förläggare och bibliotek. Avsaknaden av tydliga 
riktlinjer för bibliotekens arbete med e-böcker gör också att många upplever att 
det blir svårt att få ett helhetsgrepp över situationen. Förhoppningsvis blir det änd-
ring på det nu, i och med det uppdrag som Kungliga biblioteket har givits. 

För att e-boksläsandet ska få ordentligt fäste räcker det dock kanske inte med 
en nationell biblioteksstrategi, utan även den kommersiella marknaden måste ut-
vecklas. Till skillnad från de många förläggare som uttryckt en oro över de företag 
som ryktats vara på väg in på e-boksmarknaden och befaras bli totaldominerande, 
sträcker Förläggare C ut en hand och välkomnar dem. Hen tror nämligen att dessa 
resursstarka företag kan vara vad som behövs för att e-boken ska få sitt ordentliga 
genombrott i Sverige. Ett stort företag med tillgång till medparten av de svenska 
medborgarnas hemadresser har ju trots allt ojämförbart större möjlighet att för-
ändra läsvanor och påverka läsarna att börja använda ett nytt bokformat.  

Nederländerna är ett exempel på ett land där marknad och bibliotek tillsam-
mans har arbetat fram en modell för e-boksdistribution som båda parter är nöjda 
med. Modellen presenteras i artikeln Merging publishers and Libraries institut-
ional Interests. Författaren Braet menar i den att det är särskilt viktigt med sam-
verkan i länder vars språkområden är mindre, vilket ju gäller både för Nederlän-
derna och Sverige. Om inte de olika parterna samverkar och skapar ett alternativ 
till den anglosaxiskt dominerande e-boksmarknaden finns en risk att den in-
hemska marknaden utarmas på ett kulturellt, socialt och innehållsmässigt plan. Att 
bygga en gemensam infrastruktur är alltså av vikt inte bara för biblioteken, utan 
även för förlagen eftersom det förenklar distributionen. Den modell som arbetades 
fram av de förläggare och bibliotekarier som deltog i den flamländska studien 
tillät nämligen distribution till både bibliotek och slutkonsument, via en hubb lik 
den Bibliotekarie B beskrev.116 

Efter att ha presenterat de fyra faktiska kategorierna följer härefter två rubri-
ker som avhandlar de teoretiska kategorierna Identitet och Värde. Dessa är som 
tidigare påpekats av mer abstrakt karaktär och uppbyggda av de faktiska kategori-

                                                
115Svedjedal, J. (2012), Biblioteken och bokmarknaden: från folkskola till e-böcker: rapport från Svenska 
förläggareföreningen, s. 26.  
116 Braet, O. (2011), ”Merging Publishers’ and Libraries’ institutional interests through business modelling”, 
s. 113-115. 
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erna. Av den anledningen relaterar de teoretiska kategorierna i högre utsträckning 
till de något mer generella frågeställningar som ställdes i uppsatsens inledning. 

Identitet 
Frågan om vad biblioteket ska vara och vad det ska ägna sig åt i framtiden har i 
intervjuerna visat sig vara central för deltagarna. Ytterst handlar det om vilken roll 
biblioteket ska ha eller kanske snarare ska ta i samhället. En person som har enga-
gerat sig i den frågan är Annina Rabe, litteraturkritiker och kulturjournalist. I an-
tologin Framtiden är nu. Kultursverige 2040 har hon skrivit en text om vad hon 
kallar ”bibliotekets ständigt pågående identitetskris”.117 Krisen ser Annina Rabe 
som en naturlig reaktion på den förvandling folkbiblioteken har genomgått de 
senaste åren och den består i en ängslan av att inte följa med sin tid, och att bli 
hjälplöst lämnad bakom. Vidare beskriver hon den som existerande endast innan-
för bibliotekets väggar, och osynlig för världen utanför. Uttalandet om ängslan att 
inte hänga med bottnar i den tekniska utveckling som i grunden förändrat folk-
bibliotekens arbete och som enligt Annina Rabe har gjort det svårt för biblioteken 
att bestämma vilka slags medier och aktiviteter de ska ägna sig åt. Krisen ligger 
alltså inte i att biblioteken inte har följt med i utvecklingen, för det menar Annina 
Rabe att de verkligen har, ja till och med att de har legat i framkant, utan istället 
handlar det om den ständiga jakten på nya trender. Denna jakt har enligt henne 
gått så långt att folkbiblioteket blivit sin egen fiende.  

Som ett talande exempel nämner Annina Rabe en gallring som Malmö stads-
bibliotek genomförde 2009, där kampanjens slogan var ”Ut med böckerna, in med 
författarna” och dess syfte att göra biblioteket mer upplevelseinriktat istället för 
att endast agera bokbehållare. Åtgärder av detta slag menar Annina Rabe är ett 
tecken på att bildningstanken som förr var central hos folkbiblioteken inte existe-
rar längre, samt att det numera inte finns något krav på biblioteken att tillhanda-
hålla kvalitetslitteratur. Annina Rabes framtidsprognos för folkbiblioteken inne-
håller två möjliga scenarion. Antingen har folkbiblioteken ”arbetat så intensivt 
med sin egen utrotning att de inte finns kvar längre” eller så har de lyckats finna 
den eftersökta identiteten och insett att ”det inte bara går att stå som en vindflöjel 
med fingret i luften”.118 

Annina Rabes analys stämmer inte riktigt med de upptäckter jag har gjort ge-
nom intervjuerna. Å andra sidan är det kanske just de bibliotekarier Annina Rabe 
kritiserar som medverkar i intervjun. Oavsett om man håller med Annina Rabe 
eller inte stärker innehållet i hennes text känslan av att allt fler ser vikten av att 
biblioteket finner och skapar sig en identitet som stämmer väl överens med upp-
draget och samtiden. 

                                                
117 Rabe, A. (2011), ”Älskade vän”, s. 143-148.  
118 Rabe, A. (2011), ”Älskade vän”, s. 143-148.  
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Under rubriken om uppsatsens olika kategorier (sid. 35) beskrevs det kort om 
hur identiteten enligt det konstruktionistiska synsättet inte är statisk, utan snarare 
föränderlig och uppkommer i samspel med omgivningen. Utifrån denna utgångs-
punkt betyder det att biblioteket inte helt och hållet kan skapa sin egen identitet 
utan att det också är beroende av omvärldens syn på det. För de allra flesta i stu-
dien verkar det viktigt att biblioteket aktivt funderar över hur det vill uppfattas 
utifrån, men också hur det definierar sig självt. Precis som Annina Rabe påpekar 
har folkbibliotekets sökande efter identitet uppkommit på grund av den senaste 
tidens hastigt förändrade medielandskap. Eftersom utvecklingen inte visar några 
som helst tecken på att avta är det nödvändigt att fundera på hur folkbiblioteket 
ska hantera detta. Förändringar tycks oundvikliga, och frågan om e-böcker och 
digitala medier är centrala i denna process. Utveckling och anpassning till dagens 
rådande villkor behöver inte betyda att det ursprungliga uppdraget om folkbild-
ning och tillhandahållande av kvalitetslitteratur får ge vika, tvärtom var de biblio-
teksrepresentanter jag intervjuade tydliga och rörande överens om varför folk-
biblioteken är viktiga, och vad de ytterst strävar för att uppnå. Detta uttrycktes på 
följande sätt: Bibliotekarie A nämnde det demokratiska uppdraget och alla männi-
skors rätt att ta del av information och kultur på samma villkor som bibliotekets 
viktigaste uppgift. Enligt Bibliotekarie B behövs folkbiblioteken för att hjälpa 
människor att bli guidade genom den gigantiska informationsmängd som de stän-
digt utsätts för. De senaste årens rapporter om vikande läsning och ökade sam-
hällsklyftor betyder att folkbiblioteken idag enligt Bibliotekarie B behövs mer än 
någonsin. Även Bibliotekarie C beskriver folkbiblioteket som en samhällelig in-
stitution som ska arbeta för att utjämna skillnader i samhället. 

Också de kommersiella aktörer som varit med i studien har uppfattningen att 
folkbiblioteket är en enormt läsfrämjande kraft, och Förläggare A ser utlånen som 
en service förlaget måste ge till läsarna. Distributör A berättar att en av anledning-
arna till att de överhuvudtaget har gett sig in i branschen är för att de vill vara med 
och utveckla viktiga samhällssystem som kan bidra till folkbibliotekens demokra-
tiska uppdrag. Både förläggare och bibliotekarier är alltså av åsikten att biblio-
teken finns för att minska klyftor i samhället genom att se till att alla medborgare 
har fri tillgång till litteratur och information. Utöver detta har de också ett läsfräm-
jande uppdrag. Vad bibliotekets ursprungliga, ideologiska uppdrag består i är med 
andra ord studiens samtliga deltagare överens om. Frågan om identitet handlar 
istället om på vilket sätt uppdraget ska genomföras och motiveras. 

Trots den stora betydelse biblioteken enligt deltagarna har, framkommer det i 
intervjuerna också att det finns en oro inför bibliotekens framtid. Bibliotekarie A 
menar att folkbiblioteken därför måste bli bättre på att berättiga vad de gör och ge 
folk vad de vill ha. Bibliotekarie C är av en liknande uppfattning, men uttrycker 
det mer konkret som så att biblioteket i framtiden kommer att behöva motivera sin 
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existens för en ny politikergeneration och dessutom ”ta fajten” mot kommersial-
ismen.  

I forskningsöversikten nämndes Johan Svedjedals Biblioteken Och Bokmark-
naden: Från Folkskola till E-Böcker. I den beskriver han ett liknande scenario om 
ett folkbiblioteksväsende som har haft en stark ställning i samhället rörande frågor 
om läsning och bildning, men som nu i den digitaliserade världen mötts av nya 
utmaningar. Förändrade villkor har tvingats biblioteken att närma sig marknadens 
sätt att tänka, och kvantitet i form av antal utlån och besökare ibland blivit vikti-
gare än kvalitetstanken. Detta marknadstänkande har fått folkbibliotekets identitet 
att vackla, vilket kanske har blivit särskilt tydligt i e-boksfrågan.119  

Flera av deltagarna påpekar att biblioteken och även bokmarknaden kommer 
att befinna sig i två världar den närmsta tiden, dels den fysiska och dels den digi-
tala. Den fysiska vet både marknad och bibliotek redan hur de ska hantera, men 
för att också bli en naturlig del av den digitala världen krävs en stor insats. Förut-
sättningarna för detta beskrivs dock av deltagarna som goda, eftersom folkbiblio-
teken enligt Bibliotekarie A är fria från politik och att människor i allmänhet re-
dan har en stor tilltro till folkbiblioteken. Tilltron förstärks av det faktum att 
biblioteken också arbetar utan ekonomiskt intresse för att få boken att nå läsaren. 
Det är detta förtroende biblioteken måste bygga vidare på. En identitet skapas ju 
som sagt i samverkan med omgivningen, och eftersom det enligt Bibliotekarie C 
framförallt är läsarna som driver utvecklingen framåt blir det viktigt att gå dem till 
mötes.  

Det första biblioteken måste göra om de vill vara med och skapa bilden av sig 
själva, och inte överlåta det åt andra, är att fundera över vad de egentligen ska 
syssla med. Bibliotekarie C lutar åt att de kanske måste börja arbeta mer aktivt 
som producenter, vilket skulle kunna ske genom att digitalisera lokalt material, 
men också genom att ge låntagarna möjligheten att vara producenter och aktiva 
medskapare. Detta precis i likhet med Rasmus Fleischer som också menar att 
biblioteken på allvar måste engagera sig i frågor om digital medieutveckling, 
främst i form av litteraturens digitaliserings- och materialiseringsprocesser.120 Ett 
sådant förfarande skulle få till följd att biblioteken inte blev lika beroende av de 
företag vilka biblioteken lägger mycket av sin tillit hos. Rasmus Fleischer kallar 
denna typ av bibliotek för ett postdigitalt sådant,121 och kanske kan det vara något 
för folkbiblioteken att satsa på? 

För att kunna arbeta på detta sätt tror jag dock att det kunskapslyft som besk-
revs bland de faktiska kategorierna först måste bli verklighet. Kanske kan folk-
biblioteken snegla mot universitetsbiblioteken som redan nu har tagit en aktiv roll 

                                                
119 Svedjedal, J. (2012), Biblioteken och bokmarknaden: från folkskola till e-böcker: rapport från Svenska 
Förläggareföreningen, s. 43. 
120 Fleischer, R. (2011), Biblioteket, s. 49.  
121 Fleischer, R. (2011), Biblioteket, s. 49. 
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genom att erbjuda lärosätets forskare stöd angående publiceringsfrågor och lik-
nande. Ett scenario av detta slag är dock precis det som Annina Rabe motsätter 
sig, och hon får stöd av flera personer i den frågan. I artikeln ”So now what? The 
Future for Librarians”, författad av Steve Coffman vice president på LLC (Library 
Support Services Library Systems and Services), finns följande citat: ”Do we re-
ally believe that helping to manage, preserve, and provide access to the world’s 
published literature is somewhat not enough?”122 I likhet med Annina Rabe menar 
Steve Coffman att biblioteket i jakt på att bli älskat av alla har anslutit sig till allt-
för många projekt som inte har med bibliotekets kärnverksamhet att göra, en verk-
samhet som enligt honom ska handla om böcker och läsning.123 Men biblioteken är 
idag inte längre ensamma i den roll som Steve Coffman menar borde vara fullt 
tillräcklig för biblioteken, vilket ytterligare komplicerar situationen. I den sekund 
biblioteket blev digitalt öppnade det för andra att konkurrera med dem och redan 
idag har Google fler böcker än något annat bibliotek.124 Det faktum att Google och 
Wikipedia i mångt och mycket har ersatt flera av folkbibliotekens funktioner gör 
enligt vissa att de måste hitta nya sätt att utmärka sig. 

När Bibliotekarie A får spekulera fritt om det framtida arbetet framstår det 
inte som självklart att biblioteken kommer att syssla med den typ av textför-
medling de gör idag. Denna tanke är heller inte främmande för Rasmus Fleischer 
som när han grunnar över bibliotekets framtid funderar på om ett bibliotek verkli-
gen förtjänar att kallas för bibliotek om den enda funktionen det har är att slussa 
låntagaren vidare till en sida där det går att ladda ned en bok, och därefter slussa 
pengar till distributören?125 Kanske är det denna rädsla, att inte längre förtjäna sitt 
namn, som har lett till vad Annina Rabe kallar bibliotekens ängslighet för att bli 
lämnade bakom? En viktig aspekt för att undvika Rasmus Fleischers skräckscena-
rio är att biblioteken arbetar vidare med det som har gjort dem till en institution 
medborgarna har förtroende för, det är många av deltagarna i studien överens om. 
Det är nödvändigt både för den egna självbilden och för utomståendes uppfattning 
om folkbiblioteket. 

En faktor folkbiblioteket alltid har satt värde på och som är betydande för dess 
identitet är urvalet av litteratur, och målet har varit att majoriteten av bibliotekets 
bestånd ska bestå av högkvalitativ sådan. Just gällande e-böcker har detta fram 
tills helt nyligen varit omöjligt, eftersom Elibs modell inte har tillåtit att biblio-
teken själva valt vilka böcker som ska finnas tillgängliga för utlån. Det har varit 
allt eller inget. Eftersom vem som helst har kunnat sälja e-böcker via deras webb-
plats har det lett till att en mängd litteratur som biblioteken annars inte hade valt 
att inkludera i sitt bestånd funnits tillgänglig för låntagarna att ladda ned. Biblio-

                                                
122 Coffman. S (2013), ”So now what? The future for Librarians”, s. 56.  
123 Coffman. S (2013), ”So now what? The future for Librarians”, s. 56. 
124 Coffman. S (2013), ”So now what? The future for Librarians”, s. 57. 
125 Fleischer, R. (2011), Biblioteket, s. 40. 
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tekarie C tycker att Elib har blivit en ”affärsmöjlighet för skumraskpersoner”. 
Exempel på sådana kan vara titlar som läggs upp endast i välgörenhetssyfte, ero-
tiska noveller eller titlar utgivna av barn och så vidare. I och med att nya aktörer 
har gett sig in på marknaden och erbjudit folkbiblioteken modeller som tillåter 
dem att välja bort sådant de inte vill ha ligger nu makten över urvalet återigen hos 
folkbiblioteken. För att folkbiblioteket även i fortsättningen ska fungera som en 
institution där urvalsarbetet är centralt, och inte endast som en sluss vidare till en 
”gratis nätbokhandel”, är detta ett steg i rätt riktning. Möjligheten till urval krävs 
för att folkbiblioteket även i framtiden ska vara en symbol för bildning och kvali-
tet. 

Som jag tidigare nämnde påpekade flera av studiens deltagare att folkbiblio-
teken precis som resten av samhället under en lång period framöver kommer att 
befinna sig med ett ben i den digitala världen och ett ben i den analoga. Alla är 
inte överens om att folkbiblioteken överhuvudtaget ska befatta sig med e-böcker, 
men hos de deltagare jag har intervjuat råder det inga tvivel om att även digitala 
böcker ska finnas på biblioteket. Anledningen till att deltagarna anser det viktigt 
att folkbiblioteket utökar sitt uppdrag till att även inkludera det digitala i sin iden-
titet beror på att de tror det är avgörande för möjligheten att även i fortsättningen 
kunna arbeta läsfrämjande och fullfölja uppdraget att ge alla människor samma 
förutsättningar att ta del av samhällsinformation och litteratur.  

Enligt Bibliotekarie B betyder de parallella världarna att biblioteken måste ar-
beta på ett mer medvetet sätt med digitala tjänster. Detta är något även Rasmus 
Fleischer efterfrågar då han uppfattar tvåvärldsidén som ett sätt att legitimera en 
fortsatt passiv inställning till det digitala.126 Bibliotekarie B menar att folkbiblio-
teken på något vis måste kommunicera att de också sysslar med digitalt material 
och inte bara fysiskt. Det digitala måste precis som beskrevs i avsnittet om Digital 
närvaro göras till något ”eget” istället för att ständigt kopplas till det fysiska. Den 
digitaliserade katalogen måste användas som något mer än bara en kortkatalog, 
hemsidan måste fungera som något mer än bara en anslagstavla, och så vidare. 
Även Bibliotekarie C funderar i dessa banor: hur det fysiska rummet i framtiden 
egentligen kommer att användas. Det måste på något vis framgå att biblioteket 
sysslar med mer än bara fysiska medier, och att det finns kunskap om mer än bara 
de böcker som står i hyllorna. 

Också Bibliotekarie A tror att omvärldens förändrade förutsättningar gör att 
biblioteken måste börja arbeta på ett nytt sätt. Kanske kommer biblioteket om 10 
år inte längre agera litteraturförmedlare, eftersom texten ändå kommer att finnas 
fritt tillgänglig på internet? Istället för att fungera som endast en litteraturdistri-
butör till låntagarna tror Bibliotekarie A att folkbiblioteket i framtiden måste ge 
låntagaren något mer, något den inte visste den behövde. Detta skulle kunna fun-

                                                
126 Fleischer, R. (2011), Biblioteket, s. 49. 
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gera som ett led i folkbibliotekens uppdrag och ge möjligheten att erbjuda något 
mer till upplevelsen, utöver textförmedlingen. Förslag som Bibliotekarie A pre-
senterar är till exempel digitala läsecirklar eller workshops.  

Ytterst handlar det för Bibliotekarie A om att folkbiblioteket måste uppfinna 
sig själva som bibliotek igen, att berättiga vad det gör och ge folk vad de vill ha. 
För att kunna genomföra detta tror samtliga att det kommer att krävas otroligt 
mycket, men att potentialen är för stor för att förbises. De rapporter som titt som 
tätt dyker upp och visar hur landets 2-åringar idag är vana internetanvändare gör 
det för Bibliotekarie B ännu tydligare att biblioteken måste vrida om till att bli 
mer digitala. Görs inte det kommer biblioteken ofrånkomligen att tappa sin rele-
vans, vilket vore olyckligt i en tid då de enligt deltagarna på grund av ökade klyf-
tor behövs mer än någonsin. 

En del i detta arbete, och faktiskt en bakomliggande tanke med min uppsats, 
var frågan om vilket ansvar biblioteken själva måste ta för omvandlingen. En nå-
got splittrad bild utkristalliserar sig i intervjuerna angående detta. Både Bibliote-
karie A och C menar att biblioteken måste bli bättre på att ställa krav istället för 
att bara ta det de får, samt att biblioteken har varit för dåliga på att vara radikala. 
Detta betyder dock inte att biblioteken kan skjuta över allt ansvar på externa aktö-
rer. Bibliotekarie B menar att det är biblioteken själva som måste ta tag i det digi-
tala arbetet. Att teckna ett antal leverantörsavtal och låta summan av dem skapa 
bibliotekets strategi håller inte. Eftersom folkbiblioteken än idag trots allt är rela-
tivt analoga organisationer krävs här förändringar på grundläggande nivå. Redan 
idag uppgår e-boksutlåningen på vissa bibliotek snarare till 7-8 procent än de en-
staka procent som syns i den övergripande statistiken. Detta trots att många 
bibliotek inte ens har mobilanpassade webbplatser för nedladdning av e-böcker. 
Det tyder på att stora möjligheter finns. Tar folkbiblioteken chansen och genomför 
ett digitalt upprustningsarbete tror Bibliotekarie B att potentialen för e-böcker blir 
”sanslöst mycket större”. 

Identitetsfrågan rör alltså till stor del hur biblioteket ska finna sin plats i ett 
samhälle som har gått från analogt till digitalt och huruvida det ska fortsätta att 
förmedla kvalitetslitteratur eller låta låntagarna få större inflytande över verksam-
heten. Å ena sidan finns rädslan för att biblioteken ska reduceras till litteraturbe-
hållare, å andra sidan finns en rädsla för att de ska tappa sin relevans. 

Värde 
I ett tidigare avsnitt presenterades som hastigast de kategorier som utvunnits ur 
det insamlade datamaterialet. Kategorin Värde beskrevs som ett begrepp vilket 
går att dela in i flera underkategorier. Aspekter som kommer att diskuteras i föl-
jande stycken är bland annat hur marknaden ska kunna ta betalt för en e-bok, hur 
e-boken värderas i förhållande till den fysiska boken, samt betydelsen av att foku-
sera på läsningen som sådan istället för boken som sådan.  
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Den fysiska och den digitala boken värderas på olika sätt av både bibliotek 
och marknad. Det beror bland annat på att de respektive formaten har olika egen-
skaper. Den fysiska boken har fördelen att den kan lånas ut, och att den kan få 
kaffefläckar, medan den digitala har fördelen att den inte tar någon plats, att den 
är lätt att söka i och att den inte har någon leveranstid.127 Sett till dessa exempel 
kan man tycka att e-bokens fördelar övertrumfar den fysiska. Ändå innehar den 
tryckta boken fortfarande en särställning bland de olika medierna. Varför det är så 
och vilken betydelse det får för e-bokens position på marknaden i allmänhet och 
folkbiblioteken i synnerhet var en viktig fråga för den här studiens deltagare.  

Ett genomgående problem med produkter som i teorin går att sprida fritt är 
svårigheten att få folk att betala för dem. Både Förläggare C och Bibliotekarie C 
är av uppfattningen att bokbranschen i dagsläget befinner sig i det stålbad musik-
industrin befann sig i för några år sedan. Då var det ingen som hade någon aning 
om hur konsumenterna skulle betala för sig, medan det idag med lösningar som 
till exempel Spotify framstår som självklart hur det ska gå till. För att få konsu-
menter att betala för digitala filer handlar det således till stor del om att hitta en 
modell för hur det ska gå till. Att branschen utvecklar en betalmodell för e-böcker 
är nödvändigt inte endast för förlagen, utan även för biblioteken, menar Bibliote-
karie C. Om den privata marknaden utvecklas betyder det nämligen att förlagen 
inte behöver se folkbiblioteken som en konkurrent, utan snarare ett komplement.  

Dagens oförmåga att ta betalt för e-böcker har redan fått konsekvenser för 
folkbiblioteken, då vissa förlag infört karenstider på nyutkomna böcker. Dessa 
karenstider innebär att många böcker blir åtkomliga för låntagarna först några 
månader efter utgivningsdatum. Andra titlar görs tillgängliga i teorin för folk-
biblioteken, men inte i praktiken då förlagen sätter ett så pass högt pris på titeln att 
folkbiblioteken inte har råd att betala för den. Exempel från studiens deltagare 
visar dock att karenstiderna inte verkar ha någon större effekt på varken utlåning-
en eller försäljningen. Förläggare A berättar att de nyligen på försök slopat alla 
karenstider. Innan beslutet fattades var inställningen att försäljningen skulle 
sjunka i takt med att utlåningen ökade, men det var ett scenario som visade sig 
vara felaktigt. Som väntat ökade visserligen utlåningen till biblioteken markant, 
men faktum var att försäljningen till privatkonsumenterna ökade ännu mer. Läsar-
nas betalningsvilja försvann således inte för att boken samtidigt fanns tillgänglig 
via biblioteket, utan verkade snarast öka. 

I ett kapitel i Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid skriver debattö-
ren och författaren Pär Strömbäck att e-boken fortfarande har ett högt värde jäm-
fört med andra digitala produkter såsom dataspel och filmer, vilka ju i digital form 
är mycket billigare än sina fysiska motsvarigheter.128 Han skriver vidare att det nu 

                                                
127 Strömbäck, P. (2013), ”Vad är en digital bok?”, s. 7.  
128 Strömbäck, P. (2013), ”Vad är en digital bok?” s. 15. 
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återstår att se om e-boken klarar att upprätthålla sitt höga värde,129 och jag uppfat-
tar det som något eftersträvansvärt. Att en e-bok ska kosta lika mycket som en 
tryckt bok tycks dock vara en åsikt relativt få håller med om. Bibliotekarie A tror 
att förlagen genom att ta så mycket som 200 kr för en bok tar risken att läsarna 
istället vänder sig till piratmarknaden. Förläggare C, vars förlag kommit långt i 
anpassningen till de digitala medierna, är också av den bestämda uppfattningen att 
e-böcker ska vara betydligt billigare än sina fysiska förlagor och att det istället är 
viktigt att hitta nya sätt att ta betalt för läsningen. En sådan lösning skulle till ex-
empel kunna vara de prenumerationstjänster som blev musikindustrins räddning. 
Förläggare C tror att en faktor som bromsar arbetet med nya betalningssätt är att 
många större förlag inte är intresserade av att hitta modeller av denna typ, ef-
tersom deras viktigaste inkomster fortfarande finns att hämta i försäljningen av de 
fysiska böckerna. Att utveckla e-boksmarknaden blir då inte lika intressant, ef-
tersom människor inte vill betala lika mycket för en e-bok som för en fysisk. 

Trots att priset för en e-bok nästan alltid är betydligt lägre än priset för en 
nyutkommen tryckt bok har röster bland folkbiblioteken höjts om att e-böcker 
kostar för mycket för biblioteken. Detta är inte en åsikt som framkommit i denna 
studie, snarare motsatsen. Bibliotekarie B är förvånad över hur man som bibliotek 
kan klaga på ett pris som inte höjts på 10 år, och Bibliotekarie A talar om e-
böckerna som ”skitbilliga”. Just krocken mellan marknad och bibliotek, och frå-
gan om e-böckernas pris, är ett område som har varit mindre framträdande i denna 
studie än vad jag från början hade trott. Den som främst uttryckte rädsla för att 
biblioteksutlån skulle kannibalisera på försäljningen var Förläggare B. Men som 
tidigare nämnts var den oron främst kopplad till förlagets facklitterära utgivning, 
medan den skönlitterära inte ansågs lika hotad eftersom de uppskattade uppla-
gorna var så låga. Trots detta är det viktigt att förlagen även i fortsättningen ser 
värdet i att fortsätta sälja böcker till folkbiblioteken istället för att känna sig ho-
tade. Av den anledningen var de siffror som framkom av det pilotförsök Förläg-
gare A berättade om viktiga. Att en e-bok görs tillgänglig för nedladdning från 
folkbiblioteken samtidigt som den görs tillgänglig för försäljning minskar inte 
försäljning till slutkund, utan medför både fler köp och fler lån. 

Att de större förlagen biter sig fast vid den fysiska boken, som Förläggare C 
berättade, är inte unikt för marknaden utan också ett fenomen som existerar på 
bibliotekssidan. I avsnittet Kunskapslyft berättade Bibliotekarie C att biblioteka-
riekåren på gott och ont består av passionsdrivna personer som hålls igång av en 
kärlek till litteraturen, och att det finns en risk att den kärleken ibland blandas 
ihop med en kärlek till den fysiska boken. Bibliotekarie C uppfattar det som att 
många bibliotekarier fortfarande ser värdet främst i den fysiska boken och uppfat-
tar den digitala formen som mer flytande, varför den inte kan utgöra grunden till 
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en trygg samling. Risken blir då att de skapar sig en illusion om att e-böcker 
skulle vara mindre värda att satsa på. Detta är en hållning som har uppmärksam-
mats av flera. Förläggare C uttryckte detta särskilt tydligt och menade att bran-
schen måste börja fokusera på begreppet läsning istället för begreppet bok. I en tid 
då förutsättningarna för både läsning och bokutgivning förändras går det inte att 
låsa sig fast vid just boken. Som nämnts under avsnittet Vad är en e-bok? är det 
idag svårt att avgöra vad som är en bok och inte, och dessutom är boken idag inte 
det enda mediet som innehåller text. Därför är det enligt Förläggare C nödvändigt 
att fokusera på innehållet (på branschspråk content) och därmed förflytta fokus 
från bok till läsning. Även på den e-bokshearing som anordnades av Svenska För-
läggareföreningen i januari 2014 uttrycktes liknande åsikter, då litteraturvetare 
Anna-Maria Rimm också påpekade att det är dags att börja se innehållet som det 
centrala och sluta vara rädd för formen.130  

För att denna inställning ska bli utbredd även på folkbiblioteken tror Biblio-
tekarie C att det är viktigt även för personer som sitter på beslutandeposter att läsa 
e-böcker. Läser inte dessa personer e-böcker är risken överhängande att de inte 
heller förstår att värdet är detsamma som vid läsning av en tryckt bok. En följd 
kan då bli att de inte är beredda att avsätta resurser till e-böcker. Med andra ord är 
det kunskapslyft som diskuterades tidigare en förutsättning för folkbibliotekens 
möjlighet att höja e-bokens status. Detta verkar dock lättare sagt än gjort, och 
flera forskare har undersökt frågan om vad den tryckta bokens materialitet kontra 
den digitala bokens immaterialitet har för betydelse för vår uppfattning om den. 
En av dessa personer är Alexandra Borg, som i texten ”Läsning i den digitala tids-
åldern” undersöker de respektive formatens egenskaper. Hon skriver att både 
läsplattor och appar såsom till exempel iBooks istället för att skapa ett eget ut-
tryck byggts för att efterlikna codexformatet, och att det finns en tydlig vilja att ge 
den digitala filen en materiell kontext genom att anknyta till de traditionella attri-
but som förknippas med skriftspråket. Att på detta sätt låta äldre symboler sätta 
villkoren för designen kallas för skeumorphism, och inom e-boksområdet används 
denna strategi övergripande. Eftersom e-boken redan saknar legitimitet hos både 
branschen och läsarna menar Alexandra Borg att detta skapar problem, då det för-
stärker känslan av att den är ett substitut till den tryckta boken och inte det kom-
plement den skulle kunna vara.131 Det som främst skiljer e-boken från den tryckta 
boken är att den saknar rumslig förankring, det har både Bibliotekarie C och 
Alexandra Borg gett uttryck för. Enligt James Bridle, förläggare och filosof, är 
just denna rumsliga aspekt viktig för vårt sätt att ta till oss kultur. Detta tydliggörs 
till exempel genom att det ofta är mysfaktorn som tas upp i diskussioner om e-

                                                
130http://www.forlaggare.se/nyheter/film-allt-ar-nytt-inget-har-forandrats-en-hearing-om-e-boken-och-
framtiden [2015-04-19]. (Finns endast tillgänglig via direktlänk eller Google). 
131 Borg, A. (2013), ”Läsning i den digitala tidsåldern”, s. 167. 
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böcker kontra tryckta böcker.132  Precis som Förläggare C framförde så talas det 
alltid om boken snarare än om läsning och innehåll. Något som skulle kunna råda 
bot på detta är om man börjar behandla e-boken som ett eget medium snarare än 
en kopia. För även om den aldrig kan ges den materialitet vi så starkt förknippar 
med boken och dess symbol som kunskapsbärare härbärgerar den fortfarande vår 
upplevelse.133  

Ytterligare en person som skriver om detta är Andrew Piper. Han menar 
också att vi måste försöka sluta efterlikna den fysiska boken, eftersom den för det 
första har potentialen att vara mycket mer än så, och för det andra därigenom inte 
kan få egen legitimitet. I inledningen av boken Book was there: Reading in 
Electronic Times skriver han bland annat om känslan av att en e-bok alltid är out 
of touch, utom räckhåll. Den tryckta boken är däremot en symbol för något pålit-
ligt, vilket han tror ligger i det fysiska föremålets taktilitet.134 Det är denna känsla 
jag tror även Bibliotekarie C vill förmedla i beskrivningen av de många bibliote-
karier som uppfattar den fysiska samlingen som något stabilt i motsats till den 
digitala samlingen som uppfattas vara förgänglig. En viss sanning ligger det ju i 
att en digital text kan manipuleras på ett sätt den tryckta inte kan, och att den lätt 
kan gå förlorad i och med att dess digitala form ofta, i alla fall tidigare, har varit 
tidsbunden. Å andra sidan är det oerhört svårt att helt och hållet göra sig av med 
en digital fil.135 Att en fysisk samling skulle vara mer beständig och således av den 
anledningen värderas högre är alltså snarare än föreställning än en sanning.  

Fenomenet att ständigt återkoppla till det fysiska förhindrar således e-boken 
att bygga upp ett egenvärde och en legitimitet.136 Kanske håller detta mönster dock 
på att brytas upp. Kristofer Ahlström, skribent i Dagens Nyheter, skrev i samband 
med att denna uppsats slutfördes en krönika som refererade till Alexandra Borgs 
text och fenomenet skeumorphism. Likt tidigare nämnda författare är han av åsik-
ten att e-bokens fördelar kommer att bli uppenbara först när vi börjar betrakta den 
som något annat än endast en kopia av den tryckta boken, men han upplever också 
att en förändring har inletts. Exempelvis har mobiltelefonens ikoner vilka tidigare 
har haft en tydlig koppling till gamla tiders bokkonst nu blivit stiliserade, och det 
han kallar inkilningsfasen verkar närma sig sitt slut.137 Att det pågår ett aktivt ar-
bete med att försöka ge det digitala en egen legitimitet vittnade som tidigare 
nämnts även Bibliotekarie B om. Där berörde det dock inte just e-bokens värde, 
utan istället hela det digitala biblioteket och vikten av att utveckla ett sådant som 
inte hela tiden kopplar till den fysiska förlagan.  
                                                
132 James Bridle höll ett föredrag om detta på bokmässan i Frankfurt 2011. För att titta på detta gå till 
https://www.youtube.com/watch?v=dJRQwYZUanM [2015-05-24]. 
133 Borg, A. (2013), ”Läsning i den digitala tidsåldern”, s. 168.  
134 Piper, A. (2012), Book was there: Reading in Electronic Times, s. 15. 
135 Piper, A. (2012), Book was there: Reading in Electronic Times, s. 20. 
136 Piper, A. (2012), Book was there: Reading in Electronic Times, s. 60. 
137 Ahlström, K. (2015), ”Nu inleds e-bokens befrielse från gubbhyllan”. 
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Att läsning är viktigare än det format litteraturen har uttrycks hos flera av stu-
diens deltagare. Det värde som sammankopplas med läsningen är tätt samman-
kopplat med kategorin Identitet. Till grunden för det arbete folkbiblioteken gör 
ligger en värdering om att läsning är något som ger upphov till ett högt instrumen-
tellt värde i och med att det bidrar till att minska klyftor och ge alla människor 
samma förutsättningar att klara sig i samhället. Eftersom e-boken enligt många 
har potential att nå ut till grupper som biblioteket inte tidigare har nått är det extra 
viktigt att måna om den utvecklingen.  

Hypoteser 
Grundad teori har som mål att forskaren ska skapa en egen hypotes utifrån de data 
som har samlats in under den öppna och selektiva fasen. Hypotesen eller hypote-
serna visar hur de olika kategorierna relaterar till varandra. Vid det här laget har 
en del av dessa redan redogjorts för, men för att ytterligare tydliggöra kategorier-
nas position i förhållande till varandra och till kärnkategorin presenteras de här i 
form av en modell. 

I modellen på nästa sida illustreras de fyra faktiska kategorierna Resurser, 
Kunskapslyft, Digital närvaro och Samverkan som de fyra byggstenar biblioteket 
måste fokusera på om de vill arbeta vidare med e-boksutveckling. Genom dessa 
fyra kategorier skär de teoretiska kategorierna Värde och Identitet. Den tid och det 
engagemang som läggs på de teoretiska kategorierna avgör i sin tur hur arbetet 
med de faktiska koderna ser ut i praktiken. Runtomkring dessa kategorier finns 
läsarna, och genom att aktivt arbeta med både de faktiska och de teoretiska kate-
gorierna kommer biblioteket närmare målet Att nå ut till (potentiella läsare).  
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Figur 1. Uppsatsens resultat och tillika hypotes presenterat i en modell med kärnkategorin, de fyra 
faktiska samt de två teoretiska kategorierna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bild: privat. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur folkbiblioteken står rustade att han-
tera e-böcker som distribueras utanför Elibs kontroll, inte bara ur en rent praktisk 
aspekt, utan också hur inställningen ser ut. Några uppsatser inom området har 
främst behandlat distributören Elib, varför jag valde att undvika fokusering på 
den. Med utgångspunkt i detta ville jag också undersöka hur arbetet med e-böcker 
ser ut på de svenska folkbiblioteken, samt vad som behövs för att driva utveckl-
ingen ytterligare framåt. Min ambition var att försöka undvika den svartvita dis-
kussion som lätt uppstår när bara en part får säga sitt, genom att i studien intervjua 
deltagare från både biblioteken och marknaden. 

Då det var svårt att hitta passande teorier för detta outforskade område ge-
nomfördes studien med hjälp av grundad teori, vilket innebar att intervjuerna ge-
nomfördes förutsättningslöst. Det vill säga, jag hade ingen teori eller tes jag ville 
få bekräftad. Däremot låg i botten en vilja att ta reda på hur biblioteken och mark-
naden arbetar med e-böcker idag samt hur de vill arbeta med dessa i framtiden. 
Även om förutfattande meningar inte hör hemma i studier baserade på grundad 
teori ger en hastig blick på den anglosaxiska marknaden, där e-boken slagit stort, 
en föraning om vad som kommer att hända även här. Av den anledningen utgår 
uppsatsen ifrån att det kommer att vara viktigt att biblioteken står rustade när e-
boken slår igenom även här.  

Grunden för studien består av sammanlagt sju intervjuer; tre med biblioteka-
rier, tre med förläggare samt en med en distributör. Genom att succesivt analysera 
intervjuerna och efterhand samla in ytterligare material dechiffrerades sju katego-
rier som var avgörande för deltagarnas arbete med och uppfattning om e-boken. 
Av dessa kategorier var fyra faktiska kategorier – Resurser, Kunskapslyft, Digital 
närvaro och Samverkan – och två teoretiska kategorier – Identitet och Värde. 
Dessa sex kategorier var alla på ett eller annat sätt starkt sammankopplade med 
kärnkategorin Nå ut till de (potentiella) läsarna. 

I takt med att arbetet med uppsatsen fortskred visade det sig att de faktiska 
kategorierna tydligt knöt an till de mer konkreta frågeställningarna och folkbiblio-
tekens praktiska arbete, samt att de teoretiska kategorierna på ett tydligt sätt var 
kopplade till de frågor och det arbete som var av mer abstrakt karaktär. De två 
första frågorna som presenterades i uppsatsens inledning var följande:  
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• Hur ser bibliotekens inställning och möjlighet ut till en alternativ han-
tering av e-böcker utanför den modell som Elib erbjuder? 

 
• Hur har förslag på lösningar som presenterats av förlagen och alterna-

tiva aktörer mottagits av biblioteken? 

I intervjuerna framkom det att folkbiblioteken saknar resurser för att arbeta aktivt 
med e-böcker i allmänhet och e-boksutveckling i synnerhet. Det gäller både rent 
ekonomiska men även personella resurser. I vissa fall kanske inte resurserna saknas, 
men borde däremot enligt deltagarna omfördelas. Konsekvenserna som uppstår då 
folkbiblioteken inte satsar tillräckligt med resurser på e-böcker blir att många helt 
enkelt väljer att arbeta med de modeller som erbjuder mest utdelning för minst an-
strängning (Elib). Vissa av biblioteken arbetar även med andra leverantörer, men i 
en ganska begränsad utsträckning. Den första faktiska kategorin är alltså Resurser. 

Utöver bristande resurser visade det sig att även kunskapsnivån hos biblioteka-
rierna är för låg. Flera deltagare trodde att detta kunde bero på den teknikrädsla som 
uppfattades vara utspridd på fältet, och som till exempel har medfört att inte alla 
bibliotekarier ens vet hur en e-boksnedladdning går till. Utifrån dessa iakttagelser 
gick det att konstatera att ett kunskapslyft inom kåren är nödvändigt. Lyftet skulle 
förutom rent praktiska kunskaper om mediet också bestå i att biblioteken lär sig mer 
om låntagarna och att de vågar prova något nytt. Denna, den andra faktiska katego-
rin bär namnet Kunskapslyft.  

Den tredje kategorin som visade sig vara av stor betydelse för arbetet med e-
böcker, både för folkbiblioteken och marknaden, var Digital närvaro. Det nya me-
dielandskapet där möjligheter till interaktion med människor oavsett deras fysiska 
positionering har inneburit förändringar i arbetet. För att inte tappa relevans gente-
mot andra medier är det för bibliotek och förlag viktigt att finnas närvarande i läsar-
nas medvetande och allra helst ha en direktkanal in i deras vardag. På den här punk-
ten har inte bara biblioteken utan också förlagen fortfarande en del arbete framför 
sig. Biblioteken arbetar på olika lösningar, både i form av följsam webbdesign och i 
form av appar, medan ett av förlagen nämner prenumerationstjänster som det intres-
santaste sättet. 

Den fjärde faktiska kategorin är Samverkan. Bristen på både interna och exter-
na samarbeten var en faktor som uppmärksammades av deltagarna. Flera personer 
upplevde dessutom att avsaknaden av en gemensam infrastruktur gällande e-
boksdistribution försvårade utvecklingsarbetet. Detta eftersom bristen på resurser 
och kunskap hindrar det enskilda folkbiblioteket (med ett fåtal undantag) att ut-
veckla egna sådana lösningar.  

Svaret på uppsatsens första och andra frågeställningen blir således att folk-
bibliotekens möjlighet att hantera e-boksdistribution utanför Elibs ramar är begrän-
sade, vilket till stor del beror på att resurser och kunskap saknas. Dessutom saknas 
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gemensamma kraftansträngningar att lösa detta. De modeller och alternativ som 
faktiskt har presenterats har av nyss nämnda anledningar inte slagit igenom ännu. 
Vissa menar att modellerna fortfarande är för experimentella. Jag tror dock att den 
åsikten inte är en tillräcklig förklaring. Hade det funnits kunskaper, resurser och 
gemensam infrastruktur hade alternativa aktörer haft lättare att slå igenom. Inte 
minst den litteratur som inte längre omfattas av upphovsrätten hade säkert funnits 
fritt tillgänglig genom folkbiblioteken, istället för att som idag distribueras via 
företag som tar betalt för den. 

De inledande frågeställningarna, som i hög utsträckning rör det praktiska ar-
betet och i hög grad relaterar till de faktiska kategorierna, finns till viss del med i 
undersökningen för att fungera som en slags tändhatt. Hade det visat sig att biblio-
tekens arbete med e-böcker varit oproblematiskt hade en fortsättning på under-
sökningen tett sig onödig. Istället blev det tydligt att det finns en hel del att ut-
veckla. Hur arbetet med de faktiska kategorierna kommer att se ut i framtiden är 
tätt sammankopplat med hur biblioteken och marknaden tar sig an de teoretiska 
kategorierna, vilka kommer att stå i fokus när uppsatsens resterande frågeställ-
ningar avhandlas:  
 

• Arbetar både marknaden och biblioteken aktivt med frågan?  
 

• Vilka ytterligare åtgärder krävs för att driva utvecklingen? 

För att kunna nå ut till läsarna krävs att folkbiblioteken arbetar med de fyra fak-
tiska kategorier som just har presenterats, och som utgör varsin fjärdedel i Figur 1. 
Hur det arbetet ska bedrivas, eller om det överhuvudtaget kommer att bedrivas i 
framtiden, är dock beroende på hur aktörerna tacklar kategorierna Identitet och 
Värde. Utan aktivt ställningstagande gällande dessa två har jag svårt att se hur en 
fungerande strategi för framtiden skulle se ut, vilket vore förödande för både 
marknad och bibliotek.  

Den första teoretiska kategorin är alltså Identitet, och det är folkbibliotekets 
identitet den syftar på. Folkbibliotekens uppdrag är tydligt och går ut på att arbeta 
för alla människors lika möjligheter att genom läsning och fri information bli del-
aktiga medborgare. I takt med samhällets digitalisering har dock folkbiblioteken 
hamnat i en knepig situation då förutsättningarna för uppdraget radikalt har för-
ändrats. Med anledning av detta upplever både studiens deltagare och debattörer 
på fältet att folkbibliotekets identitet blivit en central fråga. Vad ska biblioteket 
vara och vad ska det egentligen syssla med? Flertalet forskare upplever detta som 
att biblioteken blivit alltför osäkra på huruvida det de erbjuder är tillräckligt in-
tressant. Osäkerheten består i en rädsla av att besökarna ska överge biblioteken 
(och läsningen) till förmån för andra medier och kanaler. Annina Rabe är av upp-
fattningen att folkbildningstanken tyvärr verkar ha försvunnit från folkbiblioteken 
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och därmed också kravet på att de ska tillhandahålla kvalitetslitteratur som får 
människor att förstå sådant de kanske inte annars hade förstått,138 och Steve Coff-
man ställer sig frågan om biblioteken inte längre tror att det faktum att de organi-
serar, bevarar och erbjuder tillgång till böcker duger?139 Min uppfattning är att 
bibliotekarierna i studien känner av förändringen som gett upphov till detta, men 
att de till skillnad från Annina Rabe inte ser det som en identitetskris. Däremot 
tror de att det är viktigt för biblioteken att reflektera över sin framtida roll, och se 
till att de inte tappar sitt existensberättigande. Flera av bibliotekarierna tror att 
kraven utifrån kommer att bli större och att framtida politikerkårer inte kommer 
att uppfatta folkbiblioteket som en lika självklar instans som det historiskt har 
varit. Denna vaksamhet har lett till att folkbiblioteken funderar på vad de i framti-
den ska erbjuda läsarna, eller kanske snarare besökarna. Detta har hos vissa av 
deltagarna lett till funderingar om att biblioteken kanske inte alls kommer att fun-
gera som textförmedlare i framtiden, utan möjligen som textproducenter eller lik-
nande. Egentligen tycker jag inte att biblioteken skulle behöva grunna på olika 
sätt att locka personer till biblioteket, utan istället fundera över hur de kan tillgo-
dose läsarnas behov. Det är ju trots allt i det uppdrag bibliotekets roll som demo-
kratisk samhällsinstans, folkbildare och läsfrämjande institution ligger. Ett behov 
av folkbildning och kunskapshöjning tror jag alltid kommer alltid att finnas kvar.  

En faktor som tidigare har ansetts utmärkande för folkbibliotekens arbete är 
den höga litterära kvaliteten på beståndet. Detta är en fråga som uppmärksammats 
av bland annat Annina Rabe och Johan Svedjedal, men som deltagarna i studien 
inte har talat lika mycket om. Den har dock berörts i samband med diskussioner 
om folkbibliotekens möjligheter till ett aktivt urvalsarbete. Fram till nyligen hade 
folkbiblioteken nämligen ingen möjlighet alls att arbeta aktivt med urval av e-
böcker, eftersom en sådan tjänst inte erbjöds av Elib, men strax efter att Atingo 
lanserat en modell som möjliggjort urval följde Elib efter. Att ha en möjlighet att 
aktivt välja sitt bestånd tror jag är viktigt både för bibliotekets egen självbild, men 
också för den trovärdighet som kommuniceras ut till låntagarna. Folkbiblioteken 
måste kunna stå bakom de titlar som finns tillgängliga för utlån. Atingos effekt på 
urvalsfrågan visar hur viktigt det är att nya aktörer etablerar sig på marknaden, 
eftersom konkurrens behövs för att driva utvecklingen framåt.  

En annan fråga som också har med urval och identitet att göra, är hur långt 
biblioteken ska gå i strävan efter att tillgodose läsarnas önskemål? Går man dem 
helt till mötes menar både Johan Svedjedal och Rasmus Fleischer att folkbiblio-
teket riskerar att tappa sin relevans och inte bli något annat än en gratis nätbok-
handel, och jag är beredd att hålla med.140 Å andra sidan är det också lätt att förstå 

                                                
138 Rabe, A. (2011), ”Älskade vän”, s. 143. 
139 Coffman. S (2013), ”So now what? The future for Librarians”, s. 56. 
140 Svedjedal, J. (2012), Biblioteken och bokmarknaden: från folkskola till e-böcker: rapport från Svenska 
förläggareföreningen, s. 17.  
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deltagarnas oro för att biblioteket ska få svårt att synas i det alltmer digitaliserade 
samhället där många slåss om uppmärksamhet. Det resulterar i en slags balansgång 
som biblioteken måste ägna sig åt. Anpassar de sig för mycket blir kritiken att de 
tappat sin identitet och att kärnan i verksamheten riskerar att försvinna, och anpas-
sar de sig för lite kanske det blir svårt att behålla relevansen. Folkbiblioteken verkar 
inte vara den enda organisationen med detta problem. Flera instanser som arbetar 
utifrån ett demokratiskt och folkbildande uppdrag med att tillgängliggöra informat-
ion genomgår i nuläget en liknande process där anpassningen till det nya, snabba, 
digitala samhället skapar identitetsproblem. I denna process är just frågan om hur 
mycket man som organisation ska gå användarna till mötes en svår balansgång. En 
aktör som nyligen har råkat ut för skarp kritik är SVT, som i en krönika av Johan 
Croneman i Dagens Nyheter beskylls för att ”skita i allt utom tittarsiffror.”141 Utta-
landet baseras på Cronemans uppfattning om att public service-bolaget i jakt på 
tittare numera populariserar till och med nyheter och politik. Särskilt upprörd är han 
över de ”sociala experiment” som SVT spelar in, med ambitionen att engagera tit-
tare och göra ”bra tv”.142 På samma sätt som SVT känner sig tvingat att jaga tittare, 
kan man tänka sig att biblioteken känner sig tvingade att jaga låntagare, eftersom 
ekonomiska anslag idag ofta baseras på mätbara variabler, till exempel antal lån 
eller antal tittare. Att inte detta skulle ha en effekt på kvaliteten har jag svårt att 
tänka mig. 

Även om deltagarna som sagt inte kallar det en identitetskris är det tydligt att 
det finns ett behov av att fundera över hur ett framtida arbetssätt ska se ut. Eftersom 
statistik visar att internetanvändningen ökar och läsningen minskar, förstärks in-
trycket om att de digitala kanalerna kommer att bli allt viktigare redskap i folk-
bibliotekets framtida arbete med att nå ut till läsarna, och att det digitala således på 
ett naturligt sätt måste inlemmas i det dagliga arbetet och bli en del av identiteten. 
Ju fler kanaler som finns att tillgå, desto större blir ju också möjligheten att nå ut till 
läsaren.  

Den andra och sista teoretiska kategorin som utvanns ur intervjumaterialet var 
Värde. Kategorin berör bland annat frågan om att marknaden måste hitta ett sätt att 
ta betalt för e-boken. Gör den inte det riskerar folkbiblioteken i förlagens ögon att 
bli en konkurrent, snarare än ett komplement. Detta är en uppfattning som redan 
vissa delar av marknaden har, något som har fått till följd att folkbiblioteken idag på 
grund av karenstider inte har tillgång till all nyutkommen litteratur i e-boksformat. 

Den andra aspekten av denna kategori berör e-bokens värde i förhållande till 
den tryckta boken, en fråga många har ägnat sig åt. Alexandra Borg menar till ex-
empel att e-bokens avsaknad av materialitet har satt käppar i hjulen för ett definitivt 
genomslag. För att e-boken ska tilldelas samma värde som en tryckt bok måste den 

                                                
141 Croneman, J. (2015), ”SVT skiter i allt utom tittarsiffrorna”. 
142 Croneman, J. (2015), ”SVT skiter i allt utom tittarsiffrorna”. 
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ses som ett unikt medium istället för en kopia av det tryckta mediet. En svårighet 
med detta är dock att de dominerande förlagen enligt en deltagare i studien fortfa-
rande arbetar för att upprätthålla den fysiska bokens värde, eftersom företagen tjä-
nar mer på den än på e-boken. Detta för att det går att ta mer betalt per exemplar, 
men också för att e-bokens digitala form medför att den går att sprida illegalt i en 
helt annan utsträckning, vilket betyder minskade intäkter. I studien framkom också 
att det finns en liknande problematik på folkbiblioteken då många bibliotekarier 
fortfarande ser den fysiska samlingen som mer värdefull än den digitala, eftersom 
den sistnämnda uppfattas som otrygg och flytande. För att ändra på detta måste fler 
lära sig mer om e-böcker, särskilt de som sitter i beslutandepositioner. Dessutom 
menade vissa att det finns en poäng i att prata om läsning istället för böcker, för att 
visa att litteraturens värde inte ligger i bokens materialitet utan i upplevelsen. 

För att återkoppla till de två frågeställningar som sammankopplades med de te-
oretiska kategorierna så visar denna undersökning att svaret på frågan om huruvida 
både biblioteken och marknaden arbetar aktivt med e-boksutveckling: Nja. Flera 
aktörer jobbar aktivt utifrån de mandat som givits dem, men såväl bibliotek som 
förlag skulle kunna göra mer. De åtgärder som krävs för att utvecklingen skall dri-
vas framåt finns presenterade i Figur 1. Resurser måste omprioriteras, kunskapsni-
vån måste höjas, samverkansarbetet måste bli bättre, och ytterligare insatser för att 
lyckas med den digitala närvaron måste göras. För att detta ska bli verklighet är det 
avgörande att folkbiblioteken finner sin identitet och därmed kan utforma strategier 
för det framtida arbetet. Utöver detta är e-bokens framtida position på folkbiblio-
teken också beroende av att fler upptäcker att värdet med läsningen ligger i upple-
velsen och berättelsen, inte i materialiteten.  

För att återknyta till det uttalande av den grundade teorins fader Barney Glaser 
som citerades i avsnittet om teoretiska utgångspunkter så visade det sig att den 
grundade teorin höll vad den lovade. Genom att succesivt samla in och koda 
material har denna studie lyckats visa vad deltagarnas problem är, varför det har 
uppstått och vad det har fått för konsekvenser för deltagarna. Dessutom ger den ett 
förslag till vad aktörerna behöver fokusera på för att arbeta vidare med e-böcker och 
lyckas med målet att nå ut med litteratur till läsarna. 

Som avslut på uppsatsen har jag valt ett citat av Andrew Piper som visar vad 
de teoretiska kategorierna Identitet och Värde egentligen är ett uttryck för, och 
som således också visar vad biblioteken och marknaden måste utgå från i sitt 
framtida arbete: Det lyder: ”I can imagine a world without books. I cannot ima-
gine one without reading”.143 

                                                
143 Piper, A. (2012), Book was there: Reading in Electronic Times, s. ix. 
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Sammanfattning 

De senaste åren har en hård debatt förts mellan folkbiblioteken och bokmarknaden 
angående bibliotekens hantering av e-boksfrågan. I centrum för debatten har distri-
butionsföretaget Elib hamnat, inte minst eftersom företaget innehar en monopollik-
nande position på marknaden. Men även om Elib har blivit en symbol för problema-
tiken företaget de kanske inte hela orsaken till den. Genom att lyfta blicken även till 
övriga aktörer, och undvika fokusering på just Elib, syftar denna uppsats till att un-
dersöka hur folkbiblioteken står praktiskt och ideologiskt rustade att hantera frågan 
om e-böcker.  

Frågeställningarna rör dels deras rent konkreta hantering av alternativa distri-
butionsförslag, dels deras kunskap och engagemang. Uppsatsen syftar vidare till att 
också undersöka vad som krävs av både marknad och bibliotek för att driva utveckl-
ingen vidare. I den anglosaxiska världen har e-boken slagit igenom stort, vilket be-
tyder att det är viktigt att aktörerna står redo när det är dags även här. För att und-
vika en alltför svartvit bild av situationen har tre bibliotekarier, tre förläggare samt 
en distributör intervjuats. 

Uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är grundad teori som 
förespråkar att forskaren istället för att utgå från en redan vedertagen teori istället 
genererar en teori utifrån det material hen har samlat in. Genom att succesivt koda 
införskaffad data, samt samla in densamma, identifierar forskaren de kategorier som 
är viktiga för studiens deltagare. 

Undersökningen visar att de resurser som folkbiblioteket satsar på e-böcker är 
bristfälliga och att även kunskaperna om mediet och läsarna är det. Den visar också 
att både det interna och externa samverkansarbetet kan bli bättre. Utöver detta fram-
står bibliotekens och förlagens digitala närvaro gentemot läsarna som avgörande i 
arbetet med att nå ut med litteratur.  

I uppsatsen framkommer också att de ovan nämnda upptäckterna grundar sig i 
två utgångspunkter. Den ena relaterar till frågan om folkbibliotekens identitet och 
frågan om hur man ska arbeta utifrån sitt uppdrag med de nya förutsättningar den 
pågående digitaliseringen har medfört. Den andra berör frågan om e-bokens värde i 
förhållande till den tryckta boken. Det faktum att e-boken saknar materialitet har 
fått konsekvenser för förlagen på det vis att de har svårt att hitta sätt att ta betalt för 
den, och för biblioteken i form av en ovilja att satsa på ett medium som inte inger 
känslan av en trygg och beständig samling. För att kunna arbeta mer aktivt med 
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utvecklingsarbetet och ytterligare anpassa sig till ett framtida digitalt samhälle är det 
dessa faktorer som både marknad och bibliotek måste arbeta vidare på. 
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